Thuis in Wonen

Bekijk de webversie

De uitslag van de Enquête "Wonen"
Beste {{voornaam}} {{achternaam}}

Zoals beloofd sturen wij je een Extra Nieuwsbrief met de uitslag van de enquête "Wonen"
We hopen dat je er wat mee kunt, of er juist door wordt geïnformeerd met deze nieuwsbrief.

EXTRA Nieuwsbrief
12 maart 2022
Nummer 2
Mocht u geïnteresseerde huurders binnen uw familie- of kennissenkring weten, maak deze dan
attent op onze Nieuwsbrief.
ALS JE PROBLEMEN HEBT MET HET OPENEN LAAT HET ONS DAN WETEN

Uitslag Enquête "Wonen" verkiezingen
gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam 2022
Dit is onze eerste enquête, als bestuur kunnen we
nu aan de slag. Misschien doet de politiek er ook
haar voordeel mee. Komende tijd gaan we de
interne e-mail correspondentie die wij hebben
mogen ontvangen van een enkele partij die politiek
bedrijft in Hardinxveld-Giessendam op onze
website plaatsen.
We maakten een verkiezingspagina met de
standpunten over 'wonen' van de politieke partijen in ons dorp. Met daaraan gekoppeld een
enquête/vragenlijst, verdeeld over een aantal hoofdonderwerpen. Deze pagina was echt van
invloed op de huidige discussies over 'wonen' in politiek Hardinxveld-Giessendam!
Als je denkt dat stemmen voor de samenstelling van de gemeenteraad geen nut heeft dan
heb je het mis. Ga vooral stemmen! Gebruik eventueel onze verkiezingspagina om ideeën op
te doen.
Deze enquête is door veel mensen ingevuld, waarvoor dank. De antwoorden helpen ons
verder!! Deze uitslagen zijn bijwerkt tot 12 maart 2022.

Algemene Informatie

Beschikbaarheid

Doorstroming

Betaalbaarheid

Kwaliteit & Verduurzaming

Wonen met zorg

Leefbaarheid

Privacy
Informatie
(AVG)
Wij delen geen
gegevens met anderen.
Het enige wat Stichting Huurdersraad
Hardinxveld-Giessendam van de
individuele huurder van Fien Wonen te
zien krijgt is uw e-mailadres, naam en of
u huurder bent van Fien Wonen.
Stichting Huurdersraad HardinxveldGiessendam krijgt geregeld van
Huurders van Fien Wonen vragen over
zeer uiteenlopende zaken, en ook deze
worden niet gedeeld maar wel
besproken.
Lees meer op onze website.

Algemene
HuurdersVergadering
Hierbij nodigen wij alle huurders van Fien
Wonen uit Hardinxveld-Giessendam voor
de AHV.
Aanmelden via
ahv@huurdersraad.com
28 april 2022, locatie de Parel.
aanvang 19.30 uur. inloop 19.00 uur
Voor meer informatie kunt ook onze
website bezoeken.

Blijf op de hoogte door onze Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
Nieuws van en voor de huurder
Heeft u zelf iets wat in de nieuwsbrief kan, stuur dan uw kopij via email.
info.huurdersraad@gmail.com
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op,
nieuwsbrief@huurdersraad.com
maar ook via onze website
www.huurdersraad.com

Samenkomen is een begin - Samen blijven is
vooruitgang - Samenwerken is succes.
Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@huurdersraad.com toe aan uw adresboek.

