Algemene
Ledenvergadering op
13 oktober
We nodigen je van harte uit voor
onze tweede Algemene Leden
vergadering (ALV) van 2021 op
13 oktober. De vorige bijeenkomst
was in de Stadsgehoorzaal. De
deelnemers konden toen thuis
met de computer meekijken en
meedoen. Wij hopen dat we deze
keer weer echt bij elkaar kunnen
komen. De ALV vindt plaats in
de grote zaal van de Marnixflat.
We gaan nieuwe bestuursleden
kiezen. De uitnodiging en het
programma vind je als inlegvel
hier in Watermerk.

Zit je met een
probleem?
Over je woning? Je omgeving?
Je wijk? Je komt er met Waterweg
Wonen niet uit? Het is geen zaak
voor de Geschillencommissie?
Je wilt advies of hulp?

Wij helpen je graag
Maak even een afspraak: Mail
ons: spreekuur.huurdersraad@
kpnmail.nl Je kunt ook bellen:
06 398 653 78

Volg ons op Facebook
voor het laatste nieuws
Onze nieuwe website is dé plek voor informatie en nieuws over de Huurdersraad.
Daarnaast vind je ons nu ook op Facebook en Instagram. De afgelopen maanden
plaatsten we hierop regelmatig belangrijke berichten. Een greep eruit vind je hieronder.

3 mei De bewoners van de flats met
galerijproblemen kregen van de
Huurdersraad een brief. Daarin vertellen
we hoe onze gesprekken met Waterweg
Wonen gaan. Wij willen dat ze goede
hulp krijgen tijdens de werkzaamheden.
We vragen ook compensatie voor alle
overlast.
19 mei Waterweg Wonen organiseerde
een bijeenkomst over de brandveiligheid
van isolatiemateriaal. Hans Riemens van
de Huurdersraad was daarbij.
10 juni De Huurdersraad doet mee met
landelijke acties tegen de verhuurdersheffing en huurverhoging.

huurders over onrechtmatige huur
verhoging van 2013 tot 2016, de gluurverhoging. De Hoge Raad moet nu naar
de zaak kijken.
22 juli Het project Prettig Wonen in
de flats aan de Zwaluwenlaan en de
Fazantlaan gaat nog een jaar door. Op
6 september was Joop Eigenraam te
gast bij Omroep Vlaardingen om over
de verlenging te praten.
31 augustus De Huurdersraad pleit
al jaren voor voldoende sociale huur
woningen, beperk sloop en renoveer
waar het kan. Ook vragen we aandacht
voor doorstroming en scheefwonen. De
Huurdersraad steunt het Woonprotest.

10 juni De Woonbond opende een
Meldpunt huurtoeslag voor mensen die
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.
14 juni Samen met betrokken bewoners
heeft de Huurdersraad een begin
gemaakt om een Adviesgroep
Leefbaarheid te vormen.
15 juli De overheid heeft de wet
veranderd. Sinds 1 januari 2020 hebben
meer mensen recht op huurtoeslag.
16 juli

De overheid wil niet praten met

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op:





10 – WATERMERK

facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl
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