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Dat staat in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Die tekenden Waterweg Wonen, de 
Huurdersraad en bewonerscommissies tijdens de ledenvergadering (ALV) van 19 april. 

Wat doet de Huurdersraad?
De Huurdersraad vertegenwoordigt alle 
huurders van Waterweg Wonen.  
En overlegt over het beleid dat voor alle 
bestaande en nieuwe huurders geldt. 
Bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging 
en het toewijzen van woningen. En over 
de plannen voor onderhoud en renovatie, 
verkoop en servicekosten.  
De Huurdersraad maakt ook afspraken 
met de gemeente en Waterweg Wonen 
samen. 

Wat doet een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie praat namens 
de huurders van één flat of buurt. De 
commissie komt op voor hun belangen. 
Vaak zijn die heel praktisch. Denk aan de 
hoogte van de servicekosten, klachten 
over onderhoud of de leefbaarheid in 
de buurt. Bewonerscommissies 
overleggen ook met Waterweg Wonen. 
Dat gaat alleen over onderwerpen die in 
die flat of buurt spelen. Vaak organi-
seert de commissie ook activiteiten 
voor de andere bewoners. 

Wat kun jij doen? 
Ook jij kunt iets betekenen voor andere 
bewoners! Kijk op het prikbord of er in 
jouw flat een bewonerscommissie is.  
En ga gerust eens met de leden praten. 
Is er geen bewonerscommissie? Laat dat 
aan de Huurdersraad weten. Misschien 
kunnen we helpen om een nieuwe 
bewonerscommissie op te starten. 
Samen staan we voor de belangen van 
de bewoners. 

Huurdersraad en bewoners- 
commissies werken meer samen

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

Huurdersraad en bewonerscommissies bij 
Waterweg Wonen voor de themabijeenkomst 
onderhoud en duurzaamheid

Vanaf dat moment trekken Huurdersraad en 
bewonerscommissies meer samen op. Zo 
overlegden we al gezamenlijk met Waterweg 
Wonen over het onderhoud van woningen, 
het tuinbeleid, het beleid zelf aangebrachte 
voorzieningen, duurzaamheid en de dienst-
verlening door Waterweg Wonen. In het 
najaar gaan we daarmee verder.

Op deze manier maken de Huurdersraad en 
bewonerscommissies elkaar sterker. We 
komen allebei op voor de belangen van 
huurders van Waterweg Wonen, maar er zijn 
wel verschillen. 

Uitnodiging ALV

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd:  19:30 uur, inloop 19:00 uur
Locatie:  Marnixflat   

Voorlopige agenda
•  verslag vorige vergadering, nieuwe 

statuten en leden kascommissie
• benoeming nieuwe bestuursleden
•  tussentijds verslag over 2022.  

En de versterkte samenwerking  
met bewonerscommissies.

• werkplan 2023
•  themabespreking met Waterweg 

Wonen over: de behandeling van 
vragen door het Woonpunt en de 
rol van complexbeheerders, sociale 
wijkmeesters en gebieds- 
coördinatoren. 

Afscheid 
In de vergadering nemen we ook 
afscheid van onze bestuursleden 
Hans Riemens en Leo van der 
Lubben. Zij willen als adviseur 
gelukkig nog meedraaien bij één of 
meer werkgroepen.  
   
Aanmelden of vragen
Graag voor woensdag 12 oktober. 
Stuur een mail naar  
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl 
Of vul het formulier in op onze website.
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