
Contact Huurdersraad Waterweg Wonen
 www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
 facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
 instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
 www.linkedin.com/company/84114616/admin/
 info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Het bestuur van de Huurdersraad heeft sinds februari een nieuwe voorzitter en een nieuwe 
secretaris. Arie-Jan de Boer is de nieuwe voorzitter, Rob van der Knaap de nieuwe secretaris. 
Met penningmeester Joop Eigenraam vormen zij het dagelijks bestuur. Met jouw hulp zetten 
zij zich in voor alle huurders van Waterweg Wonen.

we ons meer naar buiten zien. Als er 
bijeenkomsten zijn voor bewoners in  
de wijken komen onze mensen ook.  
En we sluiten bijvoorbeeld aan bij de 
 Stadskaravaan of bij een wijkschouw. 
Zo komen we met elkaar in gesprek. 

Jouw mening telt
Jouw mening en ideeën nemen we mee 
in bijeenkomsten met Waterweg Wonen 
en de gemeente Vlaardingen. We praten 
over allerlei dingen die belangrijk zijn 
voor de huurders van Waterweg Wonen. 
Hoeveel sociale huurwoningen moeten 
er zijn in Vlaardingen? Wat vinden wij 
geschikte locaties voor nieuwbouw?  
Ook in werkgroepen met bewoners-
commissies en huurders bespreken we 
verschillende onderwerpen. Zoals de 
jaarlijkse huurverhoging en de 
leefbaarheid in wijken.  

Doe ook mee!
Naast deze onderwerpen gaat het 
steeds vaker over Wonen en Zorg  
(voor ouderen) en Duurzaamheid.  
Heb jij daarover een mening, vind je  
dit interessante thema’s en wil je 
meepraten? Kom meedoen, je bent  
van harte welkom!

Je kunt ons mailen op  
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl. 
We maken graag een afspraak om 
elkaar te ontmoeten!  •

Het nieuwe bestuur hoort  
graag jouw mening

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

De komende maanden vragen Waterweg 
Wonen en de gemeente over verschillende 
onderwerpen de mening van de 
Huurdersraad. Goede redenen om met 
elkaar te kijken hoe we ons werk in de 
Huurdersraad beter kunnen doen. En om te 
weten te komen hoe we elkaars talenten, 
kennis en interesses beter kunnen gebruiken. 
Genoeg te doen de komende tijd. 

Met jou in gesprek
Maar we willen ook graag dat jij weet wat 
de Huurdersraad doet. En wat voor jullie als 
huurders belangrijk is. Daarom laten  

Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering

Datum:  woensdag 19 april 2023
Tijd:   19.30 uur, inloop vanaf  

19.00 uur
Locatie:  Marnixflat

Voorlopige agenda 
•  vaste agendapunten van een 

Algemene ledenvergadering zoals 
verslag vorige keer, jaarverslag 
2022, verslag kascontrolecom-
missie, voortgang werkplan 2023;

•  kennismaking met het vernieuwde 
bestuur;

•  themabespreking: Wonen en Zorg 
(voor ouderen) met Ingrid Aaldijk 
van Waterweg Wonen.

Aanmelden of vragen 
Graag voor woensdag 12 april.  
Stuur een mail naar  
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl 
Of vul het formulier in op onze 
website.

Leden van de werkgroep Huurronde in 
overleg bij Waterweg Wonen 
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