Huurdersbelangen
De huurdersvereniging is er voor u
Wij vinden het belangrijk dat u als huurder
meedenkt over het beleid van Woonconcept. Om u
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, moeten
we weten wat er speelt onder de huurders. Het liefst
zouden wij onder het genot van een kopje koffie,
met alle 12.500 huurders afzonderlijk een praatje
willen maken. Maar dat is helaas niet mogelijk.
Daarom zijn er huurdersverenigingen en een aantal
bewonerscommissies actief. Huurdersverenigingen
behartigen de belangen van alle huurders en de
bewonerscommissies van de bewoners in een buurt
of complex.
De huurdersvereniging komt op voor uw belangen!
In de gemeenten Hoogeveen, Meppel en
Steenwijkerland zijn huurdersverenigingen actief. Zij
vertegenwoordigen de belangen van alle huurders van
woningen van Woonconcept. Woonconcept heeft
daarom met deze huurdersverenigingen een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wanneer u
vragen heeft over huisvesting, dan kan de
huurdersvereniging u helpen. De huurdersvereniging
adviseert en geeft voorlichting met betrekking tot
huisvesting. Omdat het belangrijk is dat een
huurdersvereniging haar werk goed kan doen, ontvangt
zij subsidies van Woonconcept.
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Huurdersvereniging Meppel
Bezoekadres: Troelstraplein 14, 7942 BD Meppel
Telefoon: 06-810 834 29
www.huurdersverenigingmeppel.nl
Overleg
Wij gaan in gesprek met de huurdersverenigingen over
allerlei beleidszaken. Minstens één keer per jaar
hebben wij een overkoepelend overleg met de drie
huurdersverenigingen over beleidszaken. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan het huurbeleid, de gang van
zaken rondom verhuur, de toewijzing van woningen en
de onderhoudsbegroting.
Daarnaast heeft elke huurdersvertegenwoordiging een
aantal keer per jaar overleg met Woonconcept over
woonzaken die in hun regio spelen. Dit gaat over
lopende zaken, groot onderhoudprojecten en
wijkplannen. Ook worden de huurdersverenigingen
betrokken bij grote veranderingen binnen Woonconcept.
Adviesrecht
Daarnaast geven de huurdersverenigingen gevraagd en
ongevraagd advies over bijvoorbeeld verkoop en sloop
van woningen en over nieuwbouw, verbouw of
renovatie. Alle huurdersverenigingen hebben
gekwalificeerd adviesrecht. Dit houdt in dat wanneer
een huurdersvereniging een advies geeft aan
Woonconcept, wij hier alleen van af mogen wijken als
wij een goed onderbouwde reden hebben.
Laat uw stem horen en praat mee!
Vindt u het ook belangrijk dat huurders inspraak hebben
bij het beleid? Wilt u op de hoogte blijven van alle
veranderingen bij Woonconcept en wilt u ook
meepraten over zaken in uw woonomgeving? Wordt
dan voor een klein bedrag actief lid binnen een
huurdersvereniging. Wanneer u alleen op de hoogte wilt
worden gehouden, kunt u ook lid worden. Neem voor
beide gevallen vrijblijvend contact op met de
huurdersvereniging in uw gemeente.
Voor meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een
medewerker van Team Wooninformatie via het
telefoonnummer 088-61 62 000 (op werkdagen van
09:00 tot 17:00 uur).

