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Werkgroep veiligheid begonnen 
Wij, als huurdersorganisaties, hebben 

met projectleider en manager Vastgoed 

Peet de Koeijer van Omnivera GWZ, een 

Werkgroep Veiligheid samengesteld. 

Namens HBZ zitten voorzitter Arie Stravers 

en Leo Sm it in de werkgroep. HRO w ordt 

vertegenw oordigd door Michel Loeve. Vanuit 

Omnivera GWZ zit naast de manager vastgoed 

ook medew erker vastgoed, Gerit Egas, aan. 

De w erkgroep is inmiddels begonnen. Er 

w ordt nu een inventarisatie gemaakt van 

onderw erpen . De groep w il daarna een plan 

van aanpak opste llen. 

Denkt u met ons mee 
om onze woningen 
en buurten veilig te 
houden? 

Helpt u mee? 
We hebben uw hulp daarbij nodig . U w eet het 

beste w at er nodig is in uw w on ing . Niemand 

kent zijn of haar eigen w oning zo goed als de 

bew oner(s) zelf. En dat geldt natuurlijk ook 

voor de buurt w aar u woont De w erkgroep 

heeft een formulier met vragen opgesteld. U 

kunt vragen 9ver uw w oning of buurt op de 

w ebsite www. huurdersbelang. info/veiligheid 

beantw oorden. Het zou ons enorm helpen als 

col lega-huurders met ons meedenken en ons 

vertel len w elke problemen met betrekking 

tot veiligheid in en om hun eigen w oning zij 

ervaren . 

Hu urdersraad Omnivera (HRO) en Huurders-

en bew one rs Belang Zederi k (HBZ) zijn 

verenig ingen van huurders van Omnivera GWZ. 

De Huurdersraad behartigt de belangen van 

huurders uit de regio rondom Hardinxveld

Giessendam en HBZ behartigt de belangen 

van de huurders in Zederi k. W ij zijn huurders 

net zoals u. W ij w erken onbetaald en wij doen 

onze uite rste best om de col lectieve belangen 

va n ons allemaa l te behartigen . 

Collectief 
Een van die col lect ieve belangen is dus onze 

veiligheid. Tijdens het periodieke overleg 

dat w e met de corporatie Omnivera GWZ 

hebben, is op ons verzoek 'Veiligheid in/ 

rond de w oning ' een regelmatig terugkerend 

agendapunt gew orden . Bij veiligheid in de 

w oning kan dat bouw kundige en technische 

zaken betreffen. Maar ook de veiligheid in uw 

straat en uw buurt is van groot be lang. 

HRO en HBZ zoeken nieuwe leden 

HRO en HBZ zijn hèt aanspreekpunt namens de 

Huurders
vergadering 
Huurdersraad 
Omnivera 
Hardinxveld-G iessendam - De 

Huurdersraad houdt op 26 september 

2017 weer haar Algemene 

Huurdersvergadering. Wij willen u 

dan uitleggen w aar w e voor staan . 

Tot ziens op de Algemene 

Huurdersvergadering. 

Ook kunt u alvast een kijkje nemen 

op onze website. Want ook op deze 

site informeren wij u graag over 

hoe en w aarom van het werk van 

Huurdersraad Omnivera . En w aarvoor 

w ij ons inzetten in Hardinxveld

Giessendam. 

• 

huurders met Omnivera GWZ en de gemeente(n). Een 

huurdersorganisatie is een serieuze gesprekspartner met 

rechten en plichten die wettelijk zijn bepaald. We zoeken 

nieuwe leden, zodat we samen onze belangen goed 

kunnen behartigen. 
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Kijk eens op onze websites: 

HBZ: www.huurdersbelang.info en 

HRO: www.huurdersraad.com 
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