Huurdersopganisatie van Fien Wonen

Bekijk de webversie

Nieuws van HBZ
Voor en door huurders

maart 2022 - uitslag enquête
Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Je leest de periodieke nieuwsbrief van Huurders Belang Zederik.
Onze vereniging is de onafhankelijke huurdersorganisatie voor de huurders uit ons werkgebied
in de gemeente Vijfheerenlanden (voorheen Zederik) van de woningcorporatie Fien
Wonen. Graag informeren we je over de huurderszaken van deze woningen. We hopen dat
je de nieuwsbrief met belangstelling leest en deze nieuwsbrief verder wilt verspreiden.
Zie het archief met eerder verzonden nieuwsbrieven.
We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar je reacties!
Hyperlinks
In deze nieuwsbrief staan een aantal hyperlinks. Dit zijn snelkoppelingen naar onze website of
andere websites. Dit bespaart heel veel tekst in deze nieuwsbrief en bevordert de leesbaarheid.
De hyperlinks zijn als rood gemarkeerde en onderstreepte tekst weergegeven. Klik vooral op de
hyperlinks voor nuttige extra informatie.
Mutaties
Wij ontvangen wegens de privacywetgeving geen gegevens van Fien Wonen. Het kan zijn dat
jouw e-mailadres en de tenaamstelling niet meer klopt. Wij willen bijvoorbeeld voorkomen dat
nieuwsbrieven worden verzonden aan huurders die zijn overleden. Daarom verzoeken we je
ons te melden als er iets verandert zodat we ons systeem kunnen aanpassen.

In deze nieuwsbrief:
Jaarbijeenkomst HBZ
Uitslag enquête verkiezingspagina
Uitgelicht

Jaarbijeenkomst HBZ
Na 2 jaar mogen we weer bij elkaar komen. We hebben onze
algemene ledenverdadering / jaarbijeenkomst gepland op 14
april 2022 in Dorpshuis De Linde te Meerkerk. Rond 1 april
ontvang je onze uitnodiging ook per post.
We hebben directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien
Wonen uitgenodigd om je uit te leggen waarom de huur van
de ene woning hoger/lager is dan de andere woning. En hoe zit het met de aanstaande
huurverhoging? Kan je in aanmerking komen voor een (tijdelijke) huurverlaging, bijvoorbeeld
door energie-armoede?
Het is voor jou als huurder een goede gelegendheid om alle vragen te stellen die je wenst.
Eventueel maakt Fien Wonen een aparte afspraak met je voor persoonlijke vragen.
Meld je alvast HIER aan zodat wij alles netjes kunnen organisiseren. Dit is de agenda.

Uitslag enquête
HBZ is onderdeel en kartrekker van de Vijfheerenhuurders. We maakten een
verkiezingspagina met de standpunten over 'wonen' van de politieke partijen in
Vijfheerenlanden. Met daaraan gekoppeld een enquête/vragenlijst, verdeeld over een aantal
hoofdonderwerpen. Deze pagina was echt van invloed op de huidige discussies over 'wonen' in
politiek Vijfheerenlanden!
Als je denkt dat stemmen voor de samenstelling van de gemeenteraad geen nut heeft dan heb
je het mis. Ga vooral stemmen! Gebruik eventueel onze verkiezingspagina om ideeën op te
doen.
Deze enquête is door veel mensen ingevuld, waarvoor dank. De antwoorden helpen ons
verder!!
Deze uitslagen zijn bijwerkt tot 12 maart 2022.
Algemene informatie

Beschikbaarheid

Wat vindt HBZ?
Wij strijden vele jaren voor de snelle bouw van voldoende betaatbare, geschikte woningen in
alle kernen/dorpen. Tenminste 30% van de nieuwbouw dient voor de sociale huur of sociale
koop te zijn.
Wij vinden het, net als de meerderheid van deze enquête, onacceptabel dat goede (sociale)
huurwoningen worden verkocht. Niet iedereen kan een huis kopen!

Doorstroming

Volledige tekst van de bovenstaande keuzen:
wil ik dat alleen als de woningcorporatie mij daarbij helpt
wil ik dat alleen als de huur in de kleine woning lager is dan mijn huidige huur
wil alleen als ik een goede huurgewenning krijg naar de nieuwe huur
wil ik zeker in mijn huidige omgeving blijven wonen
vind ik het niet erg om naar een ander dorp binnen de gemeente Vijfheerenlanden te verhuizen
deze vraag is voor mij niet van toepassing

Wat vindt HBZ?
Wij maken ons voortdurend sterk voor een goed doorstroombeleid. Hierbij kan je
bijvoorbeeld van een grote woning naar een kleine woning verhuizen zonder dat je ineens
een hoge huur moet gaan betalen voor die kleine woning, Ook helpende handjes moeten
voor sommigen beschikbaar kunnen zijn.
Belaatbaarheid

Wat vindt HBZ?
Met de huidige crisis rond Oekraïne en de exploderende energieprijzen is de betaalbaarheid
van de woonlasten (huur, energieprijzen, gemeentelijke heffingen) een bron van zorgen voor
HBZ.
Kwaliteit & verduurzaming

Wat vindt HBZ?
Gedwongen 'van het gas af' kan alleen met voldoende financiële en technische
ondersteuning door gemeente Vijfheerenlanden en/of Fien Wonen. Zeker voor de lage
inkomensgroep.
Aansluiting op een centraal warmtenet voor een straat of een wijk kan monopolie-vorming
veroorzaken: je kan zelf immers niets kiezen waardoor één partij de prijzen kan bepalen.
Tenzij het prijsbeleid via bijvoorbeeld de prestatieafspraken controleerbaar en bespreekbaar
wordt.

Wonen met zorg

Leefbaarheid

3371 = Hardinxveld-Giessendam
4128 = Lexmond
4143 = Leerdam
4231 = Meerkerk
4233 = Ameide
4243 = Nieuwland
4245 = Leerbroek

Wil je nog reageren op deze enquête?
Wil je naar aanleiding van de vragen/antwoorden van deze enquête reageren? Bijvoorbeeld met
tips? Kan kan uitteraard. Zend ons dan een e-mail.

Uitgelicht
Met name via onze website proberen we u van allerlei informatie te
voorzien. De hoofdonderwerpen kunt u selecteren via het menu aan
de linkerkant van het beeldscherm.
Deze keer vragen wij aandacht voor omze pagina over energie besparen. Vanwege de hoge
energieprijzen en energie-armoede is dit een actueel onderwerp. Lees onze tips!
Onze notulen en meer vindt u hier.
Delen van deze nieuwsbrief is zeer gewenst!!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u HBZederik@gmail.com toe aan uw adresboek.

