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Geachte huurders,

U ontvangt onze tweede nieuwsbrief. Kort en krachtig en duidelijk.
HOG
De bestuurssamenstelling van de HOG Is iets gewijzigd. Wim Burger heeft zijn taken na 19 jaar beëindigd. Wij
danken Wim heel hartelijk voor alle inzet die hij heeft gegeven. Corry Overkleeft heeft de plaats van Wim opgevuld.
Op de website (http://www.woningbedrijfwarnsveld.nl/ik-huur/huurdersoverleggroep/) kunt u lezen wie de overige
bestuursleden zijn.

Woonkeus
Van u horen we dat u de nieuwe regels lastig vindt. De inschrijving moet nu via Woonkeus. Er is een nieuwe wet
waardoor WBW passend moet toewijzen.

Als u ooit van plan bent te verhuizen binnen het woningbezit van WBW of binnen het gebied van Woonkeus, dan
adviseren wij u om u in te schrijven bij Woonkeus. Want hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans op een
woning is. Op de website van Woonkeus staat dit goed uitgelegd. Neem daarom even de tijd en lees via de website
www.woonkeus-stedendriehoek.nl hoe het werkt.

Bewonersavond
Onze volgende thema-avond is dinsdag 4 oktober 2016. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? We houden
deze avond voor u, dus als er onderwerpen zijn die u wilt bespreken, mail dit dan even aan
HOGWarnsveld@gmail.com.

Website
De website is inmiddels wat verbeterd en geactualiseerd. Heeft u verder ideeën, mailt u ons?

Contact met de huurders(vertegenwoordigingen)
Er is een bewonersavond voor de renovatie van het Frederikseplein geweest. De HOG was daar niet bij omdat wij
niet waren uitgenodigd. Kennelijk is er iets misgegaan, want wij begrepen later dat het wel de bedoeling van de
bewonerscommissie was ons daarvoor uit te nodigen. Helaas blijft het een moeilijk traject. Na de vakantieperiode
heeft de HOG contact met de bewonerscommissie (BC) van het Frederikseplein om te kijken hoe we elkaar kunnen
helpen. Samen staan we sterk. Ook gaan we op zoek naar contactmomenten met de andere
bewonersvertegenwoordigingen

Tot slot
Wij vertegenwoordigen u. Benader dus gerust één van de bestuursleden als u vragen heeft en geef uw mening. Wij
wensen u een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de HOG
emailadres: HOGWarnsveld@gmail.com
postadres: De Gaikhorst 105, 7231 NJ Warnsveld

