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Een tijdje geleden kondigden we aan dat de Huurdersbelangenvereniging in het voorjaar van 2016 een actieplan zou publiceren 
op onze website. Dit actieplan 2016 – 2018, ‘Samen sterk in wonen’, is nu te vinden op de website van Wovesto: Wovesto/ik ben 
huurder/Huurdersbelangenvereniging. Aan de rechterzijde onder ‘documenten’ vindt u het actieplan. 
Uit de werkpunten van het actieplan hebben we ook een jaarplan voor 2016 gemaakt.

Organisatie HuurdersbelangenVereniging
Een van de belangrijkste items is dat we de organisatie van de huurdersbelangenvereniging op een andere manier willen gaan 
opzetten. We zullen daar op de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2016 wat uitgebreider op ingaan.

Jaarplan 2016
U kunt nu alvast zien hoe ons Jaarplan 2016 eruit ziet:
• Het versterken van de vereniging door werving van bestuurs- en werkgroepleden;
• Het activeren van werkgroepen en bestuur d.m.v. studie, scholing en oriëntatie;
• Het bewaken van de voortgang van prestatieafspraken en tussentijdse evaluatie;
• Voortgang fusie Meierijstad;
• Huurafspraken Wovesto;
• Het verbeteren van de communicatie met de huurders en woningzoekenden.

Werkgroepen
Door alle activiteiten onder te brengen in een viertal werkgroepen zijn we beter in staat om alle ontwikkelingen in de huur-
woningsector te volgen. Vrijwilligers zijn ook eerder bereid om één van de deeltaken in een werkgroep uit te voeren. Wij streven 
naar een organisatie-opzet zoals in onderstaand schema is weergegeven.

Actieplan 2016-2018: Samen sterk in wonen

Nieuws / informatie voor 
huurders en woningzoekenden 
op de achterkant van Beknopt 
van Wovesto.

Informatiebronnen
• HBV, website en Wovesto
• Lokale en landelijke media 

Beheer mailbox

Komt op voor de belangen van 
huurders en woningzoekenden 
tijdens:
• Eventuele fusies en / of  

samenwerkingsverbanden 
met andere corporaties

Krijgt op korte termijn te  
maken met fusie Meierijstad.

Is direct aanspreekpunt voor  
Wovesto.

Aandachtsgebieden
• Samenwerkingsovereenkomst
• Sociaal plan herstructurering 
• Wovesto in Balans
• Meerjarenbegroting
• Huurafspraken
• Overheid

Blijft voor de leden op de 
hoogte van:
• Huisvestingswet 2014
• Woningwet 2015
• Nieuwe woning waardering 

stelsel met WOZ waardering
• Prestatieafspraken met  

Wovesto en Gemeente

Informatiebronnen
• Woonbond
• Aedes
• Overheid

Bestuur

Coördinatie

Werkgroep Overheid Werkgroep Wovesto Werkgroep 
Fusie & Samenwerking

Werkgroep Communicatie




