Wat doet een bewonerscommissie?
In een complex van tenminste 25 woningen kunnen huurders van Woongoed Zeist samen een
bewonerscommissie oprichten. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle
huurders van een complex van woningcorporatie Woongoed Zeist. Om een commissie op te
richten is draagvlak nodig bij de huurders in het complex (bijvoorbeeld door een
handtekeningenlijst)
Een bewonerscommissie kan zich bezighouden met alle zaken die de huurders van het
complex aangaan, zoals de afrekening van de servicekosten, leefbaarheid in en rond het
complex, of overlast. Ook praat de bewonerscommissie mee bij eventuele slooprenovatieplannen.
Daarnaast kan de bewonerscommissie de spil zijn om het onderling contact tussen huurders te
bevorderen/onderhouden, bijv. door buurtactiviteiten.
De commissie informeert de huurders in het complex over de eigen activiteiten, bijvoorbeeld
door een nieuwsbrief, of door het organiseren van een bijeenkomst. Hiervoor is een jaarlijks
budget beschikbaar via de vereniging Huurdersplatform Seyst.

Wat doet Huurdersplatform Seyst?
Huurdersplatform Seyst is de overkoepelende vereniging van alle bewonerscommissies van
huurders van Woongoed Zeist. HPS behartigt de belangen van álle huurders van Woongoed
Zeist corporatie, óók die waar geen bewonerscommissie is.
Het bestuur van HPS wordt benoemd door de algemene ledenvergadering (waarin alle
bewonerscommissies stemrecht hebben). Elke bewonerscommissie heeft een vaste
contactpersoon in het bestuur van HPS.
HPS is de formele huurdersbelangenorganisatie en zit regelmatig aan tafel met Woongoed
Zeist. HPS praat mee over het beleid. bijv. over huurverhogingen, servicekosten, onderhoud.
Ook speelt HPS een rol in het tot stand komen van de jaarlijkse prestatieafspraken tussen de
woningcorporaties, de huurders en de gemeente.

Enkele nuttige adressen/telefoonnummers’:
Contactpersoon Huurders Platform Seyst:
Naam
:
Emailadres:
:
Telefoonnummer
:
Woongoed
Adres
Telefoonnummer
Woonconsulent
E-mailadres
Telefoonnummer

:
:
:
:
:

Steniaweg 44, 3702 AH Zeist
030-6936600

Complexbeheerder ( in geval van hoogbouw):
Complex:
Naam beheerder
:
E-mailadres
:
Telefoonnummer
:
Wijkteam:
Wijk
Adres
Openingstijden
Telefoonnummer
Wijkconsulent Woongoed
Wijkagent

:
:
:
:
:
:

Buurtbemiddeling
Telefoonnummer

:

030-2677787

Woonbond
Regioconsulent
Telefoonnummer

:
:

Riekje Bouwman

