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: Oprichting Bewonerscommissie
:……

Geachte bewoners van ……………..,
Enige tijd geleden is er bijeenkomst geweest waarbij enerzijds door Woongoed en
Brandweer een toelichting werd gegeven op de balkonbrand rond de jaarwisseling en
anderzijds ondergetekende een pleidooi heeft gehouden om te komen tot de
oprichting van een bewonerscommissie, die sinds het vertrek van … niet meer
bestaat. De sfeer en de onderlinge verhoudingen in het complex zijn bepaald niet
optimaal en zijn zeker voor verbetering vatbaar. Hierin kan een door de bewoners
gedragen bewonerscommissie een belangrijke bijdrage leveren.
De bewonerscommissie zal zich gaan bezig houden met zaken die alle bewoners van
de Binnenhof aangaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opstellen van leefregels,
het schoonmaken van de gangen, het onderhoud van het groen, het beoordelen van
de servicekostenafrekening, wensen/klachten van bewoners inventariseren,
overleggen met wijkconsulent van Woongoed, noem maar op!
De bewonerscommissie is er niet voor individuele problemen, daarvoor kunt u zelf
rechtstreeks contact opnemen met Woongoed Zeist.
Het HuurdersPlatform Seyst is bereid u te ondersteunen bij het oprichten van zo’n
commissie. De commissie wordt ook lid van de huurdersvereniging en wordt
uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, die minimaal 2x per jaar gehouden
wordt.
Ik wil bewoners hierbij oproepen om deel te nemen aan een op te richten
bewonerscommissie door u kandidaat te stellen hiervoor. (let wel dit is geen
activiteitencommissie)
Als u zich kandidaat wil stellen, kunt u dat opgeven bij Marco van Dijk of Bert v.d.
Dijssel. Uw kandidaatstelling moet voor 20 juni 2018 binnen zijn.
Tijdens de genoemde bijeenkomst heeft de familie van Dijk zich al beschikbaar
gesteld om deel te nemen aan een mogelijke bewonerscommissie.
Wij willen u voor 27 juni 2018 om … uur oproepen voor een bijeenkomst, waarbij de
resultaten c.q. reacties op deze brief worden besproken en hopelijk leidt tot de
oprichting van een bewonerscommissie.
De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle bewoners. Daarvoor is het belangrijk
dat de meerderheid van u het eens is met de samenstelling van deze commissie en
dat zij namens u mag opkomen voor de belangen van de bewoners!
Wij horen graag iets van u!
Met vriendelijke groet,

Bert v.d. Dijssel
Contactpersoon namens het bestuur
van het HuurdersPlatform Seyst
030-2291553

Marco van Dijk,
Wijkconsulent Woongoed
030-6936600

