Bewonerscommissies
Uw mening telt! Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners. Samen met u zetten
wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken. In deze folder leest u hier meer over.
Waarom bewoners betrekken?
Woonveste zorgt voor goede woningen in fijne buurten. Maar dat is niet voldoende. Wij willen ons ook
inzetten voor de woonomgeving en de voorzieningen in wijken en buurten. En dat doen we graag samen
met bewoners. U weet als geen ander wat er speelt. Daarom horen wij graag uw mening.
Meepraten, meedenken en meedoen
U kunt op verschillende manieren meepraten, meedenken en meedoen met Woonveste. Uw tips en
opmerkingen zijn welkom via www.woonveste.nl of bij ons op kantoor. Daarnaast nodigen wij huurders
uit om mee te denken over ons beleid, een project of buurt. In het jaarverslag vertellen wij hoe wij
bewoners hebben betrokken en wat wij met hun ideeën hebben gedaan. Daarnaast stellen we ook geld
beschikbaar om initiatieven van huurders te ondersteunen.
Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een buurt of een wijk bij renovatie- of
onderhoudsprojecten en bij verbeteringen van de woonomgeving. De commissie is een belangrijke
gesprekspartner gedurende het hele project. Sommige commissies blijven ook na het project bestaan.
Dat zien wij graag!
Waar praten we over?
Een bewonerscommissie praat en denkt actief met ons mee. Zij is de schakel tussen de bewoners en
Woonveste. We praten over onderhoud, veiligheid en de woonomgeving. Het blijft niet alleen bij praten,
we kijken ook wat we samen kunnen doen om wijken en buurten te verbeteren.
Hoe word ik lid van een bewonerscommissie?
Meestal wordt u gekozen door andere bewoners. Het is belangrijk dat u zich als lid van een
bewonerscommissie inzet voor het gemeenschappelijke belang en niet uw persoonlijke belang.
Wat zijn mijn taken?
 U bent het aanspreekpunt voor Woonveste en bewoners.
 U bespreekt ideeën en initiatieven voor het verbeteren van de buurt met ons.
 U hoort wat er leeft bij uw buren en medebewoners.
 Eventueel houdt u een enquête om de belangstelling te peilen voor een idee of oplossing.
 U informeert bewoners over de gesprekken met Woonveste.
 U kunt een nieuwsbrief versturen naar medebewoners.

Ondersteuning door Woonveste
U kunt namens de bewonerscommissie een geldbedrag bij ons aanvragen. Wij ontvangen dan graag
een overzicht van de verwachte uitgaven. Daarnaast mag u op ons kantoor kopiëren en gebruik maken
van bijvoorbeeld enveloppen. Ook kunt u eventueel een workshop of cursus volgen. De rayonconsulent
van Woonveste is uw contactpersoon.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met Woonveste opnemen.

