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Onze laatste nieuwsbrief van dit jaar ontvangt u hierbij. In deze editie vermelden wij u de laatste 

nieuwtjes en wetenswaardigheden. In het eerste kwartaal van 2020 kunnen wij u verder informeren 

over onze plannen voor bijeenkomsten en Bewoners Advies Groepen (BAG). 

Wij wensen u veel leesplezier.  

Nieuws van de bestuurstafel   
Het bestuur van de Huurdersorganisatie Haag 

Wonen (HOHW) is met ingang van 1 december 

uitgebreid met mevrouw Claudia Haimé. 

Claudia is actief huurder in Mariahoeve en gaat 

de komende 6 maanden zich inlezen en diverse 

bijeenkomsten en vergaderingen bijwonen. 

 

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? 

Dan kunt u met ons contact opnemen voor 

informatie. 

 

Huurdersenquete 2019 

Zoals u bekend is hebben wij in november alle 

huurders van Haag Wonen een enquête 

toegestuurd. Naast het meepraten en 

meedenken op commissieniveau, willen wij de 

huurdersparticipatie verbreden door meer 

huurders te betrekken. 

Onze enquête heeft ruim 400 positieve reacties 

opgeleverd. Deze reacties variëren van het 

bijwonen van themabijeenkomsten, deelname 

aan een Bewoners Advies Groep of gewenste 

informatie over (de oprichting van) een 

bewonerscommissie. 

 

In het eerste kwartaal van 2020 wordt duidelijk 

wanneer en welke themabijeenkomsten er 

gaan plaatsvinden. Ook u houden we hiervan 

op de hoogte.  

 

 

 
 
 

Sluiting HOHW door feestdagen  
Ons kantoor Spui 240 is in verband met de 
komende feestdagen gesloten in de periode: 
 

 20 december 2019 t/m 5 januari 2020 
 
Vanaf 6 januari staan we u graag weer te woord. 
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Bewoners Advies Groepen 
Onlangs hebben wij u per mail geïnformeerd 
over het niet doorgaan van de voorgenomen 
Bewoners Advies Groep (BAG) die stond 
gepland op 12 december 2019. 
In het eerste kwartaal van 2020 wordt een 
nieuwe datum bekend gemaakt. 
 

Communicatie met Haag Wonen 

Naar aanleiding van uw aanhoudende 

opmerkingen over de communicatie met Haag 

Wonen kunnen wij u berichten dat wij eind 

februari 2020 een bijeenkomst organiseren, 

waarbij ook een delegatie van Haag Wonen 

aanwezig is.  
Voorlopig is hiervoor dinsdag 25 februari 2020 

gepland en zal de bijeenkomst plaatsvinden op het 

Spui 240. 

U ontvangt hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging 

per mail. 

 

Cursussen voor bewonerscommissies  
Speciaal voor leden van bewonerscommissies worden 

in het eerste kwartaal van 2020 in samenwerking met 

de huurdersvereniging Staedion maatwerkcursussen 

of workshops gegeven. Ook u als commissielid kunt 

hiervan gebruik maken. De cursus wordt op een 

dagdeel gehouden van circa 3,5 uur en is inclusief een 

broodmaaltijd.  

De volgende cursussen worden georganiseerd:  

• Help! De afrekening servicekosten   

• Bewonerscommissie: wie, wat, waarom en 

hoe?  

 

De kosten van deze cursussen zijn voor rekening van 

de HOHW.   

Alle cursussen vinden plaats in de buurtkamer van het 

Hart van Moerwijk, Guntersteinweg 377.  

Wilt u Informatie over deze cursussen of zich 

aanmelden voor een cursus? Neem dan met ons 

contact op. Voor iedere cursus geldt: vol = vol!  

 
 

 

 

Declaraties 2019 
Heeft u uw onkosten over 2019 al bij ons 

gedeclareerd?  

U kunt deze kosten nog t/m 31 januari 2020  

declareren via het declaratieformulier met de 

gevraagde benodigdheden. 

Mocht u willen beschikken over nieuwe 

declaratieformulieren dan kunt u deze altijd 

opvragen. 

Aandachtspunten? 
Zijn er zaken die er spelen en die onze aandacht 

verdienen? Laat het ons weten! 

Samen met uw commissie kunnen we dan 

kijken naar mogelijke oplossingen en/of  

verbeterpunten. 
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