Aan alle Houtense bewonerscommissies,
woongroepen en bewonersgroepen

Betreft: uitnodiging themabijeenkomst

Houten, 20 oktober 2018

Beste bewonerscommissie,
Wij nodigen u uit voor een themabijeenkomst speciaal voor Houtense bewonerscommissies,
woongroepen en bewonersgroepen van Viveste op donderdagavond 15 november om 19:30 uur
aan de Dorpsstraat 132 in Houten (kantoor Viveste).
De HuurdersAdviesRaad Houten is in 2017 ontstaan uit de Adviesraad Viveste. Wij zijn een kritische
gesprekspartner van Viveste en de gemeente Houten op het gebied van sociale huur en alles wat
daarmee verband houdt. Bewonerscommissies zijn voor ons het eerste aanspreekpunt in de wijk. U
heeft veel contact met Viveste, u weet dus wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen.
Deze zomer ontving u van ons een enquête over onderhoud, energiebesparing en het beleid voor zelf
aangebrachte voorzieningen. Deze is ingevuld door 541 huurders van Viveste verspreid over heel
Houten. De resultaten zijn bekend. U kunt de conclusies lezen op onze website: www.harhouten.nl.
Uit de reacties op de enquête blijkt dat er veel vragen zijn over onderhoud en de rol die u daarbij als
bewonerscommissie kunt hebben. Om u daarover goed te informeren hebben wij Riky Bouwman
uitgenodigd als gastspreker. Riky begeleidt namens de Woonbond bewonerscommissies en
huurdersorganisaties in de regio Utrecht.
Riky zal u op een luchtige manier betrekken bij onderwerpen als het onderhoud aan
gemeenschappelijke ruimten, uw relatie met Viveste en uw rechten als bewonerscommissie.
Bovendien zal er uitgebreid ruimte zijn voor vragen. Bovenal zien wij deze avond als een
kennismaking en zullen wij u meenemen in onze werkzaamheden. Wij denken met u mee en horen
graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij specifieke zorgen of vragen.
Wij hopen u daarom op donderdag 15 november om 19:30 uur aan de Dorpsstraat 132 in Houten te
ontmoeten. De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur. Aanmelden via info@harhouten.nl hoeft niet,
maar wordt wel erg gewaardeerd.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,

HuurdersAdviesRaad Houten
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