Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 is een buitengewoon jaar geweest. Een jaar met veel ups en downs en grote
teleurstellingen, maar ook een jaar waar, door op de ingeslagen weg verder te gaan, aan het eind
van 2015 gezegd kan worden dat alle inzet de moeite waard is geweest.
De net aangetreden bestuursleden van De Brug en het oude bestuur van HPF hebben een noodkreet
uit laten gaan naar de achterban, toen duidelijk werd dat er zich een crisis aandiende.
De voorgedragen en geïnstalleerde afgevaardigden vanuit HPF PWS voor het bestuur van De Brug
hebben hun bestuursfunctie bij de Brug neergelegd.
De administratieve ondersteuning heeft door alle gebeurtenissen besloten om de werkzaamheden
die zij direct voor HPF uitvoerde en indirect voor De Brug te moeten beëindigen vanwege de
onwerkbare situatie die ontstaan was.
Havensteder is van de gebeurtenissen op de hoogte gesteld. Havensteder ziet De Brug als enige
koepelorganisatie voor overleg op directie niveau. Daarop is, zij het met tegenzin, besloten de al
eerder afgesproken weg om als gebiedsorganisatie Oost door te gaan, direct in gang te zetten.
De financiële middelen waren uitgeput. Na overleg met de directie van Havensteder zijn kosten,
waardoor het probleem was ontstaan, overgemaakt naar de rekening van HPF PWS.
Er is een jaarverslag 2014 incl. financiële verantwoording opgesteld. Daar werd de ondersteuning van
Adorte node gemist. Maar ook dat is uiteindelijk gelukt.
Het vinden en in gebruik nemen van een vergaderlocatie vroeg de nodige energie. Conform de
participatieovereenkomst tussen De Brug en Havensteder is een locatie ter beschikking gesteld door
Havensteder. Breed-Wisselspoor heeft i.v.m. opheffen van hun vereniging bijna al haar
kantoorinventaris aan ons overgedaan. Dat gaf veel werk m.b.t. een verhuizing. In goed en intensief
overleg met Havensteder is het gelukt voor het eind van 2015 John Mottweg 104 in gebruik te
nemen.
Het benaderen van alle bewonersgroepen die er in Gebied Oost zijn was een andere uitdaging.
Velen zijn onbekend met het bestaan van huurdersvertegenwoordiging zowel op gebied als op
overkoepelend niveau. Maar ook dat is geslaagd. Er zijn contact gegevens bekend van 32 groepen.
Het betreft verenigingen, commissies, activiteiten groepen, werkgroepen en groepen waar ook
andere huurders van corporaties deel van uitmaken. Een aantal zullen op een later tijdstip nog
worden benaderd. Van alle benaderde groepen hebben er zich 10 bij HPF c.q. Huurders Belang
Havensteder Oost (i.o.) aangesloten.
Bestuur
Het bestuur van HPF PWS en de ex bestuursleden van De Brug hebben samen de kar getrokken. Door
ernstige gezondheidsproblemen hebben 2 bestuursleden zich lange tijd wat minder kunnen inzetten.
Van februari tot juli is hard gewerkt aan een jaarplan 2015 voor gebied Oost incl. de financiële
onderbouwing door Tijmen Baas. Deze was, ondanks de onzekerheid over betaling van de geleverde
werkzaamheden, toch blijven adviseren en ondersteunen. Na de vakantieperiode is in oktober een
oprichtingsbestuur gekozen.
Naast al de werkzaamheden nodig om Huurders Belang Havensteder Oost van de grond te krijgen
hebben de normale werkzaamheden ook doorgang gevonden. In de eerste 2 maanden zijn 5
vergaderingen van AB en/of DB van De Brug bijgewoond in verschillende samenstellingen. Dit had te
maken met de overgang van oud naar nieuw bestuur van De Brug.
HPF PWS/Huurders Belang Havensteder Oost heeft 9 x Plenair Overleg gehouden om gezamenlijk
aan de situatie het hoofd te bieden en te besluiten welke stappen er genomen moeten worden om

de belangen van de huurders te kunnen behartigen. Daarnaast is er enkele malen spoed overleg
geweest tussen bestuur en ex AB leden van De Brug.
Er zijn verschillende gesprekken geweest met Havensteder over de ontstane situatie en de
vergaderlocatie John Mottweg.
Secretariaat
Het secretariaat heeft iedereen periodiek op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Zowel de
achterban als Havensteder. Alle vragen vanuit De Brug, van huurders of van huurdersgroepen, zijn
opgenomen en behandeld.
Van de bijeenkomsten van de werkgroepen zijn de verslagen van de deelnemers aan allen toegezonden, evenals de officiële verslagen die vanuit Havensteder zijn gemaakt. Daarnaast is in PO
mondeling verslag gedaan.
Kennisgroepen
De Kennisgroep Service en Diensten heeft div. kwesties van huurders in behandeling genomen en
afgehandeld. Er zijn 2 bijeenkomsten van de Werkgroep Wijkbeheer bijgewoond en 5 bijeenkomsten
van de Werkgroep Stook & Servicekosten.
Daarnaast nog 1 bijeenkomst van de Werkgroep Warmtewet.
De Kennisgroep Gemengde Complexen nam 4 x deel aan bijeenkomsten van de pilot Gemengde
Complexen.
De Kennisgroep Communicatie/Participatie heeft 1 x een vraag van een bewonersgroep behandeld.
Scholing
Informatie bijeenkomsten over De Nieuwe Huurwet zijn bijgewoond.
Er is bijscholing gevolgd i.v.m. het nieuwe WWS systeem.
Overig
Op 4 december 2015 is bij de notaris de oprichtingsakte gepasseerd.
Verdere acties zoals bankzaken, KvK zijn daarna ingang gezet en afgerond.
De participatieovereenkomst en gebruikersovereenkomst van de vergaderlocatie zal zo spoedig
mogelijk met Havensteder worden afgesloten.
Het is helaas niet gelukt de website in 2015 in de lucht te krijgen.
Na een samenwerking van 7 jaar is afscheid genomen van de adviseur Tijmen Baas.
Zijn inzet was niet langer te combineren met zijn overige werkzaamheden. Zijn vertrek wordt
betreurd . Huurders en bestuur zullen zijn gekwalificeerde adviezen missen.
Het afscheid na 8 intensieve jaren van samenwerking van de administratieve ondersteuning van
Gina Steijger is ook merkbaar geweest binnen de organisatie. De kwaliteit van het alle
correspondentie, op het hoge niveau zoals zij dit beheerst, is niet door vrijwilligers te evenaren.
Naast het zakelijke zal de menselijke maat waarmee is samengewerkt met beide professionals
worden gemist.
Huurders Belang Havensteder Oost heeft dan ook besloten Tijmen Baas en Gina Steijger tot
ereleden te benoemen.
Wim Peters

Tonnie vd Sluis

Simon de Kok

Elly Offermans

Margriet Schouten-Sliep

Bijlagen van Jaarverslag 2015 van HPF c.q. HBHO

Huurdersbelangen Havensteder-Oost
Notitie opzet gebiedsorganisatie voor Havensteder-Oost

Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3

Inleiding
Doel van deze notitie
Historisch perspectief
Leeswijzer

5
5
5
5

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Gebied Oost
Van koepelorganisatie naar gebiedsorganisatie
Overgang
Plaats van vestiging
Deelnemende huurdersorganisaties

6
6
6
6
6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Uitgangspunten
Definitie gebiedsorganisatie Oost
Waarden van het gebied Oost
Organisatie
Huisvesting

7
7
7
7
7

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kerndoelen
In het gebied
Serviceorganisatie
Afspraken met Havensteder
Samenwerking met de Brug

8
8
8
9
9

5
5.1
5.2

Financieel
Uitgangspunten
Begroting

10
10
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1

Inleiding

1.1

Doel van deze notitie

Tot en met 1 maart 2015 bestond het HPF nog als het restant van de koepelorganisatie, die eerder de huurdersbelangen van
alle huurders voor corporatie PWS vertegenwoordigde. Met ingang van de oprichting van de Brug, als nieuwe
huurdersorganisatie die werd opgericht door SHC en HPF, vervalt echter de historische rol van het HPF en zijn de
belangrijkste taken overgedragen aan de Brug.
Op 22 september 2014 is in het bestuur van De Brug overeengekomen, dat het HPF zal gaan functioneren als een
gebiedsorganisatie voor het gebied Oost. Dit betekent dat de organisatie HPF moet worden aangepast op de nieuwe situatie:
het zijn van een gebiedsorganisatie. In de maanden maart en april 2015 is in brainstormsessies invulling gegeven aan de
vorming van de nieuwe gebiedsorganisatie. In deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop de gebiedsorganisatie zal
worden vormgegeven.

1.2

Historisch perspectief

HPF PWS is van oudsher de huurderskoepel van de in 2012 gefuseerde woningcorporatie PWS te Rotterdam. Zij is gewend
voor huurders te werken als serviceorganisatie, dienstbaar te zijn aan huurders en dit alles door een positief kritische relatie
aan te houden met het bestuur van de corporatie. Het HPF kenmerkte zich al een organisatie die snel belangen van huurders
kon dienen, kon vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid van de woningcorporatie en daarmee ook snel kon schakelen, daar
waar problemen dreigden tussen huurder en verhuurder. Sinds 2010 was de relatie met PWS zeer goed te noemen en werd
periodiek overleg gevoerd. Huurdersorganisatie en corporatie werkten respectvol samen en hadden een constructieve
overlegrelatie.
Na de fusie van PWS met ComWonen, waren er twee huurdersorganisaties, te weten HPF en SHC. Gedurende de periode
2012 tot en met 2014 zijn diverse pogingen gedaan deze organisaties samen te voegen. Dit laatste is gebeurd middels de
oprichting van De Brug in juli 2014. In september 2014 is afgesproken dat HPF zichzelf vanaf maart 2015 zou gaan
omvormen als een gebiedsorganisatie Oost.

1.3

Leeswijzer

In deze notitie wordt ingegaan op de organisatorische impact van het omvormen van koepel- naar gebiedsorganisatie.
Vervolgens worden de uitgangspunten die zijn gedefinieerd door de deelnemende huurdersorganisaties benoemd. De
belangrijkste doelstellingen worden benoemd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is de financiële autorisatie opgenomen.
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Gebied Oost – Huurdersbelangenorganisatie Havensteder
Oost

2.1

Van koepelorganisatie naar gebiedsorganisatie

HPF PWS zal zich met ingang van 20 mei 2015 gaan inzetten als gebiedsorganisatie voor het bezitsgebied Oost van
Havensteder. Hieronder vallen ook een aantal gebieden, die niet per se in de oostelijke regio van Rotterdam liggen, maar die
historisch onder de PWS vleugels vielen.
Het worden van een gebiedsorganisatie vraagt aan het HPF slechts een aantal zeer praktische ingrepen. Deze ingrepen
bestaan uit:
 Het herschrijven en passeren van de statuten van stichting HPF PWS tot statuten die passen bij een gebiedsorganisatie.
 Het herschrijven van een huishoudelijk reglement.
 Het verkiezen van een nieuw bestuur, welke de verdere organisatorische zaken ter hand neemt.
 Het aanschrijven van de complex en wijkorganisaties in het gebied, om hen de mogelijkheid te geven invloed uit te
oefenen op de nieuwe beleidsvorming en wellicht ook deel te nemen aan het bestuur van de nieuwe organisatie.
 Het opstellen van een transparant communicatieplan en een voldoende informatieve website.
 Het organiseren van een nieuwe vergaderruimte (mag leegstaande Havensteder ruimte zijn)
 Het schrijven van een gebiedshandboek: wie doet wat wanneer, waarom, met welke middelen. Maar bovenal: hoe
kunnen we huurders van dienst zijn.
 Het verkrijgen van financiën.
De belangrijkste aspecten die thans op de agenda zijn het opzetten van de basisorganisatie en het laten aanhaken van de
complex- en wijkorganisaties.

2.2

Overgang

In de overgangssituatie pakt het HPF haar werkzaamheden nog op in een brede taakopvatting. Zij probeert zoveel mogelijk
van de vragen die voor de Brug zijn, rechtstreeks aan hen door te sturen. Veelal reeds voorzien van een oplossing.
Daarnaast zal zij reeds optreden als gebied Oost en alle werkzaamheden uitvoeren, die in de huidige omgeving nodig zijn.
Een belangrijke onzekerheid is bovendien de invulling die gegeven dient te gaan worden aan de herzieningswet en de rol die
de gebiedsorganisatie daarin zal gaan spelen. Deze wordt in de loop van het jaar nader ingevuld, als ook helder is hoe hier
door Havensteder invulling aan wordt gegeven.

2.3

Plaats van vestiging

Er wordt gewerkt vanuit de vergaderlocatie J. Mottweg. De statutaire zetel zal zijn op de Lieftinckplaats.

2.4












Deelnemende huurdersorganisaties
BC Weberflat
HC Lupine II Fase II Blok 1
BC PWS Schiebroek
HV Breed-Wisselspoor
BG Slachthuisterrein
HV Zuiderkroon
HC Lupine II Fase II Blok 2
BC Delftse Poort
BV 4 Hoge Era’s Ommoord
BC De Admiraal
BC Lieftinckplaats T3




PWS huurders Oude Haven
BC Aert van Nes
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Uitgangspunten

3.1

Definitie gebiedsorganisatie Oost

Gebiedsorganiatie Oost is een dienstverlenende huurdersorganisatie in het bezitsgebied Oost van Havensteder. Onder het
gebied Oost vallen:
 Oosterflank
 Prinsenland
 ‘s Gravenland
 Zevenkamp
 Ommoord
 110 morgen
 Het Lage Land
 Schiebroek
 Lansingerland
 Nieuw Terbregge
De gebiedsorganisatie zet zich in voor alle huurdersbelangen die zich op het gebiedsniveau afspelen. Te denken valt daarbij
onder andere aan wijkbeheer, gebiedsvisies, wijkvisies, et cetera. Daarnaast is zijn een adviserend orgaan voor alle
huurdersorganisaties binnen haar werkgebied. Dat betekent concreet dat zij deze organisaties met raad en daad bijstaat op
(complexe) vraagstukken, die op dat moment in een complex of wijk spelen. Bovendien overlegt de gebiedsorganisatie
periodiek met Havensteder over zaken die voor het gebied van belang zijn en koppelt dit terug met de achterbanorganisatie.
Wij zijn een vraag gestuurde organisatie, maar houden ook proactief de ontwikkelingen in het gebied bij en communiceren
en overleggen hierover met onze achterban en Havensteder.

3.2

Waarden van het gebied Oost
-

3.3

Democratisch
Open
Professionele vrijwilligersorganisatie
Serviceorganisatie
Kennisorganisatie
Gebaseerd op snelle en adequate communicatie
Voor en door huurders
Constructieve partner voor de corporatie
Verbinding naar De Brug
Formele en informele participatie krijgen hier vorm
Representatief voor de achterban

Organisatie

De organisatie zal bestaan uit een bestuur en werkgroepen. Deze laatste worden op een projectmatige basis ingezet. Bestuur
en werkgroepen zijn allen voornamelijk uitvoerend en hebben als belangrijkste doel om de wijk en complexorganisaties te
ondersteunen met hun dagelijkse werkzaamheden en vraagstukken. Zij overlegt regelmatig met De Brug en Havensteder,
daar waar het gebiedsaangelegenheden betreft. De organisatie beschikt over een communicatieplatform, dat met name
webgedreven is, en is goed bereikbaar voor iedereen in het gebied.

3.4

Huisvesting

Voor de huisvesting wordt op dit moment overleg gevoerd met Havensteder over mogelijkheden. Deze paragraaf wordt nader
ingevuld, wanneer hierover nadere duidelijkheid is.

Bij het huisvesten wordt ervan uitgegaan dat:
- We gebruik maken van een Havensteder ruimte, passend binnen het beleid dat daarvoor door de Brug met Havensteder
overeen is gekomen;
- Met hergebruik van de materialen die ter beschikking worden gesteld door Bewonersvereniging Breed Wisselspoor;
- Het belangrijkste deel van onze activiteiten via een website en internet afgehandeld kunnen worden;
- Diverse malen per jaar kunnen vergaderen met elkaar en achterban nu de belangrijkste huisvestingsbehoefte is.
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Kerndoelen

4.1

In het gebied

In de eerste periode (tot eind 2015) zal de gebiedsorganisatie Oost verder vorm worden gegeven. Dat betekent concreet dat
wij:
- alle organisaties in het gebied kennen;
- minstens eenmaal via post, mail of telefoon contact hebben gehad met deze organisaties;
- per kwartaal een nieuwsbrief versturen aan de organisaties in het gebied, om deze verder te informeren over de
activiteiten van de gebiedsorganisatie;
- actief het contact herstellen met De Brug en zorgen dat hier een overlegrelatie ontstaat;
- bestuurders leveren ten behoeve van de vacante posities in De Brug;
- deelnemers leveren voor de adviesraad De Brug;
- een website opzetten, die gericht is op ondersteuning van de complex- en wijkorganisaties en die informeert over
zaken die spelen in en voor het gebied;
- werkgroepen opzetten, welke verder onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte in het gebied is en die voorts
ook concreet daarmee aan het werk gaan;
- een overlegstructuur met Havensteder overeenkomen, die past bij het karakter van een gebiedsorganisatie.
Daarnaast werken wij oude verplichtingen van het HPF uiteraard af.

4.2

Serviceorganisatie

Het begrip serviceorganisatie hebben wij ingevuld vanuit onze waarden. Dit betekent dat wij een organisatie zijn, die
dienstverlenend is ten behoeve van onze achterban in het gebied, die dagelijks met raad en daad deze organisaties bijstaat,
maar die ook de belangen van het gebied vertegenwoordigt richting Havensteder en De Brug. Wij zorgen dat er constante
informatiestromen zijn, in het kader van informatie die wij van Havensteder verkrijgen en informatie die wij van De Brug
verkrijgen. Wij nodigen de achterban periodiek uit, om deel te nemen aan de gebiedsvergaderingen, om zo informatie,
vragen en oplossingen met elkaar uit te wisselen. Wij treden daarbij vooral op als serviceorganisatie die de linking pin is, die
professioneel is en een kennisorganisatie op het gebied van gebiedszaken en huurdersbelangen.
Wij werken daarbij vanuit een ‘license to operate’, welke als volgt weer te geven valt:

Communiceren: de basis van ons werk bestaat uit communiceren. Wij overleggen periodiek met onze achterban, zorgen dat
wij goed bereikbaar zijn voor vragen via een website en koppelen ook altijd terug over de status van vragen die bij ons liggen.
Wij onderhouden overlegrelaties met de Brug en Havensteder en koppelen daarover terug met de achterban.
Mobiliseren: wij hebben actief contact met bewonersorganisaties, bewonersinitiatieven die actief zijn in het kader van
formele en informele participatie. Wij betrekken hen door hen uit te nodigen voor periodieke overleggen, werkgroepen en
onze nieuwsbrief. Wij ondersteunen daarbij vooral alle initiatieven die leiden tot een actieve participatie in formele en
informele zin. Dat betekent ook dat wij projectmatig zullen werken.
Organiseren: door in het gebied samen te werken met alle bewonersinitiatieven en daarenboven ook actief georganiseerd
overleg te voeren met o.a. Havensteder en De Brug, ontstaat een sterke, representatieve en constructieve
huurdersorganisatie.

4.3

Afspraken met Havensteder

Onze oude afspraken met Havensteder zetten we om, in nieuwe werkafspraken, die passend zijn voor het gebied. Wij
betrekken daar de Herzieningswet bij, maar willen vooral een samenwerking die leidt tot een actieve bewonersparticipatie in
zowel de formele als informele zin. Wij willen met Havensteder initiatieven in het gebied en de wijk ondersteunen, die leiden
tot sociale cohesie in het gebied, de wijk en de complexen. Wij nemen daarbij de pluriformiteit van de bewoners in dit gebied
in acht en proberen naast de inhoudelijk samenwerking er ook voor te zorgen dat de bewonersorganisatie een afspiegeling
vormen van de pluriforme samenleving in het gebied.

4.4

Samenwerking met De Brug

Het contact met de Brug moet zo spoedig mogelijk hersteld worden. Wij willen graag een open en constructieve
overlegrelatie met De Brug. Wij informeren hen over onze werkzaamheden en leggen vragen uit het gebied aan hen door. Wij
verwachten van De Brug een open en transparante informatievoorziening, welke wij kunnen gebruiken om onze achterban te
informeren en ons werk in het gebied adequaat uit te kunnen voeren.

5

Financieel

5.1

Uitgangspunten

Het eerste werkjaar van de gebiedsorganisatie, moet een aantal handelingen verricht worden, om te zorgen dat de
gebiedsorganisatie tot stand zal komen. Dat betekent dat de eerste begroting incidentele en structurele kosten bevat.
Het uitgangspunt voor de totale begroting is zo goedkoop mogelijk de werkzaamheden te doen, maar dat wel goed en
professioneel te kunnen doen. Wij proberen zoveel mogelijk hergebruik te plegen van materialen en inrichting van de
bewonersorganisatie Breed Wisselspoor, welke zichzelf zal opheffen.

1

Communicatieplan

Opzet notitie
In deze notitie komt de communicatie in achtereenvolgens de voorbereidingsfase, het moment van start en de
periode daarna aan de orde. Bij het bespreken van de communicatie wordt ingegaan op de werkwijze,
doelgroep, te behandelen onderwerpen, taakverdeling en planning.

Voorbereidende fase
Zodra duidelijk is hoe we verder gaan, nemen we – voor zover die niet actief meedraaien in het HPF1 - contact
op met de actieve en slapende huurdersorganisaties in ons gebied. Hetzelfde geldt voor ons bekende
individuele personen, van wie wij verwachten dat zij actief willen zijn in ons Platform of desnoods alleen maar
als contactpersoon/informant willen functioneren. Wij informeren hen over onze plannen en vragen of zij in
enigerlei vorm het HPF willen ondersteunen.

Startmoment
Direct na de start informeren wij alle huurders bij voorkeur via de bestaande publicaties of contactorganen van
de betrokken bewonersorganisaties dan wel via een rechtstreeks pamflet over ons programma en activiteiten.
Ook stellen wij de deelnemende bewonersorganisaties, Havensteder, De Brug, De Woonbond en eventuele
andere relevante organisaties op de hoogte van onze plannen.

Na de start
Als er zich geen bijzondere ontwikkelingen voordoen zouden alle betrokken huurders twee maal per jaar via
pamflet en / of publicaties van de betrokken bewonersorganisaties geïnformeerd moeten worden over de
activiteiten van het HPF. Daarnaast is extra publiciteit richting huurders mogelijk bij belangrijke
ontwikkelingen, waarbij het geven van informatie niet kan worden uitgesteld. In de papieren
informatievoorziening zal ook worden verwezen naar de website van het nieuw op te richten HPF.
Papieren info gericht aan de huurders is vooral nodig, omdat zelfs de meest fanatieke internetgebruikers niet
zonder aanleiding naar de website van HPF zullen surfen.
Voor de deelnemende bewonersorganisaties, derde partijen en actieve en/of geïnteresseerde huurders zet
HPF een website op. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de bestaande - maar nog niet gebruikte website van het oude HPF. Wil een website zinvol zijn dan is het van groot belang dat die website alle
relevante informatie bevat en actueel blijft. In het bestuur van het op te richten HPF wordt afgesproken, wie
voor de redactie en actualiteit van de website verantwoordelijk is.
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Waar in deze notitie sprake is van HPF wordt bedoeld de opvolger van HPF in het gebied Oost.

Werkwijze
Om de papieren en digitale communicatie actueel te houden, wordt voorgesteld binnen het bestuur een
daarvoor verantwoordelijke (met zo mogelijk een plaatsvervanger bij afwezigheid) aan te wijzen.
Om de communicatie adequaat aan te pakken dient ook een bedrag binnen de begroting vrij te worden
gemaakt.
Afgesproken wordt dat er één vast punt van communicatie is, namelijk de website. Andere media worden
slechts gebruikt voor zover informatie over standpunten ook op de website staan. Voor de website zal gebruik
gemaakt gaan worden van het platform Office 365.
Hoogte bedrag: eenmalig € 1.800

Te behandelen onderwerpen
In de (halfjaarlijkse) papieren info, in ieder geval:
Terugblik belangrijkste activiteiten HPF afgelopen halfjaar
Commentaar op beleid Havensteder
Huurbeleid
Service en onderhoud
Dienstverlening
Belangrijke initiatieven betrokken bewonersorganisaties.
Op onze website:
Dezelfde onderwerpen als in de papieren info, maar wel actueler. Daarnaast:
Adviesaanvragen Havensteder
Uitgebrachte adviezen HPF
Terugmelding / verslagen werkgroepen
Eigen initiatieven HPF
Links naar voor huurders relevante sites, zoals Woonbond, Aedes, Havensteder, ministerie etc.
Huurcommissie

Ledenlijst per 31-12-2015
Activiteiten Commissie Oostplein
Bewoners Commissie De Admiraal
Bewoners Commissie Aert van Nes
Bewoners Commissie Asserweg 2/112
Bewoners Commissie Beemsterhoek
Bewoners Commissie De Klerkstraat
Bewoners Commissie Lieftinckplaats T3
Bewoners Commissie Lieftinckplaats T4
Bewoners Commissie Lupine Blok 1
Bewoners Commissie Lupine Blok 2
Bewoners Commissie Mr. J. Dutilhhuis
Bewoners Commissie Weberflat
Bewoners Groep Huurders Oude Haven
Bewoners Groep Slachthuisterrein
Bewoners Vereniging Crooswijk (De Duif)
Bewoners Vereniging 4 HEO
Bewoners Vereniging Delftse Poort
Huurders Vereniging Zuiderkroon
Huurders Vereniging Mazesteyn
Werkgroep Lage Land
Werkgroep Sinclair Lewis

