Het Huurderspanel Gemert-Bakel gaat verder als Huurdersbelang Gemert-Bakel!
Veel lezers van de regionale bladen binnen Gemert-Bakel huren één van de ruim 2600 woningen van
woningcorporatie Goed Wonen uit Gemert. De meesten onder u zelfs al vele jaren zonder
noemenswaardige problemen. Goed Wonen probeert dan ook samen met u de woning,
gemeenschappelijke ruimten en directe woonomgeving in een zo leefbaar mogelijke staat te
houden.
Huurdersbelang Gemert-Bakel (voorheen Huurderspanel) is een vrijwilligersorganisatie welke zich
inzet voor de huurders van Goed Wonen in het kader van leefbaarheid, dienstverlening en
communicatie. Onze groep bestaat momenteel uit 12 mensen uit voornamelijk Gemert, maar ook
Bakel en Milheeze zijn vertegenwoordigd. Door regelmatig contact en overleg met het dagelijks
bestuur van Goed Wonen blijven proberen we zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de
lopende zaken waar huurders mee te maken (kunnen) krijgen.
Sinds 1 april zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Woonbond; dit geeft ons enorm veel
mogelijkheden om u beter van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan de enorme schat aan kennis en
ervaring waaruit wij kunnen putten, het cursusaanbod t.b.v. onze vrijwilligers en uiteraard juridische
ondersteuning indien nodig.
Om wat meer bekendheid onder de huurderspopulatie van Gemert-Bakel te krijgen zijn wij sinds kort
zoveel mogelijk aanwezig bij dorps- en wijkraden om onze doelstellingen te verduidelijken. Tevens
werken we sinds dit jaar nauw samen met belangenorganisaties uit de ons omringende gemeenten.
Een logische stap, want per slot van rekening willen we allemaal dezelfde doelen bereiken. Ons
eerste eigen informatiebulletin wordt in de vorm van een flyer bijgevoegd bij de Open Kaart
(kwartaalblad Goed Wonen), en zoals u ziet maken we zoveel mogelijk gebruik van de (lokale) media.
Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen benutten willen we graag in alle kernen een
vertegenwoordig(st)er hebben om de drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk te houden.
Helaas heeft zich nog niemand aangemeld uit Handel, De Mortel, De Rips of Elsendorp. Voelt u zich
geroepen om iets voor de huurders in uw eigen kerkdorp te doen? Neem dan even contact met ons
op. U bent van harte welkom!
Interesse? Of gewoon een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met onze secretaris Addie
Gloudemans, tel. 0492-364325 of email info@hbgb.nl. Uiteraard kunt u ons ook op internet vinden;
het adres van de website luidt www.hbgb.nl. U kunt daar alle informatie vinden over wie wij zijn en
wat wij doen.

