P

E

R

S

B

E

R

I

C

H

T

Succesvolle bewonersavond door Huurdersbelang Gemert–Bakel !

Goed Wonen gaat energiebesparing aanpakken
Bijna 70 bewoners zijn naar de bewonersavond in De Eendracht gekomen die Huurdersbelang
Gemert-Bakel (HBGB) op 27 maart jl. had georganiseerd. De enquête die het HBGB heeft laten
uitvoeren leidt er ondermeer toe dat woningcorporatie Goed Wonen meer werk gaat maken van
energiebesparing en van het verbeteren van speelmogelijkheden voor de kleintjes. Verder is
afgesproken dat het HBGB met Goed Wonen gaat bespreken wat er kan worden gedaan aan de
warmte- en geluidsisolatie. Tenslotte wil het HBGB zich samen met Goed Wonen en de gemeente serieus hardmaken voor een beter openbaar vervoer, zeker voor ouderen die in aanleunwoningen en in zorgcomplexen wonen.
Andere aanwezigen tijdens de bewonersavond waren directeur Hans Vedder van woningcorporatie
Goed Wonen, wethouder Jan Bevers (Mensen) en vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties
uit Laarbeek en Deurne.
Uit de enquête blijkt dat woningcorporatie Goed Wonen het over het algemeen beter doet dan corporaties elders in het land. Maar dat vindt het HBGB geen reden om achterover te leunen. De huurders
hebben namelijk ook aangegeven wat er moet worden verbeterd. Eenvijfde tot een kwart van de huurders vindt dat er te weinig wordt gedaan aan energiebesparende maatregelen en de geluids- en warmte-isolatie schiet volgens hen tekort. Het energiebesparingsbeleid wordt binnenkort door Goed Wonen
voor advies aan HuurdersBelang Gemert-Bakel voorgelegd. Directeur Vedder van Goed Wonen reageerde tijdens de bewonersavond positief op het voorstel om ook de huurders en de bewonerscommissies te informeren over het energiebesparingsbeleid en om in een heldere planning aan te geven
wanneer en waar de ingrepen zullen plaatsvinden. Verder gaf directeur Vedder aan om de speelmogelijkheden voor de kleintjes mede te faciliteren. De gemeente moet daar echter wel het voortouw in nemen. HuurdersBelang Gemert-Bakel houdt hierbij de vinger aan de pols.
De aanwezige wethouder Bevers, die de portefeuille Mensen beheert wilde niet keihard gaan staan
voor de wens van vooral ouderen om het openbaar vervoer te verbeteren of buslijnen dichter bij hen in
de buurt te brengen. Huurdersbelang Gemert-Bakel zet dit knelpunt echter wel bovenaan haar eigen
agenda en zal zich daarvoor, samen met anderen inspannen.
HuurdersBelang Gemert-Bakel gaat er verder werk van maken om de bewonersparticipatie te vernieuwen en daarmee het contact met de huurders te versterken. De ruim 200 huurders die zich via de
enquête hebben aangemeld voor het digitale panel zullen binnen niet al te lange tijd de eerste digitale
enquête ontvangen. Alle andere (circa 200) huurders die via de enquête hebben aangegeven dat zij
mee willen doen of eerst geïnformeerd willen worden over de participatiemogelijkheden worden in de
loop van de komende periode door het HBGB benaderd.
Geïnteresseerde huurders voor het digitale panel kunnen zich nog steeds aanmelden om lid te worden
van het panel via info@hbgb.nl. U kunt uiteraard ook op de website www.hbgb.nl terecht.
Volgens de Woonbond, de landelijke belangenorganisatie van huurders, is Huurdersbelang GemertBakel met het vernieuwen en versterken van het contact met de huurders een voorbeeld voor veel andere huurdersorganisaties.
Gemert, maart 2012.
Voetnoot:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A. Gloudemans, secretaris van Huurdersbelang
Gemert-Bakel, telefoon (0492) 364325.
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