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Bewonersavond over resultaten achterbanraadpleging door Huurdersbelang
Gemert – Bakel en Woonbond!

Digitaal huurderspanel en andere vrijwilligers
Alle ruim 2.500 huurders van woningcorporatie Goed Wonen in Gemert – Bakel ontvingen begin februari 2012 een schriftelijke enquête van Huurdersbelang Gemert - Bakel en de Woonbond (de landelijke organisatie van huurders). Huurdersbelang wil graag weten wat er leeft onder haar huurdersachterban. De enquête is mede als middel gebruikt om nieuwe huurders te
werven voor deelname aan het werk van Huurdersbelang Gemert - Bakel, bewonerscommissies, werkgroepen, contactpersonen in de kerkdorpen en een digitlaal huurderspanel. De respons van de enquête ligt op 28%. Dat is een uitstekende respons voor een schriftelijke enquête.
Uit de enquête blijkt dat de huurders van woningcorporatie Goed Wonen over het algemeen meer tevreden zijn dan huurders elders in het land. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inbraakwerende voorzieningen in de woningen en voor het onderhoud van de buitenkant van de woning. De geluids- en warmteisolatie en energiebesparende maatregelen zijn voor bijna een kwart van de huurders echter voor verbetering vatbaar. Voor veel huurders schiet het openbaar vervoer in de regio behoorlijk tekort. Zwerfvuil is voor eenvijfde van de huurders een bron van ergernis.
Het onderzoek laat verder zien dat er voor Huurdersbelang Gemert – Bakel zelf een wereld te winnen
is. Veel huurders kennen Huurdersbelang niet en hebben daarom geen mening over het functioneren
van Huurdersbelang. Maar, dat is het goede nieuws, door de enquête zijn veel huurders wel geïnteresseerd geraakt in het huurderswerk. De helft van de huurders wil graag informatie over het werk van
Huurdersbelang. Ruim 100 huurders willen meedoen aan het digitaal huurderspanel en 76 huurders
kunnen worden benaderd om samen met hen uit te zoeken op welke wijze zij actief mee willen doen
met de bewonersparticipatie. Daarmee kan Huurdersbelang nog beter onderbouwd in overleg treden
met woningcorporatie Goed Wonen.
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de bewoners waar ook directeur Hans
Vedder van Goed Wonen en wethouder Mensen Jan Bevers van Gemeente Gemert-Bakel bij aanwezig zullen zijn. Er worden tijdens de avond, zoals beloofd, 4 cadeaubonnen verloot onder de aanwezige
bewoners als dank voor hun deelname aan het onderzoek en hun betrokkenheid bij het HBGB.
Wanneer, waar?

Dinsdagavond 27 maart a.s. om 19.30 uur in
De Eendracht, Sint Annastraat 60 te Gemert.
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Amsterdam, maart 2012.
Voetnoot:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A. Gloudemans, secretaris van Huurdersbelang
Gemert - Bakel, telefoon (0492) 364325.
U kunt ook bellen met Gerda van Galen, onderzoeker / adviseur van het Woonbond Kennis en Adviescentrum, telefoon (020) 5517788 of 06-27305772.

Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht 17 telefoon (020) 551 77 00
1018 XV Amsterdam telefax (020) 551 77 99

