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Resultaten onderzoek Huurdersvertegenwoordiging 

Eind vorig jaar vroegen we u hoe u denkt over een huurdersvertegenwoordiging bij 

Patrimonium, of u bekend bent met de bestaande vormen van 

huurdersvertegenwoordiging en of u hier zelf nog ideeën over hebt. We zijn 

ontzettend blij met het grote aantal adviseurs dat de vragenlijst heeft ingevuld: 79 van 

de in totaal 109 adviseurs. Bedankt voor uw deelname!

"Met samenwerken bereiken we meer"

een van de opmerkingen uit het onderzoek

Huurdersvertegenwoordiging? Jazeker!

In het algemeen verwacht u dat de Bewonersraad zich inzet voor de 

belangenbehartiging van huurders. Er zijn drie belangrijke onderwerpen waar de 

Bewonersraad zich mee bezig moet houden: de kwaliteit van de woonomgeving, de 

kwaliteit van de woning en betaalbaarheid. Bovendien ziet u in de Bewonersraad een 
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belangrijke schakel tussen huurders en Patrimonium. Bij wijkvertegenwoordigers en 

bewonerscommissies verwacht men dat deze meer bekend zijn met de situatie in de 

directe woonomgeving. 

Informatiewijze door Bewonersraad

U vindt een huurdersvertegenwoordiging belangrijk. De Bewonersraad voelt zich 

hierdoor gesterkt. U geeft aan dat u op dit moment op de hoogte blijft van de 

activiteiten van de Bewonersraad via de Patrimoniumpagina in de Schakel, de website 

van Patrimonium en van de Bewonersraad zelf 

(www.bewonersraadpatrimonium.nl). U geeft echter de voorkeur om op de hoogte te 

blijven via een persoonlijke e-mail of nieuwsbrief.

Wat doen we met het resultaat? 

Behalve dat u aangeeft dat u een huurdersvertegenwoordiging belangrijk vindt 

en dat u een voorkeur heeft voor de manier waarop u op de hoogte gehouden 

wilt worden, hebt u ons ook waardevolle suggesties gegeven. De resultaten van 



het onderzoek vindt u op onze internetsite.

Hieronder lichten we een aantal belangrijke items uit waarmee wij, of de 

Bewonersraad, zeker aan de slag gaat!

Cadeaubon
Ook onder de adviseurs die de vragenlijst over de Huurdersvertegenwoordiging 

hebben ingevuld, hebben we een cadeaubon verloot. De heer Van der Wel was 

tijdens de uitreiking helaas niet thuis, dus hebben we de cadeaubon in zijn 

brievenbus gedaan.

Communciatie Bewonersraad 

De Bewonersraad houdt haar leden intensiever op de 

hoogte van haar activiteiten via nieuwsbrieven per 

e-mail, de website en De Schakel.

Belangrijke thema's voor de Bewonersraad 

De thema's die u belangrijk vindt komen overeen met 

de thema's waar de Bewonersraad zich al actief mee 

bezig houdt. Via de nieuwsbrief, de website en de 

Schakel gaan zij hier meer bekendheid aangeven!

Communicatie Patrimonium 

Samen met de Bewonersraad kijken we hoe we 

iedereen zo goed mogelijk kunnen informeren over 

de verschillende vormen van 

huurdersvertenwoordigingen. Ook gaan we aan de 

slag met info over woningtoewijzing en woonregels.

Wilt u zich actief inzetten? 

Wilt u invloed uitoefenen bij Patrimonuim en u actiever inzetten voor uw buurt, 

buren of wooncomplex? We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek 

met de Bewonersraad of met Corry van den Berg, projectleider sociaal beheer 

van Patrimonium. Via onderstaande button kunt u een vrijblijvend gesprek 

aanvragen.



Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven 

Ik wil een vrijblijvend gesprek met Patrimonium Barendrecht 

Ik wil een vrijblijvend gesprek met de Bewonersraad
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