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Bekijk het filmpje op
haagwonen.nl/haagsthuis

Nieuwe huurprijs per 1 juli
Huurt u bij Haag Wonen? Vanaf 1 juli verandert uw huurprijs. Alle huurders hebben inmiddels een brief ontvangen
met u itgebreide informatie over de huurwijziging.
Heeft u nog vragen?
Bijvoorbeeld over het
gewijzigde bedrag, over
de inkomensafhankelijke
huurverhoging of wilt

BABBELEN

V.l.n.r.: Maria Hakvoort, Coby van Schie en Mechtild Betjes.

u bezwaar maken?
Lees de veel gestelde
vragen en antwoorden
op haagwonen.nl/
huuraanpassing.

BABBELEN

Zwedenburgers samen in beweging
Bewoners van Zwedenburg, een woongebouw
voor ouderen in Mariahoeve, gymmen sinds kort
samen. Dat is gezond én
gezellig. Mechtild Betjes,
Maria Hakvoort
en Coby van Schie
babbelen erover.
Waarom gymt u samen?
Coby: “Ik vind het be
langrijk om te bewegen.
Voor iedereen. Zelfs als
je achter een rollator

loopt, kun je oefeninge
tjes doen.”
Mechtild: “Bewegen
móet voor mij ook.
Het is goed voor je hart
en bloedvaten. En het
is leuk om samen
te doen.”
Ria: “Ik ga ook iedere
dag naar buiten. En ik
fiets nog vaak.”
Ria: “We willen mensen
hierdoor uit hun woning
krijgen. Veel ouderen
komen weinig buiten.

En ze hebben weinig
contact met anderen.”
Hoe bent u op
het idee gekomen?
Coby: “Ik heb de sugges
tie gedaan bij het in
vullen van een enquête
van de ANBO (Algemene
Nederlandse Bond voor
Ouderen). Zij brachten
ons vervolgens in
contact met een gymjuf
en zo kwam het al snel
voor elkaar.”

Hoe zijn de eerste
ervaringen?
BABBELEN
Mechtild: “De mensen
vinden het leuk.”
Coby: “En gezellig.
Iedereen doet even
leuk mee. Alleen de
koffie ontbreekt.”
Mechtild: “Als het mooi
weer is, dan is er de
mogelijkheid
om koffie
BABBELEN
te drinken op het terras.
Voor koffie kunnen
we zorgen!

Op de koffie bij

Onderzoek naar tevredenheid bewoners

KOFFIE

In mei en juni vragen wij
3.000 huurders wat zij
vinden van de kwaliteit
van de woning, de woonomgeving, leefbaarheid
en overlast.

Naam: Abdel Toumlilti
Adres: Berckhydestraat

Ik begin mijn dag met…
koffie, laptop aanzetten
en e-mails bekijken.
Thuis is voor mij…
waar ik het meest
en het liefst ben.

“Samen
sta je sterker”
Fleur van PuffelenCOLUMN
is een
BABBELEN
uitzondering in de wereld van
bewonerscommissies. Ze is
voorzitter én secretaris van
Bewonerscommissie Five
Streets. Bovendien is
ze pas 25, een stuk jonger
dan de meeste leden van
bewonerscommissies.
Fleur woont sinds twee
jaar in de Rijnauwenstraat,
in Moerwijk. ‘’Ik woon hier
fijn en ik wil me nuttig
maken en aan verbeterin
gen voor de buurt werken.

Raad maar waar…
WAAR?

WAAR?

mijn huidige huur
woning kunnen kopen.

WAAR IS DIT?

Stuur het antwoord met uw
naam, adres en telefoonnummer
vóór vKIEK
rijdag 12 mei naar
communicatie@haagwonen.nl.

KIEK
Mevrouw Oemed won
het smulpakket van april.
De oplossing was
Prinses Beatrixlaan.

…en win een Haag Wonen-smulpakket!

AGENDA

WOO

BIJZONDER

AGENDA
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WOO

Samen sta je sterker dan in
je eentje. Een bewoners
commissie kan zaken snel
ler en beter bij de woning
corporatie aankaarten.”
Fleur vindt het ook leuk
om met andere buurt
bewoners op te trekken.
“Het is goed om meer
contact met elkaar te
hebben.”
Lid zijn van een bewoners
commissie kost doorgaans
niet zoveel tijd. Maar Fleur
is er momenteel behoorlijk
druk mee. Want samen
met Haag Wonen bekijkt
de bewonerscommissie
de mogelijkheden voor
het plaatsen van dubbel
glas en gevelisolatie in
334 woningen.
Haag Wonen is blij met
actieve jonge bewoners.
Zij zijn immers de toe
komst in de buurtjes
en wijken van Den Haag.

We onderzoeken zowel de kwaliteit van de woning als die van de woonomgeving.

Mijn grootste
woonwens is…

mijn gezin, mijn
ouders en Nederland.

 nderzoeksbureau USP.
o
Onder de deelnemers van
het onderzoek verloten
we vijf VVV-bonnen
van 50 euro.

COLUMN

Vanaf augustus gaan we
aan de slag met de resul
taten. Denk aan (extra)
onderhoud of aanpassin
gen aan woningen.
Dit onderzoek voeren
we elke twee jaar uit.

Mijn lievelingsplek
in Den Haag is…
de boulevard
van Kijkduin.

Ik ben trots op…

Huurt u bij Haag Wonen?
Doe dan mee aan het
onderzoek! U kunt de
komende twee maanden
gebeld worden door

BABBELEN
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Fleur van Puffelen

Heeft u een buurman of buurvrouw die zich
bijzonder inzet in de buurt? Zet hem of haar in het
zonnetje en mail communicatie@haagwonen.nl.

Wij zijn
gesloten op
25 en 26 mei
en 5 juni.

Bent u huurder
van Haag Wonen?
Wij horen graag uw
mening! Geef u op
via haagwonen.nl/
huurderspanel

