Haags Wonen: samen doen
Haag Wonen en de huurdersorganisaties – Bewonersraad Haag
Wonen en Huurdersvereniging Haag Wonen – maken zich
dagelijks sterk voor het samen optrekken van corporatie,
bewoners en maatschappelijk partners als gemeente en politie.
Intensief sámen werken aan de woningen en woonomgeving
van Hagenaars levert de goede projecten op met de beste
resultaten.

Kennis van bewoners is onmisbaar
Bewoners hebben zelf uitstekende ideeën over waar het beter
kan in hun woonomgeving. Die ideeën zijn onmisbare input bij
het maken van plannen. Of dat het onderhoud of verbeteren
van woningen is of het tegengaan van overlast. Alleen zo kan
Haag Wonen woningen en plekken creëren, die naadloos
passen bij de bewoners en die de buurt écht vooruit helpen.

Bewoners hebben invloed
Bewoners hebben daarom invloed bij Haag Wonen. Op veel
manieren.
•
•

•

Via bewonerscommissies, bewonerspanels en een
bewonerspool.
Via de huurdersorganisaties: de Bewonersraad Haag
Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen. Zij
behartigen de belangen van onze huurders, ze
controleren Haag Wonen en ondersteunen
bewonerscommissies.
En via de dagelijkse contacten: door gesprekken in de
buurtkamers, op straat, aan de balie, tijdens
bewonersavonden en aan de telefoon. Tips, klachten en
wensen helpen ons om ons werk voortdurend te
verbeteren.

2011: nieuwe participatieovereenkomst
In 2011 leggen de huurdersorganisaties en Haag Wonen hun
samenwerking opnieuw vast in een herziene
participatieovereenkomst. Veranderde wet- en regelgeving –
de Overlegwet – en de wensen van huurdersorganisaties en
Haag Wonen vragen om een nieuwe participatieovereenkomst.
Daarom zetten we taken, rechten, plichten en bevoegdheden
van de huurdersorganisaties, de bewonerscommissies en Haag
Wonen opnieuw zwart op wit. Want een samenwerking die
naadloos past bij onze gedeelde doelen is essentieel.
Verwachtingen, werkzaamheden en afspraken gaan zo een
uitstekende basis vormen voor samen optrekken. Het streven
is om de nieuwe overeenkomst vóór eind juni gezamenlijk te
ondertekenen.

Volledig samenwerken
Met al deze initiatieven in het achterhoofd hebben de
huurdersorganisaties en Haag Wonen met interesse het
voorstel gelezen om de samenwerking met bewoners te
regelen in een Woon-CAO. De PvdA-fractie diende dit eind
2010 als motie in, in de Haagse gemeenteraad. Haag Wonen,
de Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag
Wonen stellen vast dat bestaande richtlijnen als
huurvoorwaarden, wet- en regelgeving en binnenkort onze
participatieovereenkomst hierin al uitstekend voorzien.
Waar de CAO bovendien een verdere uitsplitsing van
verantwoordelijkheden voorstelt, streven we juist naar het
volledig samen oppakken van activiteiten. Dat standpunt willen
we met deze Haags Wonen nog eens onderstrepen.

Samen Doen werkt
Haag Wonen sluit met al haar initiatieven aan bij ‘het
betrekken van bewoners bij beleid en beheer’ dat volgens het
‘Besluit beheer sociale huursector’ (BBSH) één van de zes taken
van Nederlandse corporaties is en dat tevens vastligt in de
‘Wet op het overleg huurders verhuurder’. Maar Haag Wonen
vindt die samenwerking vooral vanzelfsprekend. We betrekken
bewoners steeds meer, omdat we dagelijks zien dat Samen
Doen echt werkt.
De samenwerking tussen de huurdersorganisaties en Haag
Wonen zetten we in 2011 dan ook met elkaar voort.

Met vriendelijke groet,
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Karin van Dreven
directeur/bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag
Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie
Haag Wonen actuele onderwerpen,
binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2010-2014. Wat is
de status van onze projecten? Hoe
werken we samen met andere partijen?
En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe
wet- en regelgeving? Elke twee à drie
weken reflecteren we zo op de
actualiteit.

Eerdere Haags Wonennieuwsbrieven behandelden onder
meer de thema's:
- Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
- Thuis in de Schilderswijk
- Terugblik op 2010: 2010 in het kort
- Haag Wonen gaat dóór met de
wijkenaanpak

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag
Wonen. Onder andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook
ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie, organisatie,
telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

