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GELUKKIG NIEUWJAAR

Deze nieuwsbrief ontvang
jij omdat je een huurder
bent van Stadswonen.
Stichting Huurdersbelang
Stadswonen (SHS) is de
huurderorganisatie voor
alle bewoners van
Stadswonen. Op basis van
de bevoegdheden uit de
Overlegwet behartigt SHS
complex overstijgende
belangen van de huurders
van Stadswonen. Wij
hebben nauw contact met
Stadswonen en advies- of
instemmingsrecht bij
beleidsveranderingen.
Daarnaast monitoren wij
beleid dat een impact kan
hebben op de huurders van
Stadswonen en gaan wij in
gesprek met andere
stakeholders, zoals de
gemeente.

Het voelt vreemd om tijdens een lockdown iedereen een gelukkig nieuwjaar te
wensen. In het afgelopen jaar is in korte tijd heel veel anders geworden. We
hopen dat het goed met jullie gaat! En voor wie zelf de feestdagen in quarantaine
moet doorbrengen: heel veel beterschap.

JAARPLAN 2021

Ben je benieuwd naar ons
jaarplan 2021? Deze kan je
vinden op:
www.huurdersbelang.nl

HUURDERSBIJEENKOMST
Zet het alvast je agenda en meld je aan! In februari gaan wij digitaal en
organiseren wij twee online huurdersbijeenkomsten. Wil je meer weten over de
rol van SHS en waar wij momenteel mee bezig zijn? Wil je met ons in gesprek over
wonen bij Stadswonen en de Rotterdamse woningmarkt voor studenten en 'young
professionals'?
Meld je dan aan voor één van de twee bijeenkomsten:
8 februari 2021 van 20.00 tot 21.30
10 februari 2021 van 20.00 tot 21.30
Meld je aan door een mail te sturen naar communicatie@huurdersbelang.nl.

HUURDERSCOMMISSARIS RVC
SHS feliciteert Mahmoud Ebeid met zijn benoeming als lid van de Raad van
Commissarissen bij Woonstad Rotterdam. Mahmoud is één van de twee RvC-leden
voorgedragen door SHS en de Klantenraad, en hij is benoemd voor een periode
van vier jaar. De RvC van Woonstad heeft zes leden, waarvan er twee
voorgedragen zijn door de huurdersorganisaties. Samen met Maarten van de
Donk, die afgelopen augustus is benoemd, zal Mahmoud zich inzetten voor de
belangen van huurders.

HUURDERSBELANG RVA
Het afgelopen haar heeft het huidige bestuur van SHS met hulp enkele oudbestuursleden zich hard ingezet om een Raad van Advies vorm te geven. Het
komende jaar zullen wij hier verder aan werken. De RvA zal zich inzetten om de
continuïteit van SHS te waarborgen.

KORTE UPDATES

HOGE HUUR & LAAG INKOMEN

Is jouw kale huur hoger dan
€633,25? De overheid heeft
onlangs besloten dat huurders
met een hoge huur maar met
een laag inkomen in aanmerking
kunnen komen voor een
eenmalige huurverlaging. In
onze volgende nieuwsbrief en
op onze site zullen wij hier
meer informatie over geven.

ONEENS MET JE BEWONERSCOMMISSIE?
Als je het niet eens bent met een beslissing van je bewonerscommissie, zoals een
boete, kun je terecht bij de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft
het afgelopen jaar weinig zaken behandeld. Daarom wil SHS dit extra bij jullie
onder de aandacht brengen. Hoe kan je hier terecht?

BEZWAAR BIJ BEWONERSCOMMISSIE
Maak je bezwaar of klacht binnen twee weken schriftelijk kenbaar bij je
wooncommissie. Zij moeten dit behandelen en jou hier schriftelijk over
informeren.

ONEENS MET BESLISSING?
Je kan binnen twee weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij
de Commissie Beheerstructuur van Stadswonen Rotterdam. Je bezwaar
inclusief bijbehorende stukken kan je naar info@stadswonen.nl mailen met
als onderwerp ‘tav de secretaris van de Commissie Beheerstructuur’. Binnen
30 dagen na indiening ontvang je een uitnodiging voor de zitting van de
Commissie.

ENERGIEBELASTING

SHS en Stadswonen zijn het
sinds 2017 niet eens geworden
over de verdeling van de door
Stadswonen ontvangen
heffingskorting m.b.t. de
energiebelasting, het in
rekening brengen van
additionele kosten in verband
met deze teruggave en het
verrekenen van de door
huurders betaalde
administratiekosten. Hierop is
door SHS en Stadswonen
overeengekomen dat we dit
onderwerp in 2021 gezamenlijk
aan een derde partij zullen
voorleggen. In totaal gaat dit
geschil over zo'n 3,5 miljoen
euro aan huurdersgeld.

VENTILATIE

HEB JE EEN KLACHT OVER JE WONING?

CONTACT MET STADSWONEN
Neem contact op met Stadswonen voor reparaties, klachten of overlast. Bij
klachten raden wij dat aan om vooral schriftelijk te doen en het bericht goed te
bewaren.

KOM JE ER NIET UIT MET STADSWONEN
Neem dan contact op met de bewonerscommissie of beheerder van jouw
pand. De bewonerscommissie is goed op de hoogte van jouw pand en kan
jouw helpen bij een probleem met je woning of met stadswonen.

De afgelopen jaren is in veel
panden groot onderhoud
gepleegd aan de ventilatie,
nadat SHS aan de bel had
getrokken over de slechte
afzuiging in veel woningen.
Inmiddels zijn er nog 15 panden
over, die alle volgend jaar aan
de beurt zijn. Is er in jouw pand
aan de ventilatie gewerkt, maar
doet hij het nog steeds slecht?
Laat het ons weten!

WAT KAN SHS DOEN

CONTACT

Kom je er niet uit met je bewonerscommissie of is deze niet actief? Neem dan
contact op met ons. Wij behartigen geen individuele klachten maar wij kunnen
je wel helpen met het vinden van de juiste instantie voor je klacht of
informatie over je rechten als huurder.

SHS is bereikbaar per mail via
communicatie@huurdersbelang.nl
en via onze website
www.huurdersbelang.nl

