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postadres: Scheurkamp 3, 7231 EA Warnsveld  
 

Nieuwsbrief 11 
september 2018 

 

 

Geachte huurder, 

 

U ontvangt onze elfde nieuwsbrief. Deze keer 4 onderwerpen. 

 

Huurdersbijeenkomst 

Op 30 oktober organiseren wij de huurdersbijeenkomst met als thema leefbaarheid in de wijk. Thema: wie doet er 

wat aan en hoe zorgen we samen voor een prettige en veilige woonomgeving. Er komen verschillende 

gastsprekers. Wilt u zich opgeven via de mail hogwarnsveld@outlook.com of een briefje in de bus doen van onze 

secretaris (let op: het adres is gewijzigd, zie onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Website 

Samen met Ons Woongoed hebben we een eigen website: https://onswoongoed.nl/hog/. Hij is nog niet af, maar 

we werken er hard aan deze goed te krijgen. 

 

Samengaan huurdersbelangenverenigingen 

Natuurlijk komt er een moment dat de HOG en Ons Woongoed samen gaan. Nog steeds gaat de samenwerking 

goed en we merken dat het soms ook lastig is dat er 2 belangengroepen zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor 

Ons Huis. 

 

Erg belangrijk is dat de belangen van de huurders in Warnsveld en Zutphen steeds goed behartigd worden. Maar 

daarvoor hoeven er geen 2 instellingen te zijn. Als er maar genoeg huurders uit Warnsveld en Zutphen zijn die 

hun inbreng hebben. 

 

Een planning over wanneer we samengaan is er (nog) niet. Ook weten we niet of we verder gaan als stichting of 

als vereniging. Voor beide is wat te zeggen. En dan zijn er nog wat minder belangrijke dingen zoals de naam, het 

logo enzovoort. Wij zijn erg benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt. Welk advies heeft u voor ons? Maakt het u wat 

uit? Welke wensen heeft u? 

 

Via onze website (https://onswoongoed.nl/hog/contact/) kunt u uw mening geven. Wij waarderen het als u 

die moeite wilt nemen. 

 

Werving 2 leden Raad van Commissarissen (RvC) 

Op dit moment hebben we een tweede gespreksronde gehad. Er waren veel goede kandidaten, dus onze keuze 

is moeilijk, maar het gaat zeker lukken een commissaris te vinden die oog heeft voor de huurders. Binnenkort 

hebben we als voltallig bestuur een gesprek met de mogelijk kandidaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de HOG 

 

Richard van Gelder (voorzitter) 
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