Meedenken met HuurdersBelangen Druten over de fusievoornemens van Standvast Wonen
Uitnodiging bijeenkomst op dinsdag 18 september in D’n Bogerd

Druten, 27 augustus 2018
Geachte meneer of mevrouw,
U huurt een woning van Standvast Wonen. En u bent lid van HuurdersBelangen Druten (HBD).
Standvast Wonen wil fuseren met Woningbouwstichting De Gemeenschap uit Nijmegen. Alle
huurders van Standvast Wonen hebben via HBD volgens de Overlegwet hierover adviesrecht.
Het bestuur van HBD is vertegenwoordigd in het HuurdersPlatform Standvast Wonen (HPSW) en uw
mening nemen wij mee in het advies zodat het duidelijk is wie wij vertegenwoordigen.
Het bestuur van HBD wil uw mening dan ook graag horen.
Om het gesprek hierover in goede banen te leiden hebben we De Nieuwe Wind,
een onafhankelijk bureau, gevraagd ons te helpen. De Nieuwe Wind heeft veel ervaring met het
begeleiden van de samenwerking tussen huurders en woningcorporaties.
De Nieuwe Wind begeleidt de bijeenkomst op dinsdag 18 september.
We verwelkomen u graag om 17:30 uur in D’n Bogerd in Druten. We beginnen deze avond met een
lichte maaltijd. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot 21:00 uur.
Tijdens de bijeenkomst ontvangt u zoveel mogelijk informatie over wat er speelt rondom de fusie.
Dit moet leiden tot een sterk advies op de fusievoornemens, dat tot stand is gekomen met
zeggenschap van de huurders uit de gemeente Druten.
Uw betrokkenheid
Van alle leden van HuurdersBelangen Druten én van alle huurders van Standvast Wonen uit de
gemeente Druten, bent u uitgekozen om met ons mee te denken. Wij hopen dan ook dat u daartoe
bereid bent.
Na de bijeenkomst schrijven wij ons advies en brengen dit uit aan het HPSW
In dit platform hebben bestuursleden uit Druten en Nijmegen en drie onafhankelijke huurders uit
Nijmegen en Beuningen zitting. Uw mening draagt bij aan de mening van alle huurders van Standvast
Wonen.
Aanmelden
We willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en vragen u te laten weten of u komt.
Geef vóór 5 september 2018 aan ons door of u aanwezig bent.
Stuur uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres aan aanmelding@denieuwewind.nl of per post
naar HuurdersBelangen Druten, Molenstraat 6, 6651 ZB, Druten. Wanneer u vragen heeft over deze
uitnodiging kunt u dit emailadres ook gebruiken om uw vragen te stellen aan De Nieuwe Wind.
Namens het bestuur van HuurdersBelangen Druten: graag tot ziens!
Cees Langen
Voorzitter | Secretaris
info@huurdersdruten.nl
PS Het kan gebeuren dat u andere huurders spreekt die ook graag mee willen denken. Zij zijn ook van
harte welkom. Wilt u hen wel vragen zich via aanmelding@denieuwewind.nl aan te melden?
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