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Beste mensen, 

Op de 1e zaterdag van september houdt de HV altijd zijn jaarlijkse BBQ voor leden van de HV. 

Wij hopen op 6 september er weer een gezellige avond van te maken. Het vlees zullen wij net als vorig 

jaar betrekken van slager H. van de Beek en wij zorgen voor een drankje. 

Uw bijdrage voor dit jaar is: 

Leden HV:  Kinderen t/m 11 jaar € 1.50 en overige € 2,50. 

Niet leden HV:  Kinderen t/m 11 jaar € 3.50 en overige € 5,-. 

U bent lid van de huurdersvereniging (HV) indien u de jaarlijkse contributie van € 5,- heeft betaald. Bij 

twijfel kunt u contact opnemen met de secretaris.  

In verband met de bestelling willen we graag weten wie er komen, u kunt uw deelname bevestigen via 

een PB op facebook, een mailtje of een telefoontje met het aantal volwassenen en aantal kinderen en 

het totale bedrag voor 1 september overmaken op ons rekeningnummer o.v.v. uw 

adres, bbq 2014. 

De bbq zal gehouden worden op het grasveld van de Klaproosmeen en hulp bij het 

opbouwen zal van 13.00 tot ca 16.00 uur nodig zijn.  

We zijn in contact met de Toveracademie om ons weer versteld te laten staan!  

Zoals gewoonlijk beginnen wij weer om 17.00 uur en hopen dan tevens dat de BBQ’s op temperatuur 

zijn. 

 

Mocht uw bevestiging via internet niet lukken lever dan onderstaande strookje in bij de secretaris. 

Huismeester 
In februari bent u door ons geïnformeerd over ons 

gesprek met Omnia Wonen en het resultaat daar-

van. Door een ziekenhuisopname en 4 maanden 

rust is er weinig informatie over het eindresultaat 

bekendgemaakt. 

In de volgende blokken ging 70% van de bewo-

ners akkoord en wordt er in de servicekosten 

door deze huurders betaald voor de huismeester: 

Hoefbladmeen 3 t/m 10 

Hoefbladmeen 37 t/m 44 

Vanaf 1 april 2014 betalen zij maandelijks € 2,30 

voor de huismeester. Hiervoor is deze 1 uur per 

week in het complex aanwezig. Over dit bedrag, 

de servicekosten, ontvangt u ook huurtoeslag.  

In de onderstaande blokken ging geen 70% van 

de bewoners akkoord: 

Pijlkruidmeen 6 t/m 13,  

Pijlkruidmeen 49 t/m 56 

en Hoefbladmeen 17 t/m 24 

In deze blokken gingen een aantal bewoners 

akkoord met het betalen van de huismeester in 

de servicekosten. Als in de toekomst, na nieuwe 

verhuringen, alsnog 70% van de bewoners ak-

koord gaat met de inzet van de huismeester dan 

kan Omnia deze alsnog inzetten. Omnia Wonen 

heeft iedereen per brief geïnformeerd. 

Huurverhoging 2014 

Vrijwel iedereen heeft in juli zijn huurverhoging 

gekregen, deze verhoging is afhankelijk geweest 

van een aantal factoren zoals uw huidige huur, 

de streefhuur van uw woning en uw inkomen. 

De streefhuur wordt jaarlijks per 1 juli met de 

inflatie aangepast (CBS heeft de inflatie dit jaar 

vastgesteld op 2,5 %) . 

Zo kan het zijn dat u bij een inkomen lager dan 

€ 43.602,- en een huur die reeds op de streef-

huur zit u een huurverhoging van alleen de infla-

tie heeft gekregen nl 2,5%. 

Is uw huishoudinkomen hoger dan € 43.602,- 

dan is de markthuur bepalend hoeveel huurver-

hoging u heeft gekregen. 

Bent u nieuwsgierig naar uw streefhuur of 

markthuur? Bel woonservice van Omnia Wonen 

en vraag deze op. 

 

Naam:      .... Volwassenen …… kinderen  

Adres:      lid HV      ja/nee 

Activiteiten 2014 

Burendag 27 september 


