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Nieuwsbrief November 2011 
 
Beste leden en sympathisanten, 
Het einde van het verenigingsjaar van de huurdersvereniging  nadert weer zijn einde en 
dan moeten er weer een aantal zaken geregeld worden zoals de contributie 2012, de 
begroting 2012 en de geplande activiteiten 2012. 
Afhankelijk van de goedkeuring van de begroting door Omnia Wonen staan de volgende 
activiteiten gepland: 
7 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst 
10 Maart,  Nationale Schoonmaakdag 
April,   het ophangen van plantenbakjes aan diverse schuren en de Algemene  
  Ledenvergadering 
1 sept, Een aangepaste BBQ 
29 sept, Burendag 
We hopen dat u hier tijd voor wilt vrijmaken en ons ondersteunt door uw aanwezigheid en 
hulp, we doen deze activiteiten voor u en uw buren. 
 
Nieuw bestuurlid gezocht 
We zijn op zoek naar een actief nieuw bestuurslid, iemand die de handen uit de mouw wil 
steken, huurder is van Omnia Wonen, tijd voor de vereniging heeft en kan meedenken in 
het belang van onze huurders. Heeft u interesse mail dan uw gegevens en interesses 
naar ons mailadres. 
 
Contributie 2012 
Wilt u voor 31 december de contributie 2012 overmaken naar het rekening van de 
penningmeester? Wilt u voor de duidelijkheid bij het overmaken uw straat en huisnummer 
vermelden?  
 
Nieuwe speeltoestellen in de speeltuin aan de Klaproosmeen 

Begin volgend jaar zal de gemeente de oude 
toestellen vervangen door nieuwe toestellen, de 
bewoners van de Klaproosmeen zijn op 30 
november van 14.30 tot 16.00 uur in de 
gelegenheid een keus te maken uit 2 opties, zie 
ook onze website voor beide opties. U zult via 
een brief van de gemeente meer informatie ontvangen. Wij zorgen 
dat u droog staat, er koffie is en fris voor de kinderen, de kans is 

groot dat ook de Sinterklaas met zijn knecht ook nog langskomt. 
 
Samenwerking met HV Weidewaard 
Een aantal activiteiten zoals  de speeltuin of de nieuwjaarsbijeenkomst zullen we samen 
met de Weidewaard gaan organiseren. 
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Websites 
Kijkt u eens op onze website www.deweidsebelangen.nl daar staat informatie en nieuws 
van onze vereniging. Ook kunt u op de website van de Stichting Huurdersbelangen 
Omnia Wonen ( S.H.O.W.) www.showhuurdersbelangen.nl informatie lezen en 
deelnemen aan een forum waarin algemene zaken besproken kunnen worden. 

 
Extra WWS-punten voor onze woningen 
Op 29 augustus 2011 heeft minister Donner een wijziging ingediend tot “aanpassing 
woningwaarderingstelsel  i.v.m.  aanwijzing schaarstegebieden” . Harderwijk is ook 1 van 
die plaatsen waar dit van toepassing is. Samengevat  krijgen huurwoningen in 140 
gemeenten er 15 of 25 woningwaarderingspunten bij,  afhankelijk van de WOZ-waarde 
per m2.  Is de WOZ-waarde hoger dan € 2.900 per m2 dan krijgt een woning er 25 punten 
bij, daaronder 15 punten. Als u niet van plan bent om te verhuizen heeft u hier nu nog 
geen last van. Kortgeleden hebben Omnia Wonen en Uwoon in de media aangegeven de 
huurprijzen in deze regio niet omhoog te schroeven, ondanks dat het kabinet die 
mogelijkheid wel biedt, echter er zijn wel geluiden dat de mening van beide directeuren 
niet juist zijn verwoordt in de krant en dat er een vervolg interview in de krant zal komen. 
 
Controle door dievengilde? 
De laatste tijd is het een aantal keren voorgekomen dat bewoners (Klaproosmeen) 
ongewenst bezoek hebben gehad. Dit was zichtbaar door de poortdeuren die ’s ochtends 
openstonden terwijl die ’s avonds dicht waren. Vermoedelijk is men op zoek naar 
openstaande schuren met klein spul wat makkelijk verkoopt of in te leveren is (statiegeld). 
Mocht u iets missen controleer dan goed uw spullen of u nog meer mist en doe aangifte. 
 
 

 

Namens het bestuur, 
 
Herman Kost 
secretaris 

http://www.deweidsebelangen.nl/
http://www.showhuurdersbelangen.nl/

