Gornazteislevdoeonr

Uw lidmaatschapsrechten handig op een rij
SAMEN STAAN WE STERK!

De Bewonersraad behartigt de belangen van
huurders in Friesland, zowel individueel als gezamenlijk.

VOOR ONZE LEDEN INDIVIDUEEL:

VOOR ONZE LEDEN GEZAMENLIJK:

Vragen of problemen?
Bel de Telefonische hulpdienst: 058 - 216 5457

Uw belangen behartigd bij uw verhuurder

Komt u er met uw verhuurder niet uit over bijvoorbeeld overlast,
toepassing van regelgeving, problemen bij groot onderhoud
of sloop/nieuwbouw dan kunt u contact opnemen met de
Telefonische hulpdienst. De Telefonische hulpdienst beoordeelt
uw klacht en helpt u met de verdere afhandeling. Dat kan
bijvoorbeeld door een schriftelijke klacht bij de verhuurder in
te dienen tot en met de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Als het probleem zelfs dan nog niet is opgelost en
De Bewonersraad vindt dat u in uw recht staat, ontvangt
u via De Bewonersraad juridische bijstand.
De Telefonische hulpdienst en de chat-informatielijn
zijn op werkdagen geopend van 09:00 tot 12:30 uur.

Informatie voor leden

Als lid van De Bewonersraad ontvangt u vier keer per jaar De
Bewonerskrant, een uitgebreid magazine met veel informatie.
Daarnaast ontvangt u de Nieuwsbrief. Voor nieuws en informatie
kunt u ook terecht op de website: www.debewonersraad.nl of
op Facebook: www.facebook.com/debewonersraad. Wilt u een
vraag stellen of een probleem aankaarten, dan kunt u contact
opnemen met de Telefonische Hulpdienst, de digitale
chat-informatielijn of via de website.

Overleg met de leden

De Bewonersraad vindt het belangrijk uw mening te horen, zodat die kan worden meegenomen in het overleg met corporaties
en gemeenten. Het geven van uw mening kan op verschillende
manieren. Twee maal per jaar krijgen bewonerscommissies een
uitnodiging voor overleg met De Bewonersraad, om te praten
over zaken uit hun complex. Ook is er overleg met huurders als
er sprake is van projecten van grootonderhoud, renovatie
en sloop of bij probleemsituaties in de eigen buurt. Verder hoort
De Bewonersraad graag uw mening over het te voeren beleid.
Dat kan bijvoorbeeld via klantenpanels, enquêtes, de website
en social media, de Regio- en Ledenraad.

Verenigingsorganen

Wilt u actief deelnemen aan de vereniging, dan kunt u zich
kandidaat stellen voor de Regioraad. De regioraadsleden
komen driemaal per jaar bij elkaar voor overleg met onze
regiomanagers over de ontwikkelingen binnen de eigen regio.
Leden kunnen zich ook kandidaat stellen voor de Ledenraad,
het hoogste orgaan van de vereniging. De Ledenraad beslist
over verenigingsbrede onderwerpen zoals het verenigingsplan,
de begroting en de benoeming van bestuur en directie.
De Ledenraad komt vier keer per jaar bijeen.

Meerdere malen per jaar voert De Bewonersraad overleg
met het bestuur van uw corporatie. Jaarlijks is er overleg met
de Raad van Commissarissen en maandelijks/wekelijks met
managers en medewerkers van de corporatie. Met uw verhuurder zijn afspraken gemaakt over het overlegniveau en de
overlegonderwerpen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een
overeenkomst. Qua onderwerpen kunt u hierbij denken aan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

onderhoudsbeleid, nieuwbouw
huurbeleid, incassobeleid, servicekostenbeleid
woonruimteverdeling
huurvoorwaarden
zelf aangebrachte voorzieningen
strategisch voorraadbeleid
verkoopbeleid, sloopbeleid
fusievoornemens van de verhuurder
beleidsplan, ondernemingsplan
voordrachtrecht huurderscommissarissen
wijziging statuten die huurdersbelangen betreffen
alle regelgeving waar huurders mee te maken hebben

Uw belangen behartigd bij gemeenten

Soms is het wenselijk om de belangen van huurders
te behartigen bij nieuwe woonplannen in de gemeente.
De Bewonersraad komt dan op voor uw belangen en is met
gemeente en corporatie in gesprek over de Woonvisie van
de gemeente en de daaruit voortvloeiende jaarlijks te maken
‘prestatieafspraken’ met de corporatie. Kijkt u voor meer
informatie op de website www.debewonersraad.nl.

Uw belangen behartigd bij de provincie

De Bewonersraad houdt alle provinciale ontwikkelingen op
het gebied van wonen scherp in het oog en behartigt hierbij
het belang van de leden. U kunt hierbij denken aan het aantal
te bouwen betaalbare huurwoningen en het algemeen
woonbeleid van de provincie.

Voor al uw vragen: 058 216 5457
De Telefonische hulpdienst is u
graag van dienst en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:30 uur:
telefoon:
058 – 216 5457
e-mail:
hulpdienst@debewonersraad.nl
Veelgestelde vragen en daarop
de antwoorden vindt u ook op
www.debewonersraad.nl

De Bewonersraad behartigt de belangen van huurders in alle gemeenten
in Friesland met uitzondering van de Waddengemeenten en de gemeente Harlingen

kantoor

De Bewonersraad heeft 6 Regioraden:
regio noordwest
regio midden
regio zuidwest
regio zuidoost
regio oost
regio noordoost

•
•
•
•
•
•

De Bewonersraad is
samenwerkingspartner van:
6 Corporaties:
• Accolade
• Elkien
• Thús Wonen
• Wonen Noordwest Friesland
• Woningstichting Weststellingwerf
• WoonFriesland

Daarom bent u lid
van De Bewonersraad
• Opkomen voor uw belangen
• Voor gebruik van de Telefonische en Digitale hulpdienst
• Juridische ondersteuning waar nodig
• Samen sterk staan bij verhuurders en gemeenten
• Goede informatievoorziening
• Vier maal per jaar De Bewonerskrant

18 Gemeenten

• Tussentijds de Nieuwsbrief

Huurdersverenigingen:
• Huurdersbelangenvereniging
Heerenveen (WoonFriesland)
• Huurdersvereniging Franeker (Accolade)
• Huurdersplatform Nieuw Elan (Elkien)

Voor meer informatie over het lidmaatschap en
de werkwijze van De Bewonersraad, zie:

www.debewonersraad.nl

De Bewonersraad Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden Tel. 058 - 216 5457
E-mail: info@debewonersraad.nl Website: www.debewonersraad.nl

