Rosmalen, 8 april 2017
Aan de bewoners van de huurwoningen in de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven
Van: Bestuur huurdersvereniging de TEikhoeven

Beste bewoners,
Begin maart 2017 heeft u van ons een formulier gekregen waarin u kon aangegeven of u geïnteresseerd was in
het bijwonen van een thema-bijeenkomst: “Huurrecht en onderhoud”.
De reactietermijn was op 30 maart verstreken en we hebben 8 reacties van belangstellenden ontvangen. Wij
vinden als bestuur dat dit aantal te klein is om een bijeenkomst te organiseren en delen u hierbij mede dat
deze themabijeenkomst NIET doorgaat.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het onderwerp “Huurrecht en onderhoud” dan verzoeken wij u
vriendelijk deze vragen te stellen via de contactmogelijkheid op onze website www.deteikhoeven.nl ( kies:
contact).
Wij zullen uw vragen voorleggen aan de Woonbond en later dit jaar de antwoorden aan alle bewoners
doorgeven.
Afgelopen maand februari hebben we als bestuur een advies geformuleerd richting ASR naar aanleiding van de
aankondiging inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2017.
Ons advies en het antwoord daarop van ASR vindt u bij deze brief!
Het bestuur vergadert dit jaar in mei en september en zal in november het jaarlijks overleg hebben met MVGM
( mevr. Karin Schot en dhr. Jeroen van Bragt).
Onze webmaster dhr. Peter van Polanen houdt onze website www.deteikhoeven.nl regelmatig up-to-date.
Uiteraard moet dit naast zijn normale werkzaamheden plaatsvinden. Het overleg over de inhoud op de website
vindt gemiddeld 4 keer per jaar plaats met ondergetekende.
In de loop van dit jaar verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de vitalisering van onze wijken
t.w. de Eikakkerhoeven en de Tielekeshoeven. De heer J. Winter van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft mij
toegezegd, dat er uiterlijk eind dit jaar duidelijkheid is over de plannen.
Als bestuur van de vereniging hopen wij op uw (financiële) support, zodat wij naast de financiële bijdrage van
ASR ook uw lidmaatschap mogen verwelkomen. In 2016 was meer dan de helft van de betreffende
huurwoningen ( betalend) lid!
Begin 2018 willen wij weer een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren en gaan we er vanuit dat tenminste de
helft van de aanwezige huurwoningen vertegenwoordigd zal zijn.
Tot slot willen wij hierbij nog een dringende oproep doen voor bestuursleden.
Volgend jaar zijn de huidige leden van het bestuur 4 jaar actief. Tijd om ook anderen de gelegenheid te geven
het bestuur op te volgen of te versterken!

Met vriendelijke groeten,
Mede namens Henri Boymans, Elmar Nielen en Wim Hoevenaars,
Charley Anderson (voorzitter)

