Rosmalen, 26 maart 2018
Aan de bewoners van de huurwoningen in de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven

Beste bewoners,
Afgelopen maand februari hebben we als bestuur een advies geformuleerd richting ASR naar aanleiding van de
aankondiging inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2018.
Ons advies richting ASR op deze huurverhoging heeft u op 26 februari 2018 ( via uw brievenbus en op de
website) kunnen lezen.
Inmiddels hebben wij de reactie op ons schrijven van ASR per 13 maart ontvangen. Deze brief vindt u hierbij!
Op de bestuursvergadering van dinsdag 17 april zal het bestuur deze brief van ASR bespreken.
De verhuurder (ASR) zal u individueel op de hoogte stellen wat uw huur per 1 juli 2018 uiteindelijk wordt.
Bestuursleden:
Het bestuur bestaat sinds 20 februari 2018 uit de volgende personen:
Maja Penders (bestuurslid,woonachtig in de Eikakkerhoeven), Martijn Niessen( bestuurslid, woonachtig in de
Tielekeshoeven), Jan van den Boom (penningmeester, woonachtig in de Eikakkerhoeven en opvolger van Henri
Boymans), Elmar Nielen( bestuurslid, woonachtig in de Eikakkerhoeven), Wim Hoevenaars( vice voorzitter,
woonachtig in de Eikakkerhoeven en tijdelijk lid gemeentelijke/bewoners werkgroep “bomenplan
Eikakkerhoeven”) en Charley Anderson( voorzitter, woonachtig in de Tielekeshoeven).
Via onze website (www.deteikhoeven.nl) kunt u bij het “kopje CONTACT” uw vraag of opmerking aan het
bestuur stellen. Uiteraard kunt u de leden ook aanspreken! De website is recentelijk door Peter Polanen (
webmaster) weer geheel bijgewerkt.
Zoals u bij de verdeling van taken kunt zien zijn wij nog op zoek naar een secretaris. Mocht u interesse hebben in
deze taak dan kunt u contact opnemen met ondergetekende ( c.anderson@home.nl)
Bomenplan Eikakkerhoeven:
Een lid van het bestuur (Wim Hoevenaars) is deelnemer van een werkgroep met bewoners en gemeente over
het bomenplan in de Eikakkerhoeven. Deze werkgroep heeft een adviserende rol richting de gemeente. Zodra er
een (aangepast) bomenplan is worden alle bewoners van de Eikakkerhoeven (inclusief het gedeelte
huurwoningen) via de gemeente uitgenodigd om hiervan kennis te nemen en mogelijk nog opmerkingen te
plaatsen. In april vergadert de werkgroep opnieuw over het bomenplan. Er is op dit moment nog geen planning
wanneer alle bewoners van de Eikakkerhoeven uitgenodigd worden.
Bijdrage contributie voor de vereniging:
In de enveloppe met informatie die u op 26 februari van ons heeft ontvangen was tevens een bericht met het
vriendelijke verzoek om de contributie voor het jaar 2018 te voldoen. Het bedrag is € 7,50 per
woning/huishouden.
Als bestuur kijken wij uit naar zoveel mogelijk leden die de vereniging willen steunen, zowel met support tijdens
de ledenvergadering (in ieder geval in januari 2019 )maar ook financieel.
U kunt uw bijdrage storten ( graag voor 15 april 2018) op rekeningnummer NL75INGB0006704571 t.n.v. “de
TEikhoeven” onder vermelding van uw adres. Voor degenen die al betaald hebben geldt bovenstaande natuurlijk
niet!
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, Charley Anderson

