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Groeiende huurdersparticipatie bij Vallei Wonen
Woudenberg, 16 februari 2018
De akte voor de omzetting woningbouwvereniging naar stichting is gepasseerd bij de notaris. De
nieuwe statuten zijn goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Woningcorporatie Vallei
Wonen is nu dus officieel stichting! In november vorig jaar ging de algemene ledenvergadering
akkoord met deze verandering. Hieraan vooraf ging een zorgvuldig traject door een brede groep
huurders en de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW). Zij stelden een advies op
voor Vallei Wonen. Naast het wijzigen van de rechtspersoon in een stichting, vonden zij het
belangrijk om de zeggenschap van huurders te vergroten en de HBVW nóg meer in hun kracht te
zetten.
Huurders hebben nog meer een
stem
De zeggenschap van de voormalige
verenigingsleden is verlegd naar alle
huurders van Vallei Wonen. ‘We zijn
blij dat de HBVW dit zo voortvarend
heeft opgepakt’, vertelt directeurbestuurder Marcel Meulen. ‘Zij
hebben samen met adviesbureau De
Nieuwe Wind een planning gemaakt
en meedenkgroepen opgericht.
Hiervoor is een overweldigende
belangstelling van in totaal 60
deelnemers verspreid over de
groepen!
De jongerengroep is al van start gegaan. Daarin zitten niet alleen huurders maar zelfs
woningzoekenden. Verder zijn er meedenkgroepen over duurzaamheid, betaalbaarheid en
leefbaarheid.’
Waardevolle adviezen
‘De meedenkgroepen bieden de kans om zo breed mogelijk adviezen, meningen en wensen van
de huurders op te halen. Iedere groep stelt een advies op dat aan de HBVW wordt aangeboden’,
legt voorzitter Peter Karel uit. ‘Hoe meer huurders hieraan meedoen, hoe meer legitimatie
(erkenning) de HBVW heeft. Dit zorgt ervoor dat wij sterker en professioneler met gemeente en
Vallei Wonen jaarlijkse prestatieafspraken kunnen maken. In deze gezamenlijke afspraken worden
de waardevolle adviezen vanuit de meedenkgroepen meegenomen. Alle adviezen zijn voor de
zomervakantie klaar, het overleg over de prestatieafspraken start in september.’
Ook meedenken? Van harte welkom!
Er is nog voldoende plaats in de meedenkgroepen. Het is ook mogelijk om in meerdere groepen
deel te nemen. De jongerengroep is gestart maar er kunnen nog meedenkers bij! Meld je daarvoor
aan via (06) 36 01 01 14 of ledenhbvw@gmail.com.

