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Nieuwsbrief september 2019

We laten een heerlijke lange zomer achter ons en krijgen er
een nieuw jaargetijde, de herfst, voor in de plaats. Dit
betekent dat er een mooie periode aanbreekt van
herfstkleuren en verandering van de natuur. Ook is het
weer tijd voor een nieuwsbrief, om u op de hoogte te stellen
van wat momenteel binnen en buiten Wonen MiddenDel and speelt. We wensen u veel leesplezier!

Eet Mee Praat Mee-bijeenkomsten
(EMPM-bijeenkomsten)

In juni en juli organiseerden we voor de derde maal EMPMbijeenkomsten. Dit jaar was het thema duurzaamheid. De
bijeenkomsten zijn gehouden in Maasland en Den Hoorn.
Via een presentatie namen we de aanwezige huurders mee
in onze verduurzamingsopgave en de rol die de gemeente
hierin speelt. Ook kwam aan bod wat u als huurder zelf kan
bijdragen aan de verduurzaming van uw woning. Na de
presentatie legden we met behulp van stemkastjes
stellingen voor. De samenvatting van de bijeenkomsten en
de uitslagen van de stemkastjes kunt u hier lezen op onze
website.

100-jarig bestaan Wonen MiddenDel and
Ons verhaal begint in 1919. Op 5 november van dat jaar
wordt in Den Hoorn Woningbouwvereniging Sint
Willibrordus opgericht (in 1995 gaat de vereniging over in
een stichting). In 1969 volgt de oprichting van de Algemene
Woningstichting Maasland.

Na een periode van informeel samenwerken fuseren beide
woningstichtingen op 1 januari 2010 en gaan ze samen
verder onder de nieuwe naam Stichting Wonen MiddenDel and. Inmiddels is het 2019 en vieren we op 5 november
ons 100-jarig bestaan, een prachtige mijlpaal. Deze
gebeurtenis laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij
gaan. Let u daarom goed op uw brievenbus!

Nieuwbouw De Kreek
De werkzaamheden voor nieuwbouwproject “De Kreek”
zijn in volle gang. Momenteel worden de koopwoningen
gebouwd. En over ongeveer twee weken start de bouw van
de eerste huurwoningen binnen het project. De
werkzaamheden lopen geheel volgens planning. De
verwachte oplevering van de huurwoningen is in het eerste
halfjaar van 2020.

Stand van zaken bod gemeente
(prestatieafspraken)
Ons bod is besproken met de wethouder en ambtenaar
Wonen van de gemeente.
In het bod nemen wij activiteiten op die een bijdrage
leveren aan het sociale volkshuisvestelijke beleid van de
gemeente. Eind september praten wij met de gemeente en
huurdersverenigingen de verschillende thema’s uit het bod
inhoudelijk door. De uitkomsten van dit gesprek nemen we
vervolgens mee in de jaarlijkse prestatieafspraken. Dit zijn
de afspraken die we samen met de gemeente en
huurdersverenigingen maken over onder meer de
betaalbaarheid van de woningen, de huisvesting van
bepaalde doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid van de
woningen en de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Nieuws van de Huurders Vereniging
Maasland
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Carla Hanselaar
herkiesbaar was. Dit is verkeerd in de nieuwsbrief gekomen:
het gaat om Carla Hansler en niet Carla was herkiesbaar,
maar Rob de Kiewit. Zoals u waarschijnlijk weet, heeft Rob
afscheid van ons genomen.
Daarnaast willen we nog melden dat de functie van
secretaris nu is opgevuld door Frans de Bruijn. Meer
informatie over de huurdersvereniging is hier te vinden op
onze website.

Nieuws van de HV Schiphoorn
Kom naar het huurderscafé 14 oktober
2019. Geef u nu op!
Hoe denken huurders en woningzoekenden over
huurwoningen, woningbouw, doorstroming, het toewijzen
van woningen, duurzamer en energiezuiniger wonen en het
onderhoud van de woningen?
Over al deze onderwerpen maakt HV Schiphoorn namens
de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn met de gemeente
en de woningcorporatie prestatieafspraken. Omdat we uw
mening willen meenemen in onze standpunten, gaan we
graag ook met ú in gesprek. Op 14 oktober 2019 is ons
volgende huurderscafé in het Windrecht in Schipluiden. De
inloop begint om 19:00 uur. Wij nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te praten.

Wat jongeren van deze onderwerpen vinden, is enorm
belangrijk. Daarom zijn uw eventuele huisgenoten van 16
jaar en ouder deze avond meer dan welkom. Heeft u geen
(jonge) huisgenoten? Misschien kent u dan wel andere
bewoners die geïnteresseerd zijn in de volkshuisvesting
binnen onze kernen. Bijvoorbeeld omdat zij op zoek zijn
naar een huurwoning.
Aanmelden voor het huurderscafé kan via het
inschrijfformulier hier op onze website.

Nieuws van de HV Schiphoorn
De prestatieafspraken met de gemeente Midden-Del and,
Wonen Midden-Del and en de andere huurdersvereniging
van Midden-Del and komen jaarlijks terug. Vanuit HV
Schiphoorn vertegenwoordigen wij alle huurders uit
Schipluiden en Den Hoorn. U kunt uw mening aan ons
kenbaar maken door mee te doen aan de huurderscafés
en/of online een kort vragenformulier in te vullen.
Kan ik als huurder het resultaat van de prestatieafspraken
beoordelen?
Ja, dat kan door hierover af en toe een korte vragenlijst in te
vullen. U vindt het formulier hier op onze website.
Heeft u geen internet? Schrijf dan een briefje met uw
opmerkingen en uw naam en adres naar HV Schiphoorn p/a
Postbus 82, 3155 ZH Maasland.

Bewonerscommissie SPD
Wonen Midden-Del and ontving het droevige nieuws van
het overlijden van Dick van Roest, voorzitter van de
bewonerscommissie SPD. Dick heeft zich vanaf de
oprichting van SPD ingezet voor de huurders in de
complexen Singelhof, Pluspunt en Dijkhuis. Wij wensen zijn
vrouw en kinderen sterkte met dit verlies.

Alle tips zijn welkom!
Heeft u tot slot nog tips of suggesties voor Wonen MiddenDel and? U kunt ze mailen naar info@wonenmd.nl.
Overig nieuws leest u op onze website wonenmd.nl
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