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Haagse weetjes voor de
Vestia-huurder.
door Petra van der Burg op 22 december 2020

Voor je ligt de nieuwsbrief van de Huurdersraad, voor en door de Haagse
Vestia-huurders.
Wil je zelf ook een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief? Stuur hem naar de
redactie via info@huurdersraadvestia.nl onder vermelding van: nieuwsbrief Den
Haag.

Participeren en investeren in je wijk
door Jarmilla Bouwman op 4 augustus
Wonen in een leefbare wijk is net zo belangrijk als wonen in een prettige woning.
Wijken veranderen vanwege sloop en nieuwbouw van woningen. Door het
verbeteren van de woonomgeving, de voorzieningen en wijziging van de
bevolkingssamenstelling is het van belang meer huurders in hun eigen wijk te

betrekken. Op deze wijze kan er meer vorm gegeven worden aan het invullen van
een bewonersparticipatie. Door het aanhalen van banden met de gemeente,
corporaties en wijkorganisaties kunnen huurders veel bereiken. Het organiseren van
diverse activiteiten door en voor de wijk en actief maatschappelijk betrokken te zijn,
vergroot de saamhorigheid en stimuleert het maken van nieuwe contacten. Tevens
dragen de inbraakpreventies, schoonhouden, groenbevordering, aanpak van de
parkeerdruk, overlast van hondenpoep, meeuwen, goede openbare verlichting, bij
aan een gunstig leef- en woonklimaat in je eigen wijk.
Wil jij ook participeren, lees hier voor informatie en hier voor het aanvraagformulier.

Hoog Lindoduin gereed!
door Petra van der Burg op 23 november 2020

In samenwerking met BAM wonen is Hoog Lindoduin gerenoveerd. Een
indrukwekkende renovatie, waarbij alle 182 woningen zijn vernieuwd én
verduurzaamd. 143 van deze woningen worden verhuurd als sociale huurwoningen.
De overige 39 woningen, op de bovenste drie lagen, worden aangeboden als
vrijesectorwoningen. Nieuwsgierig?
Op vestia.nl. vind je meer informatie. Ook is in samenwerking met Esther Slootweg
en Arie de Graaf een filmpje gemaakt voor de verhuur. Neem alvast een kijkje op
Hoog Lindoduin en geniet van het uitzicht.

Jij wilt toch ook in contact blijven met ons!
door Petra van der Burg op 17 december 2020

Wij hebben al je e-mailadres maar zoals je in onze laatste nieuwsbrief hebt
kunnen lezen is het nodig om opnieuw je toestemming te geven om je naamen adresgegevens en e-mailadres te mogen gebruiken. We hebben je
adresgegevens nodig voor nieuwsbrieven, enquêtes en raadplegingen over
Den Haag! Zonder jouw toestemming kunnen we geen contact blijven houden
zoals je gewend bent en kunnen we deze Haagse weetjes niet meer aan je
sturen.
Meld je aan voor onze mailing

Duurzaam Den Haag
door Jarmilla Bouwman op 22 december 2020

Via een vraag over het aanleggen van groene (gevel)tuintjes kwamen we
(Duurzaam Den Haag) in contact met Jarmilla Bouwman van de Werkgroep
Den Haag van de Huurdersraad Vestia.
Over onze vergroeningsacties met het project “Operatie Steenbreek” vertellen
we de volgende keer graag meer!
Nu alvast een korte introductie over Duurzaam Den Haag.
Duurzaam Den Haag
Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke
stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over
duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de
slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken
en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.
We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan
maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil
komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en
ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Ben je benieuwd wat wij voor jou als huurder kunnen betekenen? Kom dan
naar de online Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 28 januari 2021 en maak
kennis met ons!
Ga hier voor meer info
Foto hierboven: Duurzaam Den Haag ging onder andere de stad in om bezoekers van de voedselbank te
ondersteunen met energiebesparende maatregelen.

Filmpje
door Petra van der Burg op 22 december 2020
Onderhoud en woningverbetering Guntersteinweg
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