De ParticpatieCommissie (PC)
• Geeft huurders een stem!
• Zet zaken voor huurders op de agenda.
• Is altijd op zoek naar huurders die mee willen
denken en doen.
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Wilt u meer informatie of heeft u interesse?
U kunt hiervoor terecht bij onderstaande leden van de PC:
- Corry van Bokhorst: corryvanbokhorst@hotmail.com
- Gabi Peters: gabi.g.peters@gmail.com
U kunt ook contact opnemen met woonconsulent, Ilse Schrijver.
Tel: 0317 471 680, of E-mail: is@dewoningstichting.nl

Wie is de Participatiecommissie?
De Pc bestaat uit zes huurders en twee medewerkers van
de Woningstichting.
De Pc vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van
de Woningstichting. De Pc wil daarom graag dat zoveel mogelijk
verschillende huurders(groepen) meedoen: ouderen, jongeren, gezinnen en
alleenstaanden. Zo kunnen alle huurders punten op de agenda zetten die voor hen
van belang zijn.

Hoe werkt de Participatiecommissie?
graag samen met u!

Themabijeenkomsten
De Pc adviseert wie er moet worden uitgenodigd voor een
themabijeenkomst. Zij ziet erop toe dat er een advies namens de
huurders wordt uitgebracht. Daarnaast bewaakt zij het proces van tijdige
terugkoppeling door de Woningstichting en communicatie naar de huurders.
Kies een thema en doe mee
Door de participatie in thema’s op te pakken, hebben alle huurders de mogelijkheid om
mee te doen bij de themabijeenkomsten die zij belangrijk vinden. De themabijeenkomsten worden goed bezocht. En dat is nou precies wat we willen!!

Wat doet de Participatiecommissie?
De PC adviseert over de manier waarop participatie en
samenwerking met de huurders moet plaatsvinden.
Jaarlijks stelt de Pc de agenda vast. Hierin staan de thema’s
die verplicht zijn om met huurders te bespreken (volgens de Overlegwet) of die
van belang zijn voor onze huurders. Dit gebeurt met themabijeenkomsten
Tijdens de algemene vergadering in januari kunnen huurders ook onderwerpen
aandragen om met de Woningstichting te bespreken.

Waarover kunt u meepraten?
Er zijn vaste onderwerpen in het jaar waarover de bewoners om advies
gevraagd wordt. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, het huurbeleid en de
(prestatie)afspraken met de gemeente Wageningen. Daarnaast worden
thema’s besproken als:
- duurzaamheid			
- betaalbaarheid
- leefbaarheid, ouderen en zorg en bijzondere doelgroepen.

