
Deelname prestatieafspraken
Dankzij de nieuwe Woningwet is 
HP6 nu formeel deelnemer in de 
prestatieafspraken met de ge-
meente en Poort6. In die afspraken 
leggen we gezamenlijk vast wat 
iedereen bijdraagt aan de Gorcum-
se ambities voor de woningmarkt. 
Voorheen maakten de gemeente en 
Poort6 die afspraken gezamenlijk, 
nu schuift HP6 dus ook aan. 

Begeleiding en advies
Onze adviseur van de Woonbond 
is ook aanwezig bij deze gesprek-
ken, om ons te begeleiden en 
te adviseren. Ter voorbereiding heb-
ben we met wethouder Eva Dansen 
een themabijeenkomst gehad over 
de prestatieafspraken. In de loop 
van het proces houden we u natuur-
lijk op de hoogte.
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Huurdersvereniging HP6 komt op voor de belangen van 

alle huurders van Poort6. Samen met Poort6 gaan we 

regelmatig om de tafel om onderwerpen te bespreken waar 

alle huurders mee te maken hebben, zoals leefbaarheid, 

veiligheid, onderhoudsplannen en de jaarlijkse huurverhoging.

Voor meer informatie 
kunt u terecht

op onze website: 

www.hp6.nu
Vluchtelingenhuisvesting belastingkantoor
Natuurlijk gaan we als huurders-
vereniging ook met Poort6 in 
gesprek over de huisvesting van 
vluchtelingen in het oude belas-
tingkantoor. Het pand zelf is niet 
van Poort6, maar veel omliggende 
woningen zijn dat wel. We merken 
dat dit onderwerp het gesprek 
van de dag is in de wijk. Daarom 
hebben we afspraken gemaakt 
met de wijk- en complexbeheer-
ders: als er vluchtelingen worden 
gehuisvest, houden zij een extra 
oogje in het zeil. 

Goed voor bewoners en 
vluchtelingen
Die extra sociale controle is niet 
alleen goed voor het veiligheidsge-
voel van de buurtbewoners, maar 
ook van de vluchtelingen zelf. Want 
zodra er iets gebeurt in de wijk, gaat 
de beschuldigende vinger al snel hun 
kant op. Die negatieve stemming zie 
je door het hele land op veel plek-
ken ontstaan. Daar willen we ons 
als huurdersvereniging absoluut van 
distantiëren. Natuurlijk blijven we de 
ontwikkelingen wel kritisch volgen.  



Betaalbaarheid blijft groot aandachtspunt
Betaalbaarheid van sociale huur-
woningen blijft ons belangrijkste 
agendapunt. Vorig jaar hebben we 
voor het eerst in onze geschiedenis 
een negatief advies gegeven over de 
huurverhoging. We zijn van mening 
dat vooral de middeninkomens te veel 
geld kwijt zijn aan hun woonlasten.

Lagere woonlasten
Poort6 heeft ons negatieve advies niet 
overgenomen, dus zijn de huren toch 
meer verhoogd dan wij gehoopt had-
den. Daarom richten we ons nu op 
andere manieren om de woonlasten 
te drukken. Zo dringen we er bij Poort6 
op aan om woningen energiezuiniger 

te maken. Veel woningen hebben 
namelijk energielabel C of lager. Als 
ze bijvoorbeeld beter geïsoleerd wor-
den, gaat het comfort omhoog en 
gaan de stookkosten omlaag.  

In januari om tafel
Ook de verkoop van woningen kan 
bijdragen aan meer betaalbare huur-
woningen. Die verkoop levert namelijk 
geld op, waardoor de huren van de 
overige woningen minder omhoog 
hoeven. In januari gaan we al met 
Poort6 om tafel om de huurverhoging 
van 2016 te bespreken. Dan kijken we 
zeker naar creatieve manieren om de 
verhoging te beperken.

Nieuwe statuten 
goedgekeurd
Wie is waarvoor verantwoordelijk 
binnen HP6? Wat valt er wel of niet 
onder een bepaalde taak? Dit soort 
zaken zijn te vinden in de statuten, 
de grondregels van HP6. Deze sta-
tuten hebben we dit jaar aangepast. 
Het doel was in de eerste plaats om 
de statuten eenvoudiger te maken. 
Daarnaast moest een aantal prakti-
sche zaken worden aangepast. Zo 
werden in de statuten de wijkraden 
genoemd, maar het systeem van 
wijkraden bleek niet goed te werken. 
Ons contact in de wijken verloopt nu 
uitsluitend via de bewonerscommis-
sies. In de statuten is dat dus veran-
derd. In oktober hebben onze leden 
de nieuwe statuten goedgekeurd. 

Meedenkers (m/v) gezocht

Heeft u goede ideeën om uw wijk 
prettiger of veiliger te maken? 
Of wilt u graag meedenken over 
het onderhoud van uw buurt? 
Dan zijn we op zoek naar u. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom.

Organisatie 
en contact

Het bestuur van HP6 bestaat uit:
Voorzitter:  Albert den Teuling 
 info@hp6.nu 
 (0183) 63 05 53

Penningmeester:  Huib Donker
Secretaris:  Jan Stubbe
Bestuurslid: Piet Prins
Bestuurslid: Nel van Wijk

Heeft u vragen over deelname
aan een bewonerscommissie? 
Neem dan contact op met 
Albert den Teuling.

Voor meer informatie 
kunt u terecht op 
www.hp6.nu

Hulp nodig?
Steeds meer bewoners weten ons 
te vinden voor zaken op het gebied 
van leefbaarheid en veiligheid in hun 
wijk. Maar we helpen u ook graag 
met meer algemene zaken, zoals het 
invullen van formulieren van Poort6. 
Heeft u een geschil met Poort6? Ook 
dan kunt u bij ons terecht. We kijken 
samen met u en Poort6 hoe we tot 
een oplossing kunnen komen.


