MAANDBERICHT JUNI 2017
In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten in
juni 2017. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie
wensen dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het
secretariaat van de Huurdersfederatie Alert. Dit maandbericht is tegenwoordig
ook te vinden op de website van Alert onder het kopje maandberichten.
Dinsdag 6 juni – DB vergadering
Besproken zijn o.a.:
- Samenwerking Herman Leisink en Alert
- Taken DB
- Voortgang rapportages werkgroepen
- Werkgroep huurverhoging 2018
- Vervolgacties 2017/2018 Project Organisatiestructuur Alert
- SAVE project
Na de vergadering heeft Ria Heldens (!Woon) een presentatie gegeven van de door hen
ontwikkelde digitale cursus Servicekosten. Het DB heeft besloten daar niet op in te
tekenen. We denken dat de cursus niet aansluit op de behoeften van
bewonerscommissies.
Dinsdag 13 juni - Kapstok
Voorzitter en adviseur hebben gewerkt aan “de Kapstok”. De kapstok moet het overzicht
worden van alle mogelijke onderwerpen waar Alert aan werkt, met de bronnen van
informatie.
Donderdag 15 juni - Vooroverleg
Vooroverleg ter voorbereiding van het overleg met Eigen Haard op 19 juni.
De agendapunten zijn besproken en ideeën/standpunten uitgewisseld.
Maandag 19 juni - Overleg Eigen Haard – Alert
Besproken punten:
- Presentatie Digitaliseren Klantprocessen
- Stand van zaken actiepunten uit het verslag
- Kwartaaloverzicht projecten per gemeente
- App Huisjehuisje

-

Verwelkomen nieuwkomers en eenzijdige wijken

Voor het overleg is de herziene versie van de Samenwerking Overeenkomst
getekend, door directeur Wonen en voorzitter Alert.
Dinsdag 20 juni – Bezoek aan huurster van Eigen Haard in Amstelveen.
Dit was ter voorbereiding van de Stakeholdersdialoog waarin dit jaar aandacht wordt
besteed aan wijken waar de leefbaarheid onder druk komt te staan doordat er, door het
toewijzingsbeleid, relatie veel sociaal zwakkere huurders komen te wonen.
Dinsdag 27 juni – Planning en voortgangsbewaking
Overleg voorzitter met contactpersoon Eigen Haard over de lopende zaken.
Zie Overzicht planning en voortgangsbewaking (versie 27-06-2017).
Donderdag 29 juni - Projectenbezoek
Jaarlijks uitstapje van Eigen Haard met leden lokale huurders verenigingen. Dit jaar
werd door vertegenwoordigers van Stadsherstel een rondleiding gegeven langs panden
die door hen gerenoveerd zijn. De start was in Bierbrouwerij De Prael. Een interessant
complex, deels nieuw opgebouwd, deels gerenoveerd.
Na deze rondleiding gingen we per bus naar de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Deze
wijk is bekend van de tv-documentaire Schuldig. De rondleiding werd daar verzorgd
door 2 studenten die in de wijk projecten opzetten voor verbeteren van de leefbaarheid.
Ook kregen we informatie bij het Leefkringhuis. Het uitstapje eindigde met een diner in
de Tolhuistuin.
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