Alert maandbericht
januari 2019
In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten van de
afgelopen maand. 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 ook te vinden op de website van Alert onder het kopje
maandberichten: http://www.huurdersfederatie-alert.nl/maandberichten/

8 januari - Vergadering dagelijks bestuur
Besproken zijn o.a.:
• Ideeën themadag 2019
• Adviesaanvraag SuHa buurt
• Jaarverslag Geschillencommissie Eigen Haard
• Werkplan en Planning / Voortgangsbewaking
15 januari - Overleg adviseur Woonbeleid en voorzitter Alert
•

Besproken zijn de voortgang van de verschillende gezamenlijke projecten en
speerpunten.

17 januari - Vergadering Algemeen Bestuur Alert (vooroverleg)
Besproken zijn o.a.:
• Agenda overleg Alert-EH 28 januari
• Het verstrijken van termijnen van twee bestuursleden
• Verkiezing Dagelijks Bestuur
24 januari - Informele Nieuwjaarbijeenkomst Eigen Haard
Een aantal bestuursleden heeft de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Eigen Haard
bijgewoond. De informele bijeenkomst is een gelegenheid om te reflecteren op het
afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het komende jaar.
28 januari - Overleg Alert – Eigen Haard
Voor dit overleg werd altijd één vertegenwoordiger per lokale huurdersvereniging
uitgenodigd. Bij wijze van proef mogen nu alle bestuursleden van Alert deelnemen.
Voordeel is dat meer bestuursleden nu direct de informatie krijgen en deel kunnen

nemen aan discussies. Door het tijdstip kunnen helaas niet alle bestuursleden
aanwezig zijn.
Belangrijkste punten:
• Huuraanpassing 2019-2010
• Planning Speerpunten 2019
• Prettige wijken
29 januari - Adviesaanvraag Huuraanpassing 2019 - 2020
De adviesaanvraag is ontvangen en doorgestuurd aan de lokale huurdersverenigingen
om een (eerste) reactie te krijgen. Het definitieve advies moet 12 maart aan Eigen
Haard gegeven worden.
Werkgroep Renovatie
Vertegenwoordigers van werkgroep Renovatie hebben 9 januari een voorstel gemaakt
waarin staat hoe Eigen Haard de tips voor het verbeteren van het proces Renovatie kan
verwerken. Dit wordt eerst intern bij Eigen Haard besproken en vervolgens in de
werkgroep.
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