
 

 

 

 

Alert maandbericht 

februari 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/ 
 

Dinsdag 5 februari  - Vergadering dagelijks bestuur 

Besproken zijn o.a.: 
• Financiën 2018 
• Reglement geschillencommissie 
• Advies huurverhoging 2019-2020 
• AB agenda 28 februari 

Donderdag 21 februari  - Overleg adviseur Woonbeleid Eigen Haard 

Doorgenomen zijn de lopende acties en agendapunten voor overleg Alert – Eigen 
Haard. 

Donderdag 28 februari - Vergadering algemeen bestuur Alert 

Besproken zijn o.a.: 
• Financiën 2018 
• Adviesaanvraag huurverhoging 2019-2020 
• Terugblik overleg Alert-EH 28 jan 
• Prettige wijken 
• Reglement klachtencommissie 

Werkgroep Servicekosten 

Geen acties in februari. 

Werkgroep Renovatie 

Binnen Eigen Haard zijn de Knelpunten en mogelijke aanpak besproken. 
Er zal een vervolgbijeenkomst voor de werkgroep worden voorbereid. 
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Werkgroep Passend Wonen 

Eigen Haard gaat een eerste bijeenkomst plannen. 

Werkgroep Ouderen & Wonen 

De werkgroep overlegt sinds eind 2018 met Eigen Haard. Belangrijke aandachtspunten 
zijn bijvoorbeeld de regeling Van Groot naar Beter en het onderwerp Wonen& Zorg. 
Yvonne van Veen en Muriel Hopman zijn vanuit Eigen Haard aanwezig voor dit overleg.  
 
In februari hield de werkgroep een tweede bijeenkomst. Daarbij kwamen de volgende 
onderwerpen voorbij: 

• Van Groot naar Beter 
Het is lastig om alle huurders geïnformeerd te krijgen over het bestaan van de 
regeling. EH is nog steeds op zoek naar de juiste kanalen. 
Vooralsnog geldt de regeling alleen binnen de eigen gemeente. Er is door EH nu 
een verzoek gedaan aan vier regiogemeentes of zij er open voor staan om ook 
huurders uit de andere gemeentes te willen huisvesten.  

• Informatiemarkt 
Binnenkort is er een informatiemarkt in Amsterdam Oost over ‘de toekomst van 
je woningsituatie’.  

 
Op 11 april komt de werkgroep weer bij elkaar.  


