
 

Nieuwsbrief - 1 september 2014 

Najaarsoverleg met Eigen Haard 
 

Om het komende najaarsoverleg met Eigen Haard goed voor te bereiden adviseren wij u op tijd 

een vergadering met uw mede-bewonerscommissieleden te plannen. Bekijk of alle afspraken die 

in het verslag van het voorjaarsoverleg staan zijn nagekomen. Zo niet, neem contact op met uw 

contactpersoon bij Eigen Haard om hier melding van te doen. Is er nog geen datum voor het 

overleg gepland, maak dan een afspraak met uw contactpersoon van Woonservice. Informeer bij 

uw medebewoners of er nog kwesties zijn die aan de orde gesteld moeten worden. Was 

bijvoorbeeld het servicekostenoverzicht duidelijk? Zijn er klachten over het schoonmaakbedrijf 

of over de glazenwasser? Verzamel de vragen en klachten want zo kunt u goed voorbereid het 

overleg met Eigen Haard ingaan. 

Een aantal bewonerscommissies heeft bij HBO Argus geklaagd over het te laat ontvangen van 

de verslagen van het najaar- en voorjaarsoverleg. De verslagen moet u binnen drie weken na het 

overleg ontvangen. Zo niet: bellen naar de medewerk(st)er van Woonservice en vraag waar het 

verslag blijft! 

 
Bewonerscommissiedag 
Eigen Haard organiseert voor alle leden van de bewonerscommissies op zaterdag 6 september 

van 10.30 tot 14.00 uur de bewonerscommissiedag. Als u dat nog niet hebt gedaan kunt u zich 

alsnog aanmelden bij uw contactpersoon bij Eigen Haard. Hebt u geen uitnodiging ontvangen 

dan adviseren wij u om contact op te nemen met de medewerk(st)er van Woonservice of met het 

secretariaat Wonen via info@eigenhaard.nl. 

 
Wat speelt er bij de HBO Argus 
Samen met de andere lokale huurdersorganisaties, verenigd in de Huurdersfederatie Alert, 

bereiden we het overleg voor met de directie van Eigen Haard. Onderwerpen die nu op de 

agenda staan zijn: de betaalbaarheid van de huurwoningen, de Warmtewet, huren in een 

complex waar woningen worden verkocht. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met 

ons opnemen. 

 
Vragen? 
HBO Argus heeft elke maandag van 11.00 – 14.00 uur spreekuur op het kantoor aan de Adriaan 

van der Horststraat 2 in Amsterdam-Slotervaart (op loopafstand van tram- en bushaltes). U kunt 

ook telefonisch contact opnemen, we zijn bereikbaar op nummer (020) 408 3982. Uiteraard kunt 

u uw vragen ook per e-mail stellen: info@hbo-argus.nl. We doen er alles aan om u zo snel 

mogelijk te helpen. 
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voorzitter HBO Argus 

 


