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In deze nieuwsbrief willen we uw aandacht vragen voor het onderwerp renovatie. Wordt uw 

complex binnenkort of in de toekomst gerenoveerd? Laat u dan niet verrassen en bereid u goed 

voor. Onderstaande tips kunnen u en uw mede-bewonerscommissieleden wellicht van pas 

komen. 

  

Tips bij renovatie 

Eigen Haard heeft een Basis Sociaal Plan gebaseerd op de Amsterdamse Kader Afspraken bij 

sloop en renovatie. In het Basis Sociaal Plan staan alle rechten en plichten voor 

bewonerscommissies. Vraag bij Eigen Haard een exemplaar op van het Basis Sociaal Plan bij de 

afdeling Projectbegeleiding. 

U heeft als bewonerscommissie het recht om een gekwalificeerd advies te geven op het 

renovatievoorstel van Eigen Haard. Gekwalificeerd adviesrecht wil zeggen dat Eigen Haard 

altijd moet motiveren, waarom ze uw advies wel of niet overneemt. 

U kunt zich laten ondersteunen door een extern deskundige bij het renovatieproces. Eigen Haard 

betaalt de kosten. 

HBO Argus adviseert u om contact op te nemen met een bewonerscommissie die ervaring heeft 

met een renovatie. Van deze ervaringen kunt u veel leren. HBO Argus kan u met een 

bewonerscommissie die een renovatie achter de rug heeft in contact brengen. Desgewenst kan 

HBO Argus u ook ondersteunen bij het renovatieproces.  

 

Wat speelt er bij HBO Argus 

HBO Argus overlegt samen met de andere lokale huurdersorganisaties van Eigen Haard, 

verenigd in de Huurdersfederatie Alert, met de directie van Eigen Haard over centrale 

beleidkwesties. HBO Argus zoekt nog bestuursleden, die samen met ons dit overleg willen 

voorbereiden. U bent van harte welkom om ons bestuursteam te versterken. 

  

Ledenvergadering 

Woensdag 12 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. 

Aanvang 19.30 uur. Locatie: Multifunctioneel Centrum Binnenhof aan de A.J. Ernststraat 112 te 

Amsterdam Buitenveldert. 

De uitnodiging met agenda en bijbehorende stukken is inmiddels aan de 

secretaris/contactpersoon van uw bewonerscommissie gezonden. We hopen u te mogen 

begroeten. 

  

Vragen? 

Heeft u vragen over een renovatievoorstel van Eigen Haard, vragen over andere kwesties of u 

wilt zich aanmelden voor het bestuur van HBO Argus? Wij zijn elke maandag van 13.00 16.00 

uur bereikbaar op de Adriaan van der Horststraat 2. U kunt ook bellen (020) 408 3982 of 

mailen: info@hbo-argus.nl 
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