
Nieuwsbrief – 16 februari 2015        

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor hoe u uw achterban kunt betrekken bij uw werk als 
bewonerscommissie in uw buurt. 
 
De achterban 
Alle bewoners, ouderen, kinderen, gezinnen en alleenstaanden in het  wooncomplex welke u 
vertegenwoordigt zijn uw achterban. Het eerste wat u moet doen is bekend maken bij uw 
medebewoners dat er in uw complex een bewonerscommissie is en wat een 
bewonerscommissie voor uw medebewoners kan betekenen. 
 
Hoe maakt u zich bekend in de buurt? 
Er zijn verschillende manieren om zich in de buurt bekend te maken. U kunt bijvoorbeeld 
regelmatig een nieuwsbrief in de buurt verspreiden, waarin u verslag doet van uw contacten 
met Eigen Haard en nieuwtjes of activiteiten uit de buurt. U kunt ook in de trapportalen of op 
andere bekende plekken in de buurt een nieuwsbrief of poster ophangen, waarop de 
gegevens en activiteiten van de bewonerscommissie (voor zover toegestaan).  
Er zijn ook bewonerscommissies die regelmatig een spreekuur organiseren voor de 
bewoners met vragen of klachten. Veel commissies houden ook voorafgaand aan het 
voorjaarsoverleg een enquête onder de buurtbewoners om de vragen en opmerkingen van 
bewoners op te halen, zodat de commissie goed beslagen ten ijs komt op het 
voorjaarsoverleg. 
Maar er zijn ook veel alternatieven mogelijk; denk daarbij aan het organiseren van (al dan 
niet met hulp van Eigen Haard of de politie of brandweer) een voorlichtingsavond of -middag 
over inbraakpreventie of brandveiligheid. Ook kunt u – als dat mogelijk is - in de 
zomermaanden een buurtbarbeque verzorgen in de binnentuin of een leuke andere plek in 
de buurt.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over deze of voorgaande nieuwsbrieven, schroom dan niet contact met ons 
op te nemen. Wij zijn ook erg benieuwd naar wat u van onze nieuwsbrieven vindt. Misschien 
heeft u wel een idee waarover we in onze volgende nieuwsbrieven over moeten schrijven. 
 
HBO Argus is elke maandagmiddag 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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