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Het voorjaar is weer in aantocht. Uw contactpersoon bij Eigen Haard moet binnenkort de 
jaarlijkse schouw en het voorjaarsoverleg met uw bewonerscommissie inplannen, als dat nog niet 
is gedaan. Om alles goed voor te bereiden vindt u in deze nieuwsbrief een paar belangrijke tips. 
 
Tips voor een goed voorjaarsoverleg 
Organiseer met uw bewonerscommissieleden een voorbespreking. 
Loop met alle bewonerscommissieleden door de buurt om te onderzoeken welke punten u met 
Eigen Haard (de contactpersoon en de opzichter) wil bespreken. Inventariseer ook bij uw 
medebewoners of er nog knelpunten zijn. Denk hierbij aan slecht schilderwerk in portieken en/of 
buitenwerk, lekkende regenpijpen, vandalisme, tuinonderhoud, schoonmaak enzovoort. Zet al uw 
punten op een lijst en plan alvast de route. 
Spreek af wie van jullie samen met de opzichter en de contactpersoon door de buurt gaat lopen. 
Maximaal 3 personen is het meest effectief. 
Loop het verslag van het najaarsoverleg goed door. Zijn alle actiepunten uitgevoerd? Zo niet zet 
ze dan op het actielijst voor het voorjaarsoverleg. 
Het verslag van de schouw en het voorjaarsoverleg moet u binnen drie weken na het overleg 
ontvangen. Zo niet: bellen met de medewerk(st)er van Woonservice en vragen waar het verslag 
blijft.  
 
Vereniging van Eigenaren 
Woont u in een complex samen met kopers? Dan wordt het onderhoud van het complex 
uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Eigenaren. Toch kunt u met uw woonservice-
medewerk(st)er uw knelpunten en vragen bespreken. Hij of zij moet uw actiepunten vervolgens 
bij de betreffende afdeling aankaarten. Vraag aan uw contactpersoon zijn of haar bevindingen 
aan u terug te koppelen, zodat uw klachten niet in een groot zwart gat verdwijnen. 
  
Vragen? 
HBO Argus heeft elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur spreekuur op haar kantoor aan de 
Adriaan van der Horstraat 2. U kunt natuurlijk ook bellen (020)408 3982 of mailen: info@hbo-
argus.nl. 
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