
 

Nieuwsbrief 31 maart 2017 

  

Geachte mevrouw, mijnheer, 

  

Vorig jaar is u gevraagd of Eigen Haard uw e-mailadres door mocht geven aan HBO Argus, 

zodat u onze nieuwsbrieven zou kunnen ontvangen. Het spijt ons dat wij om organisatorische 

redenen en gebrek aan mankracht niet eerder in de gelegenheid zijn geweest om u iets toe te 

sturen. Inmiddels kunnen we aan de slag en willen we u graag iets vertellen over HBO Argus 

en onze activiteiten. 

  

HBO Argus is de overkoepelende huurdersorganisatie van de huurders van Eigen Haard in 

Amsterdam. De bewonerscommissies zijn onze leden; de bestuursleden zijn vrijwilligers die 

voortkomen uit de bewonerscommissies en dus ook Amsterdamse huurders van Eigen Haard 

zijn. 

HBO Argus praat met Eigen Haard vooral over zaken die alle huurders of in ieder geval een 

groep huurders in Amsterdam aangaan. Als iets alle woningen van Eigen Haard betreft – ook 

die buiten Amsterdam – wordt dat besproken met Huurdersfederatie Alert waarin HBO Argus 

door twee bestuursleden wordt vertegenwoordigd. Daarnaast geven we individuele huurders 

adviezen over de aanpak van hun klachten naar Eigen Haard. Als huurders en corporatie er 

samen niet uitkomen brengen we klachten onder de aandacht van de medewerkers van 

Eigen Haard waarmee wij overleggen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook aangekaart de 

bejegening van huurders bij een ‘vermeende’ huurachterstand. 

  

HBO Argus heeft een website: www.hbo-argus.nl waarop veel informatie staat. Daarnaast 

geven we voor de bewonerscommissies zesmaal per jaar het nieuwsbulletin Argusogen uit 

en maken we voor hen regelmatig digitale nieuwsbrieven over onderwerpen die met huren en 

wonen te maken hebben. Zowel Argusogen als de Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 

website. In de komende tijd zult u als individuele huurder van Eigen Haard regelmatig onze 

nieuwsbrief gaan ontvangen. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur 

 

 

 

HBO ARGUS, Adriaan van der Horststraat 2, 1065 GX Amsterdam, info@hbo-

argus.nl, telefoon 020-4083984 

  

 


