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Schouw
Binnenkort zullen de leden van de bewonerscommissie samen met Eigen Haard de
wooncomplexen ‘schouwen’, d.w.z. bekijken of er gebreken zijn die opgelost moeten worden.
Heeft u iets opgemerkt waaraan aandacht besteed moet worden dan kunt u dat melden via het
bijgaande formulier. Het is niet de bedoeling dat u klachten in uw woning opgeeft want die
moet u melden bij Eigen Haard, tel. 020-6801801 of via het klachtenformulier op de website
www.eigen haard.nl
Huurverhoging
De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2016 met maximaal 2,1% tot 4,6%
omhoog. De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,1%. Wie meer verdient dan € 34.678
kan te maken krijgen met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging. De maximaal
toegestane huurverhoging bedraagt dan 2,6% voor huishoudens met een inkomen vanaf
€ 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014) en 4,6% voor inkomens boven de € 44.360
(inkomensjaar 2014). Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van de huurder en
alle andere bewoners van de woonruimte. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende
jongeren) die op 1 januari 2016 nog geen 23 jaar waren? Dan telt van hen het inkomen over
2014 tot aan een bedrag van € 19.253 (minimumloonniveau) niet mee.
Burennetwerk
Hebt u in sommige gevallen hulp of gezelschap nodig en weet u niet op wie u een beroep kunt
doen? Neem dan eens contact op met Burennetwerk Amsterdam.
Het Burennetwerk koppelt buurtgenoten aan elkaar om te helpen met eenvoudige en flexibele
dingen, zoals boodschappen doen, koffiedrinken, een wandeling maken etc. Als u geen
hulpvraag heeft maar wel wilt helpen dan is uw aanbod van harte welkom.
Waar moet u aan denken? Op de website staan een aantal hulpvragen, zoals: Marokkaanse
buurtopa zoekt wandelmaatje in Osdorp De Aker; Breibezoekjes aan dame met verstandelijke
beperking in Osdorp De Punt; Koffiedrinken met vriendelijke, breed geïnteresseerde dame (80)
in Osdorp Oost, Hulp bij het snoeien in het voorjaar, etc.
Het telefoonnummer van Burennetwerk is 020-6239771, van maandag tot en met donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur. Website: www.burennetwerk.nl
Bewonerscommissie
Als u wilt meepraten en -denken over onze woningen en onze wijk dan kunt u zich aanmelden
als lid van de bewonerscommissie. Het kost niet veel tijd en nieuwe ideeën zijn altijd welkom!

