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SHDH komt op voor uw belangen
SHDH is een huurdersorganisatie die zich inzet voor de belangen van de
huurder. Heeft u moeilijkheden met Domesta? Heeft u problemen in en om
uw huis of appartement? Kom naar het spreekuur en samen zoeken we een
oplossing voor uw probleem.
Janny Koekoek is bestuurslid van SHDH sinds september. “Ik ben benaderd
om in het bestuur te komen van SHDH. Wij waren altijd eigenaar van een
woning. Sinds vorig jaar huren we een woning van Domesta. Het is heel interessant om ook eens de andere kant te zien. Ik wil me graag inzetten voor de
belangen van de huurders. Dat is erg belangrijk.”
“Ik zit nu bij besprekingen bij SAM, de gemeente en Domesta. Je hoort en
ziet hoe alles werkt. Doordat je als bestuur geregeld contact hebt met
Domesta kun je de problemen ook sneller aanpakken. Het is heel erg leuk en
interessant, maar soms wel druk”, vertelt Janny lachend.
Wilt u zich ook inzetten voor de belangen van de huurders? We hebben nog
plek in ons bestuur. Stuur een mail naar hoogeveen@huurdersdomesta.nl of
bel naar dhr. Everts via 06-28501646.

Geplande
bijeenkomst
In het voorjaar gaan we een
bijeenkomst organiseren voor alle
huurders. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden
waarbij een actueel thema wordt
behandeld.
U ontvangt hierover nog een
persoonlijk bericht.

Meedenken,
een afspraak maken
of heeft u problemen
met de verhuurder?
Mail naar
hoogeveen@huurdersdomesta.nl
Bel met
dhr. Everts
06-28501646 of
mevr. Koekoek 06-52471476
Of kom langs
Iedere eerste dinsdag van de
maand houden we spreekuur in de
Arend 1 in Hoogeveen
van 10.00 tot 11.00 uur.
www.hoogeveen.huurdersdomesta.nl

Aan de Emmalaan in Nieuwlande heeft Domesta 8 woningen opgeleverd.

Kunt u uw huur nog betalen?

Hoogeveen

In het voorjaar hebben we drie bijeenkomsten gehouden over betaalbaarheid
van de woning. Twee in Hoogeveen en één in Nieuwlande. Uit onderzoek
blijkt dat steeds meer huurders moeite hebben hun huur te betalen. Ongeveer
80 huurders waren aanwezig en hebben hun mening gegeven over de betaalbaarheid van hun woning.
Een huurdersadviesgroep heeft deze meningen en ideeën verzameld en gebundeld in een rapport. Dit rapport is aangeboden aan Domesta. Wij houden
u op de hoogte van de uitkomst.

Lopende projecten van Domesta

Bespaar
op uw vaste lasten
Op initiatief van Domesta is de
VoorzieningenWijzer gestart

In 2018 gaat Domesta aan de Alteveerstraat, op de hoek van de Piet
Heinstraat, een woonvoorziening bouwen in samenwerking met Philadelphia.
De voorziening gaat onderdak bieden aan 36 jongeren met een verstandelijke
beperking.
Aan de Frans Halsstraat in Hoogeveen worden 53 woningen gesloopt en er
worden 42 voor teruggebouwd. De bouw is in volle gang.

U kunt veel geld besparen op
verzekeringen, vaste lasten en
subsidies. Hoeveel dit precies
is verschilt per huishouden.
Domesta werkt samen met de
VoorzieningenWijzer. Een expert
van de VoorzieningenWijzer komt
bij u thuis, om te bekijken waar u
op kunt besparen.
Samen met u kijkt de expert
naar:
- Minimaregelingen
- Toeslagen
- Zorgverzekering
- Energieleverancier
- Aangifte inkomstenbelasting
Wilt u een expert op bezoek?
U kunt een afspraak maken via
088-1169797 (op werkdagen van
10.00 tot 17.00 uur) of mail naar
contact@devoorzieningwijzer.nl.
U kunt ook een afspraak maken
via Domesta, bel hiervoor naar
0591-570100.
Aan een bezoek van de expert
van de VoorzieningenWijzer zijn
geen kosten verbonden.
Alleen een kopje koffie.

SAM is de overkoepelende organisatie van de huurdersorganisaties
in Emmen, Hoogeveen en Coevorden. SAM richt zich op algemene
beleidsonderwerpen die voor alle
huurders van Domesta gelden.
Wilt u meedenken of meedoen? Laat het ons weten via:
www.platform.huurdersdomesta.nl of via de facebookpagina van SAM.

