Geplande activiteiten

Nieuwsbrief

Bijeenkomsten:

Juni 2018

* najaar 2018: Bewonerscommissies
* voorjaar 2019: Huurders

Afscheid Egbert Hoorn
Een penningmeester, een mensenmens,
een bemiddelaar.

* De Arend 1, 7905 BH Hoogeveen
Egbert, bedankt voor je jarenlange
inzet. Je was een fijne collega om mee
samen te werken.
We wensen jou en Gé nog veel fijne
jaren samen!

* Telefoon: 0528-234601
* Email: hoogeveen@huurdersdomesta.nl
* Website: www.hoogeveen.huurdersdomesta.nl
* Spreekuur: elke eerste dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.

Even voorstellen

Huishoudelijke mededeling:

Bloembakken mogen alléén aan de
binnenkant van het balkon
opgehangen worden. Dus NIET aan
de buitenkant.

Janny Koekoek

Geert de Weerd

Gerda Benjamins

Evert Everts

(voorzitter)

(penningmeester)

(secretaris)

(organisatie/klachten)

Afvalcontainers dienen na het legen
zo snel mogelijk teruggeplaatst te
worden bij de woning.
SHDH houdt een zomerstop van 1 juli
tot en met 31 augustus 2018.

Wij zijn huurders van Domesta, net als u. Wij behartigen uw belangen. Wij zijn
uw spreekbuis tijdens de gesprekken met de Gemeente Hoogeveen en
Domesta. Wij streven naar een zo comfortabel mogelijke woonomgeving en
maken uw wensen kenbaar bij de Gemeente en Domesta. Sinds 1 juli 2015
hebben wij, in uw belang, meer inspraak. We praten mee over o.a.
betaalbaarheid, voorraad en beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en
leefbaarheid, welzijn en zorg en bijzondere doelgroepen. Tijdens onze jaarlijkse
bijeenkomsten bespreken we deze onderwerpen met u als huurder. Uw
mening, klachten, ideeën, vragen en woonwensen zijn onze speerpunten .

Heeft u een aanpassing nodig in uw
woning?
Neem dan contact op met Domesta.
Die regelt het met de WMO.
Domesta vertelt u ook wat de
eventuele kosten zijn die voor uw
rekening komen. Dit hangt o.a. af
van uw inkomen.
Maak uw behoefte kenbaar.
Vragen kost niets.

Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken?
Neem dan contact op met: Evert Everts 06-28501646 of Janny Koekoek 06-52471476.

T

Promens Care/Cosis
Op dinsdag 17 april was het
zover: de eerste paal van het
nieuwe woonzorg gebouw werd
in de grond geslagen.
Domesta realiseert dit gebouw
voor Cosis. Er komen 27 zorg
appartementen voor ouderen
met een verstandelijke
beperking.
Dit pand kunt u straks vinden aan
de dr. G.H. Amshoffweg 13 in
Hoogeveen. Omstreeks half
september zullen de bewoners,
die nu nog vertoeven in de
Westerstede, hun intrek kunnen
nemen in dit nieuwe gebouw.

Sloop en Nieuwbouw Centrum-West Hoogeveen
In deze wijk gaat Domesta 53 huizen slopen en 42 terugbouwen.
De huizen voldoen niet meer aan de kwaliteit die Domesta haar
huuders wil bieden. Dit is een flinke onderneming en hiervoor is
een klankbordgroep opgezet die bestaat uit 10 deelnemers.
Voor de bewoners zijn zij het eerste aanspreekpunt bij vragen.
Wilt u meer informatie over dit project of zoekt u de namen en
emailadressen van de leden van de klankbordgroep?
Kijk dan op www.domesta.nl

- Kunt u nog rondkomen? Heeft u er wel eens over nagedacht om uw financiële plaatje helder voor de bril te krijgen?
Dat kan! Domesta werkt namelijk samen met de Voorzieningenwijzer. Misschien kunt u geld besparen! Het kan geen
kwaad om dat samen met een expert eens te bekijken. Deze expert van de Voorzieningenwijzer komt bij u thuis en kijkt
samen met u o.a. naar: minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energieleveranciers, etc. Hoeveel er bespaard
kan worden verschilt per huishouden, dit is o.a. afhankelijk van de situatie en het inkomen.
Interesse? Maak dan een afspraak via 088-1169797 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)
of via Domesta 0591-570100. Mailen kunt u naar: contact@devoorzieningenwijzer.nl. En natuurlijk is dit helemaal gratis!
Ook kunt u een afspraak maken met een Energiecoach om te zien of uw energieverbruik naar beneden kan. Hiervoor
kunt u een afspraak met ons maken. Wij zorgen dat er iemand bij u op bezoek komt. En natuurlijk is dit ook helemaal
gratis!
- De jaarlijkse informatieve bijeenkomsten van SHDH zijn weer bijzonder goed bezocht. Dhr. Tako de Vries heeft in De
Opsteker in Nieuwlande, De Ichthuskerk en De Vredehorst in Hoogeveen een presentatie gehouden met de volgende
thema’s: * Eenzame ouderen

* Overlast/Buurtbemiddeling

* Hoe kan ik mijn woonlasten verlagen

Alle aanwezigen hebben een verslag van deze bijeenkomsten ontvangen om nog eens na te lezen. De huurders die
klachten of vragen hadden zijn persoonlijk benaderd voor een gesprek, een oplossing of tips om zelf mee aan de slag
te gaan. Heeft u de bijeenkomst gemist? In het voorjaar van 2019 ontvangt u opnieuw een uitnodiging van ons!

