
 

Nieuwsbrief  

  December 2019 
 

 
* De Arend 1, 7905 BH Hoogeveen 

* Email: hoogeveen@huurdersdomesta.nl 

* Website: www.hoogeveen.huurdersdomesta.nl  

* Behoefte aan een gesprek? Bel voor het maken van een afspraak met: 

   Evert Everts         : 06-28501646 

   Janny Koekoek   : 06-52471476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Agenda 

 

Voorjaar en Najaar 2020 

Huurders bijeenkomsten op verschillende locaties. 

 

* U krijgt hiervoor persoonlijk een 

   uitnodiging 

 

- 
 

Uw Bestuur 
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Janny Koekoek 
Voorzitter 

Bestuurslid SAM 

 

Geert de Weerd 

Penningmeester 

Gerda Benjamins 
Secretaris 

Evert Everts 

Organisatie/Klachten 

Bestuurslid SAM 

Trijntje Timmermans 

Media/Website 

 

Wist u dat: 

U in aanmerking kunt komen voor een ‘gratis maandhuur’, mits u ca. 50 jaar een 
woning huurt van Domesta? 
- U hiervoor zelf contact moet opnemen met SHDH of Domesta? 
 
SHDH haar website vernieuwd heeft? 
-U daar o.a. enquêtes kunt invullen en gesprekken met bewoners kunt lezen? 
 
U via MijnDomesta zelf een reparatieverzoek kunt indienen? 
-U hiervoor inloggegevens nodig heeft en die aan kunt vragen bij Domesta? 
 
U voor spoedreparaties 24 uur per dag kunt bellen met 0591- 57 01 00 
 
U een nieuwe keuken kunt krijgen wanneer deze 20 jaar oud is? 
U een nieuwe badkamer en een nieuw toilet kunt krijgen wanneer deze 30 jaar 
oud zijn? 
 
De eigen bijdrage voor de WMO gewijzigd is naar € 17,50 per 4 weken, ongeacht 
uw inkomen? 
-Domesta, als aanvulling op de WMO van de Gemeente, u verder kan helpen 
 op het gebied van ‘Langer Thuis Wonen’? 
-Deze aanvullende aanpassingen in veel gevallen niets kosten? 
 
De opzegtermijn voor het opzeggen van uw huur 1 maand is? 
 
U lid kunt worden van het reparatiefonds? 
-Dit slechts 5,65 per maand kost en u meteen verzekerd bent tegen glasschade? 
 
U wettelijk verplicht bent uw huis en tuin goed te onderhouden? 
-U er op aangesproken kunt worden wanneer uw tuin er onverzorgd en  
 verwaarloosd uitziet? 
 
U Domesta om hulp kunt vragen wanneer het onderhouden van uw tuin niet lukt 
en u zelfs tuingereedschap kunt lenen? 

Kijk voor meer informatie op: www.domesta.nl 
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Het ‘WMO-gesprek aan de keukentafel’, heel gemoedelijk, met een flinke dosis humor en boordevol informatie. 

SWW, Icare ledenvereniging, WMO gemeente Hoogeveen en Domesta hebben door middel van een toneelstukje 

tekst en uitleg gegeven over wat de mogelijkheden zijn wanneer het moeilijk(er) wordt om zelfstandig thuis te 

blijven wonen. Zo hebben we o.a. kunnen horen dat Domesta, als aanvulling op de WMO hulp die door de gemeente 

geboden wordt, nog een stapje verder kan gaan. In veel gevallen is de aanvullende ondersteuning van Domesta 

gratis. Na het toneelstuk en het kopje koffie in de foyer kon men vragen stellen. De toneelspelers hebben alle 

gestelde vragen beantwoord en de aanwezige huurders en begeleiders deelden hun ervaringen en gaven elkaar tips. 

Na afloop was er in de foyer gelegenheid om gezellig na te praten, natuurlijk onder het genot van een hapje en een 

drankje. De opkomst was groot en het enthousiasme was enorm! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag! 

Wilt u meer foto’s zien en meer lezen over deze dag, neem dan een kijkje op onze vernieuwde website.   

 

 

                                                                                    

30 oktober 2019  

 

WMO 

Woongeluk 

 

Informatiedag voor 

huurders 

 

Het Klooster 

Hoogeveen 

 

De dure decembermaand staat weer voor de deur. Jammer genoeg is het 

niet voor iedereen een feestmaand. Lukt het financieel gezien niet of 

nauwelijks om het hoofd boven water te houden? Neem dan eens contact 

op met Domesta of met een van ons. Domesta heeft enkele jaren geleden 

het Betaalbaarheidsfonds in het leven geroepen voor mensen zoals u. 

Vanuit dit fonds helpen ze u met o.a. de VoorzieningenWijzer, 

Budgetcoach, Huurprijscheck en handige tips.  

Besparen doe je samen met Domesta! 

 


