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Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

12 februari 2020 

 

 

 

 

Oproep wijkambassadeurs 

 

Omdat het voor het bestuur van 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

onmogelijk is om te weten wat de wensen en 

verlangens zijn van alle huurders van Groen 

Wonen Vlist, als het gaat om verbeterpunten, 

suggesties, leefbaarheid in de wijk of andere 

wensen is Huurdersbelang op zoek naar 

huurders die willen optreden als 

wijkambassadeur.  

Deze wijkambassadeurs kunnen voor de huurder belangrijke zaken 

vervolgens doorgeven aan het bestuur van Huurdersbelang. 

Huurdersbelang neemt dit dan weer mee in het overleg met Groen Wonen 

Vlist. Het doel van dit alles is het woongenot en alles wat daarbij hoort in 

uw woning/wijk nog verder te verbeteren. 

Het streven van Huurdersbelang is om in Haastrecht en Stolwijk minimaal 

twee ambassadeurs (aanspreekpunten) te hebben en voor de huurders in 

Vlist één.  

 

Wij hopen dat er huurders zijn die het nut hiervan inzien en zouden dan 

ook heel graag met u in contact willen komen. 

 

Voel je je geroepen om wijkambassadeur te worden? Meld je dan aan via 

het mailadres van het secretariaat huurdersbelang.hsv@gmail.com. 

Eventuele nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij het secretariaat.  

 

Alvast dank voor uw aanmelding!  

 

Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
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Benoeming Huurderscommissaris 

Het verheugt ons dat op 31 januari drs. P.G. (Paulien)Tanja officieel is 

benoemd tot huurderscommissaris van Groen Wonen Vlist. 

Mevr. Tanja werkt full time bij de Gemeente 

Rotterdam en heeft een part time 
wethouderschap in de gemeente Strijen waar zij 

woont. 

Ook de huurdersvereniging is betrokken geweest 
bij de sollicitatieprocedure en zijn blij met de 

benoeming van mevr. Tanja, zij was voor 
Huurdersbelang de juiste persoon  en hopen dan 

ook op een prima samenwerking. 

Bestuur Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist 

 

 

U kunt zich ons op verschillende manieren bereiken: 

per mail : huurdersbelang.hsv@gmail.com, 

website: www.huurdersbelanghsv.nl 

schriftelijk bij ons secretariaat: 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 

p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk 

telefonisch:  06 – 42 74 64 65 

 

 

 

 

 


