Secretariaat:Groenelaan 29,
2675 BS Honselersdijk
tel. 0174-623996
Email: infoseniorenraad@gmail.com
Website: www.seniorenraad-westland.nl

Stichting
Seniorenraad Westland
Honselersdijk, 25-6-2018

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en
leden van de Gemeenteraad Westland,

In reactie op de voorgenomen plannen om middels een samenwerkingsverband van verschillende
woning- orporaties, aaro der de Westla dse orporatie Wo e Wateri ge , dat geza e lijk ee
s hrij e aa
i ister Ollo gre heeft gestuurd et het erzoek o oor Passe d Wo e lokaal
de reeds gemaakte prestatie-afspraken met de gemeente opnieuw in te regelen, deze hartenkreet.
De Seniorenraad Westland is geschrokken van deze samenwerking, waardoor het huidige beleid,
zoals verwoord in het prestatiecontract tussen gemeente Westland en corporaties, geheel teniet
wordt gedaan.
Co for de ieu e opzet edoelt e
et Passe d Wo e ee soort a ieu e Gluurdersregeling op te zetten, waarmee gekeken kan worden, hoeveel mensen er in een huurwoning wonen,
hoe hoog zijn/haar inkomen is, welke woning naar betaalbaarheid en volume geschikt is.
Met a dere oorde er ko e spe iale i ko e - akelaars i die st a de orporaties, die huis
aan huis controleren of men nog wel in aanmerking komt voor de woning, waarin men momenteel
nog naar tevredenheid woont.
Misschien zou het zinvoller zijn als in de toekomst meer en goede appartementen gebouwd worden,
waar alleenstaanden of oudere samenwonenden naartoe willen verhuizen.
Nu is o ze grote a gst dat deze spe iale huur- akelaars
onrust en stress gaan veroorzaken.

a de orporaties huis aa huis eel

Ook zoude de etreffe de orporaties graag eer ee fi a iële gluur erhogi g i stelle
AOW-gerechtigde gepensioneerden, die eindelijk van het inkomensjuk af zijn.

oor

De Seniorenraad Westland schaart zich achter het schrijven van Gemeentebelang Westland en
verzoekt u met klem om deze plannen af te wijzen.
Met vriendelijke groet,
namens de Seniorenraad Westland,
Rob Vroombout,
o
issie Wo e .
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