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Nieuwsbrief 
Wie zijn wij! 

 

 

  

 

 

 

 

Van links naar Rechts: Jan van Ouwerkerk lid, Bets van Roon secretaris, Jan Zijlmans voorzitter/technische 

ondersteuning, Mieke Verhagen lid en Adrie Gouweloos Penningmeester. 

 

Wat doen wij! 

 

Wij behartigen de belangen van de huurders van Patrimonium Barendrecht. 

Regelmatig hebben wij overleg met Patrimonium over o.a. beleidszaken, participatie, onderhoud en 

herontwikkeling. 

Bijvoorbeeld: De Oude haven en de Brandpost.  

 

Huurverhoging 

Ook geven wij advies over de jaarlijkse huurverhoging van Patrimonium. Patrimonium heeft in haar 

ondernemingsplan opgenomen een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen.   

 

 



Prestatieafspraken met Patrimonium  

Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen participatie – advies en informatie onderwerpen. Wilt u meer 

weten over de prestatieafspraken kijk dan op onze website. 

 

Prestatieafspraken gemeente, Patrimonium en bewonersraad 

Met de invoering van de Woningwet 2015 worden gemeente, corporatie en huurdersorganisatie samen 
uitgedaagd om aan de hand van de gemeentelijke Woonvisie aan te geven op welke wijze zij bijdragen 
aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente (de prestatieafspraken). 

De bewonersraad heeft als speerpunten, inzet budget WMO (wet maatschappelijk ondersteuning) zodat 

bewoners langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen, het tegengaan van negatieve 

consequenties van bezuinigingen in de zorg, veiligheid en het op peil houden van voorzieningen in 

Barendrecht. 

 

Wijkvertegenwoordigers 

De wijkvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van de wijk. Zij zijn een informatiebron voor wat er speelt in 

de wijken. 

Enkele keren per jaar wordt er vergaderd met de Bewonersraad. Tijdens die vergaderingen worden zij op de 

hoogte gehouden van onderhoudszaken etc. 

Als wijkvertegenwoordiger bent u zeker geen klachtenbureau. De bewoners dienen ten alle tijden hun 

klachten te melden aan Patrimonium.  

 

Wat doen wij niet! 

Bemiddelen als u op zoek bent naar een andere woning en bemiddelen dat inwoners van Barendrecht 

voorrang krijgen op een woning. 

 

 

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen kunt ook terecht via onze website:  

www.bewonersraadpatrimonium.nl 

 

http://www.bewonersraadpatrimonium.nl/

