AANMELDEN
Je kunt je aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. Dat
formulier staat op de website (www.huurderorganisatieuithuizen.nl) en het ligt
ook op de balie bij SUW.
Je kunt je ook aanmelden door een mail te sturen naar:
info@huurderorganisatieuithuizen.nl.
Je betaalt eenmalig een bijdrage van 5 euro en dan ben je lid.
Minimaal tweemaal per jaar houdt de HuurdersOrganisatie Uithuizen een
ledenvergadering waar je van harte welkom bent.
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kun je ons bereiken op
ons mailadres.

WIL JE INVLOED HEBBEN OP JE EIGEN
WOON- EN LEEFOMGEVING?
Meld je aan en doe en denk mee! Stuur ons een mail.
We verheugen ons op een prettige samenwerking met huurders en verhuurder
van Uithuizen!

Adres SUW:
Stationsplein 10, 9980 AB Uithuizen
Telefoon: 0595 - 43 25 60
www.huurdersorganisatieuithuizen.nl
info@huurdersorganisatieuithuizen.nl
Kamer van Koophandel nr.: 2069317
Lidnummer Nederlandse Woonbond: 140718
Bankrekeningnummer (Regiobank):
NL 71 RBRB 0778 1466 26

Adres SUW:
Stationsplein 10, 9980 AB Uithuizen
Telefoon: 0595 - 43 25 60
www.huurdersorganisatieuithuizen.nl
info@huurdersorganisatieuithuizen.nl

WIE EN WAT IS DE DE HUURDERSORGANISATIE
UITHUIZEN?
De HuurdersOrganisatie Uithuizen is opgericht in 1999, oorspronkelijk onder
de naam Oet en Thoes. In 2018 is de nieuwe naam ingevoerd.
Onze missie en visie:
We willen de huurders van de SUW specifiek, en huurders in het algemeen een
betere positie geven op de woningmarkt. We willen dat samen doen met onze
achterban en in goede samenwerking met de SUW,

WAAROM LID WORDEN?
Om de belangen van huurders zo goed mogelijk te behartigen moet de
huurdersvereniging op de hoogte zijn van de wensen van de bewoners.
Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden. Dit versterkt
de positie van u en alle andere huurders in Uithuizen.\

EN WAAROM MOET JIJ PARTICIPEREN
(PROJECT OF COMMISSIE)
De komende jaren staat een aantal grote projecten op de agenda, waar
meerdere wijken in Uithuizen bij betrokken zullen zijn. Deelname in
projectgroepen en commissies geven je de mogelijkheid om je eigen
woonomgeving vorm te geven. Hiermee heb je invloed op wat er gaat
gebeuren voordat het je overkomt.

TEN SLOTTE
De huurders, de huurdersorganisatie en SUW hebben één gemeenschappelijk
belang: goede en betaalbare woningen voor de huurders zodat iedereen naar
tevredenheid kan wonen. Daarom hecht de huurdersorganisatie groot belang
aan een goede en opbouwende samenwerking met de verhuurder én de
huurders. We moeten het gewoon samen doen.

WAAROM IS DE HUURDERSORGANISATIE
BELANGRIJK?
Er gebeurt veel: wonen wordt steeds duurder (zowel huur als energie) en we
hebben hier te maken met aardbevingsproblematiek
We zijn gespreks- en overlegpartner van SUW inzake projecten als uitvoering
van groot-onderhoud, verduurzaming, leefbaarheid, en sloop- en nieuwbouw.
Een belangrijk aandachtspunt is betaalbaarheid in combinatie met de
energietransitie (plannen van het kabinet om zo snel mogelijk gasloos te
worden).
Door de invoering van de ‘Woningwet 2015’ hebben de huurdersorganisaties en daarmee de huurders - meer rechten en inspraak gekregen.
Bemiddeling waar huurder en verhuurder er samen niet uitkomen

