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Van de voorzitter
zeker voor ons als uw afvaar-
diging in het overleg met 
deze partijen. Ondanks de 
jubelstemming over de finan-
ciële opleving van het land, 
overigens na een diepe crisis, 
dreigen er toch nog velen in 
de problemen te komen en 
zal aan deze inwoners, die 
niet nadrukkelijk in beeld 
zijn, extra aandacht dienen te 
worden besteed. De kreet dat 
in Nederland niemand on-
der de armoe hoeft te leven, 
wordt gelogenstraft door de 
harde werkelijkheid. Niet 
voor niets komen er steeds 
nieuwe instanties bij, die zich 
commercieel of idealistisch 
inzetten voor die mensen, 
die in aanmerking komen 
voor ondersteuning in welke 
vorm dan ook. Onlangs zijn 
wij als HAR en enkele leden 
van de werkgroep betaal-
baarheid geïnformeerd over 
deze ontwikkelingen tijdens 
een bijeenkomst van Woon-
Twente. In het advies van de 
werkgroep wordt hier ook 
naar verwezen. Telkens weer 
blijkt dat het moeilijk is de 
bedoelde achterban te berei-
ken, ondanks dat hierin wel 
stappen worden gemaakt. 
Uiteraard blijven we in over-
leg met de directie van Sint 
Joseph en zullen ook in die 
gesprekken aandacht blijven 
vragen voor betaalbaarheid, 
duurzaamheid en woon- en 
leefomgeving.

In deze Nieuwbrief treft u ook 
een redactioneel stuk van 
onze nieuwe secretariële on-
dersteuner aan, Kim Scholten, 
die, naast het verrichten van 
de werkzaamheden ter on-
dersteuning van de secretaris 
en de HAR, zich ook zal bezig 
houden met de opzet van een 
communicatieplan, wat moet 
leiden tot betere contacten 
met de achterban, de huurder 
dus, namens wie wij opereren.
Tevens zal er een impressie 
worden opgenomen van een 
bijeenkomst met meerdere 
Huurdersorganisaties binnen 
Twente, gehouden bij Sint 
Joseph, en waar wij hebben 
mogen  bijdragen als presen-
tator, maar wij ook informatie 
hebben ontvangen hoe wij 
beter onze contacten met de 
achterban kunnen benutten.
Ik wens u, namens de leden 
van de HAR, fijne feestdagen, 
een veilige jaarwisseling en 
een gezond en voorspoedig 
2018.

Harm Nieboer 

In deze nieuwsbrief, waarin 
u weer de nodige informatie 
aantreft voor u, als huurder 
in het algemeen en als huur-
der van Sint Joseph in het 
bijzonder, staat de achterban 
centraal. Als HAR zijn we 
betrokken bij beleidszaken, 
die de huurders aangaan, 
maar hierbij zijn we ook zeer 
afhankelijk van de individu-
ele huurder, die ons weet te 
vinden. Niet dat wij de garan-
tie zijn voor het oplossen van 
een probleem maar hoe meer 
wij geïnformeerd zijn, hoe 
sterker we staan in het over-
leg. Samen met de SHBW zijn 
wij actief betrokken geweest 
bij het opstellen van de pres-
tatieafspraken, die onlangs 
getekend zijn door gemeente, 
de corporaties en de huur-
dersbelangenorganisaties ter 
stede. 
Betaalbare huren zullen niet 
ten koste mogen gaan van 
kwaliteit van wonen en leven, 
een grote opdracht voor de 
corporaties, de gemeente en 
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Kim Scholten
Mijn naam is Kim Scholten en 
ik ben Personal Assistant voor 
ondernemers. Ik werk vanuit 
mijn eigen onderneming De 
Zaak Geregeld. Per septem-
ber 2017 ben ik werkzaam 
als freelance secretaresse 
voor de HuurdersAdviesRaad 
(HAR) van Sint Joseph. Samen 
met de HAR-leden ben ik 
bezig om de werkzaamheden 
van de HAR verder te optima-
liseren en te professionalise-
ren.

MEER OVER MIJ
Ik geloof dat iedereen moet 
kunnen doen waar hij of zij 
goed in is en ik wil dit moge-
lijk maken. Organiseren en 
coördineren is wat ik het lief-
ste doe. Spin in het web zijn is 
een rol die mij heel goed past.
Ik ben geboren en getogen 
in Bornerbroek en woon hier 
samen met mijn man Jaap, 
dochter Ise en hond Boet. 
Voor meer informatie nodig ik 
je graag uit eens te kijken op 
www.dezaakgeregeld.nl!

Heb je vragen, tips of wensen 
voor de HAR neem gerust 
contact met mij op. Wie weet 
tot in de toekomst!

De samenstelling van de HAR
De HuurdersAdviesRaad 
bestaat uit de volgende 
personen:
Dhr. H. Nieboer, voorzitter
Mw. A. Krijnen, vice-voorzitter
Dhr. J.W. Bulters,  

penningmeester
Dhr. J. Arends, secretaris 
Mw. I. v.d Kolk-Zoet 
Mw. M. Weber-Kleyn
Dhr. J. Roig 

Bereikbaarheid
van de HAR

De HAR is bereikbaar via haar 
secretaris, dhr. J. Arends 
Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo. 
Tel.: 06 - 815 69 881
Email: j.f.c.arends@gmail.com.
Website: www.harvanstja.nl

Werkzaamheden aan uw woning
Naar aanleiding van vragen aan de HAR betreffende het 
protocol van Sint Joseph bij het binnen laten van personen 
aangaande werkzaamheden in uw woning blijkt dat hier 
misverstanden over bestaan over hoe te handelen!
Laat nooit zomaar iemand uw 
huis binnen
Wordt bij u aangebeld door 
een bedrijf met het verzoek 
toegang te geven tot uw wo-
ning of woongebouw voor het 
uitvoeren van werkzaamhe-
den en heeft u hierover geen 
bericht gehad? Laat deze per-
soon dan niet zomaar binnen 
en blijf alert.
Zo werkt Sint Joseph
Als Sint Joseph werkzaam-
heden gaat uitvoeren in uw 
woning of woongebouw, dan 
wordt u hier altijd per brief en 

tijdig over geïnformeerd. In 
de brief kunt u lezen om wel-
ke werkzaamheden het gaat, 
op welke datum ze plaatsvin-
den, met welk bedrijf u te ma-
ken krijgt en wie de contact-
persoon is. Zo weet u wat u te 
wachten staat. We adviseren 
u de informatiebrief goed te 
bewaren en de datum waarop 
de werkzaamheden worden 
uitgevoerd in uw agenda of 
op uw kalender te noteren. De 
bedrijven waarmee wij wer-
ken, zijn ook verplicht zich te 
legitimeren.

Controleer de situatie altijd
U kunt eenvoudig controleren 
of het bedrijf dat bij u aanbelt 
komt in opdracht van Sint Jo-
seph. Neem onze informatie-
brief erbij en controleer het 
volgende:
•	 check de werkzaamheden
•	 check de naam van het 

bedrijf
•	 check de naam van de 

contactpersoon
•	 vraag om een legitimatie-

bewijs
Geen brief of bij twijfel 
Heeft u geen brief van Sint 
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Joseph ontvangen over uit te 
voeren werkzaamheden of 
heeft u twijfels? Neem dan 

contact op met STJA om na te 
vragen of het bedrijf komt in 
opdracht van Sint Joseph. STJA 

kijkt dit direct voor u na. Het  
telefoonnummer van STJA is 
(0546) 87 58 00.

Impressie bijeenkomst Huurdersorganisaties Twente
We kijken terug op een boei-
ende bijeenkomst van 23 no-
vember jl. Het was alweer de 
3e keer gezamenlijke avond! 
Zelfs twee nieuwe HO’s, met 
drie betrokken leden uit Goor 
en Tubbergen. 
Begin 2017 zagen we elkaar 
voor het eerst en stond het 
thema Huurdersparticipatie 
op de agenda. We leerden 
elkaar kennen en deelden 
ervaringen. De huurdersorga-
nisaties hebben bij deze start 
zelf enkele prioriteiten op een 
rij gezet voor Twente: Betaal-
baarheid & Achterban (be-
trokkenheid & participatie). 
Daarna zijn we in maart jl. aan 
de slag gegaan met een aan-
tal vertegenwoordigers van 
Huurdersorganisaties, oa Blij 
Wonen, HAR en Huurders-
belang Delden om samen het 
eerste programma voor een 
bijeenkomst te organiseren.  
In mei kwam het eerste thema 
Betaalbaarheid aan bod. Wat 
is mogelijk? En hoe doen we 
het nu in Twente? Vele erva-
ringen zijn gedeeld. 
Doel is/blijft samen kennis 
delen, meningen vormen 
én inspiratie vinden met 
elkaar! 
We zagen in mei drie interes-
sante presentaties: Ten eerste 
Stichting Urgente Noden 
(SUN Nederland), de Woon-
bond (Energie) en de eerste 
informatie over de Voorzie-
ningenwijzer. 

In november, thema de Ach-
terban 
Het vervolg kwam met het 
thema De Achterban. 
We bespraken 23 november 
jl. verschillende zaken: 

1. HAR en Blij Wonen met 
hun visie en ambities over 
het werk en relatie Ach-
terban Mooie ervaringen! 
Zorg voor goede bereik-
baarheid en contacten met 
bewonerscommissies en 
anderen. En ga bijvoor-
beeld niet zelf reguliere 
klachten van huurders 
oplossen. Zorg wel voor 
goede doorverwijzing 
naar de corporatie. Bekijk 
eventueel kwaliteit proces 

en agendeer (beleids)
zaken. En regel ondersteu-
ning als het mogelijk is, 
zoals nu in Almelo. 

2. Project ‘Een stap vooruit’ 
van De Woonbond 

3. De Voorzieningenwijzer 
(Oldenzaal), met  een ge-
weldig resultaat : gemid-
deld €500 per huishouden 
(p/jr). Er komt een ver-
volg!  

4. Stellingen rondom De Ach-
terban 

5. De Toolkit van de Woon-
bond 

6. Tips van communicatie-
deskundige Yvette Leuftink 

Helaas was de expert Mirjam 
Leyzer van de Cliëntenraad 
verhinderd vanwege ziekte. 
Zij wil graag een volgende 
keer een bijdrage leveren in 
het programma. Dat stellen 
we op prijs! 

Haaksbergen: Nieuwe be-
trokkene bij een volgende 
avond: De voorzitter van de 
Huurdersorganisatie in Haaks-
bergen, Lambert van Strik, 
wil zich inzetten en de HAR 
wil graag ook weer meedoen. 
Waarvoor onze dank! 
Tot slot, dank aan alle deel-
nemers en sprekers vanuit de 
leden van de Huurderorga-
nisaties die de bijeenkomst 
mede hebben voorbereid. In 
het voorjaar van 2018 zien we 
elkaar graag weer terug!

Beste Huurders van Sint Joseph

NAMENS de HuurdersAdviesraad 
WENSEN WIJ ALLE HUURDERS

HELE  FIJNE FEESTDAGEN 
EN  EEN GEZOND 2018 TOE 

MAAR VOORAL EEN 
PRETTIG WOONGENOT!



Wij werken aan

uw wonen

HAR
Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH  Almelo
tel.: 06-815 69 881

HuurdersAdviesRaad
St. Joseph
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Adressen van de commissies
Bewonerscommissie 
Padberghof
De heer J.F.C. Arends
Bornerbroeksestraat 66-28, 
7607 KH  
Bewonerscommissie 
Poulinkstraat/Westerstraat
Mevrouw H.H.A. Pasman
Poulinkstraat 57, 7607 GS  
Bewonerscommissie 
Westeres
Mevrouw S.A.M. Smits-
Schooten 
Sluiskade-ZZ 57, 7607 XX 
De Riet
Bewonerscommissie 
De Rossmarcke
Mevrouw W. van Dalen-Kuiper 
Weggelerstraat 55, 7601 GA 
Bewonerscommissie 
Franciskanessenhof 
Mevrouw G.Haze-Miltenburg 
Franciskanessenhof 65, 7607 ZB 
Bewonerscommissie 
St. Elisabeth
Mevrouw T. Jongkind-van Veen
Hofkampstraat 66, 7607 NJ 
Haghoek
Bewonerscommissie 
De Haghoek 
Mevrouw M.J. Brouwer 
Vellekatelaan 23, 7602 XT  
Noorderkwartier
Bewonerscommissie 
De Greven
De heer A.J.M. Lammers
Groene Bruglaan 37, 7602 RE 
Ossenkoppelerhoek
Bewonerscommissie 
Titus Brandsmahof
De heer J.H. Stulen
Titus Brandsmahof 47, 7606 SB  
Schelfhorst
Bewonerscommissie 
Drakensteyn 143-239
De heer A. de Boer
Drakensteyn 161, 7608 TV

Bewonerscommissie 
De Haere
Mevrouw W. Baer-Eeftink
De Haere 91, 7608 CZ  
Bewonerscommissie 
Havezatheflat 
De heer J. Olink 
Havezathe 196, 7608 DW 
Sluitersveld
Bewonerscommissie 
Buurstede
Mevrouw A. Hoevers-Schelf-
horst
Roskamstraat 249, 7602 JZ
Bewonerscommissie 
Mercurius
De heer J.G. Goossen 
St.Josephstraat 65-22, 7603 XJ

Aalderinkshoek
Bewonerscommissie 
Nabucco
Mevrouw H.G. Vos-Tabois 
Verdilaan 167, 7604 JW 
Huurderscommissie 
Aalderinkshoek
De heer J. Ooink Op Den Dijk 
Valeriusstraat 135, 7604 CL 
Binnenstad
Bewonerscommissie 
De Acht
Mevrouw E.A. van de Vis-de 
Vos
Haven Noordzijde 33 a, 7607 ER
Bewonerscommissie 
Bartelshoek
De heer A.A. van Leeuwen 
Bartelshoek 12, 7607 DH  
Bewonerscommissie 
Catharinahof-Cranenborgh
Mevrouw G.S.G. Segers-
Haselbekke 
Aletta Jacobsstraat 126, 7607 SG 
Bewonerscommissie 
Cityflat
Mevrouw A.J. Koopman-Speel-
man 
Schalderoi 17, 7607 EG 
Bewonerscommissie 
De Bissing
De heer W.G.G.M. Koelman
Bornsestraat 1-31, 7607 KJ  
Bewonerscommissie 
De Malderhof
De heer P. Roskam 
Sluiskade ZZ 37 -15, 7607 XX 
Bewonerscommissie 
De Roef
Mevrouw Snel-Hogevonder 
Touwbaan 6, 7607 EA 
Bewonerscommissie 
De Wederik
Mevrouw C.G.H. Bolte 
Westerstraat 51, 7607 GL  
Bewonerscommissie 
Marlijnstate
Mevrouw M. van Buuren
Aletta Jacobsstraat 57, 7607 SV  


