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Samen met Vidomes

Goed om te weten:
Kijk voor meer informatie op 
huurdersraadvidomes.nl of mail naar 
info@huurdersraadvidomes.nl

Samen met Vidomes

Meepraten en meedenken voor 
alle huurders van Vidomes

Huurdersraad Vidomes
De Huurdersraad is de gesprekspartner voor het 
bestuur van Vidomes. Zij komt op voor de 
belangen van alle Vidomes-huurders. Als lid van 
de raad zit men aan tafel met het bestuur van 
Vidomes. Zij praten mee over onderwerpen die 
alle huurders aangaan en denken mee over de 
toekomst.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
• Wat gebeurt er met de huuraanpassing?
• Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg betaalbare 

huurwoningen blijven of bijkomen?
• Wat doet Vidomes aan duurzaamheid?

Als lid van de raad heeft men regelmatig contact 
met betrokken huurders en bewonerscommissies. 
Zo weten zij wat er leeft in de complexen.
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Bij Vidomes luisteren we graag naar uw mening en die van andere 
huurders. Zo weten we beter wat u belangrijk vindt en wat er in onze 
woongebouwen gebeurt. Wilt u - namens meerdere huurders - 
meepraten en meedoen met Vidomes? Dat kan op vele manieren.
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Meepraten over uw woongebouw 
en de leefbaarheid. Of activiteiten 
organiseren.

Wilt u uw stem laten horen namens alle 
bewoners van het woongebouw? Dat kan in een 
officiële bewonerscommissie of in een minder 
formeel bewonerspanel, maar u kunt ook in uw 
eentje contactpersoon zijn. Als u er maar voor 
zorgt dat u altijd naar de mening van andere 
bewoners luistert.

Er zijn vele mogelijkheden om mee te praten 
over uw woongebouw. Of om actief aan de slag 
te gaan en iets voor bewoners te organiseren. 
We vertellen u er graag meer over op de 
volgende pagina's.
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Meepraten over een 

specifiek project (bijv. 

sloop/ nieuwbouw, groot 

onderhoud, duurzaam-

heidsinitiatief) 

Samen met bewoners en 

Vidomes de handen uit 
de mouwen steken

Overleg met Vidomes 

over diverse zaken

Formeel overleg met 

vaste agendapunten 

met rechten én plichten

BewonerscommissieContactpersoonKlankbordgroepThemagroep 

(groen/ schoonmaak)

Activiteitencommissie/ 

Leefbaarheidscommissie

Informeel overleg 

over willekeurig aan te 

dragen onderwerpen

Bewonerspanel

Leuke activiteiten 

organiseren voor 

bewoners

Signaleren wat er speelt 

in het woongebouw/ 

woonomgeving

Wat is uw bijdrage aan prettig wonen?
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Klankbordgroep
Meepraten over groot onderhoud 
of sloop/nieuwbouw.
Vindt er binnenkort groot onderhoud in uw 
woongebouw plaats? Of wordt uw complex 
gesloopt en komt er nieuwbouw voor in de plaats? 
Als bewoner kunt u dan meedoen aan een 
klankbordgroep. De medewerkers Projecten en 
Communicatie van Vidomes informeren u over de 
plannen en bespreken samen met u hoe alles voor 
de bewoners zo prettig mogelijk kan verlopen. Hoe 
meer er besproken moet worden, hoe vaker de 
klankbordgroep samenkomt.

Contactpersoon
De ogen en oren voor Vidomes in 
het woongebouw.
Soms is het moeilijk om meerdere bewoners te 
vinden die samen een bewonerscommissie of 
-panel willen beginnen. Dan kunt u contact- 
persoon worden. Onze Gebiedsconsulent belt u 
dan regelmatig of komt langs, als dat nodig is. 
Welke technische zaken ziet u graag opgelost in 
het gebouw? Gaat het goed met de leefbaarheid 
of ervaren bewoners overlast? Als contactpersoon 
bent u de ogen en oren van Vidomes in het 
woongebouw.

Activiteitencommissie
ook wel genoemd: leefbaarheidscommissie

Voor een prettige leefomgeving.
Iedereen woont graag in een schone en veilige 
woonomgeving waar mensen prettig met elkaar 
omgaan. Wilt u daar als bewoner aan bijdragen? 
Bijvoorbeeld door een activiteit te organiseren? 
Dan kunt u een activiteiten- of leefbaarheids-
commissie beginnen of u erbij aansluiten.

Zorgt u met uw activiteit voor een leefbare en 
sociale woonomgeving die schoon, heel en veilig 
is? Dan kan Vidomes eventueel voor een financiële 
bijdrage zorgen. Ook kunnen we u de weg wijzen 
naar bijvoorbeeld een subsidie van het 
Oranjefonds of uw gemeente.

Themagroep
Meepraten over één belangrijk 
onderwerp.
Soms is één onderwerp zo belangrijk dat de 
bewoners uit een gebouw of Vidomes er een 
speciale themagroep voor opricht. In zo’n groep 
praat u bijvoorbeeld mee over de tuin bij uw 
woongebouw. Hoe kan de inrichting of het 
onderhoud beter? Wat kunnen bewoners zelf 
doen? En hoe kunnen de servicekosten voor groen 
omlaag?

Andere onderwerpen voor een themagroep zijn 
bijvoorbeeld de schoonmaak of de nieuwe kleuren 
van het schilderwerk. Schuift u aan, dan beslist u 
mee.
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Wanneer uzelf een klacht of 

vraag heeft

Als lid van een commissie, panel of groep, 
of als contactpersoon, komt u op voor de 
belangen van meerdere huurders. Heeft u 
een klacht of vraag die alleen voor u per- 
soonlijk geldt? Neemt u dan contact met 
ons op via vidomes.nl/contact.

Bewonerscommissie
De officiële stem van alle 
bewoners in het woongebouw.
In elk woongebouw kunnen huurders samen een 
bewonerscommissie starten. Als lid komt u samen 
met twee tot vier andere bewoners op voor de 
belangen van het hele woongebouw. Twee keer 
per jaar praat u met de Gebiedsconsulent van 
Vidomes over bijvoorbeeld de afrekening van de 
servicekosten, over de leefbaarheid en over de 
begroting voor de komende jaren.

In de Overlegwet staat precies welke rechten en 
plichten een bewonerscommissie heeft. Zo heeft u 
recht op informatie en overleg, en mag u een 
onderwerp bij Vidomes op de agenda zetten. Daar 
staan ook plichten tegenover. Zo moet de 
commissie jaarlijks een begroting maken en een 
vergadering houden voor alle bewoners.

Bewonerspanel
Wel het contact met Vidomes, niet 
alle verplichtingen.
U kunt er ook voor kiezen om in uw woongebouw 
een bewonerspanel te beginnen. Dit is een 
eenvoudigere bewonerscommissie, maar dan 
zonder de wettelijke verplichtingen van 
bijvoorbeeld een jaarverslag of een jaarlijkse 
bewonersvergadering. Wel zit u regelmatig met de 
Gebiedsconsulent van Vidomes om tafel. Op de 
agenda staan dan vooral onderwerpen als 
technische zaken en de leefbaarheid in uw 
woongebouw.
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Meer informatie
Goed om te weten

• Wilt u meer informatie over de commissies, panels, groepen 
of de rol van contactpersoon? Wilt u zo’n belangengroep 
beginnen of wilt u zich aansluiten of aanmelden? Neem 
contact met ons op via vidomes.nl/contactformulier of bel 
088 - 845 66 00.

• Wilt u weten of er al een commissie in uw woongebouw 
actief is? Kijk dan op vidomes.nl/bewonerscommissie

Meepraten en meedoen op een andere 
manier?
Wilt u graag meedenken en meedoen met Vidomes? Maar heeft 
u geen manier gevonden die bij u of bij uw wens past? Laat het 
ons weten via het formulier op vidomes.nl/contactformulier of 
bel 088 - 845 66 00. Dan zoeken wij samen met u naar een 
andere mogelijkheid, zodat u alsnog uw stem kunt laten horen.



088 - 845 66 00
We zijn bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

WhatsApp 06 132 759 72

facebook.com/Vidomes

twitter.com/vidomeskcc

vidomes.nl

Postbus 390, 2600 A J Delft

Contact
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