
 
           Secretariaat  
           E. Enting 
           Aelderstraat 41 
           7854 RP AALDEN 
 
 
 
Aan alle huurders van Woonservice Drenthe 
 
 
Datum: 28-2-2017  
Onderwerp: Behartiging van uw belangen als huurder  
Kenmerk: 170228/MdH 
 
Geachte bewoner(s), 
 
U huurt een woning van Woonservice Drenthe. Dorpsbelangen Aalden weet niet wat u daarvan vindt en 
wat u meer in het algemeen van het wonen in Aalden vindt. Graag willen uw mening daarover horen en 
verzoeken wij u bijgaande vragenlijst in te vullen. Hierna lichten we ons verzoek nader toe.  
 
Belangenbehartiging door Dorpsbelangen Aalden 
Dorpsbelangen Aalden overlegt regelmatig met uw verhuurder, woningcorporatie Woonservice Drenthe. 
Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a. hun en onze woonvisie voor Aalden en de afspraken tus-
sen gemeente, Woonservice en haar huurders ten aanzien van wonen en activiteiten op het gebied van 
leefbaarheid. Wij vinden het belangrijk om uw mening te kennen, zodat we uw belangen naar Woonservice 
zo goed mogelijk kunnen behartigen.  
 
Belangenbehartiging door huurdersvereniging Samen Sterk 
De huurders in Aalden zijn niet vertegenwoordigd in huurdersvereniging Samen Sterk. Het risico bestaat 
dat uw belangen door deze huurdersvereniging daardoor minder goed worden behartigd naar Woonservice 
Drenthe, de gemeente en andere instanties. Het zou daarom goed zijn als een huurder uit Aalden zitting 
neemt in huurdersvereniging Samen Sterk om ook van daaruit de belangen van alle huurders uit Aalden te 
behartigen. 
 
Vragenlijst 
Wij verzoeken u bijgaande vragenlijst in te vullen en voor 10 maart in te leveren op Aelderstraat 41 of Hoe-
kenakker 2. U mag de ingevulde vragenlijst ook scannen en mailen naar info@dorpsbelangenaalden.nl. 
 
We zijn erg benieuwd naar uw mening! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Dorpsbelangen Aalden, 
 
Silvia Draaijer  
(voorzitter) 
 
Wij zijn ook te vinden op: 
www.dorpsbelangenaalden.nl 
www.facebook.com/dorpsbelangenaalden 
www.twitter.com/dbaalden 
  

http://www.dorpsbelangenaalden.nl/
http://www.facebook.com/dorpsbelangenaalden
http://www.twitter.com/dbaalden


 
Vragen van Dorpsbelangen Aalden aan de huurders van woningcorporatie Woonservice Drenthe 
 

Uw naam:  

Adres:  

Emailadres:  

Telefoonnr:  

 
1. Als Dorpsbelangen Aalden alle huurders van Woonservice zou uitnodigen om met elkaar te praten 

over wat beter kan in Aalden op het gebied van het wonen en de leefkwaliteit in Aalden en de rol 
van woningcorporatie Woonservice daarbij, zou u dan op zo’n uitnodiging ingaan? 

o Ja 
o Nee, omdat:  

 
2. In het najaar wil Woonservice een zogenaamde Stampotten Proat houden in de Korenhof. Dit is 

een bijeenkomst met vertegenwoordigers van Woonservice, huurders en Dorpsbelangen Aalden, 
waarin over een bepaald onderwerp met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Dit keer gaat het 
over “Wonen en Zorg”. Bent u bereid om de huurders in Aalden te vertegenwoordigen op die bij-
eenkomst? 

o Ja 
o Nee 

 
3. Heeft u misschien zelf ideeën over activiteiten, die bijdragen aan uw leefkwaliteit en die eventueel 

met steun uit het Buurtfonds van Woonservice gerealiseerd kunnen worden? 
o Ja, namelijk: 
o Nee 

 
4. Bent u bereid om namens de 162 huurders van Woonservice zitting te nemen in het bestuur van 

Samen Sterk, de huurdersvereniging van Woonservice?  
o Ja 
o Nee 
o Misschien, ik wil eerst weten wat dat inhoudt door daarover een vrijblijvend gesprek te 

hebben met het bestuur van Samen Sterk.  
 

5. Bent u bereid de huurders te vertegenwoordigen in het bestuur van Dorpsbelangen Aalden 
o Ja 
o Nee 
o Misschien, , ik wil eerst weten wat dat inhoudt door daarover een vrijblijvend gesprek te 

hebben met het bestuur van Dorpsbelangen Aalden. 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 
 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen contact met u op als u de door u gegeven ant-
woorden daar aanleiding toe geven. Indien u vragen heeft, kunt u het secretariaat van Dorpsbelangen Aal-
den bereiken via emailadres info@dorpsbelangenaalden.nl of telefoonnummer 06 20979475. 

mailto:info@dorpsbelangenaalden.nl

