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Hoe gaat het met onze vrienden? Deze corona-periode zorgt voor hectiek
op veel fronten. We hopen dat het naar omstandigheden goed met jullie
gaat. 

In deze nieuwsbrief
Ondanks alles ging bij de Show ook het werk door. In deze nieuwsbrief stellen
we je op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en activiteiten. Zo blikken
we terug op de huurverhoging in 2020, in zijn geheel en ook specifiek voor
Woudenberg. We vertellen over de plannen voor de complexen in Oldebroek
en zetten bestuurslid Arnold Copier in het zonnetje. Door corona
geldproblemen? Ook daar staan we kort bij stil. 

Wie is bestuurslid
Arnold Copier?
De SHOW behartigt de belangen
van alle huurders van Omnia Wonen.
De 12 bestuursleden praten mee
over beleidszaken en zien zichzelf
als een vakbond voor huurders. Zo
ook Arnold Copier. Sinds de
oprichting is hij de penningmeester
van de SHOW. In dit bericht vertelt
Arnold meer over hemzelf, zijn rol
voor de SHOW en waarom het
huurdersbelang zoveel voor hem
betekent. 
Lees verder

De huurverhoging
in Woudenberg
2019 was het jaar van de
voorbereidingen van de fusie tussen
Vallei Wonen en Omnia Wonen. Op
1 januari 2020 was de fusie een feit
en zijn de huurders in Woudenberg
ook huurder van Omnia Wonen. De
SHOW doet dringend beroep op alle
huurders van Woudenberg dit bericht
te lezen. Door missende
belastinginformatie kan uw
huurverhoging verkeert zijn
ingeschat.
Lees verder

https://www.showhb.nl/nieuws/arnold-bestuurslid-van-de-show/
https://www.showhb.nl/nieuws/arnold-bestuurslid-van-de-show/
https://www.showhb.nl/nieuws/huurverhoging-in-woudenberg/


Terugblik op de
huurverhoging
Als huurdersbelangenorganisatie
maken wij afspraken met Omnia
Wonen over de uitvoering van
wettelijke kaders en op welke
wijze deze regelgeving wordt
toegepast. In het overleg over de
huursom en huurverhoging met
Omnia Wonen zoeken we naar de
meest gunstige uitkomst voor de
huurders. We besteden veel tijd aan
ons advies; zo spreken we huurders
en verdiepen we ons continue in de
theorie.
Altijd staat het belang van de
huurders voorop.  
Lees verder

Show werkt ook
online door!
Corona, thuis werken, blijf binnen en
zo zijn er meer regels die opgelegd
worden om te voorkomen dat het
virus uit de hand loopt en funest
wordt voor onze ouderen en
risicogroepen.
Dan komt de vraag; hoe gaan we
overleg voeren? Een flink aantal
onderwerpen willen we dit jaar met
Omnia Wonen bespreken en
adviseren. Wil je weten welke
onderwerpen spelen? En wat je
moet doen als je vanwege corona
financiële problemen krijgt? In dit
bericht vertellen we het. 
Lees verder

Groot onderhoud Oldebroek: 
Kan een huurder meepraten?
De complexen in Oldebroek dateren van de jaren vijftig en zijn in 2012
overgenomen van Delta Wonen. Hierdoor is het woningbezit van Omnia
Wonen in Oldebroek met 600 woningen toegenomen. Bij een aantal
complexen is onderhoud noodzakelijk gebleken. Wat houdt dit in voor de
huurders van Oldebroek? We praten je in dit bericht bij.
Lees verder

https://www.showhb.nl/nieuws/een-korte-terugblik-op-de-huurverhoging-2020/
https://www.showhb.nl/nieuws/een-korte-terugblik-op-de-huurverhoging-2020/
https://www.showhb.nl/nieuws/oeps-corona/
https://www.showhb.nl/nieuws/groot-onderhoud-oldebroek/
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Meer weten?
Bezoek dan snel onze
website voor meer
informatie.
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