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Wijzigingen bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 27 
november zijn er enkele bestuurswijzigingen 
geweest zoals 2 nieuwe, in Woudenberg 
woonachtig, bestuursleden die namens Show 
de prestatieafspraken in Woudenberg zullen 
voeren.
Mevrouw A. Jansen als algemeen bestuurslid 
en de heer H. Lanphen als vicevoorzitter, 
binnenkort zullen zij zich op de website 
voorstellen.

Onze huidige voorzitter de heer Dick Penning 
zal per 1 januari 2020 zijn functie als voorzitter 
en bestuurslid na meer dan 11 jaar beëindigen, 
woensdag 27 november is tijdens onze laatste 
bestuursvergadering van 2019 met het 
overdragen van de voorzittershamer dit 
geformaliseerd.
Lees verder

Huurbevriezing of 
huurverlaging.
In het Sociaal 
Huurakkoord is 
afgesproken dat 
huurders met een laag 
inkomen en relatief 
hoge huur 
huurverlaging of 
bevriezing kunnen 
krijgen. Eind 2019 zijn 
de regels voor 
huurverlaging en 
huurbevriezing voor 
2020 bekend gemaakt.
Meer info bij AEDES en 
de Woonbond.
Dit zal een van de 
onderwerpen zijn die 
op onze to-do lijst 
staat bij het overleg 
met Omnia Wonen. 

Na een scheiding 
verder zoeken naar 
een woning.

Welzijn, Wonen en Zorg
In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij u vragen voorgelegd over 
Welzijn, Wonen en Zorg, waar voor 

https://www.showhb.nl/nieuws/bestuurswisseling-bij-de-show/
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/afspraken-huurbevriezing-en-huurverlaging.html
https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020


De wettelijke regeling voor 
partneralimentatie gaat vanaf 1 
januari 2020 drastisch veranderen.
Blijft de vraag wie in de woning 
blijft en wie moet opnieuw zoeken?
Vaak staan beiden ingeschreven bij 
een huurportaal zoals Entree, 
Woningnet, Huurportaal 
NoordVeluwe en zo zijn er nog 
anderen in de diverse gemeentes 
waar Omnia Wonen woningen 
verhuurt.
Afhankelijk van de gemeentelijke 
huisvestingsverordening of 
woningcorporatie zal er misschien 
een mogelijkheid zijn voor de 
vertrekkende partner om een 
urgentie aan te kunnen vragen.
Als dit niet mogelijk is dan bent u 
afhankelijk van de opgebouwde 
inschrijfduur of punten van uw 
gezamenlijke inschrijving en is het 
zaak om uw gezamenlijke 
inschrijving bij het huurportaal te 
splitsen zodat u beiden, na de 
scheiding, met uw inschrijftijd of 
punten verder kunt blijven 
reageren op woningen.
Bij het huurportaal NoordVeluwe is 
splitsing mogelijk, bij de overige wil 
ik u aanraden om hier naar te 
vragen want na de scheiding 
ontvangt de in de woning 
achtergebleven partner de factuur 
om de inschrijving te verlengen!

u de grens ligt voor het zelfstandig
wonen. Hartelijk dank aan alle die
hebben gereageerd. Een van de
vragen was:

De top 3 antwoorden zijn:

1. Als ik niet meer voor mezelf
kan zorgen.

2. Als ik niet meer mobiel ben.
3. Als ik de dement ben.

Voor verdere uitslagen van de 
vragen vindt u op onze website.

De werkgroep “Wonen, Welzijn en 
Zorg” zal samen met Omnia Wonen 
de visie “Welzijn, Wonen en Zorg” 
nader uitwerken. De werkgroep 
kan dat alleen als u ook met ons 
wilt meedenken om de visie om te 
zetten in beleid en uitvoering. 
Waarbij het vooral gaat om u 
ervaringen, ideeën, voorstellen 
etc. 

Ter voorbereiding doet de 
werkgroep “Wonen, Welzijn en 
Zorg” opnieuw een beroep op u 
om de volgende vragen te 
beantwoorden, er worden voor het 
onderzoek geen privé gegevens 
van u opgeslagen!
lees verder

Help ons en werk uw 
gegevens bij of vul 
deze aan door 

Terugblik op 2019
Wat gaat de tijd toch snel, de kerst staat is al 
weer geweest en het jaar 2020 is  in zicht. Het 

https://www.showhb.nl/welzijn-wonen-en-zorg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyX9rNl3s80lm8m6r362_NNte79KYoJ7jtW90blSxkuibh4Q/viewform


onderaan deze brief 
op aanpassen te 
klikken!

is echter wel een mooi moment om even terug 
te blikken op het afgelopen jaar en kort vooruit 
te kijken naar het komende jaar.
lees verder

Uw 
ambassadeur 
voor  Elburg

Henk Graafland
p/a secretarie SHOW 
Klaproosmeen 72 
3844 PK Harderwijk 
h.graafland@showhb.nl

Meer weten?
Bezoek dan snel onze 
webstie voor meer 
informatie.

Naar de 
website
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