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Wij hopen dat u dat u jne
kerstdagen heeft gehad en
wensen u een gezond en
gelukkig nieuwjaar.

Ambassadeur
Nunspeet

Als laatste in 2020, uit de serie ken
uw ambassadeur/regiobestuurslid,
kunt u de drijfveer lezen van Diane
Kleine, één van onze twee
ambassadeurs voor de gemeente
Nunspeet.

Lees verder

Enquête Woudenberg

Inmiddels een jaar zijn ook de
huurders van Vallei Wonen na de
fusie allemaal huurder van Omnia
Wonen en zullen de meeste al op
enige wijze kennis gemaakt
hebben met Omnia Wonen.
Maar we willen een beeld krijgen
van de ervaringen met Omnia
Wonen en daarom is er een
enquête uitgezet, nog niet alles
(papieren enquêtes) is verwerkt.
Meer informatie volgt later.

Enquête Nunspeet
Begin januari zullen ook alle
huurders in Nunspeet een
vragenlijst door de bus krijgen
waarmee we meer informatie over
interesses, leeftijdsopbouw en
gezinssamenstelling benodigd voor
de doorstroming willen ophalen.
Net als in Woudenberg zal er onder
de inzenders van de vragenlijst een
levensmiddelenmand/pakket
verloot worden.

Mogelijkheid tot
huurverlaging
Het jaar 2020 is een jaar geweest
waar Corona heel veel invloed op
heeft gehad op de situatie van ons
huurders. Er kunnen wijzigingen in
uw thuissituatie door ontslag of
minder werken zijn geweest die
invloed hebben gehad op uw
nanciële situatie.
Nu was er al de mogelijkheid
aanwezig dat Omnia Wonen
maatwerk met u kan afspreken
maar daarnaast is ook de
maatschappij in beweging geweest
en dat heeft de politiek doen
besluiten om voor 2021 een
eenmalige huurverlaging mogelijk
te maken.
Hiervoor is de Wet Eenmalige
Huurverlaging Huurders met een
Lager Inkomen in december door
de Eerste Kamer goedgekeurd.
Lees verder

Uw 2e
ambassadeur
voor Nunspeet
Arie Bal
p/a secretarie SHOW
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk
a.bal@showhb.nl

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

Naar de website

