
 
 
 
 

 
 

 
 

Gezocht: bewoners die het verschil willen maken in de wijk!  
30 juli 2020 

 
Woningcorporatie HEEMwonen vindt het belangrijk dat huurders meedenken over plannen in de 
wijk. Het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (CHOH) is de overkoepelende 
huurdersbelangenvereniging die de belangen van alle huurders van HEEMwonen behartigt. Op dit 
moment heeft het CHOH te weinig leden. HEEMwonen en het CHOH zijn samen met Welsun op 
zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling in een bestuurlijke functie? Of wilt u zich specifiek 
richten op een bepaald onderwerp, zoals duurzaamheid, zorg en leefbare wijken? Dan bent u van 
harte welkom als lid van het CHOH.  
 
Als huurder van HEEMwonen weet u als geen ander waar huurders tegenaan lopen en wat er speelt 
en leeft in uw buurt. Als afgevaardigde vanuit één van de vier lokale huurdersverenigingen in het 
CHOH staat u in direct contact met HEEMwonen en denkt u actief mee over de plannen van 
HEEMwonen. U adviseert HEEMwonen samen met uw collega’s in het CHOH door kennis en ervaring 
te delen, maar ook door ideeën aan te dragen. HEEMwonen trekt samen met u en het CHOH op om 
ideeën op te pakken en samen te realiseren. Allemaal met het doel om te werken aan tevreden 
huurders die prettig wonen in een fijne buurt.  
 
Wat wordt er in het CHOH besproken? 
In het CHOH worden allerlei zaken besproken die huurders aangaan. Zoals plannen rondom 
onderhoud en renovaties van woningen, betaalbare huren, duurzaamheid en de jaarlijkse 
huurverhoging. Ook wordt de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in de buurten besproken. Het 
CHOH brengt gevraagd en ongevraagd adviezen en ideeën in bij HEEMwonen. Het CHOH is ook 
betrokken bij de plannen van gemeente Landgraaf en Kerkrade. Samen met andere 
huurdersorganisaties denken we mee en adviseren we over de plannen van de gemeenten.  
 
HEEMwonen heeft welzijnsorganisatie Welsun gevraagd om het CHOH te begeleiden in de 
doorontwikkeling van de samenwerking met huurders en in het werven van nieuwe huurders als lid, 
zodat het CHOH een toekomstbestendige huurdersbelangenvereniging wordt.  
 
Bent u goed in het voorzitten van een organisatie, secretariaatswerkzaamheden of hebt u kennis en 
ervaring op financieel gebied? Dan bent u bij het CHOH van harte welkom. 
Bent u huurder van HEEMwonen en wilt u graag meedenken over plannen en ideeën voor de buurt?  
En kunt u het grotere plaatje zien? Ook dan zijn wij op zoek naar u.  
 
Stuur een mail naar Evelien van Welsun via evelien.baur@welsun.nl.   
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