
Nieuwsbrief 
 

Beste Abonnee, 

Hierbij de vierde Nieuwsbrief van de Huurdersraad Capelle aan den IJssel (HRC). U zult begrijpen, dat ook 

voor ons het Coronatijdperk ingrijpend is geweest. De HRC wil u graag informeren wat er de afgelopen 

maanden is gebeurd. 

Heeft u vragen, opmerkingen etc. over deze Nieuwsbrief, neem dan contact met ons op.   

(wim.spekman@ziggo.nl )  

  

FLORABUURT  

De HRC is actief in de ontwikkelingen in en rond de Florabuurt. De HRC is lid van de Buurtcoalitie en de 

Stuurgroep Florabuurt. 

Op 20 april j.l. is door de gemeente een beslissing over de Koersdocument van de Florabuurt genomen. 

Om alle bewoners op 1 lijn te krijgen, heeft de HRC verschillende bijeenkomsten (via Zoom) gehouden. 

klik op de link hieronder 

Brief_bewoner_van_de_Florabuurt.pdf 

  

KLANKBORDGROEPEN  

Bij grote projecten van Havensteder worden huurders betrokken. Zij worden gevraagd mee te denken bij 

de ontwikkelingen.  

Klik op de link hieronder 

KLANKBORDGROEPEN.pdf 

  

UIT HET WOP 

Oostgaarde 

WOP_stukje_HRC.pdf 

  

MEDEWERKERS HAVENSTEDER   

  

Bijgevoegd het gesprek met een medewerkster van Havensteder, waarin uiteengezet wordt welke zaken 

zoal in de wijken van Capelle aan de IJssel spelen. Deze keer een verslag van de Wijkbeheerder Capelle 

Schollevaar-West.  

 

Even_voorstellen_Miryam_Boujemaa.pdf 

  

HUURDERSCONTACT IN CORONATIJD  

 

https://huurdersraadcapelleaandenijssel.us12.list-manage.com/track/click?u=8e6871fd1cc70fe24fbdbb4ee&id=50a5d03d95&e=01badc47bb
https://huurdersraadcapelleaandenijssel.us12.list-manage.com/track/click?u=8e6871fd1cc70fe24fbdbb4ee&id=afa80cce6c&e=01badc47bb
https://huurdersraadcapelleaandenijssel.us12.list-manage.com/track/click?u=8e6871fd1cc70fe24fbdbb4ee&id=b5c374134c&e=01badc47bb
https://huurdersraadcapelleaandenijssel.us12.list-manage.com/track/click?u=8e6871fd1cc70fe24fbdbb4ee&id=8d34a3aefd&e=01badc47bb


 

Nu corona vergaderen niet mogelijk maakt, heeft de HRC gezocht naar mogelijkheden om contact met de 

huurders te hebben. 

Klik op de link hieronder 

CONTACT_IN_CORONATIJD.pdf 

ENERGIECOACHES   

Onderstaand de laatste mededelingen inzake het contact van de HRC met de coördinators-

energiecoaches van de Gemeente Capelle a/d IJssel. 

Klik op de link hieronder. 

Energiecoaches.pdf 

  

ENERGIEARMOEDE 

 

Naar aanleiding van het goede gesprek,welke de HRC heeft gevoerd in juli 2020 met de Projectleider 

Energietransitie van de Gemeente Capelle a/d IJssel,hebben wij enige adviezen (tips) verstrekt inzake 

de mogelijkheden om dit onder de aandacht te brengen. 

Klik op de link hieronder. 

ENERGIE_ARMOEDE.pdf 

  

DUURZAAMHEID 

 

Nog voor de coronatijd heeft de HRC een gesprek gevoerd met de Projectleider Wijken en Beleid van 

Havensteder om haar bewoners te activeren om zich meer bezig te houden met bovenvermeld thema. 

klik op de link hieronder. 

DUURZAAMHEID.pdf 

  

VERZOEK  

De HRC zou graag informatie willen sturen over huurders en huurderszaken. 

De AVG cijfert voor, dat wij uw toestemming moet vragen om dat tot stand te brengen. 

De HRC ontvangt uw gewaardeerde reactie op info@huurdersraadcapelleaandenijssel.nl 

  

 
 

 

 

Schrijf mij in voor de Nieuwsbrief HRC 
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