
Word lid van het 
Huurders platform 
Parteon

Het Huurdersplatform Parteon is een vereniging die de 

collectieve belangen van de huurders van Parteon behartigt. 

Het huurdersplatform bestaat volledig uit huurders van Parteon. 

Wij overleggen regelmatig met Parteon over belangrijke 

onderwerpen en keuzes. 

Hierbij kun je denken aan:

   Betaalbaarheid, zoals het beleid over  

de jaarlijkse huuraanpassing

   Wonen, Leefbaarheid en Zorg,  

bijvoorbeeld over geschikte woningen  

voor senioren

    Duurzaamheid, het bespreken van  

plannen voor duurzaamheidsmaatregelen

We praten met Parteon over de  

onderwerpen, geven advies en beslissen 

soms mee. Het huurdersplatform bestaat uit 

een bestuur, een ledenraad en uiteraard alle 

leden. Het bestuur en de ledenraad worden 

eens in de vier jaar gekozen door alle leden 

in de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Word lid!

Bij het huurdersplatform zijn bewoners

commissies aangesloten, zij zijn automatisch 

lid. Bewonerscommissies zijn initiatieven  

van betrokken huurders van Parteon in  

een wijk of straat. Is er in jouw buurt nog 

geen bewonerscommissie en heb je  

interesse in het opstarten van een  

commissie dan kun je een email sturen  

naar info@huurdersplatformparteon.nl  

of kijk op huurdersplatformparteon.nl. 



huurdersplatformparteon.nl

Wil je een stap verder gaan en betrokken 

zijn bij keuzes rond goed en betaalbaar 

wonen? Lijkt het je interessant hierover mee 

te denken en hierin een stem te hebben 

namens de huurders? Dan is de ledenraad 

misschien iets voor jou. De Ledenraad 

bestaat uit maximaal 15 personen en op dit 

moment zijn er een aantal plekken vrij. Om 

lid te kunnen worden van de Ledenraad is 

huren bij Parteon de enige vereiste. Je hoeft 

geen lid te zijn van een bewonerscommissie.

Als ledenraadslid:                                                                                       

    heb je belangstelling en affiniteit  

voor de volkshuisvesting                                

    kan je invloed uitoefenen op  

het beleid van Parteon 

    ben je betrokken bij maatschappelijke 

ontwikkelingen 

    kun je individuele en collectieve  

belangen goed gescheiden houden 

    beheers je de Nederlandse taal zowel  

in woord als geschrift 

     ben je bereid cursussen te volgen  

om jouw kennis te vergroten

     ben je met de gehele ledenraad  

een klankbord voor het bestuur

Wil je je kandidaat stellen voor de led

enraad? Stuur dan een motivatie naar de 

verkiezingscommissie via ikdoemee@

huurdersplatformparteon.nl. Laat ons weten 

waarom je vindt dat jij een goede bijdrage 

kan leveren aan de ledenraad en misschien 

nodigen wij je uit voor een persoonlijk  

kennismakingsgesprek. Wanneer zowel jij  

als de verkiezingscommissie de uitdaging 

aan willen gaan, wordt je voorgedragen  

op de eerstvolgende Algemene Leden

vergadering. 

Een ledenraadslid ontvangt een  

vrijwilligersvergoeding voor zijn of haar 

werkzaamheden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het huurder

splatform, het aanmelden als lid of de 

werkzaamheden van de ledenraad.  

Kijk dan op huurdersplatformparteon.nl  

of neem contact met ons op via  

info@huurdersplatformparteon.nl. 

Hopelijk tot snel!


