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Uw kenmerk:
Uw datum:

W11.0518.00.GJ
Onderzoek en Ontwikkeling

Ons kenmerk:

10 november 2011
Afdeling:

Herinnering draagvlakmeting Complex 501, Surinamestraat e.o.
Datum:

Geel formulier en portvrije envelop
Onderwerp:
Bijlage(n):

Graag het formulier zo spoedig mogelijk terugsturen, maar uiterlijk
zondaq 20 november 2011, in de bijgevoegde envelop
Geachte mevrouw, mijnheer,
De sluitingsdatum voor het terugsturen van het gele formulier voor de draagvlakmeting in
Complex 501 is volgende week zondag (20 november). Veel huurders hebben inmiddels
hun stem over het Plan van Aanpak en het Sociaal Plan uitgebracht.
Uit reacties van bewoners hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid kan zijn over de wijze
van tellen. Daarom volgt nog eens de uitleg. Het voorstel voor ingrijpende renovatie van
Bo-Ex wordt geacht redelijk te zijn als tenminste 70 procent van alle bewoners ermee
instemt. In uw complex zijn 57 woningen bewoond. De bewoners van minstens 40
woningen moeten dus voor het plan stemmen voor er voldoende instemming is. Als u
niet stemt, telt uw stem dus als een stem tegen het voorstel.
Bovenstaande wijze van tellen is vastgelegd in de wet. Woningcorporatie Bo-Ex gaat bij
voldoende instemming starten met de uitvoering van het Sociaal Plan.
Misschien dacht u dat als u niet stemde uw mening niet telde. Misschien bent u vergeten het
formulier in te vullen en terug te sturen. Vult u het formulier dan alstublieft alsnog in en
stuur deze terug in de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Voor uw gemak
hebben wij nog een exemplaar bijgevoegd. Als u vragen heeft, belt u dan met Gerard Jager
van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum, telefoonnummer (020) 55 17 765. Wij danken
u voor uw medewerking en wij wensen u succes bij het invullen van het formulier. Als u het
formulier al heeft verzonden, hoeft u dat niet nog eens te doen.
Met vriendelijke groet,
namens het Woonbond Kennis- en Adviescentrum,

Gerard Jager, onderzoeker

1
Nieuwe Achtergracht 17 • 1018 XV Amsterdam • Telefoon (020) 5517700 • Telefax (020) 5517799
E-mail wkagwka-centrum.nl • Website www.wka-centrum.nl

