
SENIORENMAKELAARS VOOR DE REGIO HAAGLANDEN

Sinds september werken er dan ook drie seniorenmakelaars bij de SVH: Aiman El-
Gharabawy, Rebecca Brekelmans en Maud Godie. Maud Godie is sinds 2011 
seniorenmakelaar bij Vidomes. Zij werkt nu samen met de seniorenmakelaars van 
Woonnet Haaglanden. Op deze manieren bundelen we de krachten in de regio. 
De seniorenmakelaars helpen ouderen bij het vinden van een nieuwe, passende 
woning. Dit doen ze door de senioren op een persoonlijke manier te benaderen. Een 
huisbezoek behoort hierbij tot de mogelijkheden. Senioren willen vaak verhuizen, maar 
weten niet goed hoe zij dat moeten aanpakken. De seniorenmakelaars geven advies en 
helpen de ouderen bij hun zoektocht naar een passende woning. Ook proberen zij 
zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Senioren kunnen hierdoor langer zelfstandig 
blijven wonen in een geschikte woning en door de verhuizing komt er een grote woning 
vrij voor een jong gezin.
Huurt u een eengezinswoning of groot appartement van een corporatie en wilt u kleiner 
gaan wonen, neemt u dan gerust vrijblijvend  contact met ons op 
via: seniormakelaar@socialeverhuurdershaaglanden.nl

PROJECT BELLESTEIJN

HUURDERSNIEUWS
Van huurderbelangenvereniging Rozenstein Wassenaar

Ruim honderd genodigden zijn op 27 februari 2017 
aanwezig tijdens de officiële start van de bouw van twee 
kleinschalige complexen aan de Professor Molenaarlaan in 
Wassenaar. 
St. Willibrordus realiseert naast een complex met 18 
appartementen voor sociale woningbouw een tweede 
complex met zorgwoningen voor SWZ. Hier komen 24 
zorgplaatsen voor mensen met dementie. De heipalen zijn 
medio maart gepulst, thans wordt de fundering aangelegd. 
Heeft u belangstelling neem contact op met de woningbouw 
vereniging St. Willibrordus

HUUR VERHOGING JULI 2017

De huurverhoging ingaande op 1 juli 2017 is in overleg de Woningbouw vereniging
 St. Willibrordus en de huurderbelangenvereniging Rozenstein uitgekomen op 
een 1,5 % voor alle inkomens.



ALV 2017 HBV ROZENSTEIN

Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn 
vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien 
waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie 
doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen 
voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor 
een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans 
dat ze het opgeven. Politie keurmerk gaat via de woningbouw. 

De algemene ledenvergadering Rozenstein van 27 maart 2017 zij bezocht door een 40 
tal leden. De vergadering verliep goed en de uitgenodigde sprekers gaven een 
verhelderend verhaal over seniorenmakelaars van Woonnet haaglanden. De contributie 
blijft gehanteerd op € 5,00 per jaar, gebleken is dat een aantal leden deze contributie 
nog niet hebben voldaan wilt u bij deze alsnog doen, dank.

WONING INBRAAK

LIDMAATSCHAP 
HUURDERS BELANGENVERENIGING 

ROZENSTEIN
De HBV Rozenstein komt op voor de belangen van alle huurders van woning bouw 
vereniging St.Willibrordus. Het lidmaatschap geeft de HBV een steuntje in de rug. De 
contributie bedraagt € 5,00 per jaar Dat is nog geen € 0,41 cent per maand, waarvoor 
uw belangen als huurder worden behartigd. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen 
via de website: http://www.hbv-rozenstein.nl/images/pdf/2016_inschrijfformulier.pdf
of maandag ochtend 10.00 tot 11.00 uur Wiemanweg 66C telefoon 070-5140394
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