
Hoe richt je een Bewonerscommissie op in 4 stappen 
 
Zorg dat alle bewoners in je buurt of complex van je bestaan afweten. 
Een bewonerscommissie vertegenwoordigd een groep bewoners uit een bepaald 
gebied, een complex van woningen of woongebouw die willen samenwerken om de 
omstandigheden waarin gewoond en geleefd wordt in dat gebied (complex, gebouw) 
te verbeteren. Dat kan om van alles gaan, van afval afvoeren tot zonneschermen 
plaatsen. Ook onderhoud, renovatie, overlast, schoonmaak en tuinonderhoud vallen 
hier dus onder. Wilt u een buurt of in een complex een bewonerscommissie oprichten 
Hoe? Volg dan het onderstaande stappenplan. Moet je nog overtuigd worden? Lees 
dan hieronder vijf ijzersterke redenen om dat zeker te doen. 
 
STAP 1: De voorbereiding 
Misschien ken je al bewoners die er net zo over denken als jij. Als dat niet het geval 
is, is het raadzaam om eerst op zoek te gaan naar medestanders. Bewoners die zich 
net als jij betrokken voelen bij wat er speelt in complex, straat of buurt. Samen kun je 
dan het voorwerk doen om tot een bewonersorganisatie te komen. 
 
STAP 2: Bewonersvergadering: steun van de bewoners 
Om een gezamenlijke start te kunnen maken, organiseer je een 
bewonersvergadering, vraag daarvoor hulp aan Alwel en/of de HBV Etten-Leur. Jij 
vindt dat er iets moet gebeuren. En jij hebt goede ideeën waarmee je aan de slag wilt 
gaan. Maar wat vinden de andere bewoners? En willen ze zelf meehelpen? Dat kom 
je het beste te weten komen door het aan de medebewoners te vragen. En hoe meer 
steun je krijgt van andere bewoners, des te beter. 
 
STAP 3: Basisafspraken van een bewonersorganisatie 
Om te zorgen dat de samenwerking in de bewonerscommissie lekker loopt, is het 
verstandig om een aantal dingen samen te bespreken. Belangrijke onderwerpen om 
met elkaar afspraken over te maken zijn: 
• Wat is het doel van de bewonerscommissie? 
• Hoe willen we dat bereiken? 
• Welke taken pakken we op en wie doet wat? 
• Hoe betrekken we de andere bewoners? 
 
STAP 4: Bekendmaking bij Alwel en de HBV Etten--Leur 
 
Zorg dat de Alwel en de HBV Etten-Leur van je bestaan afweten. Wij willen graag met 
bewonerscommissies praten over allerlei zaken die belangrijk zijn voor alle bewoners. 
Bijvoorbeeld over het onderhoud of de leefbaarheid maar ook wat in jouw complex of 
buurt speelt. Want alleen dan kunnen wij samen de belangen van de huurders goed 
behartigen. Bovendien kunnen we helpen met financiële ondersteuning! 
 
Meer informatie? 
 
Zend een email naar:  
Huurderssecretariaat@hbvettenleur.nl  

           Of bel naar; HBV Etten-Leur 06 – 26493783 
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