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Bij de nieuwsbrief ontvangt u jaarlijks de Huurwijzer van de Woonbond. De Huurwijzer  
bevat veel informatie over de huurverhoging van 2016 en wordt u aangeboden door 
Huurdersvereniging Gennep (HVG). In deze nieuwsbrief stelt het bestuur zich voor en 
leest u hoe HVG actief is op het gebied van leefbaarheid.  
 
Wij willen ons graag voorstellen aan degenen die 
ons nog niet of niet goed kennen.  
De volgende leden vormen het bestuur van 
Huurdersvereniging Gennep (HVG), bestaande uit: 

 voorzitter Marion Scholten  

 penningmeester Jan Smulders 

 secretaris Cees De Roij   

 lid en notulist Ingrid De Roij 
Het hoofddoel van HVG is behartiging van de 
belangen van de huurders.   
 

HVG in Actie 
De afgelopen jaren is de HVG extra leefbaarheidsactiviteiten gaan ontplooien voor de huurders 
van Mooiland. De eerste keer – in 2013 – hebben we een wedstrijdplan opgesteld onder het 
motto ‘HVG in Actie’. Hierbij was een geldbedrag van € 500 te verdienen. De winnaar was de 
bewonerscommissie van Op de Logte. In de zomer van 2013 heeft deze commissie een ‘opa- 
en-oma-dag’ georganiseerd; dit was een groot succes.  
 

In 2014 won de Oranjebuurt het project met de ‘Straatspeeldag’. Daarnaast heeft de buurt een 
insectenhotel gebouwd in de Prinses Marijkestraat. Omdat er vervolgens te weinig respons was, 
hebben we daarna zelf een project uitgekozen. Het wedstrijdelement is er dus uitgehaald.  
 

Het project werd in 2015 toegewezen aan de bewonerscommissie van het Ketelhuis. Samen 
met de bewoners heeft de bewonerscommissie een opknapbeurt in de hal van het Ketelhuis 
gerealiseerd. Deze hal, die een zwembaduitstraling had, werd opgevrolijkt met mozaïektegels 
op de tussenwand. Daarnaast zijn de wanden, door mooie zelf ontworpen schilderijen over de 
Niers, verfraaid. Dit alles gebeurde met ondersteuning van kunstenaar Alex van der Heijden, 
Mooiland en HVG. In september 2015 is de opgeknapte hal feestelijk geopend met een 
barbecue en drankjes. HVG, een afgevaardigde van Mooiland, Alex van der Heijden en de 
bewoners waren hiervoor uitgenodigd. De opening was een hele goede afsluiting van werk en 
plezier, mét en onder elkaar. De bedoeling om het onderlinge contact te intensiveren en te laten 
zien waar wij als HVG - samen met de huurders natuurlijk - voor staan, is hierdoor zeker 
duidelijk geworden. 
 

HVG vindt het belangrijk om te werken aan leefbaarheid. Een goed voorbeeld hiervan was het 
opknappen van de Brugstraat. Hier zijn, samen met de buurtbewoners, mooie kunstwerken 
gemaakt voor de flatgebouwen. Daarnaast zijn de doorgangen van de Brugstraat naar de 
Julianalaan verfraaid en verlicht. 
 

HVG staat altijd open voor ideeën van huurders. 
Heeft u een leuk idee om uw buurt te verfraaien, neem dan gerust contact op met HVG door te 
e-mailen naar info@huurdersvereniginggennep.nl of te bellen naar 0485 512903 / 511046. 


