
 

  

RBRW NIEUWS 
 

 
 

Mogen wij ons even voorstellen? 

Wij zijn de RBRW, de Regionale Bewonersraad Woonbron 

Editie 1 - juni 2021 

Wij vertegenwoordigen de bewoners van Woonbron. 
 
Wij zijn de link tussen de bewonersorganisaties en de directie. 
Met Woonbron overleggen wij over woonvoorzieningen, huurbeleid  
en alle andere zaken die bewoners aangaan. 
Ook geven wij advies over het verbeteren van het beleid.  

Bewonerstelefoon 
 
Heeft u als bewoners- 
organisatie een vraag? 
Kunnen wij u helpen?  
 
Mailen kan via 
info@rbrw.nl 
 
Maar als u liever belt, 
dan kan dat ook: 
 

06 – 19 24 41 94  
 
Ma t/m vr 10-14 u  
 
Buiten deze tijden  
kunt u de voicemail  
inspreken. 
 

TIP! 
Een Whatsapp bericht  
sturen kan ook! 

 

 KOERSDOCUMENT 
De plannen voor de komende jaren hebben wij uitvoerig beschreven in  
ons Koersdocument. Hoe betrekken we bewoners? Hoe versterken we  
de band van bewoners met de wijk èn met de corporatie?  
 
Benieuwd naar onze plannen? U kunt ons Koersdocument downloaden  
vanaf onze website, of opvragen via info@rbrw.nl 

 

HEBT U UW BEGROTING AL INGEDIEND? 
(Erkende) bewonersorganisaties kunnen bij de sociaal beheer-
ders in hun regio een begroting indienen voor het komend jaar. 
Doe dit snel, maar in ieder geval voor eind juni! 
 
Hulp nodig bij het opstellen van uw begroting? 
Neem contact met ons op, en wij helpen u op weg. 

 

 

Wij zijn trots op onze  
nieuwe website: 
www. rbrw.nl 
      
Komt u een kijkje nemen? 

Bestuur 

 
voorzitter@rbrw.nl 
Ben Herman 
 
secretaris@rbrw.nl 
Mariska van Oostveen 
 
penningmeester@rbrw.nl 
Jan van Renssen 
 
bestuurslid 
Ben van Peppen 
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 Alle bewonersorganisaties van Woonbron, huurdersra-
den, complexcommissies, klankbordgroepen of individu-
ele huurders met een achterban, kunnen LID worden 
van de vereniging RBRW. 
 
Van hieruit wordt de LEDENRAAD gekozen, die totaal uit 
18 leden bestaat. Zij vormen een goede vertegenwoordi-
ging van het totale woningbezit van Woonbron. De le-
denraad deelt informatie met alle leden van de RBRW. 
 
De ledenraad adviseert het BESTUUR van de RBRW, ge-
baseerd op de ervaringen uit de eigen gebieden.  
Dit bestuur overlegt op concernniveau met de bestuur-
der van Woonbron en behandelt de adviesaanvragen 
over onderwerpen die alle huurders aangaan. 

HOE IS DE RBRW GEORGANISEERD? 

 

KOMT U DE RBRW VERSTERKEN? 
Wij zoeken enthousiaste huurdersvertegenwoordigers, die weten wat er 

speelt, wat de wensen en vragen van de huurders zijn. 
 

Herkent u zich in deze beschrijving? 
Neemt u dan alstublieft contact met ons op. 

Telefonisch via 06 - 19 24 41 94 
of via info@rbrw.nl 

 
 
 
 

DENKT 
U MEE? 

PRAAT 
U MEE? 

OPLEIDINGEN VIA DE WOONBOND 
De RBRW werkt nauw samen met de adviseurs en consulenten 
van de Woonbond. Zij hebben specifieke vakkennis, bijvoor-
beeld over actuele onderwerpen als Warmtenet en duurzaam-
heid. Maar ook over de Overlegwet en de wettelijke en formele 
bevoegdheden van de huurdersorganisaties weten zij veel, net 
als over volkshuisvestelijke vraagstukken. 
 
De komende maanden bieden wij trainingen aan voor al onze 
leden. Online en fysiek. Over alle onderwerpen die u en uw  
bewonersorganisatie aangaan. 
 
Meer informatie vindt u op onze website www.rbrw.nl 
  

 

 
 

 

CONTACTINFORMATIE 
 

Regionale Bewonersraad 
Woonbron 

 
Bandeloodijk 248 

3079 PC Rotterdam 
 

06 – 19 24 41 94 
 

info@rbrw.nl 
 

www.rbrw.nl 

LOGIN WEBSITE 
Leden van de RBRW hebben toegang tot het afgeschermde gedeelte op onze website. 
Hier vindt u de adviesaanvragen en alle bijbehorende stukken, plus relevante verslagen.  
Wel lid, maar nog geen login-code? Vraag deze aan bij het secretariaat: info@rbrw.nl 
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