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De Delthe, goed wonen op het mooie Hogeland van Groningen

Voor u ligt een nieuwe Nieuwsbrief met informatie voor huurders van
Woningstichting De Delthe. Hierin staat in het kort het laatste nieuws van
uw verhuurder.

Stand van zaken mogelijke fusie SUW en De Delthe
Woningstichting De Delthe en collegacorporatie
Stichting
Uithuizer
Woningbouw (SUW) zijn vorig jaar
begonnen met een onderzoek naar de
mogelijkheden van een verregaande
samenwerking/fusie. De belangen van
de huurders staan daarbij voorop.
Zowel De Delthe als SUW zijn kleine organisaties. Dat maakt ons soms best
kwetsbaar. Beide corporaties staan de komende jaren voor een hele grote
versterkingsopgave. Ook worden bij beide corporaties veel woningen
verduurzaamd. Door een bundeling van krachten denken we dit alles beter
te kunnen organiseren.
In een ‘fusie-effect-rapportage’ is de verwachte meerwaarde beschreven
en zijn de effecten van de fusie in beeld gebracht. Geconstateerd wordt dat
een fusie op vele terreinen voordelen oplevert. Daarom heeft de Raad van
Toezicht van De Delthe het voorgenomen besluit voor fusie van beide
organisaties goedgekeurd.

Op dit moment worden diverse instanties benaderd met de vraag of men
kan instemmen met dit voornemen om te fuseren. Huurdersvereniging De
Delthe is één van de partijen die om instemming is gevraagd. Ook de
gemeente Het Hogeland is verzocht zich hierover uit te spreken. Als alle
reacties zijn ontvangen, worden deze voorgelegd aan de minister en die
beslist uiteindelijk of de fusie door mag gaan.

1 Nieuwsbrief oktober 2021

Eaaheidsfond
Klantwaardering voor
De Delthe
tussenstand per 1 september

Voor huurders van De Delthe is glasvezel dichterbij dan
ooit!
De gemeente Het Hogeland is een samenwerking aangegaan met Delta
Fiber Netwerk voor het aanleggen van glasvezel in de bebouwde komt van
gemeente Het Hogeland.
De Delthe vindt het voor de toekomst van haar huurders belangrijk dat er
glasvezel komt in de kernen van Het Hogeland. Daarom ondersteunen wij
de glasvezelcampagne van Delta Fiber Netwerk. Onze huurdersvereniging
staat er positief tegenover dat we dit bij u onder de aandacht brengen.
Waarom kiezen voor glasvezel?
Thuiswerken via een razendsnel en stabiel internet, haarscherp
televisiekijken, ongestoord bellen, dat kan allemaal met glasvezel.
Glasvezel biedt namelijk een betrouwbare vaste verbinding. Dankzij de
enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Omdat u uw eigen
verbinding met niemand hoeft te delen, kunt u met zijn allen tegelijk op het
internet.
De glasvezelcampagne
Het startsein is gegeven voor de glasvezelcampagne in de kernen van Het
Hogeland Oost. Normaal kost de aanleg van glasvezel € 650. Tijdens deze
campagne is de aanleg van glasvezel gratis.
Als 35 % van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk en vóór 10 november 2021 een abonnement afsluit bij
één van de deelnemende telecomaanbieders, komt er glasvezel. Meer
informatie kunnen je vinden op gavoorglasvezel.nl.
Meedoen?
Als u kiest voor glasvezel, dan zijn de aansluitkosten tijdens deze campagne
gratis. U hebt hiervoor geen toestemming van ons nodig.
Daarnaast dient u zelf een abonnement af te sluiten bij één van de
deelnemende telecomaanbieders Caiway, Delta, HeldenvanNu of
Online.nl. Dit nieuwe abonnement gaat pas in als het glasvezelnetwerk
actief is.
Wie is Delta Fiber Netwerk?
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van een van de
snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland.
Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van
glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen
toegang te bieden tot ons razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels
hebben al zo’n 900.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het
landelijke netwerk van DELTA Fiber. En daar komen iedere maand nog zo’n
20.000 adressen bij. Op naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven die in
2025 gebruik gaan maken van het allerbeste internet.

Huurdersvereniging

Een lidmaatschap van Huurdersvereniging De Delthe kost € 1 per
maand. Als u lid wordt, zal dit bedrag
via de servicekosten door De Delthe
worden geïnd. U merkt er dus bijna
niets van, want u betaalt het bedrag
maandelijks tegelijk met uw huur.

Waarom is lid worden van de
huurdersvereniging verstandig?
Als lid van de huurdersvereniging hebt
u indirect zeggenschap over de eigen
huurwoning. De huurdersvereniging
heeft gesprekken met De Delthe en de
gemeente Het Hogeland over diverse
onderwerpen (huurbeleid, prestatieafspraken, onderhoud van de woning,
verduurzaming, enzovoort).

Hoe word ik lid?
Wilt u lid worden van de huurdersvereniging?
Stuur dan een mail naar:
huurdersvereniging@dedelthe.org.

Woningstichting De Delthe
Raadhuisstraat 5
9988 RE Usquert
Tel. 0595-423106
info@dedelthe.org
www.dedelthe.org
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