HUURDERSADVIESRAAD CVBA DE LEIE
In de loop van 2018 zal de CVBA DE LEIE een “huurdersadviesraad” (= HAR) oprichten.
Hieronder vindt U meer uitleg over de samenstelling én de werking van deze HAR:

Hoe wordt deze huurdersadviesraad (= HAR) samengesteld ?







Heuvelland:
maximum 2 leden
en 2 reserveleden
(tenzij onvoldoende kandidaten)
Mesen:
maximum 2 leden
en 2 reserveleden
(tenzij onvoldoende kandidaten)
Wervik:
maximum 4 leden
en 4 reserveleden
(tenzij onvoldoende kandidaten)
Kortrijk:
maximum 1 lid
en 1 reservelid
(tenzij onvoldoende kandidaten)
Avelgem:
maximum 3 leden
en 3 reserveleden
(tenzij onvoldoende kandidaten)
Directeur van de CVBA DE LEIE of – in geval van verhindering – een andere administratieve medewerker van
de CVBA DE LEIE als gesprekspartner en verslaggever.

Waaraan moet U voldoen om lid te kunnen worden (en blijven) van deze huurdersadviesraad ?







U bent een betrokken huurder van de CVBA DE LEIE;
U hebt een onberispelijk gedrag op het vlak van de naleving van de sociale huurreglementering;
U kunt zich goed uitdrukken in de Nederlandse taal;
U hebt een eigen mailadres en bent voldoende communicatief;
U oefent geen enkele politieke functie uit;
U kunt zich zelfstandig en met eigen vervoer verplaatsen van en naar Wervik;

Hoe kun je lid worden van deze huurdersadviesraad (= HAR) ?





Stuur een e-mail naar info@deleie.be met vermelding “huurdersadviesraad”;
De CVBA DE LEIE gaat na welke kandidaten voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden en duidt
vervolgens de leden én reserveleden van de huurdersadviesraad aan via loting uit de overgebleven
kandidaten;
De leden én reserveleden worden gekozen voor een termijn van maximaal 6 jaar en verliezen hun functie van
zodra zij volgens de CVBA DE LEIE niet meer voldoen aan één en/of meerdere van de hierboven vermelde
voorwaarden;
De reserveleden kunnen pas deelnemen aan de huurdersadviesraad naarmate de functie van één of meerdere
leden van dezelfde stad of gemeente definitief een einde neemt;

Hoe vaak zal de huurdersadviesraad bijeenkomen ?




Maximaal 2 vergaderingen per jaar, telkens in de vergaderzaal van de CVBA DE LEIE te Wervik;
Meer indien nodig en/of wenselijk volgens de CVBA DE LEIE;
Er is een (beperkte) kilometervergoeding voorzien voor de leden die komen met eigen vervoer;

Wat zal de huurdersadviesraad doen ?


Vrijblijvend ideeën uitwisselen over vb.:
- bepaalde aanpassingen die zouden worden aangebracht aan de website van de CVBA DE LEIE;
- toekomstige renovatiewerken die zouden worden gepland door de CVBA DE LEIE;
- het eventueel herwerken van allerlei documenten waarmee de huurder regelmatig in contact komt;
- andere zaken die vanuit de CVBA DE LEIE of door minstens 2/3 van de HAR-leden worden aangebracht;

De huurdersadviesraad is dus niet bedoeld voor de bespreking van individuele klachten, problemen of
herstellingsaanvragen, die uiteraard - zoals steeds - rechtstreeks aan de diensten van de CVBA DE LEIE
kunnen worden overgemaakt.

Als U zich kandidaat wil stellen om lid te worden van deze huurdersadviesraad, stuurt U ons een e-mail
naar info@deleie.be met vermelding “huurdersadviesraad”, waarna wij U verder op de hoogte zullen
houden.

