
Jong & Huren 's-Hertogenbosch  

In 2017 is de Community Jong & Huren 's-Hertogenbosch van start gegaan. 

Inmiddels zijn er vier bestuursleden hard aan het werk om zich helemaal in te              
werken in de materie rond het verkrijgen, huren en bewonen van een            
huurwoning van een van de woningcorporaties in de gemeente         
’s-Hertogenbosch. Ze gaan hard aan het werk om invloed van en voor jongeren             
op de keuzes van de gemeente en de woningcorporaties mogelijk te maken. 

De gemeente en het StedelijkHuurdersPlatform 's-Hertogenbosch (SHP) hebben        
de jongeren welkom geheten. Zij zijn graag gezien als partner in de wereld van              
het bouwen, verhuren, onderhouden van sociale huurwoningen en het komen          
tot beleid dat ten grondslag ligt aan de keuzes van gemeente en corporaties.  

De bestuursleden hebben op Facebook een plekje gevonden onder         
https://www.facebook.com/JongHuren/ 

Over een tijdje komt er ook een website, u wordt daarover geïnformeerd.  

Jonge mensen, ze zijn hard nodig bij het nadenken over het heden, maar vooral              
over de toekomst van hoe de wereld in 's-Hertogenbosch en omgeving er uit             
moet gaan zien. Hun inbreng wordt belangrijk gevonden door de partijen aan            
de tafel waar hierover keuzes worden gemaakt. 

Jong en Huren 's-Hertogenbosch wordt gedurende de komende periode door          
mensen vanuit het Stedelijk HuurdersPlatform ondersteund.  
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https://www.facebook.com/JongHuren/


 

Drie bestuursleden Jong & Huren stellen zich voor op         
Facebook en doen een oproep aan jongeren: 

Stephanie de Jager: ‘’Omdat ik het belangrijk vind dat wij "jonge huurders"            
weten wat onze rechten en plichten zijn, wat er allemaal voor kosten komen             
kijken bij huren, wie ze waarvoor moeten hebben en kunnen inschakelen           
enzovoorts enzovoorts. Wil ik mijn steentje bijdragen om die informatie en hulp            
te kunnen overbrengen.  

Daarbovenop komt nog een stukje beleid waar ik graag aan mee wil werken,             
denk aan : meer woningen voor jongeren, inzetten op een zo laag mogelijke             
huurverhoging, onze stem laten horen (wij willen voelen dat we serieus           
genomen worden) en onderhoud van woningen.  

Ik wil graag iets betekenen voor alle jonge huurders in          
's-Hertogenbosch!’’ 

 

‘’Mijn naam is Daphne Bouwman (26 jaar). Ook ik ben een van de bestuursleden              
van Jong en Huren 's-Hertogenbosch. Ik ga mijn best doen om jullie van allerlei              
informatie te voorzien. Vandaag ben ik bij een Belanghoudersbijeenkomst van          
zowel wonen als de zorg. Dit zal weer veel nieuwe informatie zijn voor ons!              
Binnenkort gaan wij ook deelnemen aan het Drie Partijen Overleg (gemeente,           
woningbouw en het SHP). Ik zal jullie op de hoogte houden.’’ 

 

Mijn naam is Nazèni, ik ben 25 jaar oud. Ik werk momenteel als Sales Specialist               
bij Hudson’s Bay. Ik woon zelf nu in Tilburg. Ik ga er vanuit dat niet alleen ik                 
graag een bewoner van ‘s-Hertogenbosch wil worden maar ook andere          
jongeren. Vandaar dat ik het belangrijk vind om deel te nemen aan een             
informatiepunt die andere ook hulp kan bieden. Samen met de rest van ons             
team proberen we zoveel mogelijk info te bieden aan jonge huurders die graag             
in ‘s-Hertogenbosch een eigen plekje willen hebben. Wij zullen ons uiterste best            
doen om ieder de juiste informatie te geven. Wat ik heel belangrijk vind om aan               
de “jonge huurders” door te geven, is om de belangrijke punten (die vaak             
vergeten worden) goed door te nemen voordat je later met consequenties gaat            
lopen. Denk hierbij aan: buurtoverlast, extra huurkosten 1e maand,         
inschrijvingen op 1 adres etc.. Zoals ik al zei, zullen wij samen ervoor zorgen dat               
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ieder “ jonge huurder” op tijd van de juiste informatie wordt voorzien. Zelf ben              
ik erg creatief en leergierig. Samen met de rest van mijn kwaliteiten zal ik mijn               
best doen om ons doel die wij hebben te behalen.’’ 

Wil je graag wat meer weten? Of denk jij belangrijke informatie te hebben,             
neem dan contact met ons op via Facebook. Ben jij een van de jongeren die               
samen met ons aan de slag wil? Neem contact met ons op, dan kijken we               
samen wat jij voor ons kan betekenen. 
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