
SHP- kwartaalnieuws  2e kwartaal 2022 
 
De bestuursvergaderingen van dit kwartaal hebben plaatsgevonden op 18 mei en 1 juni. 
De Platform vergaderingen vonden plaats op 25 april en 20 juni en het DPO overleg op 16 
juni.  
In de loop van dit jaar zijn er 4 aspirant leden aangeschoven aan de Platformtafel t.w.: 
Daan Craane (Joost), Ria Dupont, Frans Dirks (BrabantWonen) en Bert Rutten (Zayaz). 
Daan, Ria en Frans zijn in de vergadering van 20 juni met algemene stemmen als lid 
gekozen. 
 
Op 20 april vonden de opname plaats voor het promotiefilmpje van het SHP. Op onze 
website is het resultaat te zien. Dank aan alle die aan dit filmpje hebben meegewerkt. 
Wij zijn tevreden over het resultaat, het is een leuk filmpje geworden. 
 
In de Platformvergadering van 25 april alswel in de AB vergadering van 18 mei is uitvoerig 
gesproken over de zorgen die het SHP heeft m.b.t. de huuraanpassing van 2022. Het SHP 
heeft in een brief aan de corporaties van ’s-Hertogenbosch hun zorgen weergegeven. De 
correspondentie hierover vindt u op onze website. 
 
Bij de Jongeren/participatie-bijeenkomst in de Tramkade op 31 mei, die was georganiseerd 
door de woningcorporaties, was de opkomst verrassend. De ruim 30 jongeren waren razend 
enthousiast en het doel is om begin oktober een vervolg aan deze bijeenkomst te geven.  
Meer hierover vindt u ook weer op onze website. 
 
De Platformvergadering van 25 april stond in het teken van evaluatie van diverse projecten 
o.a.: 
65+ verhuisregeling, SHP-bustour project van 15 maart, de DPO inspiratiesessie van 24 
maart en de achterbanbijeenkomst van 29 maart. 
In de Platformvergadering van 20 juni is Richard herbenoemd. In deze vergadering is ook het 
jaarverslag van 2021 goedgekeurd en dit is ook op de website te lezen. 
 
In de Platformvergadering van 20 juni hebben we tot onze spijt afscheid moeten nemen van 
onze vice-voorzitter Corry van den Wildenberg. 
Corry is vanaf de oprichting ruim 18 jaar lid geweest van het SHP en heeft door haar bijdrage 
er voor gezord dat het SHP wordt gezien als een serieuze gesprekspartner in het DPO. 
Haar taak als vice-voorzitter in het bestuur wordt overgenomen door Richard de Ron. 
 
Het was de bedoeling dat in het DPO van 16 juni het bestuursakkoord van de gem.’s-
Hertogenbosch 2022-2026  besproken zou worden. Er is echter een nieuwe wethouder 
wonen, n.m. Pieter Paul Slikker en de aandacht lag vooral op kennismaking in plaats van 
inhoud.  
In de rondvraag heeft het SHP nog wel diverse punten naar voren kunnen brengen. 
Er is bij het DPO ook afgesproken samen te kijken naar de meerjarige prestatieafspraken, dit 
n.a.v. de veranderde situatie in de wereld. 
 
 
 
Het  SHP heeft een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. 
@SHP_DenBosch  
We hebben ook een facebook account. Je kunt je aanmelden via 
https://www.facebook.com/groups/580129242922578 
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