
SHP- kwartaalnieuws  4e kwartaal 2022. 
 
Het algemeen bestuur is 2 keer bij elkaar geweest t.w. 5 oktober en 30 november en het 
platform ook 2 keer t.w. 31 oktober en 19 december. 
Het DPO overleg vond plaats op 8 december. 
 
6 oktober was er een bijeenkomst van de commerciële huurders samen met de Woonbond. 
Diny Peters, Joop Bierings en Frans Bolder waren daar namens het SHP aanwezig. 
 
In het platformoverleg van 31 oktober is o.a.  gesproken over de terugkoppeling van de 
uitvoeringsagenda 2023. 
In het overleg van 19 december is gesproken over het activiteitenplan en jaarplanning 2023 
van het SHP. Verder was er een evaluatie over 2022 met de vragen; 1. Wat hebben we goed 
gedaan, 2. Wat kunnen we verbeteren en 3. Wat is er extra nodig om goed te kunnen 
functioneren. 
 
29 november hebben we, in plaats van een achterban vergadering, een informatiemarkt met 
als thema’s: Woonlasten, Energiearmoede en Duurzaamheid georganiseerd, waar de 
volgende organisaties met een kraam aan deel hebben genomen; 

● Woonbond: informatie voor individuele huurder en voor huurdersorganisaties 

● De vier corporaties ieder met een eigen stalletje 

● Farent met KOO en Buurtplein: mogelijkheid voor individuele hulp bij aanvragen 1300 

euro gemeentelijke bijdrage, individuele adviezen over woonlasten , energieverbruik 

en besparing en duurzaamheid 

● Quiet: mogelijkheden voor verwenmomenten voor mensen met een kleine beurs 

● Gemeente ’s-Hertogenbosch met Eerste Hulp bij Geldzaken en het Bossche 

Bespaarteam 

● Rabobank met adviezen over financieel gezond leven 

● T-Huiz: met mogelijkheden om langer verantwoord thuis te wonen met duurzame 

hulpmiddelen en maatregelen. 

Er was veel belangstelling en we kijken terug op een geslaagde avond. 

In het DPO overleg van 8 december is o.a. de informatiemarkt van 29 november besproken 

en is het idee ontstaan om een dergelijke markt, met de naam “De Bespaarkaravaan” in 

verschillende woonwijken van ’s-Hertogenbosch te organiseren. Ook werd de begroting 2023 

van het SHP besproken en goedgekeurd 

 
Promotiefilmpje SHP staat op deze site onder “wie zijn wij”. 
 
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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