Bewoners
participatie
van 4 jaar gekozen door de bewoners
en hebben een belangrijke rol voor
het woongebouw. SOR ondersteunt
de bewonerscommissies bij het
inzetten voor een prettig en veilig
leefklimaat. SOR sluit met elke
commissie een samenwerkings
overeenkomst af. Hierin staan ook
de rechten die de commissie heeft
volgens de Overlegwet. Elke erkende
bewonerscommissie krijgt een
jaarlijkse onkostenvergoeding die
zij vrij kan besteden. Als er geen
formele bewonerscommissie is, dan
kan SOR hierover ook afspraken
maken met een activiteitencommissie.

Bewoners spelen een belangrijke rol in hun woongebouw. Ze hebben
invloed op de sfeer en uitstraling van hun woongebouw en kunnen er
een positieve bijdrage aan leveren. SOR stimuleert initiatieven van
bewoners die de leefbaarheid van hun woongebouw verbeteren.
Actieve bewoners zijn daarbij onmisbaar.

Overlegpartner
De bewonerscommissie is onze
overlegpartner als het gaat om zaken
die direct betrekking hebben op het
gebouw. Daarnaast vindt met de
bewonerscommissie overleg plaats
over het leefklimaat in het gebouw
en de bevordering hiervan. De woon
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