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Aan de besturen van de bewonerscommissies  
 
Datum: 01 juli 2020 
Betreft: Huurdersdag 2020  
 
Beste mensen, 
Het bestuur van SHML hoopt oprecht dat het met jullie allemaal goed gaat en dat we samen de 
coronacrisis goed en gezond doorkomen. Wij zien uit naar het moment dat we weer normaal ons 
werk kunnen doen.  
 
Het bestuur van SHML volgt ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend en houdt de 
richtlijnen aan van het RIVM. Met de persconferentie van premier Rutte op woensdag 24 juni jl. 
hadden wij de hoop dat de nieuwe maatregelen een versoepeling zou opleveren. Een zodanige 
versoepeling dat onze jaarlijkse huurdersdag –gepland op vrijdag 9 oktober– voor bestuursleden van 
de bewonerscommissies ongehinderd doorgang kon vinden.   
 
Maar helaas. De regels voor binnen zijn zodanig dat wij nog steeds 1,5 meter afstand moeten 
bewaren, maximaal 100 personen mogen toelaten, dat boven de 100 mensen gereserveerd moet 
worden en u dan een gezondheidscheck krijgt. Met de beschikbare ruimte en met het doel om van 
de middag een interactieve bijeenkomst te maken, zijn de nieuwe regels voor de organisatie geen 
haalbare kaart. Ook al omdat wij ons realiseren dat veel van de deelnemers onder u tot de kwetsbare 
groep behoort en u uit veiligheidsoverweging wellicht niet wil deelnemen. Begrijpelijk natuurlijk.   
 
U voelt het aankomen. Het bestuur kan onder deze voorwaarden en met de onzekerheid van 
ontwikkeling van het coronavirus na het zomerreces en mogelijk gepaard met nieuwe maatregelen 
geen huurderdag organiseren. Als genoegdoening doen wij de bewonerscommissie een geldelijk 
bedrag van 50 euro overmaken, wat natuurlijk op geen enkele wijze een gezellige en informatieve 
middag kan compenseren.     
 
Het bestuur hoopt echter op uw begrip en wenst u allen een goede gezondheid toe en een prettige 
vakantie.  
      
 
Namens het bestuur, 
 
Léon Bouwels 
 
Secretaris SHML  
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