
   Gedeputeerde Staten
 

        

               
                 
                   

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2020-752890511/
DOS-2018-0006632
Uw kenmerk

-
Bijlagen

1

Het college van burgemeester en wethouders

van Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA  MIDDELHARNIS

Onderwerp

Gebruiksonderzoek Woonbarometer 

  

Geacht college, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Hierbij ontvangt u ter informatie een kopie van onze brief aan Provinciale Staten over het

Gebruiksonderzoek Woonbarometer met bijbehorende bijlagen, te weten Verslag

Gebruiksonderzoek Woonbarometer en Format Woonbarometer.

 

Wij willen dat meer regio’s, gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland zo goed mogelijk

gebruik kunnen maken van de Woonbarometer, de provinciale monitor wonen. Daarom hebben

wij medewerkers van de regio’s, gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland en van een

aantal landelijke belangenorganisaties gevraagd naar hun (gewenst) gebruik van de

Woonbarometer. Dit zorgt voor een aantal verbeteringen die we stap voor stap willen doorvoeren.

Op die manier verwachten wij dat de extra waarde van de Woonbarometer voor al deze

gebruikers waaronder uw organisatie toeneemt.

 

De medewerkers uit uw regio die aan het onderzoek hebben meegedaan, willen wij hiervoor

hartelijk bedanken. Daarnaast verzoeken wij u de wethouders wonen in uw regio en de in uw

regio werkzame woningcorporaties op de hoogte te brengen van deze brief.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

http://www.zuid-holland.nl
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze

brief hebben opgenomen. 

Bijlagen:

- Kopie GS-brief aan PS over Gebruiksonderzoek Woonbarometer met bijlagen Verslag

Gebruiksonderzoek Woonbarometer en Format Woonbarometer


