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In deze editie 
wordt aandacht 
geschonken aan het 
20-jarig jubileum 
van HBO De Peel



Beste huurders,

December 2015. De feestmaand breekt aan en er ligt weer een vrijwel compleet jaar achter 
ons. Was het een goed jaar voor u? Wij hopen het van ganser harte, maar lang niet iedereen 
kan deze vraag uitbundig met: “Jazeker” beantwoorden. Tegenslagen in allerlei vormen en 
van licht tot zwaar kunnen ieders pad kruisen. Mocht uw 2015 niet zo erg goed zijn uitgepakt 
voor u dan wensen wij u voor 2016 meer geluk toe.

De huurverhoging en het aangepaste huurbeleid voor de woningen van Bergopwaarts mogen 
we voor het jaar 2015 “huurdersvriendelijk” noemen. Alleen de huurders met een huishoud-
inkomen boven de € 43.000,- werden fors geraakt. Aan het beleid voor deze groep huurders 
van Bergopwaarts hebben wij niets kunnen veranderen.

We zijn inmiddels in het voortraject van het overleg met Bergopwaarts over de huurverhoging 
2016. Die huurverhoging gaat plaatsvinden op geheel andere wijze als de afgelopen jaren. 
Datgene wat we er tot op heden over weten vindt u elders in dit blad.

Op de huurdersavonden 2015 hebben we aan de aanwezige huurders gevraagd wat zij vonden 
van de opzet en de inhoud van het blad dat nu voor u ligt, Huurders Informatie. De reacties 
waren eigenlijk unaniem zeer positief. Deze mening waarderen wij zeer, maar komt tot ons 
vanuit een kleine huurdersvertegenwoordiging. Heeft u een mening over dit blad en wilt u 
de moeite nemen ons dit te laten weten? Schrijf ons een mailtje, of een briefje of pleeg een 
telefoontje en laat ons uw mening weten. Alle gegevens over onze bereikbaarheid vindt u in  
het colofon. Wij stellen uw mening positief of negatief, kritisch en/of opbouwend hoe dan 
ook, zeer op prijs.

Wij werden op 19 oktober 2015 verrast door de directie van Bergopwaarts. Hoe en waarom?  
U leest het elders in dit blad.

De donkere dagen voor Kerstmis naderen snel. Wij wensen u en uw dierbaren van harte goede 
– en als het kan – gezellige feestdagen toe. In meer algemene zin spreken wij de hoop uit dat 
2016 voor ons allen een goed huurdersjaar mag worden!!!

Het bestuur van HBO De Peel.
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Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Wat heb ik daar mee van 
doen, zult u zich als huurder wellicht afvragen. In directe zin waarschijnlijk erg weinig 
denken wij, maar er worden toch een aantal zaken in geregeld die voor ons, de huur-
ders, en voor ons, de huurdersorganisaties, van groot belang zullen blijken te zijn. 
We gaan hier niet uitgebreid in op wetsartikelen waar u waarschijnlijk niets van wil we-
ten maar zullen proberen in wat korte kreten u duidelijkheid te verschaffen over 
wat belangrijke zaken.

Kerntaak
De woningcorporaties keren terug naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren 
van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of aan mensen die om 
andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden;

Passend toewijzen
De corporaties moeten hun woningen passend toewijzen. Stel, Bergopwaarts heeft 100 
sociale woningen toe te wijzen. Dat zou als volgt kunnen gaan:
•	 80	woningen MOETEN worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen 
 beneden de € 34.911 (Prijspeil 2015);
•	 10	woningen	MOGEN worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen  
 de € 34.911 en € 38.950 (prijspeil 2015);
•	 10	woningen	MOGEN vrij worden toegewezen met voorrang voor mensen die 
 bijvoorbeeld door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan geschikte 
 huisvesting kunnen komen;
•	 Bijkomende	voorwaarde.	Aan	tenminste	95%	van	de	huishoudens	die	recht	hebben		
 op huurtoeslag moet een woning worden toegewezen die een huurprijs heeft onder  
 de zogenaamde aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waar 
 over de huurtoeslag wordt berekend: voor één- en tweepersoonshuishoudens  
 € 575,87, voor meerpersoonshuishoudens € 618,24 (prijspeil 2015).

Maatschappelijk vastgoed
Woningcorporaties mogen onder voorwaarden maatschappelijk vastgoed beheren, zoals 
een gemeenschapscentrum, een jongerencentrum of een bibliotheek. Zoals hiervoor al 
aangegeven zijn hier een aantal spelregels verbonden.

Leefbaarheid
Corporaties mogen investeren in de omgeving van de woningen die ze bezitten, zoals het 
onderhoud van het eigen groen rondom hun complexen. Ook mogen zij initiatieven van 
hun huurders ondersteunen, een huismeester in dienst hebben en een bijdrage leveren 
aan woonmaatschappelijk werk. 

De nieuwe Woningwet



Wat de corporaties doen aan leefbaarheid spreken ze af met de gemeente en de bewoners-
organisaties. Aan de hoogte van de investeringen zijn spelregels verbonden.

Duurzaamheid
Corporaties mogen voorzieningen aanbrengen (of huurders daarbij ondersteunen) die 
bijdragen aan duurzaam energiegebruik, zoals zonnepanelen, grondwarmtepompen en 
warmte- koude opslaginstallaties.
Eén van de voorwaarden is dat de voorziening ten goede komt aan de eigen huurders.

Prestatieafspraken
Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage 
wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, de huurdersorganisatie en de wo-
ningcorporatie. Nieuw hierbij is dat de huurdersorganisatie volledig partij is in de afspra-
ken die gemaakt worden.
Over dit onderwerp schreven wij uitgebreid in de vorige editie van Huurders Informatie van 
juli 2015, waar wij u naar verwijzen.

Goed bestuur
De nieuwe Woningwet heeft regels opgesteld met betrekking tot de kwaliteiten van be-
stuurders en het interne toezicht van woningcorporaties.

Toezicht
Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties toezicht op alle woningcorporaties. 
De Autoriteit woningcorporaties(Aw) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de 
minister voor Wonen en Rijksdienst (Blok) en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomge-
ving en Transport.
Er zijn verder nog een aantal voorschriften in nieuwe Woningwet opgenomen die handelen 
over het scheiden of splitsen van sociale en commerciële activiteiten.
We hebben u hierbij in het kort wat informatie verschaft over de nieuwe Woningwet. 
Mocht u over bepaalde onderwerpen meer informatie willen bekomen dan weet u ons wel 
te vinden in ons kantoor.
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Nadat het overleg en de vaststelling van de huurverhoging voor het jaar 
2015 tussen HBO De Peel en Bergopwaarts was afgesloten (resultaat: 
inkomen	minder	dan	€	43.986	1%	inflatiecorrectie	en	inkomen	méér	dan	
€	43.986	1%	inflatiecorrectie	+	4%	extra=	5%)	is	er	tussen	verhuurder	
Bergopwaarts en HBO De Peel verder gesproken over nieuw huurbeleid. 
Dit heeft geleid tot een overeenkomst over de vaststelling van eenheids-
prijzen voor de woningen van Bergopwaarts.

De eenheidsprijzen van de woningen zijn daarbij als volgt vastgesteld:
•	 De	kleinste	woningen	(0	of	1	slaapkamer)	krijgen	een	subsidiabele		
 huurprijs van € 403,06
•	 De	middelgrote	woningen	(2	of	3	slaapkamers)	krijgen	een	 
 subsidiabele huurprijs van € 576,87
•	 De	grootste	woningen	(4	of	5	slaapkamers)	krijgen	een	subsidiabele	
 huurprijs van € 618,24
•	 Aanvullende	huurprijs	van	€	674,00.	Deze	gaat	gelden	voor	
	 ongeveer	10%	van	de	woningvoorraad	van	Bergopwaarts.	Het			
 betreft hier een groot deel van de woningen die momenteel nog  
 geliberaliseerd zijn. Door deze wijziging wordt het dan ook 
 mogelijk om voor deze woningen huurtoeslag aan te vragen.

Deze eenheidsprijzen (prijspeil 2015) zijn op 1 juni 2015 ingevoerd sa-
men met de voorwaarden die aan het passend toewijzen zijn verbonden 
en de overige bepalingen die in de nieuwe Woningwet zijn vastgelegd. 
Voor een goed begrip nog even het volgende. De hiervoor opgesomde 
eenheidsprijzen gelden niet voor de zittende huurders. Deze huurprij-
zen worden toegepast per mutatie, dus bij nieuwe verhuringen.
Het bestuur van HBO De Peel is zeer positief over dit bereikte resultaat 
en de directe invoering daarvan in het huurbeleid.

Nieuw Huurbeleid 2015 
Bergopwaarts 
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Huurverhoging 2016 
Oud: Inkomensafhankelijke huurverhoging
Zoals de zaken er nu voor staan zal de huurverhoging 2016 op een andere manier berekend 
worden als in de voorgaande jaren. We hadden toen te maken met een inkomensafhanke-
lijke huurverhoging. De hoogte van de huurverhoging werd gekoppeld aan de hoogte van je 
huishoudinkomen.

Nieuw: De huursombenadering
Als alles doorgaat krijgen we te maken met de huursombenadering Bij deze manier van 
huurverhoging krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. De minister stelt een 
percentage voor als maximum voor de stijging van de totale huursom van de corporatie. 
Hij zou bijvoorbeeld kunnen stellen: “Het maximum van de stijging van de huursom ligt 
op	1%	boven	het	inflatiepercentage,	bijvoorbeeld	2%”.	In	de	huursombenadering	mag	dan	
het totaal van de opbrengst van de huurverhoging van alle woningen van de corporatie niet 
meer	als	3%	zijn.	Binnen	deze	maximale	huursomstijging	kan	de	verhuurder	dan	verschil-
lende percentages bij huurwoningen hanteren. Woningen die in de huidige situatie al 
relatief	duur	zijn	zouden,	in	dit	voorbeeld,	1%	als	huurverhoging	kunnen	krijgen,	terwijl	
andere,	relatief	goedkopere	woningen	hun	huur	met	4%	zouden	kunnen	zien	stijgen.

Overleg
U begrijpt dat over deze wijze van huurverhoging en de hoogte daarvan, door ons overleg 
moet worden gevoerd met onze verhuurder, Bergopwaarts. Dit overleg staat nog in de 
kinderschoenen, wij moeten er zelf ook nog behoorlijk aan wennen en uitzoeken waar voor 
ons, alle huurders, de plussen en de minnen liggen.

Informatie
Het liefst zouden wij u stapsgewijs op de hoogte houden van de ontwikkelingen die in het 
overleg plaatsvinden. Dit blad bereikt u tweemaal per jaar en is voor dat soort actuele 
informatie dus niet geschikt. Op onze website www.hbodepeel.nl, publiceren wij allerlei 
soorten actueel nieuws dat van belang is voor alle huurders. 
Bezoekt u die website regelmatig en zodra het mogelijk is plaatsen wij daar ook nieuws 
over de resultaten van het overleg met Bergopwaarts.

Wij hopen te zijner tijd een goed onderhandelingsresultaat aan u te kunnen presenteren. 
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Oprichting HBO Deurne-Asten
Op 19 oktober 1995 werd de huurdersbelangenvereniging HBO Deurne-Asten  
statutair opgericht. Deze stichting beoogde de belangen van de huurders bij de  
woningcorporatie Bergopwaarts te behartigen.

Het eerste bestuur van de HBO Deurne-Asten zag er als volgt uit:

De heer P. Maas Voorzitter
De heer R. Mutsers Secretaris
Mevrouw A. van Kuijck Penningmeester
De heer L. van Hassel Bestuurslid materiële zaken
De heer G. Trommelen Bestuurslid immateriële zaken
Mevrouw A. Tabor Bestuurslid materiële zaken
Mevrouw M. van Dijk Bestuurslid immateriële zaken
Mevrouw A. van de Berkmortel  Bestuurslid algemeen

Men vond eerst onderdak in het gemeenschapshuis Den Draai in het kerkdorp Zeilberg te 
Deurne. Bergopwaarts was in die tijd nog niet helemaal vertrouwd met directe inspraak 
van huurders en moest daar aan wennen. 

Kantoor
De organisatie kreeg wat meer body en in 2002 werd aan de Stijn Streuvelslaan te 
Deurne een eigen kantoorruimte betrokken, een locatie die tot op heden nog steeds bij 
ons in gebruik is. Het bestuur diende hard te werken om een plaats aan de onderhande-
lingstafel te verwerven. Men leek daarbij op de goede weg te zijn tot het moment dat er 
in februari 2004 een behoorlijke bestuurscrisis ontstond. Een deel van het bestuur trad  
– al dan niet gedwongen – af. Drie bestuursleden bleven over, te weten: Cor Kools,  
Jan van Geffen en Wim Martens. Deze heren hebben er flink de schouders onder gezet  
en een goede doorstart gemaakt.  
Cor Kools en Wim Martens zijn intussen overleden, Jan van Geffen maakt nog steeds deel 
uit van ons bestuur en vierde onlangs het 12½ jarig bestuurslidmaatschap. Na korte tijd 
had men het vertrouwen van Bergopwaarts gewonnen en kon gebouwd worden aan een 
goede overlegpositie. Er werd in 2005 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 
de HBO en Bergopwaarts, waarin de wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd. 

Nieuwe naam HBO De Peel
In 2007 breidde Bergopwaarts haar woningbezit uit naar de gemeente Helmond.  
De naam HBO Deurne/Asten dekte toen niet meer het werkgebied van onze organisatie. 
Besloten werd om deze naam te wijzigen in HBO De Peel. Inderdaad, weinig origineel, 
maar wel vooruitziend, want momenteel is het woningbezit van Bergopwaarts te vinden 
in Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek en Helmond.

  
 

20 jaar HBO De Peel 



Nederlandse Woonbond
Vanaf 1995 is onze HBO lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond komt op voor  
de belangen van huurders en is de overkoepelende organisatie van de huurders-
organisaties die er lid van zijn. Aan de Woonbond is het Kennis- en Adviescentrum 
verbonden, het WKA. Dit WKA levert op verzoek (en betaling) advies door professionele 
adviseurs. Verder organiseert zij landelijk cursussen en op verzoek ook in de regio. In de 
periode tussen 2004 tot op heden hebben de bestuursleden van HBO De Peel erg veel van 
deze cursussen gevolgd, namelijk ongeveer 70. De laatste jaren hebben we nogal wat van 
deze cursussen naar Deurne toe gehaald samen met onder andere de huurdersorganisaties 
uit Gemert, Laarbeek, Someren en Helmond. Veel van deze cursussen zijn zeer hard nodig. 
Sommige onderwerpen in de huisvesting met al haar regels zijn moeilijk te doorgronden en 
daar is het volgen van deze cursussen erg belangrijk voor.

Werken aan vernieuwing
Intussen zat men niet stil in het bestuur van de HBO. In 2009 werd de Samenwerkingsover-
eenkomst aangepast aan de nieuwe regels uit De Overlegwet, waarin de regels over het 
overleg tussen huurders en corporaties zijn vastgelegd. In die Overlegwet is ook vastgelegd 
over welke onderwerpen corporaties verplicht advies moeten vragen aan huurdersorgani-
saties. De afgelopen jaren bracht ons HBO bestuur zo’n 30 maal advies uit over zeer van 
belang zijnde zaken.
Rond 2009 hebben we onze website helemaal vernieuwd en aangepast. We hebben er voor 
gezorgd dat we de inhoud van de site zelf kunnen invullen en aanpassen.  
Alle jaarverslagen, beleidsplannen, afleveringen van Huurders Informatie, het Woonlasten-
onderzoek etc. etc. staat er op. Iedere huurder kan deze onderwerpen bereiken en lezen. 
Verder hebben we nu éénmaal een digitale enquête gehouden. Over een nieuwe opzet 
daarvan denken we nog na.

Sociaal Plan
In 2006 werd, in overleg met Bergopwaarts, een vast Raamwerk Sociaal Plan opgesteld dat 
diende als basis bij sloop van woningen. Dit raamwerk werd voor het eerst uitgewerkt bij 
de Woon Service Zone in de St. Jozefparochie te Deurne. Daar was sprake van sloop van 
woningen en herhuisvesting van huurders. Een adviseur van de Woonbond, die dit traject 
volgde, gaf aan dat de waarborgen in dit Sociaal Plan en de hoogte van de financiële 
vergoedingen voor de huurders die het betrof, tot het beste in Nederland gerekend konden 
worden. Het Raamwerk is er nog steeds en kan, zo nodig, zo weer toegepast worden.

Huurdersavonden
Vanaf 1995 organiseert het HBO bestuur, per jaar twee contact- en informatieavonden voor 
de huurders van Bergopwaarts. Eén in Asten en één in Deurne. Het bezoekersaantal ligt 
in deze jaren per jaar tussen de 40 in 1995 en 130 bezoekers in 2015 in Asten en Deurne 
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samengeteld. Wij zien graag wat meer huurders op deze avonden, omdat Bergopwaarts 
ruim 4800 woningen heeft in haar werkgebied. We denken er nu over om naar u, de 
huurders, toe te komen. We zoeken naar faciliteiten in wijken en kerkdorpen waar we 
met u samen kunnen komen en met u van gedachten kunnen wisselen over allerlei zaken 
die met het huren van doen hebben. We zijn voornemens om in het vroege voorjaar van 
2016 met een eerste bijeenkomst in een wijk of kerkdorp te gaan starten.
U zult begrijpen dat er in een bestuur zoals dat van ons sprake is van komende en  
gaande personen. Dit is bij ons ook het geval geweest, hoewel de bezetting van de zetels 
de laatste jaren vrij stabiel genoemd mag worden. De huidige samenstelling van ons 
bestuur vindt u op de binnenzijde van de omslag in het Colofon.

Verrassing!!
19 oktober 2015, 14.00 uur. Volgens afspraak, zit in het kantoor van HBO De Peel  
het hele bestuur van de HBO gereed om met de directeurbestuurder van Woningbouw-
vereniging Bergopwaarts, de heer Theuws en de manager Wonen de heer Kieft, eveneens 
van Bergopwaarts, in overleg te gaan over de uitkomsten van de visitatie die enige tijd 
geleden heeft plaatsgevonden.
Wij vonden dit wel wat vreemd, omdat over dit onderwerp al een bijeenkomst gepland 
stond voor 27 oktober. Wij dachten dat er mogelijk een bepaald onderdeel van deze 
visitatie op een wat vreemde manier uit de bus zou zijn gekomen en er mogelijk vóór de 
echte presentatie over gesproken of gepresenteerd zou moeten worden.  
Die morgen werd er door ons nog contact gezocht met de heer Mark Kieft over de grootte 
van het gezelschap en de eventueel gereed te zetten apparatuur. Het antwoord was: 
“Chris Theuws en ik komen. We nemen alles mee.”

Onze voorzitter Conny Raasveldt heet onze gasten welkom en geeft de heer Theuws het 
woord. Hij geeft aan dat de visitatie wel goed is verlopen, dat de uitkomsten er goed 
uitzien, maar dat hij eigenlijk een verrassing voor ons in petto heeft. Hierop verdwijnt 
Mark Kieft naar buiten en komt een moment later met een ingepakte versnapering en 
een fotografe ons kantoor weer binnen. De verbazing is van de gezichten van alle 
bestuursleden af te lezen, we kijken elkaar aan met grote vraagtekens in onze ogen.
Dan komt de aap uit de mouw. Chris Theuws tovert een mooi pamflet uit zijn map 
waarop onze HBO De Peel wordt aangeduid als jubilaris. 20 jaar HBO De Peel!! 
Stomverbaasd zijn we met ons allen. Chris Theuws vraagt of wij dit niet wisten.  
Secretaris Ton van de Weerd geeft aan dat hij wist dat de HBO dit in de maand oktober 
20 jaar bestond maar dat hij er niet aan gedacht heeft om daar speciale aandacht aan 
te schenken.



De rest van de bijeenkomst stond in het teken van de koffie en de thee met een  
heerlijke versnapering van Bergopwaarts, leuke gesprekken over het ontstaan van onze 
HBO, de verassende manier waarop ons bestuur in jubileumboot was genomen en het wel-
gemeende dankwoord van onze voorzitter.

Als huurdersorganisatie zijn we blij dat we het cijfer “20 jaar” achter onze naam mogen 
schrijven. Het geheel van deze 20 jaren overziend kunnen we stellen dat het – met een 
enkel dipje – overwegend goed is gegaan met de organisatie en het bestuur. Onder de 
leus “huurders voor huurders” zullen onze bestuursleden zich de komende tijd naar eer 
en geweten en met inzet van ieders persoonlijke kwaliteiten hard blijven maken voor de 
belangen van de huurders van Bergopwaarts.

En dan nog even dit... 
Het is niet alleen heel erg leuk om een dergelijke “overval” mee te maken, maar het geeft 
aan dat verhoudingen tussen het “totaal van Bergopwaarts” en HBO De Peel goed genoemd 
mogen worden. Huurders en corporaties hebben het de afgelopen jaren soms heel erg 
moeilijk gehad, ieder op eigen wijze en manier.  

Binnen overlegsituaties tussen HBO De Peel en Bergopwaarts komen dan ook wederzijds 
argumenten op tafel die niet altijd in lijn zijn met elkaar, soms weleens botsen en reden 
zijn tot het zoeken naar overeenstemming. Veelal hebben we die samen gevonden en daar 
waar het niet lukte was er begrip voor elkaars standpunten.

Omdat we op zo’n aardige manier door Bergopwaarts zijn verrast vonden wij dat we aan 
dit jubileum op een wat uitgebreide manier aandacht moesten schenken in uw contact- 
en informatieblad Huurders Informatie. Wanneer onze verhuurder met een welgemeende 
felicitatie komt, mogen we onszelf ook wel eens in het zonnetje zetten zo denken wij en u 
iets meer vertellen over uw HBO De Peel. 

Juist dit jaar 2015, met de voor ons zeer gematigde huurverhoging achter ons en de 
nieuwe - op 1 juni 2015 ingevoerde – eenheidshuurprijzen, geven ons het gevoel iets voor 
ons en alle overige huurders van Bergopwaarts te hebben kunnen betekenen. 

Verder waren we in Nederland vrijwel de eerste huurdersorganisatie die, bij het overleg 
over de prestatieafspraken met de gemeente en de woningbouwcorporatie niet alleen als 
partij aan tafel zat, maar deze ook door onze voorzitter Conny, samen met burgemeester 
Mak en directeurbestuurder Theuws, als medeverantwoordelijke ondertekende.

Op naar het volgende jubileum!!!  
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Op woensdag 24 juni 2015 vond de ondertekening van de Prestatie-
afspraken tussen de gemeente Deurne, Woningbouwvereniging Bergop-
waarts en Huurders Belangen Organisatie De Peel plaats in het kantoor 
van HBO De Peel.

Voorzitter Conny Raasveldt van HBO De Peel, heette allen van harte 
welkom. Een speciaal welkomstwoord richtte zij tot de burgemeester 
van Deurne, de heer H. Mak, wethouder Volkshuisvesting de heer H. 
Verhees, de directeurbestuurder van Bergopwaarts, de heer Ch. Theuws 
en zijn manager Wonen de heer M. Kieft.

Tijdens een Brabants kopje koffie werd, voor zover nodig, kennis 
gemaakt met elkaar en op informele wijze de laatste stand van zaken 
op het gebied van de volkshuisvesting met elkaar doorgenomen.

Hierna nam voorzitter Conny Raasveldt het woord. Zij gaf aan dat het 
overleg over de prestatieafspraken tussen de gemeente Deurne, de 
corporatie Bergopwaarts en HBO De Peel al sinds 2008 plaats vindt. 
Dit overleg wordt door de drie deelnemers daaraan zeer gewaardeerd 
en leidt veelal tot een goede neerslag van ieders mening en inbreng, in 
een nieuw of aanvullend convenant. Daarbuiten zijn er jaarlijks twee 
reguliere bestuurlijke overleggen tussen het HBO bestuur en de wet-
houder Volkshuisvesting de heer Verhees en de directeurbestuurder van 
Bergopwaarts de heer Theuws. De prestatieafspraken kunnen door alle 
partijen op de agenda worden geplaatst. Dit karakteriseert het feit dat 
van een goed overlegklimaat kan worden gesproken. Het getuigt van 
vooruitstrevend beleid van de drie deelnemende partijen dat deze 
prestatieafspraken, vooruitlopend op de wettelijke regelingen in de 

nieuwe Woningwet die per 1 juli 
2015 van kracht zijn geworden, tot 
stand zijn gekomen en ondertekend 
zijn in de geest van deze nieuwe 
Woningwet, zo besloot onze voorzit-
ter.

Directeurbestuurder Theuws sprak 
waarderende woorden over de 
goede verstandhouding die er be-
staat tussen Bergopwaarts en HBO 
De Peel, die met name tot uitdruk-
king komt door het maandelijkse 
overleg tussen de manager Wonen 
en het bestuur van HBO De Peel. De 
agenda voor dit reguliere overleg 
wordt zowel door Bergopwaarts als 
door HBO De Peel gevuld. De goede 
verstandhouding garandeert niet 
altijd dat partijen het met elkaar 
eens zijn zo gaf de heer Theuws 
aan. Er wordt soms gediscussieerd 
op het scherpst van de snede en 
daar moet ook ruimte voor zijn, 
want zakelijke verschillen van 
mening dienen goed doorgesproken 
te worden. Verder sprak de heer 
Theuws zijn waardering uit voor het 
feit dat hij vanuit de regio regel-
matig hoorde dat HBO De Peel bij 
collega besturen hoog aangeschre-
ven staat.
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Burgemeester Mak stelde dat het hem goed deed te mogen constateren dat de verhuurder 
Bergopwaarts en de huurders, verenigd in HBO De Peel, op een zo constructieve wijze met 
elkaar omgaan. Via wethouder Verhees en zijn ambtenaren is hij op de hoogte gebracht 
van het ontstaan van de nieuwe vorm van de prestatieafspraken, waarin HBO De Peel nu 
als “partij” niet alleen mee spreekt, maar ook verantwoording draagt. Dit is naar zijn 
mening als “zeer goed” te kwalificeren en van groot belang voor de gemeente Deurne. 
Bergopwaarts biedt namelijk in de gemeente Deurne in ongeveer 3300 woningen, sociale 
woonruimte aan, aan diegenen die daarvoor in aanmerking komen en daar behoefte aan 
hebben.
Burgemeester Mak en directeurbestuurder Theuws dankten het bestuur van HBO De Peel 
voor de gastvrije ontvangst in hun kantoor, waarna, samen met onze voorzitter, werd over-
gegaan tot de ondertekening van de Prestatieafspraken Wonen 2015 – 2019.



Eens per jaar is er een evaluatie van Aedes de vereniging van woningcorporaties, waar het 
overgrote deel van de woningcorporaties, Bergopwaarts ook, lid van is. Aedes zette een 
aantal feiten en cijfers op haar website die voor ons, de huurders, aardige weetjes 
opleveren. 

Eerst de algemene weetjes:

•	 1	op	de	3	huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning
•	 Aan	onderhoud	besteden	woningcorporaties	elk	jaar	gemiddeld	1.292	euro	per	woning
•	 Corporaties	investeren	5,6	miljard	euro	in	nieuwbouw
•	 2,4	miljoen	sociale	woningen,	worden	verhuurd	door	381	corporaties
•	 Nu	al	is	1	op	de	3	huurders	ouder	dan	65	jaar

1.  We pluizen nu even wat onderdelen van de weetjes wat verder uit, aan de hand     
 van enkele vragen:

•	 “Wie	zijn	de	bewoners van een corporatiewoning?”
•	 1	op	de	3	huishoudens	woont	in	een	corporatiewoning,	dat	zijn	4	miljoen	mensen
•	 Sinds	2011	worden	corporatiewoningen	voornamelijk	toegewezen	aan	mensen	met	een		
 inkomen lager dan 34.000 euro
•	 70%	van	de	bewoners	van	een	corporatiewoning	heeft	een	inkomen	lager	dan	40.000		
	 euro.	In	andere	huurwoningen	en	in	koopwoningen	is	dat	slechts	27%

2.  “Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar?”

•	 In	2014 waren woningcorporaties bij 5.900 huishoudens genoodzaakt tot een 
	 huisuitzetting,	dit	aantal	daalde	ten	opzichte	van	2013	met	15%
•	 85%	van	de	huisuitzettingen	komt	door	structurele	huurachterstanden
•	 Na	een	gerechtelijk	vonnis	mogen	woningcorporaties	huurders	uit	hun	huis	zetten
•	 In	overleg	met	de	huurders	kunnen	corporaties	een	huisuitzetting	in	7	van	de	10	
 gevallen voorkomen
•	 Huurachterstand	was	de	belangrijkste	reden	voor	uitzetting.	Andere	redenen	waren		
 wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast

Enkele “Feiten en 
cijfers over wonen” 
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3.  “Wat is het effect van vergrijzing op de woningbehoefte?”

•	 In	2040 is een kwart van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. 
 Dat zijn 4,5 miljoen mensen
•	 95%	van	de	75-plussers	woont	nog	zelfstandig
•	 Hoe	langer	ouderen	zelfstandig	kunnen	wonen,	hoe	lager	de	zorgkosten
•	 65-plussers	hebben	vooral	moeite	met	traplopen;	van	de	100	65-plussers	hebben	er	
 32 moeite met traplopen, of kunnen het niet zonder hulp
•	 Ruim	75%	van	de	hurende	65-plussers	woont	in	een	sociale	huurwoning;	in	2012	waren		
 er 905.100 hurende 65-plussers in Nederland
•	 Een	derde	van	de	corporatiewoningen	wordt	bewoond	door	65-plussers
•	 Ruim	30%	van	de	corporatiewoningen	is	een	nultredenwoning
•	 48%	van	de	nultredenwoningen	is	extra	aangepast	voor	ouderen	en	gehandicapten

Tot zover enkele feiten en cijfers over wonen. Het is soms goed om te zien hoe het met 
sommige zaken over het “wonen” gesteld is. 

Mocht u hierover nog meer willen lezen dan vindt u dat op de site van Aedes onder de 
rubriek Feiten & Cijfers. 



Deze regel kopte de Telegraaf, het AD, de Panorama en werd uitgesproken 
in het NOS journaal, het RTL nieuws, Radar etc. etc. begin november 2015. 
Gesteld	werd	dat	meer	dan	40%	van	de	achterdeuren,	vooral	bij	huurhuizen,	
met een enkele handeling door een inbreker binnen een minuut openge-
maakt zouden kunnen worden.

Dit zou blijken uit een onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale 
Inbraakpreventie Weken(NIPW). Verouderde sloten, die met een schroe-
vendraaier en een tang gemakkelijk open te breken zijn, worden vooral in 
huurhuizen niet vervangen, zo gaf men aan. Deze woningen, de huurhuizen 
dus, hebben vaak slecht hang- en sluitwerk aldus het NIPW.
37%	van	de	bevraagde	huurders	vind	collectieve	vervanging	van	de	sloten	
een goed plan en een kwart van hen is bereid hiervoor een huurverhoging 
te betalen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen Bergopwaarts
De inhoud van het bovenstaande is, voor de huurders van Bergopwaarts, 
wij met ons allen dus, niet van toepassing. Momenteel zijn vrijwel alle 
huurwoningen van Bergopwaarts in het bezit van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen(PKVW). Enkele woningen kúnnen het keurmerk niet krijgen in  
verband met praktische verhinderingen. Het PKVW voor een woning betekent 
dat die woning voldoet aan de eisen die voor dit keurmerk zijn vastgesteld 
door het NIPW. Kwalitatief goed en veilig hang- en sluitwerk nemen daarbij 
een belangrijke plaats in. Verder is het zo dat achterpaden die achter de 
woningen van Bergopwaarts zijn gelegen voorzien zijn van achterpadverlich-
ting, een voorziening waar inbrekers ook niet dol op zijn. 

Het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft de  
eisen voor het verkrijgen van het PKVW vastgesteld.  
Zij leidt ook de bedrijven op die de woningen kunnen beveiligen tot het 
PKVW	niveau	en	daarna	mogen	voorzien	van	het	certificaat	PKVW.	Coopmans	
Lutters Bouw b.v. uit Deurne is zo’n bedrijf die het Politiekeurmerk kan en 
mag toekennen.
Wanneer bij (huur)woningen met slecht hang- en sluitwerk veel wordt inge-
broken, zou het interessant zijn om te weten hoe dat is gesteld bij woningen 
mét het Politiekeurmerk. Wij zullen het CCV uitnodigen om daar onderzoek 
naar te doen.
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