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Beste huurders,
Wat later dan u van ons gewend bent ligt Huurders Informatie Jaargang 14, nr. 1, voor u. We zijn er best trots op dat we 
in staat zijn gebleken om vanaf oktober 2006 elk jaar met twee edities van dit blad naar u toe te komen. Ondanks het 
feit dat we in een digitaal tijdperk leven, horen we van erg veel huurders dat zij dit papieren blad waarderen en dat we er 
vooral mee door moeten gaan. We hebben als bestuur dan ook het voornemen om dit te blijven doen en staan open voor 
suggesties van u, de huurders, om het blad interessant te laten blijven. 
Op het moment dat ons blad bij u op de deurmat of in de brievenbus valt heeft u mogelijk al vakantie. De invulling 
daarvan zal voor ieder van ons wellicht heel anders zijn, maar……., wij wensen u, de lezer van Huurders Informatie van 
harte een fijne vakantie toe, binnen de mogelijkheden die voor ieder van ons verschillend zullen zijn.

Huurders Informatie betekent voor ons, de bestuursleden van HBO De Peel meer als zo maar een huurdersblaadje.  
Wij hebben het gevoel dat, wanneer we bij u op de deurmat vallen, er toch een bepaalde vorm van contact is. U en wij, 
wij zijn huurders bij Bergopwaarts. Je zou kunnen zeggen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Soms heeft dit 
gezegde een wat negatieve klank maar in dit geval is dat naar onze mening niet het geval. Het is misschien goed een paar 
cijfers te laten zien uit de laatste “Corporatie in Perspectief” een blad waarin woningcorporaties met elkaar en met het 
landelijk beeld worden vergeleken. We zien daarin dat:
- het huurdersoordeel van de huurders van Bergopwaarts de cijfers 7,9, 7,8 en 7,8 laat zien;
- de gemiddelde huurprijs van Bergopwaarts € 508 is – Landelijk is dat € 516;
- het gemiddeld percentage huur dat maximaal toelaatbaar is, is voor Bergopwaarts: 61,3% is terwijl dat landelijk 72,1% is.
Deze cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar geven wel aan dat je als huurder hier niet echt ontevreden over hoeft te 
zijn. Als u meer hierover wil weten bekijk dan het verkorte jaarverslag van Bergopwaarts op www.bergopwaarts.nl., of 
Corporatie in Perspectief op onze website, www.hbodepeel.nl onder “Informatie”. 

Verder is het zo dat wij als huurders/bestuursleden precies weten waar huurders behoefte aan hebben, waar de eventuele 
knelpunten liggen, wat moeilijkheden op kan leveren, wat beter zou kunnen etc. etc. Met dit soort zaken zowel in het 
voor- als achterhoofd kloppen wij regelmatig bij Bergopwaarts op de deur om het “huurdersklimaat” zo goed mogelijk te 
krijgen en te houden. Soms lukt dat erg goed, soms wat minder. Belangrijk is dat de deur bij Bergopwaarts altijd voor ons 
openstaat om overleg te voeren en dat geen enkel onderwerp onbespreekbaar is. 
Weet wel dat het motto waaronder wij onze werkzaamheden verrichten nog steeds is: 
    

Huurders voor Huurders!!

Zoals eerder opgemerkt, de vakantie is begonnen. In die vakantie houden wij zeer zeker de vinger aan de pols en zijn 
wij voor u, de huurders, en voor u, Bergopwaarts, en voor u, de gemeenten Asten, Deurne en Helmond via de u bekende 
contactmogelijkheden bereikbaar.

Het bestuur van HBO De Peel
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 De Energie Prestatie Vergoeding
Er bestaat tegenwoordig zoiets als de Energie Prestatie Vergoeding, die meestal wordt aangeduid als de EPV. Hebben 
huurders van Bergopwaarts hiermee te maken? Ja en nee moet hier het antwoord op luiden. We gaan er hier wat verder op in.
Wat is de EPV eigenlijk
De EPV is een bedrag dat u als huurder aan Bergopwaarts mogelijk zou moeten betalen voor uw energiezuinige woning. 
Heeft Bergopwaarts uw woning zeer energiezuinig gemaakt, en/of wekt het huis zelf energie op? Bijvoorbeeld door het 
gebruik van zonnepanelen? Dan mag de verhuurder u een vergoeding vragen voor de kosten die hij hiervoor gemaakt 
heeft. Dit is de EPV. Ook voor u als huurder kan dit voordelig uitpakken. U krijgt een comfortabele en duurzame woning 
tegen niet of nauwelijks stijgende lasten. Voor een EPV moet de woning wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wat zijn de voorwaarden?
De 1e voorwaarde voor een energieprestatievergoeding is een zeer goede isolatie van de woning. Hoe goed uw woning 
geïsoleerd is, kan Bergopwaarts laten bepalen door een erkend bedrijf. Zo’n bedrijf beoordeelt onder andere de vloer-  
en dakisolatie. En welk type glas uw ramen hebben.
Met de gegevens over de isolatie bepaalt het bedrijf de warmtevraag. Dit begrip geeft aan hoeveel energie er nodig is om 
uw woning te verwarmen bij gemiddeld gebruik in een jaar met een normale winter. Hoe beter de isolatie, hoe lager de 
warmtevraag van de woning. Is de warmtevraag minder dan 50 kWh per vierkante meter per jaar? Dan mag de verhuurder 
een EPV van u vragen.
Tot zover de EPV
Is het van belang voor u als huurder om nog meer te weten over de EPV? Zoals de zaken er nu bijstaan: “Nee”. Bergop-
waarts heeft namelijk het besluit genomen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om van haar huurders een 
energieprestatievergoeding te gaan vragen. Je zou je hierbij af kunnen vragen of de woningen van Bergopwaarts dan in 
een zodanige staat verkeren dat er geen sprake kán zijn van de EPV. Niets is minder waar. Bergopwaarts heeft vrijwel al 
haar woningen voorzien van spouwmuurisolatie. Daar waar Bergopwaarts asbest uit daken moest verwijderen of an-
derszins nieuwe daken ging plaatsen werden daar – wanneer de woning er zich toe leende – zonnepanelen geplaatst. De 
nieuwbouwwoningen die vanaf 2018 zijn gebouwd zijn vrijwel allemaal zogenaamde Nul Op de Meter woningen (NOM) wat 
wil zeggen dat de huurder, geen of vrijwel geen energiekosten heeft. In 2018 bouwde Bergopwaarts 112 nieuwbouwwoningen 
en legde totaal 1170 zonnepanelen op daken. De bewoners van deze woningen profiteren dus direct.
Rekent Bergopwaarts dan helemaal niets?
Nou, Bergopwaarts doet wel een klein beetje op dit gebied. Het is namelijk zo dat huurders die van dit soort maatregelen 
profiteren, bij de jaarlijkse huurverhoging er een schepje bovenop krijgen. De maximum huurverhoging voor huurders die 
behoorlijk ver onder de streefhuur voor hun woning betalen is dit jaar € 12,00. Dit maximum is voor de huurders met deze 
energiebesparende maatregelen op € 15,00 gesteld. Wat hiermee bereikt wordt is dat deze huurders met hun kale huur 
iets sneller naar de streefhuur voor de woning toegroeien. Wanneer de kale huur gelijk is aan de streefhuur wordt met de 
huurverhoging gestopt.
Wat vindt de HBO hier van?
Wij hebben aan Bergopwaarts gevraagd of deze wijze van het omgaan met de EPV als vaststaand beleid kan worden 
aangemerkt. Op onze vraag is ons te verstaan gegeven dat hierop geen garantie tot in het oneindige kan worden gegeven. 
Het is wel zo dat deze wijze van werken met de EPV voorlopig zo zal gaan blijven.
Als bestuur van HBO De Peel kunnen wij daar alleen maar heel erg positief op reageren. 

jaargang 14, nr. 1 - juli 2019
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           Het Christinaplantsoen in                  
                 Deurne – Zeilberg

Aan het Christinaplantsoen in de Zeilberg, gemeente Deurne, staan 16 seniorenwoningen. Deze woningen dateren van 
1963. U zult begrijpen dat ze niet meer voldoen aan de maatstaven van deze tijd. Door Bergopwaarts is bekeken of het 
zinvol zou zijn om deze woningen door een forse renovatie weer “aan de maat” te brengen, maar dit is niet mogelijk 
gebleken. Er zijn dus plannen gemaakt om dit plantsoen op een goede manier dienstbaar te maken aan de huurders van 
Bergopwaarts. De 16 woningen zouden moeten worden gesloopt en in de plaats daarvan komen er 26 Nul Op de Meter 
woningen voor terug. 

Het voornemen om de woningen te gaan slopen is op 21 juni 2018 aan de bewoners van deze woningen bekend gemaakt. 
Wanneer je als huurder van één van deze woningen een dergelijke boodschap ontvangt, dan is dat niet niks natuurlijk.  
Ga voor jezelf maar eens na dat gemeld wordt dat jouw huis zal worden gesloopt. Dan slaap je daar menig nachtje niet 
goed van denken wij. Maar goed. Er gaat enige tijd voorbij, je kunt een beetje wennen aan de gedachte, maar wat moet 
er allemaal gebeuren? 

Dan komt er een boodschap van Bergopwaarts en HBO De Peel. HBO De Peel? Wat is dat eigenlijk? Oh… een huurders  
belangen organisatie. Aangegeven wordt dat er een Sociaal Plan gemaakt moet worden, omdat je woning gesloopt zal 
gaan worden. Er wordt een informatieavond georganiseerd waarin besproken wordt wat zo’n plan eigenlijk is. Anja Artz 
van Bergopwaarts spreekt er over vóór de pauze en Conny Raasveldt en Ton van de Weerd geven uitleg na de pauze.  
Meteen wordt er een afspraak gemaakt voor de volgende week met Conny en Ton. Er wordt dan ingegaan op de onderdelen 
van het Sociaal Plan, dat puntsgewijs wordt doorgenomen. Op die avond worden door de aanwezigen op- en aanmerkingen 
over het plan gemaakt en er worden aanvullingen geschreven en eisen gesteld. Er wordt weer een afspraak gemaakt voor 
de volgende bespreking. Het blijkt dat een deel van de eisen door Bergopwaarts wordt ingewilligd en andere zaken  
kunnen niet goedgekeurd worden. Alles wordt weer goed doorgenomen. Aan het einde van de avond wordt het Sociaal 
Plan in stemming gebracht. 100% van de aanwezigen stemmen voor het plan dat nu voorligt. Conny en Ton zijn blij met 
de beslissing van de huurders, want zij hebben behoorlijk wat tijd en energie in deze procedure moeten steken. Zij geven 
in de richting van de aanwezigen aan waardering te hebben voor de wijze waarop we met de betrokken huurders overleg 
hebben kunnen voeren en met het resultaat wat we bereikt hebben.

Wij durven met een gerust geweten te stellen dat dit Sociaal Plan de toets der kritiek zeer goed zal kunnen doorstaan. 
We zijn er van overtuigd dat er maar zeer, zeer weinig corporaties zijn die huurders van een te slopen woning, een 
Sociaal Plan bieden waarin de belangen van de betrokkenen op een zo goede manier worden gerespecteerd en  
vastgelegd, waarbij de financiële vergoedingen sterk boven het gemiddelde uitsteken. 
Wij, de bestuursleden van HBO De Peel, wensen de betrokken huurders toe dat zij hun woonwens in vervulling kunnen 
laten gaan. Zij hebben de keus tussen het terugkeren naar het Christinaplantsoen en een nieuwe Nul op de Meter woning 
betrekken of de eerste keuze maken uit het aanbod van vrijkomende woningen van Bergopwaarts.

jaargang 14, nr. 1 - juli 2019
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HBO De Peel als voorbeeld in het nieuwe Handboek Huurdersorganisatie-Plus van de Woonbond
De Nederlandse Woonbond is een landelijke organisatie van huurdersorganisaties. Onze huurdersorganisatie HBO De Peel 
te Deurne is al meer dan 20 jaar lid van de Woonbond. Wij bezoeken de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, 
die voor ons in Eindhoven plaatsvinden, we nemen regelmatig deel aan cursussen en symposia die door de Woonbond en 
door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden georganiseerd. Onze voorzitter Conny Raasveldt is lid van de 
Verenigingsraad van de Woonbond, het hoogste bestuursorgaan van de bond.

Binnen de Woonbond is het opgevallen dat onze organisatie, die van HBO De Peel, zeer actief bezig is op diverse terreinen. 
De Woonbond bleek bezig te zijn met het samenstellen van een nieuw Handboek voor huurdersorganisaties onder de titel 
“Handboek Huurdersorganisatie-Plus” voorzien van de subtitel “Bouwstenen voor vernieuwing en versterking van 
huurdersorganisaties”.

In het kader van het maken van dit nieuwe handboek zijn wij, Conny Raasveldt en Ton van de Weerd respectievelijk  
voorzitter en secretaris van HBO De Peel, geïnterviewd door de heer Kees de Jong, eindredacteur van het hiervoor  
aangeduide handboek. De heer de Jong gaf aan uit dit interview inspiratie te hebben opgedaan voor het publiceren van 
onze werkwijze in het nieuwe handboek, waartoe wij hem toestemming hebben verleend.
Hiernaast ziet u pagina 25 van het Handboek Huurdersorganisatie-Plus:
De informatie over de werkwijze van ons bestuur geeft een beknopt redelijk inzicht in de wijze waarop ons bestuur 
functioneert. Onze bestuursleden zijn er trots op dat onze werkwijze in het nieuwe Handboek als voorbeeld wordt 
neergezet.

Bouwstenen voor vernieuwing en versterking 
van huurdersorganisaties

Handboek 
Huurders-
organisatie-Plus

jaargang 14, nr. 1 - juli 2019
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25Het bestuur van de huurdersorganisatie

HBO De Peel in Deurne

Heel actief op vele fronten

Het bestuur van huurdersorganisatie 
HBO De Peel in Deurne is heel actief,  
op tal van fronten: in het overleg met 
verhuurder Bergopwaarts, de gemeen-
te, collega-huurdersorganisaties,  
en uiteraard de achterban: de 5000 
huurders van Bergopwaarts. 

Iedere maandagochtend vergadert het 
dagelijks bestuur (de voorzitter, secre-
taris en penningmeester). Het zeven-
koppige algemene bestuur vergadert 
iedere eerste woensdag van de maand, 
en wordt tussentijds door de secretaris 
per mail op de hoogte gehouden van 
alle activiteiten en alle in- en uitgaande 
correspondentie. Om hun kennis op peil 
te houden volgen de bestuursleden veel 
cursussen van de Woonbond.

Over belangrijke zaken, zoals de Presta-
tieafspraken met de corporaties en de 
gemeente, het huurbeleid van Bergop-
waarts en het contact met de achterban, 
overlegt het bestuur gezamenlijk. ‘We 
vinden het belangrijk dat iedereen 
wordt geïnformeerd en zijn zegje kan 
doen’, zegt de secretaris, die samen met 
de voorzitter iedere donderdag ochtend 
een inloopspreekuur draait voor huur-
ders die met vragen of klachten zitten.  

Hij is ook verantwoordelijk voor het 
maken van het 16 pagina’s tellende 
magazine Huurders Informatie dat 
tweemaal per jaar huis aan huis wordt 
bezorgd bij alle huurders van Berg-
opwaarts. ‘We krijgen daar honderd 
procent positieve reacties op.’ Ook de 
website, die meerdere keren per week 
van vers nieuws wordt voorzien, is een 
belangrijk informatiekanaal.

Eenmaal per jaar houdt HBO De Peel een 
algemene huurdersavond voor de huur-
ders in Deurne en een voor de huurders 
in Asten. Daar komen gemiddeld 120  
tot 140 mensen op af.  Veel huurders
organisaties zouden daarmee in hun 
handjes knijpen, maar HBO De Peel 
‘vond het een beetje weinig’. Daarom 
organiseren ze nu regelmatig extra  
bewonersavonden, in alle kerkdorpen 
van het werkgebied van Bergopwaarts.
Het bestuur benadrukt het belang van 
een goede relatie met de gemeente,  
en vooral met de verhuurder. ‘We over-
leggen in een goede sfeer met elkaar. 
De manager Wonen schuift aan na onze 
maandelijkse bestuursvergaderin-
gen. Natuurlijk hebben we regelmatig 
meningsverschillen, maar die komen 
open en transparant op tafel, van beide 
kanten.’

DE PEEL
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  Klachten en geschillen met 
  Bergopwaarts
Klachten
Het is te hopen dat u geen klachten heeft over de woning die u huurt van uw verhuurder Bergopwaarts of over regelingen 
die met het huren van de woning te maken hebben. Mocht u onverhoopt wel een klacht hebben, dan is het zaak dat u dat 
zelf direct aankaart bij Bergopwaarts. 
Van maandag t/m vrijdag is de woonwinkel, aan de Dunantweg 10 te Deurne, geopend van 09.00 – 12.30 uur.  
Ook is Bergopwaarts tijdens deze uren telefonisch bereikbaar op: (0493) 327 300). Komt u liever ’s middags?  
Dat kan op afspraak. 
Schrijft u uw klacht liever in een brief dan kan dat ook en dient u die te richten aan Bergopwaarts, Dunantweg 10, 
5751CB te Deurne.
Melding huurders
Het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, de HBO, heeft met Bergopwaarts een regeling afgesproken die 
bekend staan onder de naam Melding Huurders. Wanneer u een klacht heeft ingediend bij Bergopwaarts en u bent niet 
tevreden over datgene wat Bergopwaarts met die klacht heeft gedaan, of met de uitkomst daarvan, staat de mogelijkheid 
voor u open om dit neer te leggen bij ons de HBO. Wij noteren datgene wat u ons meedeelt over uw klacht en verwerken 
dat op een zo objectief mogelijke manier in de zogenaamde Melding Huurders. Deze Melding Huurders wordt dan  
ingestuurd naar Bergopwaarts en wordt opnieuw behandeld via de Manager Wonen.
Voor het instellen van deze mogelijkheid kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer (0493) 323200 (eventueel een 
boodschap inspreken), per e-mail via bestuur@hbodepeel.nl, per brief via HBO De Peel, Stijn Streuvelslaan 48a, 5751 XZ 
Deurne of middels ons open inloopspreekuur elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in ons kantoor aan de  
Stijn Streuvelslaan 48a (naast woninginrichter Schiks).
Regionale Geschillencommissie
Mocht ook de melding huurders in uw ogen niet het resultaat  hebben opgebracht wat u tracht te bereiken, staat de weg 
nog open naar de Regionale Geschillencommissie (RGC). Onze verhuurder is, samen met nog acht andere woningcorporaties 
uit de regio bij deze regionale commissie aangesloten.
Om een geschil bij deze commissie aanhangig te maken, moet u wel aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen. Tot 
dusver bent u er niet uitgekomen met de behandeling van uw klacht door de medewerkers van Bergopwaarts. U moet zich 
nu, per brief, wenden tot de Directeur-bestuurder van Bergopwaarts, mevrouw Liebers – van Rooy om over uw klacht een 
besluit te nemen. Bent u het niet eens met dat besluit? Dan spreken we van een geschil. Een geschil kunt u voorleggen 
aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie. Let op: doe dit uiterlijk drie maanden nadat u van de woningcorporatie 
schriftelijk een besluit over uw klacht heeft ontvangen. 
Is het meer dan vier weken geleden dat u de klacht bij de corporatie heeft ingediend en heeft u nog geen reactie van de 
leidinggevende of directeur ontvangen? En heeft Bergopwaarts geen gegronde reden opgegeven voor het langer doen over 
de behandeling van uw klacht? Ook dan is er sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de onafhankelijke regio-
nale geschillencommissie.
Het indienen van een geschil gaat via de website van de RGC: www.regiogeschillencommissie.nl . Op die site staat een 
formulier wat u in moet vullen en er eventueel bijlagen bij kunt voegen. Mocht u zelf niet in staat zijn dit te regelen,  
of dit op andere wijze willen doen dan ondersteunen wij u graag daar bij. Per brief is het secretariaat van de RGC te 
bereiken via:  M. Huisman, Postbus 82. 5420 AB Gemert, digitaal bereikt u het via: secretariaat@regiogeschillencommissie.nl. 
Mevrouw Huisman is de ambtelijk secretaris van de RGC. Zij is op maandag en dinsdag ook telefonisch bereikbaar voor 
vragen van huurders met een aankomend geschil via 0492-348849. Mocht u op enigerlei wijze iets onduidelijk zijn over 
het indienen van een klacht, het komen tot een Melding Huurders of het indienen van een geschil bij de Regionale Ge-
schillen Commissie, zoek dan contact met ons, de HBO, via de hiervoor aangegeven contactmogelijkheden.

DE PEEL8
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               De Energietransitie

Wat is dat eigenlijk de energietransitie. Wikipedia omschrijft het als volgt: “Energietransitie is de overgang naar een 
situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In 
dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht 
voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.”
Als u ons een beetje gevolgd hebt, bijvoorbeeld op onze website www.hbodepeel.nl waar we constant zeer actueel 
nieuws plaatsen, heeft u ons voornemen gezien om in het najaar van 2018 een thema huurdersavond te organiseren 
over energie en alles wat daarmee voor ons, de huurders, samenhangt. Dat is niet doorgegaan zoals wij u hebben  
gemeld. Wij dachten dat we dat wel konden doorschuiven naar het voorjaar van 2019. Ook dat gaat niet door. 
Wat is daar de oorzaak van? Is de HBO een beetje lui geworden?? Nee hoor, wij zijn actiever dan ooit.  
Wat is er dan aan de hand.

Dat is het volgende: 
“We weten het met ons allen nog niet!!!”

De gemeenten Deurne en Asten moeten warmteplannen ontwikkelen, daar beleid op voorbereiden en wanneer mogelijk 
invoeren. Aan de hand van die warmteplannen kan onze verhuurder Bergopwaarts bekijken aan welke woningen wat 
kan en moet worden gedaan om in de pas te lopen met de warmteplannen van de gemeenten. In technische zin is 
Bergopwaarts daar vanzelfsprekend al enige tijd mee bezig. En wij, de HBO, wij kunnen pas dan in actie komen om het 
één en ander aan u, de huurders, te gaan vertellen of er over schrijven wanneer uit de acties hiervoor, zaken komen 
die werkelijk voor u van belang zijn. We kunnen u nu wel vertellen dat u wat korter moet douchen, de verwarming een 
graadje lager moet zetten en led lampen moet gebruiken, maar dat weet u zelf wel. Bovendien horen wij hierover ook 
weleens: “Wat ik moet en niet moet, dat maak ik zelf wel uit!” 

Nee, het gaat over: wat doen we met het gas, hoe gaan we stoken en koken, welk soort en hoeveel energie besparende 
maatregelen moeten er nog aan mijn woning worden aangebracht, wat moet ik zelf hier aan doen en wat kost dat  
allemaal? Dát zijn zaken die van groot belang zijn en waar we nog geen uitsluitsel over kunnen geven. Dus verwacht van 
ons geen opsomming van zaken die u zelf wel weet of makkelijk op kan zoeken. Wij komen naar u toe wanneer we op dit 
gebied werkelijk iets te melden hebben. En dat duurt nog even.

jaargang 14, nr. 1 - juli 2019
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Nog even iets over de 
huurmaatregelen 2019

De laatste jaren worden de jaarlijkse huurmaatregelen genomen volgens de huursombenadering zoals dat heet.  
De minister stelt daarvoor jaarlijks een percentage vast. Dat percentage houdt in dat de totale huursom over 2019  
gemeten niet meer mag stijgen dan 2,6%. De Woonbond en Aedes (koepelorganisatie woningcorporaties) hebben  
afgesproken dat de maximale gemiddelde huursomstijging over 2019, het inflatiepercentage van 1,6% zal mogen zijn.
Welnu, Bergopwaarts heeft de huurmaatregelen van 1 juli 2019 daaraan aangepast. Zoals u in de toelichtingsbrief heeft 
kunnen lezen is uw huurmaatregel gekoppeld aan de streefhuur voor uw woning die ook wordt vermeld. Kort gezegd komt 
het neer op het volgende. Is uw kale huur:

- gelijk aan de streefhuur: u krijgt geen huurverhoging of huurverlaging;
- hoger dan de streefhuur: u krijgt huurverlaging;
- lager dan de streefhuur: u krijgt huurverhoging.

Intussen gebeurt er wel iets. Vanuit Bergopwaarts is men met het initiatief gekomen om vertegenwoordigers van een aantal 
organisaties die direct met huurders/bewoners te maken hebben bijeen te roepen om te spreken over welke wegen  
bewandeld zouden moeten worden om bewoners/huurders te betrekken bij energiebesparende maatregelen. Het gaat 
dan niet om de technische kant van de zaak maar het gaat helemaal over de wijze waarop de huurder/bewoner  
momenteel tegen energie en energiebesparing aankijkt, zoals:
- vindt zij/hij dit belangrijk
- doet zij/hij er iets aan of zou zij/hij er wel/niet iets aan willen doen
- weet zij/hij nu al iets over het onderwerp
- wil zij/hij er iets of alles over weten
- waar kan zij/hij de informatie zelf gaan halen
- hoe zijn huurders/bewoners op de beste manier te benaderen over dit onderwerp
- zou het inzetten van zogenaamde “energiecoaches” zinvol kunnen zijn, etc. etc.
De organisaties die medewerkers hebben afgevaardigd in deze gespreksgroep zijn:
Bergopwaarts
Gemeente Deurne
LEV groep
HBO De Peel
Omdat Huurders Informatie ééns per halfjaar verschijnt is het niet mogelijk u hiermee van actuele informatie te voor-
zien. Wij zijn voornemens om wanneer er nieuws te melden is, dit op onze website www.hbodepeel.nl te plaatsen. Mocht 
u niet in staat zijn om dit te volgen kunt u dit melden aan ons kantoor via de bekende contactmogelijkheden. We kunnen 
dan bezien of daar een oplossing voor te bedenken is. 
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Zo, we hebben ons weer even kwaad gemaakt. Het zal naar alle waarschijnlijkheid weinig helpen maar we zijn het weer 
even kwijt. We kunnen u overigens melden dat wij het hiervoor geschreven standpunt heel erg duidelijk aan minister 
Ollongren per e-mail hebben kenbaar gemaakt en ook aan bijna alle fracties in de Tweede Kamer. Een reactie namens de 
minister hebben wij met keiharde argumenten van tafel geveegd, waarna het heel erg stil is gebleven vanuit Den Haag.
Het is onze bedoeling u als huurder op de hoogte te brengen en te houden van ons standpunt ten opzichte van de jaarlijkse 
huurmaatregelen. U zult begrijpen dat het in het overleg een kwestie van onderhandelen is, waarin argumenten over en 
weer over tafel gaan en gewogen worden. Mocht u hierover met ons van gedachten willen wisselen dan bent u van harte 
welkom via de in dit blad gepubliceerde contactmogelijkheden van een telefoontje, een brief, een e-mail of een bezoekje 
aan ons spreekuur.

Een gemiddelde huurmaatregel van 1,6% huurverhoging voldoet dus aan de gestelde eisen. Je zou dus kunnen zeggen, 
prima, niks aan de hand. Naar onze mening is dit niet helemaal zo. Als bestuur van HBO De Peel zijn wij weliswaar dit 
jaar akkoord gegaan met de besproken huurmaatregelen, maar in het schrijven daarover aan de Directeur-bestuurder van 
Bergopwaarts hebben wij wel onze zorgen voor de toekomst uitgesproken. Het is namelijk zo dat elk jaar, op 1 januari, 
de streefhuren worden verhoogd met het inflatiepercentage van het jaar daarvoor. Voor dit jaar 1,6% dus. Vervolgens 
wordt, voor de huurmaatregel van 1 juli, gekeken naar de afstand van de kale huur tot de streefhuur. Bij een lagere kale 
huur volgt dan mogelijk een huurverhoging van 1,6% over de al met 1,6% verhoogde streefhuur. We komen dan terecht in 
het systeem van een verhoging over een verhoging. Als dat de komende jaren zo doorgaat weten wij niet of onze huren 
nog wel betaalbaar blijven! Onze inkomens stijgen namelijk niet in gelijke tred met alles wat duurder wordt rondom ons 
heen, inclusief de huren. Dit geldt vooral voor de ouderen onder ons die een zeer groot deel van de huurders van Bergop-
waarts uitmaken. Het is hierover dat wij onze zorgen hebben laten horen aan de directie van Bergopwaarts. Wij begrijpen 
heel erg goed dat, gezien de maatregelen die opgelegd gaan worden in verband met het klimaat, dit heel erg veel geld 
zal gaan kosten. Het is echter wel zo dat dit alles bekostigd moet gaan worden uit de huuropbrengsten die wij, de 
huurders, maandelijks trouw op de rekening van Bergopwaarts storten.

In dit artikel past het dan ook naar onze mening dat wij voor de zoveelste keer schrijven hoe onrecht-
vaardig deze regering met ons, de huurders, omgaat. Uit de door ons opgebrachte huuropbrengsten 
moet Bergopwaarts dit jaar 4½ miljoen euro storten in de kas van de regering, onder de naam:  
Verhuurdersheffing. Hoeveel energiebesparende maatregelen voor onze huurwoningen zouden daar niet 
mee bekostigd kunnen worden? Wellicht zouden we niet 1,6% maar 1% huurverhoging hebben kunnen 
krijgen. En men durft dit ook nog met droge ogen, al jarenlang VERHUURDERSHEFFING te noemen. 
ONZIN!!!! Het is gewoon een ordinaire, onrechtvaardige HUURDERSBELASTING en niets anders!!! 
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Wat waren onze activiteiten 
in het 1e halfjaar van 2019

 

 

TON

CONNY

JAN

HANS

WIM

VIVIAN

TONNY

We hielden 24 maal inloopspreekuur in ons kantoor

We overlegden 22 maal in ons Dagelijks Bestuur

We hielden 9 maal een Algemene Bestuursvergadering 

We namen 5 maal deel aan diverse activiteiten van de Woonbond

We namen deel aan de cursus Communicatiemix van de Woonbond

We overlegden 2 maal over onze Jaarrekening 2018

We overlegden 3 maal met de gemeente Helmond en haar huurdersorganisaties

We namen deel aan de cursus Duurzaamheid van de Woonbond

We overlegden 2 maal over het Boletenplein in Asten

We overlegden 3 maal over de nasleep van de brand in een complex aan de Waal te Deurne

We namen 6 maal deel in de sollicitatiecommissie voor de Regionale Geschillen Commissie

We overlegden 8 maal over de sloop van 16 woningen Christinaplantsoen en het sociaal plan met de  
betrokken huurders en Anja Artz van Bergopwaarts

We overlegden met mevrouw mr. Noortje Ogg, lid van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts

We waren bij 3 activiteiten van Bergopwaarts

We overlegden 1 maal met wethouder Verhees van de gemeente Deurne

We overlegden met collega bestuurders van Gemert-Bakel

We overlegden 2 maal met Tanja Liebers, directeur-bestuurder van Bergopwaarts

We namen deel aan de evaluatie van de Regionale Geschillen Commissie

We namen deel aan de cursus Wonen en Zorg van de Woonbond

We overlegden 1 maal met wethouder van Moorsel van de gemeente Asten

We overlegden 6 maal met Mark Kieft, de manager Wonen van Bergopwaarts

We namen tweemaal deel aan het overleg over energie transitie

We konden op het nippertje de uitgave van deze Huurders Informatie in juli 2019 realiseren

Zoals u kunt zien was onze agenda dit halfjaar weer behoorlijk gevuld. 
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