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Beste huurders,

We willen het even met u hebben over wat wij, het bestuur van HBO De Peel, nu werkelijk zijn. Is dat nodig denkt u? 
Nou, niet voor alle lezers, maar het is nog steeds zo dat een aantal onder u denkt dat wij toch een soort van medewerkers 
van Bergopwaarts zijn. En dat zijn wij beslist niet. Ondanks het feit dat wij het erg belangrijk vinden dat we een goede 
relatie nastreven met de directie en de medewerkers van Bergopwaarts is het toch zo dat HBO De Peel een onafhanke-
lijke stichting is die er uitsluitend is om de belangen van de huurders op een zo goed mogelijke manier te behartigen. Alle 
bestuursleden zijn namelijk zelf ook huurder van een woning van Bergopwaarts. Het is dan ook werkelijk zo dat wij ons 
werk doen onder het motto: “Huurders voor huurders!”

Nu we toch bezig zijn om onszelf bij u wat meer in de schijnwerpers te plaatsen nog even dit. Wij proberen om in het 
overleg met Bergopwaarts over allerlei huurderszaken zoveel mogelijk te spreken met de mond van “de huurder”, en dat 
bent u, dat zult u begrijpen. Het is daarom van het grootste belang dat wij een goed contact hebben met onze achter-
ban en, nog een keer, dat bent u. Wij organiseren huurdersavonden die dicht in uw eigen buurt worden gehouden en wij 
roepen u op om, wanneer u daartoe persoonlijk uitgenodigd wordt, die huurdersavond te bezoeken. U kunt dan uw eigen 
“huurdersgeluid” laten horen wat wij dan weer mee kunnen nemen in de overlegsituaties met Bergopwaarts.  
Kom alstublieft!

Wij geven dit blad, Huurders Informatie, tweemaal per jaar uit en proberen daarin zoveel mogelijk goede informatie voor 
u neer te zetten.  
Het blad wordt van begin tot eind, te weten: het schrijven van de inhoud, het maken van foto’s en afbeeldingen,  
de opmaak van alle artikelen met de illustraties en de bezorging van het blad, door eigen bestuursleden verzorgd. 
Sommigen zeggen dat dit soort bladen, in dit tijdperk van internet, websites, whatsapp, facebook en al dat soort zaken, 
niet meer zou hoeven. Nou, bij vrijwel elk contact dat wij met huurders hebben vragen wij wat zij van ons blad vinden en 
bijna altijd is het antwoord: “Doorgaan daarmee, we lezen het van begin tot eind”.  We gaan er dan ook beslist mee door 
en mocht u op- of aanmerkingen hebben op Huurders Informatie dan horen wij dat graag. 
Maar…… als u liever uw informatie digitaal wenst te halen, bezoek dan onze goed verzorgde en actuele website via www.
hbodepeel.nl. We bedienen u graag op de wijze die u zelf verkiest.

En nu dit nog……. Allemaal fijne feestdagen toegewenst!!!

Het bestuur van HBO De Peel 
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   Verandering in de  
   huurdersavonden 

Een brief met een kop die lijkt op de hierboven afgebeelde uitnodiging hebben nu ongeveer 4000 huurders van Bergop-
waarts in de brievenbus aangetroffen. Het was de uitnodiging voor de huurdersavond in uw wijk of uw kerkdorp. 
Wanneer u onze activiteiten, onze website en Huurders Informatie een beetje volgt bent u op de hoogte van het feit dat 
we in 2016 de manier waarop we de huurdersavonden organiseren hebben veranderd. Eerder hielden we elk jaar één 
huurdersavond in Asten en één huurdersavond in Deurne. De nieuwe opzet, die we vanaf 2016 hanteren bestaat erin dat 
we de huurdersavonden organiseren vlakbij u, de huurders, dus in het kerkdorp of de wijk waarin u woont. De uitgave van 
deze editie zal vermoedelijk in het midden van de maand december liggen en dan vindt juist de één na laatste huurders-
avond plaats in de rij van huurdersavonden die we voor alle huurders hebben gepland. Dat is in de wijk Houtenhoek in 
Deurne. Over de opkomst van die avond kunnen wij vanzelfsprekend niets zeggen, we hopen dat het daar goed zal gaan. 
Vlierden komt daarna nog aan de beurt.

Opkomst van de huurders 
Deze verandering hebben wij doorgevoerd omdat het ons doel was om meer huurders te bereiken. In de oude opzet kwamen 
er gemiddeld in Asten 35 bezoekers en in Deurne 85, dus zo’n 120 per jaar. Wanneer we nu de opkomst totaal optellen zitten 
we daar duidelijk boven. We zijn echter zeer verrast door de aantallen van de opkomst van de huurders in de verschil-
lende wijken. U treft hieronder een opsomming aan hoe het is verlopen op de tot nu toe gehouden huurderavonden:

Datum Plaats/Wijk   Woningen Bezoekers

29-02-2016 Neerkant De Moost      130 22

25-05-2016 Deurne Heiakker Wijkhuis De Kubus 520 0

06-07-2016 Deurne-Centrum De Molenberg 601 75

24-11-2016 Asten De Beiaard 915 22

14-02-2017 Asten Centrum Zalen van Hoek 157 12

11-04-2017 Liessel Ons Plekske 255 40

13-07-2017 Zeilberg Den Draai 290 25

26-10-2017 Deurne Koolhof School 525 31

01-03-2018 St. Jozefparochie Zalen van Bussel 470 1

01-11-2018 Helenaveen De Gouden Helm 81 2

13-12-2018 Deurne Houtenhoek+ 475 ?

?? Vlierden 53
 

Aan:  De huurder(s) van Bergopwaarts in deze woning

Datum: 18 oktober 2018 

Onderwerp: Uitnodiging voor de huurdersavond voor de huurders van Bergopwaarts in ………..

Kenmerk: 20181018.01

Bijlagen: Geen.

Geachte heer en/of mevrouw,

DE PEEL
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Wat zegt deze tabel? 
Zoals u kunt zien zijn er enorme verschillen in de opkomst van de bezoekers op de huurdersavonden te constateren. Hoe 
komt dat???? Wij weten het niet. We hebben bij alle huurders die in de hierboven genoemde wijken en dorpen wonen een 
uitnodiging op ons eigen briefpapier in de brievenbus bezorgd. In 2016 en 2017 was dat nog op naam van de huurder,  
vanaf 2018 is de uitnodiging gesteld op “Aan de bewoners van …”, omdat Bergopwaarts ons de etiketten niet meer op 
naam mag verstrekken vanwege Europese privacy wetgeving. 
Wij hebben nu (bijna) alle huurders uitgenodigd voor een avond die niet als een vergadering moet worden gezien, maar 
meer als een informatieavond. Wij willen u hierin allerlei informatie meegeven over alles wat met huren te maken heeft, 
hoe wij werken en waarin u alles wat u daarover wilt weten aan ons kunt vragen. We bieden u koffie en een consumptie 
aan en weten eigenlijk niet wat we nog meer zouden moeten doen. Weet u het wel??? Dan horen wij dat graag van u. In 
dit blad staan alle contactmogelijkheden met ons uitgebreid vermeld.

Evaluatie 
Zelf gaan wij in ons bestuur natuurlijk ook spreken over de opzet van de huurdersavonden. Houden we het zo, gaan we 
bepaalde wijken of kerkdorpen samenvoegen? Alles is mogelijk. We zullen u op de hoogte houden van datgene wat we 
met de huurderavonden gaan doen.

DE PEEL
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 Het systeem van de jaarlijkse 
 huurmaatregelen
Algemeen 
Zoals u waarschijnlijk wel weet gaan op 1 juli van elk jaar de nieuwe huurmaatregelen in voor elke huurder. Allereerst 
dit. Bergopwaarts is niet verplicht om welke huurmaatregel dan ook te nemen. Wanneer ze dat willen kunnen ze het ook 
laten zoals het nu is. Dit is geheel de beslissing van elke woningbouwcorporatie zelf. De minister die Volkshuisvesting on-
der zich heeft, in dit geval mevrouw Ollongren, bepaalt wel de regels waaronder de maximale percentages waarmee de 
corporaties de huren mogen verhogen. Let wel mogen, niet moeten.

Waarom schrijven wij hierover 
Wij doen dit om u het systeem uit te leggen dat Bergopwaarts hanteert bij de huurmaatregelen die elk jaar worden  
genomen. Dit systeem heet Huursombenadering. 
Wat is het principe van de huursombenadering? De huursombenadering betekent dat de overheid vaststelt hoeveel de 
totale huurinkomsten van een corporatie in een jaar mogen stijgen. Daardoor kunnen sommige huren meer stijgen dan 
andere. Deze ruimte kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de soms enorme verschillen tussen aanvangshuren en die van 
zittende bewoners op termijn te verkleinen. Als algemeen gehoord principe voor zo’n benadering geldt dat men de huren 
stap-voor-stap beter kan laten aansluiten bij de waarde van de woning. Dit nu is het algemene principe.

Huursombenadering zoals Bergopwaarts die toepast 
Bergopwaarts heeft voor elke woning in haar bezit de streefhuur vastgesteld. Wat de streefhuur voor uw woning is vindt 
u op de achterzijde van de brief van Bergopwaarts waarin de huurmaatregel voor 2018 aan u werd bekendgemaakt. Naar 
gelang van de grootte en de kwaliteit van de woning zijn deze streefhuren:

·	 € 417,00;

·	 € 597,00;

·	 € 640,00;

·	 € 674,00 (dit zijn de uitzonderingen op de hiervoor gestelde streefhuren in 2018: 375).

Er zijn tussen Bergopwaarts en ons bestuur besprekingen gaande die moeten gaan leiden naar een aanvullende streefhuur, 
die van € 495,00, maar dat loopt nog en wij zullen u, via onze website, op de hoogte houden van vorderingen op dit ge-
bied.

Hoe wordt de huurmaatregel door Bergopwaarts vastgesteld? 
Leidend hierbij is de afstand die de kale huur van uw woning heeft ten opzichte van de streefhuur van uw woning. Dus:

·	 Is de kale huur van uw woning hoger dan de streefhuur, krijgt u huurverlaging

·	 Is de kale huur van uw woning gelijk aan de streefhuur blijft uw huur gelijk

·	 Is de streefhuur van uw woning minder dan 5% hoger dan de kale huur krijgt u een geringe huurverhoging

·	 Is de streefhuur huur van uw woning meer dan (of gelijk aan) 5% hoger dan de kale huur krijgt u een wat hogere huur-
verhoging.

0

0

0

0

0

0

0

0
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Hierbij moet Bergopwaarts zich houden aan het maximum percentage dat de totale huursom mag stijgen in dat jaar 
én aan het maximum percentage dat de minister heeft vastgesteld voor de huurverhoging van iedere individuele huurder.

Aftopping huurverhoging in € 
Het systeem van de percentages huurverlaging en huurverhoging is dus zoals hiervoor omschreven. In 2018 heeft ons 
bestuur in het overleg met Bergopwaarts bedongen dat de huurverhoging voor álle huurders van Bergopwaarts niet 
hoger mag uitvallen dan € 10,00 per maand.

Zoals u zult begrijpen zijn de definitieve percentages voor het jaar 2019 nog niet bekend, maar wij zullen ons uiterste 
best doen om er in het komende overleg voor u en voor ons aanvaardbare huurmaatregelen uit te slepen.

Appartementen en boven- en 
beneden woningen worden 
opgeleverd
Aan de Zandbosweg, hoek Ligthartstraat, in Deurne naderen een aantal nieuwbouw-woningen het moment dat de  
sleuteloverdracht plaats zal gaan vinden. Het zijn 11 appartementen en verder nog 8 beneden- en 8 bovenwoningen. 
Het geheel is gebouwd in de stijl van het appartementengebouw dat al eerder op deze locatie is gebouwd. De bouw is 
op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet gereed, maar gesteld kan worden dat het geheel van dit pro-
ject, dus inclusief de reeds bestaande bouw, een zeer fraaie aanblik zal gaan bieden wanneer het geheel is afgerond.

Op 7 november 2018 was er voor de toekomstige bewoners een kijkmoment ingepland waarop zij hun nieuwe woningen 
konden bekijken. Ons bestuur was voor deze gelegenheid ook uitgenodigd en wij hebben daar dankbaar gebruik van 
gemaakt.  
Alhoewel er nog behoorlijk wat werkzaamheden verricht moesten worden hebben wij een goede indruk op kunnen 
doen van de appartementen en de beneden- en boven woningen. En die indruk is een goede moeten wij zeggen. Inde-
ling, ruimtes, balkons en een aantal overige zaken zagen er goed uit zo vonden wij. Het was goed om te zien dat een 
aantal toekomstige huurders druk met het meetlint en de fototoestellen in de weer waren om de voorbereidingen voor 
“d’n intrek” zo goed mogelijk te laten verlopen. Enkele van de toekomstige huurders gaven in onze richting aan dat zij 
bijzonder tevreden waren over datgene wat zij zagen en uitkeken naar het moment van de sleuteloverdracht.

Naar wij hebben vernomen zullen de huurders op 10 en 13 december de sleutels van hun woningen in ontvangst kunnen 
nemen.

Ons HBO bestuur wenst de toekomstige huurders van dit complex veel woongenot toe!
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Lienderweg Asten, 14 november 2018: 5 zorggeschikte, Nul op de Meter woningenEuropastraat Deurne, 27 november 2017: 8 beneden en 8 boven woningen

Molenstraat Deurne, 29 november 2017: 37 appartementen

Europastraat Deurne, 5 juli 2018: 36 appartementen

Oude Martinetstraat Deurne, 12 juli 2018: 22 appartementen



Lienderweg Asten, 14 november 2018: 5 zorggeschikte, Nul op de Meter woningen

Het Klavier Aarle-Rixtel, 22 november 2018: 22 appartementen

Zandbosweg Deurne, 10 december 2018: 11 appartementen en 8 beneden en 8 boven woningen

Bergopwaarts was vanaf november 2017 
tot december 2018 behoorlijk productief.

In dat tijdsbestek werden 165 
nieuwe woningen opgeleverd.
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   Planmatig onderhoud ++  
   in de Houtenhoek
Waarom Planmatig onderhoud++ ? 
Woningen in de Houtenhoek in Deurne zijn toe aan planmatig onderhoud, waarin begrepen de verwijdering van asbest 
uit de daken van de woningen die daarvoor nog onderhanden genomen moeten worden. Deze toch wel ingrijpende 
maatregelen zijn aangegrepen om de betreffende woningen meteen wat duurzamer en energiezuiniger te maken.  
Het is daarom dat we hierboven de kop van het artikel de twee plusjes ++ hebben meegegeven. 
  
In de Houtenhoek is een project van start gegaan waarin 48 woningen onderhanden worden genomen.  
De werkzaamheden zijn reeds begonnen en de planning is dat dit project eind mei 2019 mogelijk kan worden afgerond. 
Eén en ander is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat gaat er gebeuren aan de woningen?

·	 Het asbest dakbeschot wordt verwijderd;

·	 Er wordt een nieuw geïsoleerd dakbeschot aangebracht, wat energiebesparend is;

·	 Er worden nieuwe dakramen aangebracht met triple-glas, dus energiebesparend;

·	 Er worden op het nieuwe dak 8 zonnepanelen aangebracht, energie opwekkend;

·	 De woning krijgt compleet nieuwe houten kozijnen en een nieuwe voordeur; het geheel met triple-glas en  
ventilatieroosters, dus energiezuiniger; door een andere raamindeling op de bovenverdieping kunnen bewoners  
beter hun ramen wassen;

·	 Het aanbrengen of na-isoleren van de spouwmuurisolatie, dus energiebesparend;

·	 Aanbrengen van isolatie met minerale steenstrips bij kopgevels, dus energiebesparend;

·	 Aanbrengen isolatie met minerale steenstrips op borstweringen onder en tussen grote ramen aan voor- en  
achtergevel, dus energiebesparend;

·	 Aanbrengen van een nieuwe luifel boven de voordeur. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Wat levert het op? 
Het resultaat van de hiervoor genoemde maatregelen zal zijn dat de bewoners een lagere energierekening zullen 
krijgen. Een voorzichtige schatting van de opbrengst van de aangebrachte zonnepanelen geeft aan dat dit een 
voordeel van zo’n € 380,00 per jaar zou kunnen zijn. Hiermee zijn de ++ in onze ogen zeker verdiend. 

Wie voert de werkzaamheden uit? 
De werkzaamheden van dit project worden uitgevoerd door de firma van de Meijs uit Gemert. Deze aannemer 
heeft voor de betrokken huurders een contactpersoon aangesteld, die de huurders elke werkdag direct kunnen 
aanspreken. Verder heeft het bedrijf een zeer uitgebreid overzicht van de werkzaamheden voor elke huurder  
uitgebracht, waarin werkelijk alles zeer uitvoerig en duidelijk wordt uitgelegd. Daarin wordt ook meegenomen 
wat van de huurder wordt verwacht en welke vorm van ongemak de huurder daarbij kan verwachten. 

Wat doet Bergopwaarts? 
Bergopwaarts voorziet elke betrokken huurder van de brochure Planmatig onderhoud, waarin zij verder ingaat op 
alles wat met de werkzaamheden van doen heeft. Ton Bakens, Projectleider Onderhoud van Bergopwaarts,  
fungeert als contactpersoon voor de huurders en hij houdt toezicht op de werkzaamheden tijdens de uitvoering.

Geen huurverhoging! 
Gezien het feit dat het hier planmatig onderhoud betreft, krijgen de betrokken huurders daarvoor geen huurver-
hoging. Wel is het zo dat dat door het geheel van de werkzaamheden het puntenaantal van de woningen omhoog 
gaat en dat dit mogelijk gevolgen kan hebben op de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. 

Wat vinden wij er van? 
Wij, het bestuur van HBO De Peel, stellen vast dat dit project mede gezien kan worden als een eerste stap in de 
richting van het energieneutraal maken van de woningen van Bergopwaarts. Zoals u wellicht weet heeft onze 
regering zich ten doel gesteld dat op een zo kort mogelijke termijn alle woningen energieneutraal moeten zijn. 
Door de hierboven aangegeven werkzaamheden worden deze 48 woningen niet energieneutraal, maar het  
energieverbruik zal zeer zeker behoorlijk afnemen. En dat is alleen maar toe te juichen zo vinden wij.  
Echte duidelijkheid over het energiebeleid van Bergopwaarts hebben wij nog niet, u kunt dat ook lezen in het 
artikel “Wat wordt het energiebeleid van Bergopwaarts”. De maatregelen die aan deze 48 woningen in het kader 
van Planmatig Onderhoud worden genomen mogen ons inziens zeer zeker gezien worden als energiebesparend.  
En daar mag iedereen blij mee zijn! 
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  Wat wordt het energiebeleid 
  van Bergopwaarts?
 

Energiebeleid in het nieuws. 
Er is bijna niets zo enorm in het nieuws als alles wat te maken heeft met energie, het opwekken van energie, de ombouw 
van energie, het besparen op energie, nieuwe energie, de kosten van energie en nog veel meer zaken die het woordje 
energie met zich mee dragen. 
U heeft er zelf ook direct mee te maken. Vrijwel zeker heeft uw woning spouwmuurisolatie. Waarom? Energiebesparing, 
geluidsisolatie etc. Maar hier zijn we al aan gewend, eigenlijk al oud nieuws. Nee….. we willen weten wat er in de toe-
komst op dit gebied gaat gebeuren. En: “Wat gaat dat allemaal kosten?” En: “Wie gaat dat betalen?”

Wat doet Bergopwaarts? 
Hierover hebben wij al lange tijd geleden vragen aan Bergopwaarts gesteld in de trant van: “Lever ons een stuk aan waar-
uit wij het beleid van Bergopwaarts op dit gebied op kunnen maken.” Meestal kwam hierop het antwoord: “Even geduld. 
We zijn er druk mee bezig, maar het zit eraan te komen.” Enige tijd later herhaalden wij deze vraag en steeds kregen we 
hetzelfde antwoord. Wij konden hier wel wat begrip voor opbrengen. Want, terwijl de inkt nog niet droog was van het 
beschrijven van die energiemaatregelen, kwamen er alweer andere voorschriften, werden er alternatieve energiebronnen 
aangeboord, moest de gaskraan in Groningen dicht, of bijna dicht, werd windenergie kalm aan wat rendabeler en allerlei 
andere zaken die er steeds maar voor zorgden dat de plannen bijgesteld dienden te worden. In de Prestatieafspraken 
moest “gasloos” toch maar “aardgasloos” worden omdat er mogelijk toch nog een ander soort gas wel gebruikt zal mogen 
gaan worden. Allerlei zaken die het verhinderden te komen tot een goed beleidsstuk over het hoofdstuk Energie.

Wat weten we nu? 
En….. hebben we het stuk nu wel? Nee, nog niet. Wat we wel hebben is de afspraak dat Bergopwaarts, ons HBO De Peel 
bestuur, mogelijk ondersteund door een deskundige uit de Woonbond de handen ineen gaan slaan om ervoor te zorgen dat 
u, de huurders van Bergopwaarts, ergens in het voorjaar van 2019 een soort van brochure zullen ontvangen waarin deze 
drie organisaties u – voor zover mogelijk – alles gaan voorschotelen wat er op dat moment te zeggen is over het beleid 
wat gevoerd gaat worden op het hoofdstuk ENERGIE. Let wel, het zijn plannen, we moeten de vorm nog uitvinden en het 
geheel aanpassen aan de laatste stand van zaken. Daarom, nog even geduld, we doen ons uiterste best, maar het moet 
wel goede informatie worden waar u wat aan heeft. U hoort van ons.!!
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       Appartementencomplex De Parel                            
      heeft een bewonerscommissie

Op 1 oktober 2018 is de bewonerscommissie van het appartementencomplex De Parel opgericht. De Parel is gelegen op 
de hoek van de Molenstraat en de Europastraat in Deurne en er zijn 37 appartementen in gevestigd. De bewoners wo-
nen er nu ongeveer een jaar.  
Na de oplevering is er door Bergopwaarts een avond voor de huurders gehouden waarin diverse regelingen aan de orde 
kwamen en besproken werden. Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het aangeven van zaken die 
de aandacht verdienden. Op die avond werd door Bergopwaarts en ons HBO bestuur aangegeven dat het in onze ogen 
zinvol zou zijn een huurdersvertegenwoordiging op te richten. Een dergelijke vertegenwoordiging wordt meestal een 
bewonerscommissie genoemd, maar wij hebben aangegeven dat de inrichting daarvan, de naam en de wijze waarop 
een dergelijke vertegenwoordiging wordt genoemd en samengesteld geheel in handen van de bewoners zelf ligt. Men 
ging echter voortvarend te werk en op 1 oktober 2018 vond de eerste commissievergadering van Bewonerscommissie De 
Parel plaats. Een volgende vergadering, die samen met Anja Artz van Bergopwaarts en Conny Raasveldt en Ton van de 
Weerd, respectievelijk voorzitter en secretaris van HBO De Peel, vond plaats op donderdag 8 november in ons HBO kan-
toor. Daar kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals het penningmeesterschap, fietsbeugels, informatiescherm, 
ontvangsthal opfleuren, centrale telefoonnummers, afvalcontainer Blink, organisatie activiteiten, het glasvezelnet, het 
vergaderschema etc. Besloten werd dat de volgende vergaderingen van de commissie plaats zullen gaan vinden in het 
kantoor van HBO De Peel. De leden van de bewonerscommissie zijn: 
Ingrid Claassen, Bea Ferdinandusse–Baier, Gerard van Kuijk, Henk Kuunders, Jan van der Wallen en Gradje van Moorsel. 
De secretariële zaken zullen worden verricht door Gradje van Moorsel.

De leden van de commissie gaven aan dat zij in algemene zin zeer tevreden zijn over het woongenot in hun nieuwe  
appartementencomplex

Het bestuur van HBO De Peel wenst de Bewonerscommissie De Parel van harte veel succes toe bij hun werkzaamheden 
voor de huurders van dit complex. 

BEWONERSCOMMISSIE
DE PAREL
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Ons bestuurslid Hans van Eijk is op het idee  
gekomen om de Nederlandse Woonbond attent 
te maken op de verbouwing van de oude Rabo-
bank in Deurne tot 22 appartementen.  
Nu brengt de Woonbond 4 maal per jaar de 
Huurwijzer uit, een landelijk informatieblad 
voor huurders, en daarin is onlangs een artikel 
geplaatst, met een foto op de cover, over deze 
ombouw. Wij geven u hier een impressie van de 
wijze waarop in de Huurwijzer aan dit project 
aandacht is besteed en gebruiken daarvoor de 
tekst zoals die in dat blad werd neergezet.

De Martinet in 
de Huurwijzer

Babet Knapen (26) voelt zich in de zevende hemel met haar gloednieuwe appartement in de verbouwde Rabobank, dat ze 
deze zomer betrok met haar vriend Thomas. ‘We wilden graag samenwonen en reageerden op alle huurwoningen die vrij-
kwamen. Dit keer hadden we geluk bij de loting en bovendien mochten we als eerste kiezen. Dit appartement is perfect 
voor ons. Lekker groot, met een balkon en prachtig uitzicht op het marktplein. Het is heel goed geïsoleerd, zodat we to-
taal geen last hebben van de buren en de ijssalon onder ons.’ Nadat de Rabobank eruit ging heeft Bergopwaarts het pand 
gekocht en ook nog een tijdje zelf gebruikt samen met de bibliotheek en de VVV.

(On)gewoon 
wonen in een 
verbouwde  
Rabobank
Woningbouwvereniging Bergopwaarts heeft de 
voormalige Rabobank in het Noord-Brabantse 
Deurne verbouwd tot 22 mooie en betaalbare  
appartementen voor starters. Die zijn heel blij 
om in hartje Deurne te wonen.

Babet Knapen
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Babets buurman Niels Roefs (21) voelt zich 
al net zo’n geluksvogel. Als alleenstaande 
starter kwam hij in aanmerking voor een 
van de kleinere studioappartementen. Hij 
koos voor het appartement op de plek waar 
vroeger de directeur van Bergopwaarts 
kantoor hield. ‘Ik woonde nog thuis en 
stond al ruim twee jaar ingeschreven bij 
Bergopwaarts. Ik hoorde van mijn moeder 
over dit project en wilde graag meeloten. 
Ik heb voor dit appartement gekozen omdat 
het een prachtig groot balkon heeft met 
riant uitzicht op het plein. Het is heerlijk 
om hier met vrienden ‘s avonds een biertje 
te drinken.’

Uniek verbouwproject 
Volgens Thijs Heuff van Bergopwaarts was het een uniek, maar ook ingewikkeld verbouwproject. ‘Toen het leeg kwam, 
hebben we heel bewust gekozen om er sociale huurwoningen voor starters van te maken, want daar is hier grote be-
hoefte aan. Veel jongeren zijn verknocht aan Deurne en willen hier graag blijven wonen. Daar willen we met dit project 
graag ons steentje aan bijdragen. Maar de structuur en indeling van het gebouw maakten het een lastig project. We heb-
ben geprobeerd om het oorspronkelijke karakter van het bankgebouw zo veel mogelijk te behouden, met de schuine hoe-
ken, hoge plafonds en robuuste pilaren. Het resultaat is dat alle 22 appartementen en studio’s anders zijn geworden. Het 
meest bijzondere appartement vind ik de oude kluis op de begane grond, met z’n meter dikke muur.’

Zijn collega Dirk van den Heuvel, die als projectleider de verbouw begeleidde: ‘Ook voor de aannemer was het een grote 
uitdaging omdat er geen twee appartementen hetzelfde zijn. Maar hij heeft het prima gedaan.’ 
De verbouwing is nog niet helemaal af. Zo moet de lift nog worden gemoderniseerd. Dat is geen overbodige luxe merken 
we als op 2-hoog de deuren niet open willen. Gelukkig doen ze dat op 1-hoog wel en komen we met de schrik vrij. Ook 
het bestuur van hbo De Peel, de huurdersvereniging van Bergopwaarts, vindt het nieuwe appartementencomplex een gro-
te aanwinst. Secretaris Ton van de Weerd: ‘Bergopwaarts heeft hiermee echt zijn nek uitgestoken voor starters. En met 
kale huren van 393 euro voor de studio’s en 597 euro voor de grotere appartementen, zijn ze heel betaalbaar voor deze 
doelgroep.’ Voorzitter Conny Raasveldt: ‘Als het aan ons ligt zou dit project een renovatieprijs verdienen.’ Het bestuur is 
ook blij met het lotingssysteem bij de toewijzing. Ton: ‘Wij vinden het heel fijn dat alle woningzoekenden op deze ma-
nier dezelfde kans hebben.’

Wij, het bestuur van HBO De Peel, zijn positief gestemd over de wijze waarop de Woonbond in haar Huurwijzer aandacht 
heeft besteed aan dit unieke project. Het artikel is mede tot stand kunnen komen door de medewerking van de huurders 
Babet Knapen en Niels Roefs. Wij zeggen hen hier nogmaals dank voor hun medewerking aan dit artikel, dat mede door 
hen in heel Nederland onder de aandacht is gebracht.

Niels Roefs

Dirk van den Heuvel Conny Raasveldt Hans van Eijk Thijs Heuff
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Wat waren onze activiteiten 
in het 2e halfjaar van 2018

TON

CONNY

JAN

HANS

WIM

VIVIAN

TONNY

We hielden 21 maal inloopspreekuur in ons kantoor 

We overlegden 20 maal met ons Dagelijks Bestuur 

We hielden 7 maal een Algemene Bestuursvergadering  

We namen 5 maal deel aan diverse activiteiten van de Woonbond 

We woonden een zitting van de Huurcommissie bij 

We overlegden 2 maal met Bewonerscommissie De Parel 

We overlegden 6 maal met de gemeente Helmond en haar huurdersorganisaties 

We overlegden 5 maal over de werkzaamheden aan het Boletenplein in Asten 

We namen 4 maal deel aan de Cursus Volkshuisvesting van de Woonbond 

We waren bij 3 activiteiten van Bergopwaarts 

We overlegden met wethouder Verhees van de gemeente Deurne 

We maakten kennis met wethouder mevrouw Gaby van de Waarsenburg van Helmond 

We overlegden met collega bestuurders van Huurdersbelang Gemert-Bakel 

We overlegden met mevrouw Tanja Liebers, directeur-bestuurder van Bergopwaarts 

We overlegden 6 maal met Mark Kieft, manager wonen van Bergopwaarts 

We hielden een huurdersavond in Helenaveen 

We waren bij de oplevering van 5 Nul Op de Meterwoningen in Asten 

We overlegden 4 maal met Anja Artz, projectleider wonen bij Bergopwaarts 

We namen deel aan de stakeholders bijeenkomst bij Bergopwaarts 

We waren bij de oplevering van appartementen en duplexwoningen aan de Zandbosweg te Deurne 

We overlegden met de "huurderscommissarissen" van Bergopwaarts 

We hielden een huurdersavond in de Houtenhoek te Deurne

Zoals u kunt zien was het weer een behoorlijk druk halfjaar. 
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