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Bij de voorplaat:

In de Europastraat 
te Deurne worden 6 
woningen omgebouwd 
tot drie senioren-
woningen en drie 
startersappartementen.



Beste huurders,

De tweede editie in 2014 van Huurders Informatie ligt voor u en wij hopen van harte dat u 
de moeite wilt nemen om kennis te nemen van de inhoud. Alle zaken die er in vermeld staan 
hebben betrekking op de belangen van u en ons, de huurders van Bergopwaarts. 
Uit de media en aan den lijve hebben we kunnen vaststellen dat het klimaat voor ons, 
huurders, ook dit jaar niet al te best is geweest. De huurverhoging van 1 juli dit jaar was 
weer niet mis. Verderop in deze editie schrijven we er uitgebreid over en het is zeer van 
belang dat u dat gaat lezen. We schrijven precies hoe wij, de bestuursleden van HBO De Peel, 
uw belangen zo goed mogelijk proberen te behartigen bij uw en onze verhuurder 
Bergopwaarts. Laat u niet afschrikken door het grote aantal woorden, u bent er zo doorheen 
en weet dan precies waar we op dit moment staan en wat onze mogelijkheden zijn.

De Parlementaire Enquête Woningcorporaties heeft dit jaar plaatsgevonden en de rappor-
tage is aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. U zult daar ongetwijfeld het 
één ander van meegekregen hebben uit de krant, of van de tv of radio. De rapportage telt 
242 bladzijden en er staan belangwekkende zaken in. De directeur van de Woonbond, Ronald 
Paping, verwoorde het zo: “We hebben goud in handen, maar het moet nog wel verzilverd 
worden”. Wij denken dat we er als huurders zeker op vooruit zullen gaan en meer zeggen-
schap toebedeeld zullen krijgen. Hoeveel dit is en op welke terreinen dit zal zijn moeten we 
nog afwachten. 

We brengen u in deze editie ook op de hoogte van het verloop van de eerste digitale enquête 
die we op onze website hebben gehouden. We hopen dat u in de toekomst mee gaat (of blijft) 
doen.

Verder hebben we geprobeerd de inhoud van de overige artikelen zo interessant en leesbaar 
mogelijk te maken. Blader uw huurders contactblad door en maak kennis met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van huren en huurders.

We zitten middenin de donkere dagen voor Kerstmis 2014. Het is een periode die voor de 
één heel erg leuk en vrolijk kan zijn terwijl de ander door diverse mogelijke oorzaken een 
wat mindere tijd doormaakt. Onze bestuursleden wensen u en uw dierbaren, zoveel mogelijk 
lichtpuntjes toe in deze dagen en een goed 2015 voor allen.

Het bestuur van HBO De Peel.
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In september 2014 werd de bewonerscommissie opgericht voor het appartementencom-
plex aan het Nieuwveld te Helmond dat werd gebouwd door Bergopwaarts. 
Dit appartementencomplex, waarin 70 appartementen zijn ondergebracht, staat naast 
het Woonzorgcentrum De Eeuwsels van Savant Zorg. 
Na een aantal voorbereidende besprekingen tussen de kandidaat bestuursleden, 
mevrouw Anja Artz, procesleider klantencontacten Bergopwaarts en voorzitter Conny 
Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd uit ons HBO bestuur, werd het bestuur gevormd 
en kon de kennismakingsbrief vanuit dit bestuur naar de bewoners worden gestuurd. 
Daarin werden de bestuursleden ook voorgesteld, te weten:

Wim Leenderts Voorzitter
Arnoud de Beer Vicevoorzitter
Martin Brasker Secretaris/Penningmeester
Gina Martens Bestuurslid
Harrie van der Vrande Bestuurslid

In de kennismakingsbrief werd het doel van de bewonerscommissie uitgebreid aan de 
bewoners van de appartementen uitgelegd, waarbij het opbouwen van een goed 
werkend contact met de verhuurder Bergopwaarts van het grootste belang werd geacht.
Verder werd aan de bewoners verzocht goed na te denken over een passende naam voor 
het gebouw. Op 13 december 2014 bestaat het gebouw precies 1 jaar. In samenwerking 
met de directies van Bergopwaarts en Savant Zorg wordt een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd waar de naam voor het gebouw zal worden bekend gemaakt. De bewo-
nerscommissie zal dan voortaan ook deze naam dragen.
 
De nieuwe bewonerscommissie werd door ons voorzien van vastgelegde regelingen en 
brochures, waarin de rechten en plichten van bewonerscommissies zijn weergegeven.
Daar waar nodig, en door het bestuur van de bewonerscommissie gewenst, zal het 
bestuur van HBO De Peel op verzoek, ondersteuning verlenen.
Wij wensen het bestuur van deze bewonerscommissie erg veel succes toe in hun 
werkzaamheden voor de bewoners van dit complex.

Het bestuur van HBO De Peel
 

Een nieuwe Bewoners-
commissie in Helmond
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Nieuw initiatief
Tijdens een overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts, de heer Mark Kieft, 
vernamen wij dat Bergopwaarts nog dit jaar start met een nieuw initiatief tot het voeren 
van zogenaamde “Huiskamergesprekken” in de verschillende wijken waar Bergopwaarts 
woningbezit heeft.

Wat is een huiskamergesprek?
Een huiskamergesprek is een groepsgesprek met ongeveer tien personen die op verschil-
lende manieren met de wijk zijn verbonden. Denk hierbij aan huurders, eigenaren, 
organisaties en bedrijven. Gedacht wordt aan een bijeenkomst met een tijdsduur van 
ongeveer twee uur, waarin gediscussieerd wordt over diverse onderwerpen waarbij voor 
ieder huiskamergesprek een hoofdthema wordt voorgesteld door Bergopwaarts. Naast het 
hoofdthema kunnen alle deelnemers van tevoren andere gesprekonderwerpen aandragen.

Waarom?
De verwachting is dat dit soort huiskamergesprekken Bergopwaarts meer inzicht geeft in 
wat er leeft in de wijk. De resultaten uit het huiskamergesprek worden tevens gebruikt om 
de dienstverlening van Bergopwaarts te optimaliseren.

Waar?
Er wordt nu, medio december 2014, gestart in de wijk de Heiakker in Deurne. Het gesprek 
wordt gehouden in een daarvoor geschikte locatie in de wijk.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze huiskamergesprekken dan kunt u zich melden bij 
Bergopwaarts via 0493 327300 of mail@bergopwaarts.nl.

Huiskamergesprekken
door Bergopwaarts 



Digitale Enqête door HBO De Peel
In de maand oktober 2014 hebben wij, HBO De Peel, een eigen digitale 
enquête gehouden op onze website, www.hbodepeel.nl, over de huur-
verhoging die aan ons, de huurders van Bergopwaarts, per 1 juli 2014 is 
opgelegd. De huurders die zich aangemeld hebben bij het huurderspa-
nel, ruim 90 deelnemers, hebben wij per e-mail verzocht deel te willen 
nemen aan de enquête. Hierbij bleek ons dat we 11 van deze deelne-
mers niet meer konden bereiken op het e-mailadres dat zij ons hebben 
opgegeven. Verder konden huurders die onze website bezochten de 
enquête ook direct invullen. De enquête bestond uit 5 vragen. 
De vragen en de antwoorden daarop zijn hieronder weergegeven:

Vraag 1
Wat vindt u van de informatie over de huurverhoging van 1 juli 2014 van 
Bergopwaarts? 
Antwoorden:  Slecht 4    - Kon beter 20   - Goed 23 

Vraag 2 
Wat vindt u van de informatie over de huurverhoging van 1 juli 2014 van 
HBO De Peel? 
Antwoorden:  Slecht 3    - Kon beter 6   - Goed 35

Vraag 3 
Wat vindt u van de hoogte van de huurverhoging van 1 juli 2014? 
Antwoorden:  Redelijk 5  -   Hoog 15      - Veel te hoog 24

Vraag 4 
Is de hoogte van uw inkomen goed toegepast bij het vaststellen van de 
huurverhoging van 1 juli 2014? 
Antwoorden:  Ja 20      - Nee 7        -   Weet niet 13

Vraag 5 
Wanneer de huurverhogingen in de toekomst met deze percentages door 
blijven gaan moet u dan bezuinigen op: 
Antwoorden: Levensonderhoud 24 - Sociale leven 8 - Presentjes etc. 
8  Hoef niet te bezuinigen 5

Als laatste konden de deelnemers 
aan de enquête in een open 
tekstvak hun mening over de huur-
verhoging weergeven. 15 huurders 
maakten daar gebruik van. Door 
enkele deelnemers werd aangege-
ven dat zij bij vraag 5 meerdere 
antwoorden aan zouden hebben 
willen kruisen, wat nu niet mogelijk 
was. In een volgende enquête zal 
dit wel mogelijk blijken te zijn, al 
doende leert men.
Ons oordeel over deze eerste door 
ons gehouden enquête is dat wij 
enigszins teleurgesteld zijn over 
het aantal deelnemers. Wij vragen 
hierbij de aangemelde huurders die 
wij niet hebben kunnen bereiken 
met het door u aan ons opgegeven 
e-mailadres, om uw nieuwe e-mail 
adres aan ons door te willen geven, 
zodat we u bij een volgende gele-
genheid wel kunnen bereiken.

Verder vragen wij u, de huurders, 
uw e-mailadres aan ons door te wil-
len geven. Het is beslist niet zo dat 
wij u heel vaak lastig zullen vallen 
met vragen, enquêtes en dat soort 
zaken. Wij benaderen u uitsluitend 
met belangrijke zaken en zorgen 
ervoor dat uw e-mailadres bij ons in 
veilige handen is. 
Wij roepen u op om mee te doen 
met het huurderspanel, om onze 
stem zo sterk mogelijk te laten 
klinken!!! 

Enquête huurverhoging 
2014 
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Zoals u weet hielden we in het verleden de huurdersavonden in Asten en Deurne zo tegen 
het einde van het jaar. De laatste tijd organiseren wij deze avonden in het voorjaar, omdat 
we graag met u willen praten over de jaarlijkse huurverhoging die eind mei elk jaar aan u 
wordt bekend gemaakt.

Datums voor deze avonden in 2015 hebben we nog niet vastgesteld. Toch willen we er nu 
al iets over schrijven. We willen deze avonden proberen op een zodanig tijdstip te plannen 
dat het overleg met Bergopwaarts over de huurverhoging van 1 juli 2015 al zover is geko-
men dat we een beeld hebben gekregen waar deze huurverhoging op uit zal gaan komen 
voor ons allen, of wat de laatste voorstellen van ons of van Bergopwaarts zijn. 
We kunnen er dan nog met u over van gedachten wisselen en aan u voorleggen wat we tot 
op dat moment uit het overleg hebben kunnen halen. 

Mocht het zo zijn dat er tijdens het overleg tot dan toe al een bepaald beeld is ontstaan 
over waar we met de huurverhoging 2015 ongeveer op uit zouden kunnen komen, dan 
willen we overwegen of het zinvol is om een vertegenwoordiger uit de directie van Bergop-
waarts uit te nodigen om op de huurdersavonden dit onderwerp vanuit het standpunt van 
Bergopwaarts aan u toe te lichten. U zult begrijpen dat dit geheel afhangt van het feit of 
er al wat duidelijkheid is gekomen over hoogte en vorm van de huurverhoging 2015. 
Wel is het zo dat we u in ieder geval al kunnen informeren over de wijze waarop het over-
legproces tot op dat moment is verlopen. Het zou goed zijn wanneer u daarbij niet 
alleen van onze zienswijze kennis zou kunnen nemen, maar ook van die van de zijde van 
de directie van Bergopwaarts denken wij.
In de uitnodiging voor de huurdersavonden 2015, die u allen te zijner tijd zult ontvangen, 
zullen wij precies aangeven wie er met u zal discussiëren over dit onderwerp.

Mocht u zelf nog ideeën hebben over onderwerpen die u graag besproken zou willen 
hebben dan vragen wij u dat te willen melden op ons kantoor, via onze website of op ons 
spreekuur. Deze contactmogelijkheden staan voor in deze editie opgesomd.

Zonder u dus nog een datum te kunnen noemen roepen wij u op om één van deze avonden 
te willen bezoeken om van ons te horen hoe de HBO vlag er bij hangt en uw zegje te doen 
wanneer u daar behoefte aan heeft. U bent allen van harte welkom!! . 

KOM, EN DENK MET ONS MEE!!

De huurdersavonden 2015 
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Wanneer we als huurders achterom kijken naar de twee laatste huurverhogingen dan 
krijgen wij daar geen erg goed gevoel bij. Minister Blok gaf de corporaties de mogelijk-
heid om hoge, inkomensafhankelijke, huurverhogingen te hanteren. 
Vrij veel corporaties in het land namen de vrijheid het maximum van de toegestane 
verhogingen aan de huurders op te leggen wat voor de laatste twee jaren samen lande-
lijk heeft geresulteerd in een gemiddelde huurverhoging van 9,2%. Dit is ongekend in de 
geschiedenis van huurverhogingen.
Onze verhuurder, Bergopwaarts, legde ons ook flinke huurverhogingen op, zij het met 
hier en daar een nuance, die de pijn wat deed verzachten.
De gemiddelde huurverhoging voor de huurders van Bergopwaarts over de laatste twee 
jaren tezamen bedroeg 8,4%. Hierbij merken we op dat voor 2013 huurders uit de inko-
mensgroep tot € 34.085, die de streefhuur betaalden, uitsluitend het inflatiepercentage 
als huurverhoging kregen en in 2014 kwamen daar de huurders uit de middeninkomens-
groep tot € 43.602 nog bij. In algemene zin ligt onze huurverhoging dus totaal 0,8% lager 
over de jaren 2013 en 2014 als het landelijk gemiddelde. 

Voor het jaar 2015 wordt het inflatiepercentage geschat op 1%. Minister Blok bepaalde 
dat de extra huurverhogingen die daarboven opgelegd mogen worden als volgt zijn: voor 
de inkomensgroep tot € 34.085 1½%, voor de inkomensgroep tussen € 34.085 en € 43.602 
2% en 4% voor de inkomensgroep boven de € 43.602.

Overleg met Bergopwaarts
Enige gegevensuitwisseling tussen onze HBO en Bergopwaarts over de huurverhoging 
2015 heeft al plaatsgevonden. Het besef dat we elkaar moeten weten te vinden over 
de hoogte van de huurverhoging is zowel bij Bergopwaarts als in ons bestuur aanwezig. 
Dit is zowel in het belang van ons, de huurders, als in het belang van Bergopwaarts 
wat blijkt uit:
 
	 •		Bergopwaarts	heeft	er	geen	belang	bij	dat	het	aantal	huurders	dat de   
  huur niet meer op kan brengen gaat stijgen en er mogelijk als gevolg   
  daarvan steeds meer betalingsregelingen moeten worden getroffen en   
  er mogelijk ook meer huisuitzettingen plaats zouden gaan vinden;
	 •	 Wij,	de	huurders,	hebben	er	belang	bij	dat	onze	verhuurder	
  Bergop waarts voldoende financiële middelen heeft om aan haar verplichtingen  
  te voldoen, de nieuwbouw en het onderhoud te financieren, energie  
  besparende voorzieningen aan te bieden en, in het algemeen, het woongenot  
  van haar huurders voldoende op peil te kunnen houden.

 
Huurverhoging 
2013, 2014 en 2015 



Eigenlijk kunnen we stellen dat de huurverhoging voor Bergopwaarts enerzijds een positief 
gegeven is, terwijl het anderzijds voor de huurders als zeer negatief wordt ervaren, dit 
ondanks het feit dat deze huurverhoging in wezen van belang kan zijn om goede voorzie-
ningen voor de huurders te verwezenlijken. Tot zover de beschouwing in algemene zin over 
de hoogte van de komende huurverhoging.

Onze doelstelling
Wij, het bestuur van HBO De Peel, dienen en voor te zorgen dat wij aan de directie van 
Bergopwaarts duidelijk maken dat de komende huurverhoging van 2015 geen cent, maar 
dan ook geen cent hoger mag zijn als voor een goede uitoefening van de taken en het ver-
wezenlijken van de doelen van Bergopwaarts strikt noodzakelijk is. Van de corporatie mag 
naar onze mening gevraagd worden dat wanneer de taken maar moeilijk door het huidige 
personeel uitgevoerd kunnen worden er maar een tandje bijgezet moet worden door de 
medewerkers in plaats van een extra kracht aan te nemen. Verder dienen de doelen die de 
corporatie voor ogen heeft zeer kritisch te worden bekeken en – bij noodzaak - daar waar 
mogelijk in financiële zin naar beneden bijgesteld of uitgesteld te worden. Het te bereiken 
doel wat daarbij in het oog moet worden gehouden, is de komende huurverhoging voor het 
jaar 2015 voor ons, de huurders, zo veel als mogelijk te beperken. Het moet beslist uit zijn 
met het verhogen van de huur met percentages zoals we dat de afgelopen jaren hebben 
meegemaakt. De huurder mag en kan niet beschouwd worden als de melkkoe die uitgemol-
ken moet worden om de door minister Blok opgelegde (ver)huurdersheffing op te brengen 
om de misselijk makende escapades van een reeks bestuurders van woningcorporaties die 
hebben plaatsgevonden recht te trekken.

Wat zijn onze mogelijkheden
Zoals we gewend zijn voeren we over de hoogte van de percentages huurverhoging en de 
verdere daarbij komende voorwaarden overleg met Bergopwaarts. Dit overleg dient te ge-
schieden zoals dat in de Overlegwet en de Samenwerkingsovereenkomst met Bergopwaarts 
is vastgelegd. Deze voorschriften schrijven de regels voor waaronder dat overleg plaats 
dient te vinden en hebben niets te maken met de inhoud van het overleg zelf. Kort gezegd 
komt het er op neer dat wanneer Bergopwaarts zich aan de regels voor het overleg houdt 
zij aan het einde van de rit kan zeggen: “HBO, het was ons een waar genoegen overleg met 
u te voeren, maar we stellen de percentages huurverhoging vast zoals wij dat zelf willen”. 
Even terug naar de huurverhoging 2014. In het eerste overleg hierover stuurden wij voor 
de laagste inkomensgroep op uitsluitend het inflatiepercentage van 2½%. Het overleg 
werd moeilijk en ons laatste voorstel aan Bergopwaarts over de huurverhoging 2014 voor 
de laagste inkomensgroep was: “Leg de laagste inkomensgroep ten hoogste totaal 3¼% 
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huurverhoging op in plaats van 4%”. Bergopwaarts nam ons advies in ogenschouw en 
kwam voor deze groep uit op 3½%, slechts een half procent onder het maximum van de 
minister. Hiermee was het overleg ten einde en volgens de regels uitgevoerd. Daarna 
staat er voor ons niets meer open. Dus ….. er wordt goed overleg gevoerd maar het is 
Bergopwaarts die bepaalt.

Parlementaire Enquête Woningcorporaties
We weten niet wat er overblijft van de adviezen die in de rapportage van de commis-
sie Parlementaire Enquête Woningcorporaties worden gegeven met betrekking tot de 
inspraak van huurders organisaties op het gebied van de huurverhoging. Deze rapportage 
werd onlangs in de Provinciale Vergadering van de Woonbond in Tilburg besproken. Twee 
van onze bestuursleden namen deel aan deze vergadering. Een spreker van de Woonbond 
bleek uiterst positief te zijn over deze rapportage en rekende er op dat de huurders 
organisaties veel meer bevoegdheden zouden krijgen en zelfs het instemmingsrecht over 
de jaarlijkse huurverhoging zouden bekomen. Onze bestuursleden denken dat het niet 
zover zal komen omdat minister Blok al eerder te kennen heeft gegeven niet al te veel 
zaken uit de rapportage in het wetsvoorstel op te willen nemen. Voor wat dit betreft 
rest ons niets anders dan af te wachten.

Positief het overleg in
We gaan als HBO bestuursleden op een positieve wijze het overleg met Bergopwaarts 
over de komende huurverhoging 2015 in. We hebben in ieder geval daar voldoende tijd 
voor want half mei 2015 gaan meestal de huurverhogingsbrieven van Bergopwaarts naar 
de huurders toe. Voor de laagste inkomensgroep zou de maximale huurverhoging uitko-
men op 1% inflatie plus 1½% extra verhoging, totaal 2½% dus. Wij denken dat u het met 
ons eens zal zijn wanneer we ook nu weer inzetten op uitsluitend het inflatiepercentage 
van 1%. Wellicht zit er dan ook nog wat ruimte in voor de middeninkomensgroep. Die zou 
dan mogelijk op 2% uit kunnen komen.



Laat ons iets weten
Bergopwaarts verhuurt ruim 4700 woningen aan u, de huurders. Wij hebben u aangegeven 
hoe het in de jaren hiervoor is gegaan, wat de omstandigheden voor dit jaar zijn en hoe 
wij als bestuursleden er in staan voor de huurverhoging 2015. Onze hoop is er op gevestigd 
dat u met ons heeft meegelezen, uw eigen mening daarover hebt gevormd en tot een oor-
deel over het geheel bent gekomen. Wij zijn heel erg benieuwd naar uw oordeel.
 
	 •	Hebben	wij	u	voldoende	duidelijk	gemaakt	hoe	het	de	voorgaande	jaren	is 
  gegaan met de huurverhoging??
	 •	Begrijpt	u	welke	mogelijkheden	ons	ten	dienste	staan	in	het	overleg	met	
  Bergopwaarts??
	 •	 Is	door	ons	goed	omschreven	wat	wij	zullen	proberen	te	bereiken??
	 •	Bent	u	het	eens	met	datgene	wat	we	proberen	te	bereiken??

Wanneer u in de mogelijkheid bent om ons hierover uw mening te laten weten dan zouden 
wij dat zeer op prijs stellen.
Wellicht kunt u ons een mailtje sturen waarin u op uw eigen wijze aangeeft wat u vindt. 

Ons adres is bestuur@hbodepeel.nl. 
Maakt u geen gebruik van internet, bel ons dan op 0493-323200 (boodschap inspreken kan 
hier ook). 

Kom op een donderdagmorgen naar ons inloopspreekuur in ons kantoor aan de Stijn 
Streuvelslaan 48a te Deurne tussen 10.00 uur en 12.00 uur en geef ons uw mening hierover. 

Schrijf ons een briefje, het adres is Bestuur HBO De Peel, Stijn Streuvelslaan 48a, 5751XZ 
Deurne. 

Weet dat elke reactie bij ons van harte welkom is, dat wij graag van uw mening gebruik 
maken en dat wij  hopen dat zoveel mogelijk huurders zich betrokken voelen bij dit zo van 
groot belang zijnde onderwerp.
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Sociaal wijkbeheerder, mevrouw Moniek Hoeve, is sinds ruim een jaar 
werkzaam in Asten. Gedurende die tijd had zij eigenlijk geen vaste plek 
van waar uit zij haar werk kon doen en bijvoorbeeld in gesprek kon gaan 
met bewoners. Uit de contacten die zij had met bewoners bleek dat ook 
de bewoners behoefte hadden aan een dergelijke plek, een punt in de 
wijk waar zij terecht kunnen met hun vragen, maar ook waar ze geza-
menlijk activiteiten kunnen ondernemen. Moniek heeft toen aangeklopt 
bij de gemeente Asten en woningbouwvereniging Bergopwaarts om te 
bezien of in een dergelijke locatie kon worden voorzien. De gemeente 
en Bergopwaarts vonden elkaar en het resultaat was dat er een woning 
van Bergopwaarts beschikbaar werd gesteld aan het Boletenplein num-
mer 25 te Asten. 

In gesprek met Moniek Hoeve
Over de inhoud van haar functie en haar werkzaamheden vertelde 
Moniek ons het volgende. In het algemeen gesteld signaleert zij zaken 
die de aandacht vragen in de gemeente. U zult haar dan ook regelmatig 
rond zien fietsen. Ze bekijkt dan hoe de wijken er uit zien, of er iets 
opvalt wat speciale aandacht vraagt, maar ook zomaar, gewoon om een 
praatje te maken. Stoort u zich aan bepaalde zaken? Vraagt u zich af 
waarom de gemeente of de woningbouwvereniging daar geen aandacht 
aan besteden? Zou u wel eens met een groep of alleen iets willen onder-
nemen in de wijk om daarmee een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld 
de leefbaarheid? Maakt u zich zorgen over uw buurman of buurvrouw of 
iemand anders in de wijk en weet u niet hoe u dat aan moet pakken? 
Moniek geeft aan dat zij in dit soort gevallen graag contact met u heeft 
om te bezien of er samen iets aan te doen valt.

De Stip
Sinds september 2014 is Moniek aanwezig in dit wijkondersteuningspunt 
aan het Boletenplein 25 in de Paddenstoelenwijk te Asten. Dit onder-
steuningspunt biedt de mensen uit de buurt de mogelijkheid om tijdens 
de inloopuren eens binnen te lopen. Men kan daar een krantje lezen, 
iets op internet opzoeken, een kopje koffie of thee drinken en een 
praatje maken met Moniek of andere wijkgenoten. Ook bestaat de 
mogelijkheid om een persoonlijk gesprek met haar te voeren om bij-
voorbeeld ondersteuning te vragen bij zaken waar men in het dagelijks

leven mee te maken heeft. 
Moniek houdt momenteel inloop-
spreekuren op dinsdag, woensdag 
en donderdag van 10.00 tot 11.30 
uur, maar deze zullen in de toe-
komst worden aangepast aan de 
behoefte van de wijkbewoners. 
De Stip wordt ook nog gebruikt voor 
andere activiteiten van en voor de 
mensen uit de buurt. Dit kunnen 
vergaderingen zijn maar ook spel 
en knutsel activiteiten die georga-
niseerd worden door enthousiaste 
buurtbewoners.

Het wijkondersteuningspunt werd 
op 28 augustus officieel geopend 
door wethouder Jac Huijsmans en 
manager Wonen Mark Kieft van 
Bergopwaarts. De eerste ervaringen 
van Moniek en van diverse bezoe-
kers van De Stip zijn erg positief en 
geven aan dat De Stip echt voor-
ziet in de behoefte van en voor de 
buurtbewoners.

Contact
Wilt u in contact komen met Moniek 
Hoeve dan is dat mogelijk op de 
hiervoor aangegeven inloopspreek-
uren in De Stip maar ook via het 
e-mailadres: 
m.hoeve@oniswelzijn.nl 
of telefonisch via 06 29085003.

Wijkondersteunings-
punt De Stip in Asten 
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Uit het archiefmateriaal van HBO De Peel bleek dat de huidige vicevoorzitter van ons be-
stuur, Jan van Geffen, op 10 maart 2002 voor het eerst wordt genoemd als bestuurslid van 
de toenmalige HBO Deurne-Asten. In de maand oktober 2014 was dit dus 12½ jaar geleden. 
De bestuursleden van HBO De Peel wilden een dergelijk uniek jubileum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en organiseerden een soort “verassingsvergadering” op 22 oktober 2014.

Verassing
Voor Jan volkomen onverwacht werd hij tijdens deze vergadering echt in het zonnetje ge-
zet. Voorzitter Conny Raasveldt memoreerde dat er rond 2004 ernstige problemen ontston-
den in het toenmalige bestuur. Jan heeft toen, samen met de nu overleden bestuursleden 
Cor Kools en Wim Martens, de schouders 
gezet onder het restant en samen zijn zij 
in staat gebleken de HBO een enorm goede 
doorstart te geven.

Diverse bestuursfuncties
Jan van Geffen bekleedde zo’n beetje alle 
functies die je maar kunt bedenken in een 
bestuur. Hij was secretaris, penningmees-
ter, voorzitter en nu vicevoorzitter en soms 
meerdere functies tegelijkertijd.
Uit naam van alle bestuursleden dankte de 
voorzitter Jan voor zijn inzet voor HBO De 
Peel en bood hem daarvoor een cadeau onder couvert aan. Zij liet dit vergezeld gaan van 
een prachtige ruiker die bestemd was voor Jan’s echtgenote Martha.

Dankjewel Jan!!
Het bestuur van HBO De Peel, de huurders van Bergopwaarts en Bergopwaarts zijn Jan van 
Geffen veel dank verschuldigd. Met die woorden werd deze “verassingsvergadering” van 
HBO De Peel beëindigd. 

Jan van Geffen 12½ jaar 
bestuurslid HBO De Peel 



Als huurder of woningzoekende kunt u met veel vragen en problemen 
bij uw woningcorporatie terecht. Gelukkig maar! Toch kan het gebeuren 
dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw verzoek, vraag 
of klacht. Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke regionale 
geschillencommissie. 

Dit voorjaar is de vernieuwde website van de regionale geschillencom-
missie live gegaan. Reden om de geschillencommissie nog eens onder de 
aandacht van onze huurders te brengen. Want, hoe gaat de commissie 
te werk en wanneer kunt u er terecht? We spreken de voorzitter, Reinou 
Kieboom, over haar werk. Ook Conny Raasveldt is bij het gesprek aan-
wezig. Zij is voorzitter van huurdersbelangenorganisatie HBO De Peel uit 
Deurne. Conny vertelt waarom het zo belangrijk is dat er een onafhan-
kelijke geschillencommissie is. 

Objectief bekijken en oordelen
De regionale geschillencommissie heeft vijf leden. Zij kijken allemaal 
objectief en vanuit hun eigen deskundigheid naar het geschil dat ze 
behandelen. Conny vertelt: “Onze ervaring is dat huurders al gauw een 
stempel krijgen, dat ze soms niet voor ‘vol’ worden aangezien. Wij 
vinden het daarom belangrijk dat de geschillencommissie voldoende 
inhoudelijke bagage heeft om een zaak objectief te bekijken en hier-
over te oordelen. De huurdersbelangenorganisaties zijn dan ook nauw 
betrokken geweest bij de selectie van de commissieleden. De commissie 
bestaat nu uit juridische deskundigen en leden met een bouwkundige, 
maatschappelijke en sociale achtergrond. En vanzelfsprekend hebben ze 
geen enkele relatie met de deelnemende woningcorporaties”.

Oplossingen zoeken
Reinou: “De huurder vindt dít, de corporatie vindt dát. Dan is er sprake 
van een geschil. De commissie heeft dan de taak om onafhankelijk te 
beoordelen wat een goede oplossing is voor het geschil. Het gaat ons er 
niet alleen om wie er gelijk heeft. We proberen ook altijd naar oplossin-
gen te zoeken waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn.” 

De hoorzitting
Als er een geschil is ingediend bij 
de geschillencommissie komt er een 
hoorzitting. Deze vindt plaats op 
neutraal terrein, bijvoorbeeld in het 
plaatselijke gemeenschapshuis. Tij-
dens zo’n hoorzitting krijgen zowel 
de woningcorporatie als de huurder 
de gelegenheid om het geschil toe 
te lichten. De commissieleden heb-
ben dan ook de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Reinou:”Als het 
geschil gaat over renovatiewerk, 
kan het zelfs voorkomen dat we de 
hoorzitting schorsen en even bij 
de woning gaan kijken om een goed 
beeld van de situatie te krijgen”.

Het advies is bindend
Het advies dat de geschillencommis-
sie vervolgens geeft, is een bindend 
advies. Dat betekent dat de woning-
corporatie dit advies móet opvol-
gen. Voor de huurder is er daarna 
nog een mogelijkheid om naar de 
rechter te stappen. “Natuurlijk ho-
pen we dat het zover niet komt”. 

De regionale geschillen-
commissie is er voor u 
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Toezicht
Eens per jaar is er een evaluatie van het werk van de regionale geschillencommissie. Rei-
nou: “Het is goed om bijvoorbeeld van een huurdersorganisatie terug te horen hoe huur-
ders het proces bij de geschillencommissie hebben ervaren. 
En zo’n belangenorganisatie krijgt tijdens de evaluatie een goed beeld van hoe we wer-
ken”. Conny: “Huurders denken soms toch dat een geschillencommissie niet onafhankelijk 
is omdat de leden in opdracht van de corporaties hun werk doen. Tijdens zo’n evaluatie 
bespreken we ook wat we kunnen doen om dit beeld bij te stellen. Want, de geschillen-
commissie is en blijft écht onpartijdig”. 

Maak het bespreekbaar
Beide dames zijn blij dat er aandacht is voor het werk van de geschillencommissie. Conny: 
“Als je ergens mee zit, blijf er niet mee rondlopen, maar maak het bespreekbaar. En, weet 
je niet zo goed hoe? Overleg dan met de huurdersbelangenorganisatie van je corporatie”. 
Reinou besluit: “Voordat huurders een geschil kunnen voorleggen aan de commissie, moe-
ten zij hierover wel al een schriftelijke reactie hebben ontvangen van de directeur van de 
corporatie. Een geschil voorleggen is gratis en hoorzittingen vinden altijd in de avonduren 
plaats. Zo proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden”. 

Voor wie? 
De regionale geschillencommissie is er voor huurders van Goed Wonen Gemert, Woning-
stichting Laarbeek, Woningbouwvereniging Bergopwaarts Deurne, Peelrand Wonen Boekel 
en Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen.

Meer informatie? 
Op de website van de regionale geschillencommissie www.regiogeschillencommissie.nl 
leest u meer informatie over de procedure bij, en de voorwaarden voor het indienen van 
een geschil. Ook vindt u er voorbeelden van geschillen en een formulier waarmee u een 
geschil kunt indienen.

Ondersteuning?
Wanneer u als huurder een geschil met Bergopwaarts aan de geschillencommissie wenst 
voor te leggen en u weet niet op welke manier u hieraan moet beginnen, neem contact op 
met ons, het bestuur van HBO De Peel, en wij vertellen u precies hoe dit moet en zo u dit 
wenst, ondersteunen wij u bij de procedure.

Conny Raasveldt  -  Reinou Kieboom
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We komen er niet onderuit om weer eens uw aandacht te vragen voor 
onze website, www.hbodepeel.nl. 
Zoals u allen zelf aan den lijve heeft ondervonden zitten wij, de huur-
ders, nog steeds in de hoek waar klappen worden uitgedeeld in de vorm 
van extreem hoge huurverhogingen. Wat heeft de website van HBO De 
Peel daar nu mee te maken vraagt u zicht wellicht af. 
Op deze website plaatsen wij met regelmaat nieuwe en vernieuwde 
berichten van de Woonbond en andere organisaties die met huren en 
huurders te maken hebben. Ook plaatsen wij bestuurszaken van onze 
HBO er op en mededelingen over de activiteiten die we vanuit ons 
bestuur ondernemen. 

Wij roepen u op om niet alleen onze website te bezoeken, maar ook om 
in onze richting te reageren wanneer u vindt dat een reactie noodzake-
lijk of goed of aanvullend zou kunnen zijn. Meningen van u, de huurders, 
zijn voor ons uiterst belangrijk, omdat wij in de overleggen die wij voe-
ren met directie en medewerkers van Bergopwaarts en de gemeentelijke 
overheden de taal van de huurders moeten spreken en de gedachten van 
de huurders dienen over te brengen.

Huurderspanel
Een enkele keer is het noodzakelijk om over een bepaalde zaak of over 
een bepaalde maatregel direct de mening van de huurders te peilen. 
Daarvoor hebben we vorig jaar het “huurderspanel” gevormd. Een 
bestand van nu ongeveer 90 huurders die ons hun e-mail adres hebben 
gestuurd. Wij denken één of hooguit tweemaal per jaar het huurder-
spanel om hun mening te vragen en die mening op een goede manier te 
gebruiken.

90 e-mail adressen op een bestand van ongeveer 4700 verhuurde wonin-
gen vinden wij eigenlijk veel te weinig. Wij roepen u dan ook op om u 
aan te sluiten bij het digitale huurderspanel en uw e-mail adres aan ons 
te sturen (of een verkeerd adres te wijzigen) via bestuur@hbodepeel.nl. 
Wij beloven u dat we er op een goede manier mee om zullen gaan en uw 
adres niet te (laten) misbruiken.

DOE EN DENK MET ONS MEE!!!

Onze website


