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      HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL 
 

 JAARVERSLAG 2016 
 
 

INLEIDING 
 
In algemene zin kunnen we als bestuursleden van de Stichting Huurders Belangen 

Organisatie De Peel(HBO) tevreden zijn over het huurdersklimaat en de maatregelen 

op het gebied van “het huren” die voor ons, de huurders en woningzoekenden bij  

Woningbouwvereniging Bergopwaarts, in het jaar 2016 hebben gegolden en werden 

toegepast. 

 

Wanneer je als huurdersorganisatie  de vertegenwoordiging van de huurders en 

woningzoekenden bij onze verhuurder Bergopwaarts als hoofddoel in je statuten 

hebt  staan, is het van het grootste belang dat de relatie tussen de verhuurder  

Bergopwaarts en het bestuur van onze HBO zo goed als mogelijk is. We spreken 

hier weliswaar van een, enigszins bijzondere, zakelijke relatie, maar als huurder en 

verhuurder ben je feitelijk tot elkaar veroordeeld om in goed overleg het “huurders-

klimaat” te bepalen. Het  zal voor eenieder duidelijk zijn dat het noodzakelijk is dat 

beide partijen zich volledig zullen moeten inzetten om, met behoud van de eigen 

identiteit, zowel voor Bergopwaarts als voor haar huurders de meest gunstige resul-

taten uit de diverse overleggen dienen te halen. Het is naar onze mening namelijk 

zo dat een verhuurder slechts dan de beste resultaten kan behalen, wanneer zijn 

huurders “tevreden huurders” zijn.  

 

Welnu, wij hebben aan het einde van het jaar 2016 kennis kunnen nemen van het 

concept ondernemingsplan van Bergopwaarts. Wanneer we ons hier veroorloven 

om uit de inleiding van dit concept het volgende te citeren: “Het ondernemingsplan 

geeft de kern weer van waar corporaties voor staan: tegemoet komen aan het ver-

anderproces om de huurder centraal te stellen”. En verder: “Onze blik verruimen van 

stenen naar wonen”, “Van tevreden klant naar meer waardering voor en van de 

klant” en “Van verantwoording naar verantwoording, inzichtelijkheid en her-

kenbaarheid”. 

Het definitieve ondernemingsplan van Bergopwaarts zal begin 2017 worden gepu-

bliceerd, maar wanneer in het concept op een hiervoor geciteerde wijze het zicht op 

de huurder wordt gekwalificeerd, mogen wij er als HBO bestuur het volste vertrou-

wen in hebben dat het ook in 2017 wel goed zal zitten met het huurdersklimaat voor 

de huurders en woningzoekenden van en bij Bergopwaarts.  
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UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 
 

De inzet van onze bestuursleden is in het jaar 2016 zo optimaal als mogelijk geweest. 

Wij vertrouwen er op dat de woningzoekenden en de huurders van Bergopwaarts, de 

medewerkers van Bergopwaarts in de breedste zin van het woord en alle organisaties 

en instanties waar wij als HBO in 2016 mee hebben samengewerkt of op enigerlei 

andere wijze mee in aanraking zijn gekomen, HBO De Peel hebben ervaren als: 

   

    een organisatie die door goede communicatie met de huurders van Bergop-

waarts de taal van deze huurders spreekt en daarbij kan bogen op een zo breed 

mogelijk draagvlak onder deze huurders; 

    een open, laagdrempelige en vertrouwde organisatie, waar van een goede wis-

selwerking tussen het bestuur en de huurders kan worden gesproken; 

    een goede en betrouwbare overlegpartner in de richting van woningbouwvereni-

ging Bergopwaarts, de gemeenten Asten, Deurne en Helmond en alle overige in-

stanties waarmee overleg wordt gevoerd en wordt samen gewerkt. Zakelijke ver-

schillen van mening mogen daarbij niet uit de weg worden gegaan; 

    een organisatie die zich middels een goede oriëntatie, scholing en bijscholing op 

het gebied van de volkshuisvesting, een goede vertegenwoordiger van de huur-

ders van Bergopwaarts mag noemen; 

    Een organisatie die met inzet van de hiervoor gestelde organisatorische doelen, 

activiteiten ontplooien die er voor zorgen dat voor de huurders van Bergopwaarts 

een zo goed mogelijk “huurdersklimaat” werd en wordt geschapen en in stand 

wordt gehouden.  

 
Wij, de bestuursleden van HBO De Peel, vonden in 2016 in de hiervoor gestelde leid-

raad een goed fundament om daar onze werkzaamheden in het belang van de huur-

ders van Bergopwaarts op te baseren. Wij vertrouwen er op dat u de hiervoor opge-

somde punten in het overige deel van dit jaarverslag zult herkennen. 

 

 

HET BESTUUR VAN HBO DE PEEL 
 

Samenstelling van het bestuur 
In het jaar 2016 vonden er geen mutaties plaats in de samenstelling van het be-

stuur. Gedurende het hele jaar bestond het bestuur uit onderstaande personen, die 

de bij hun naam geplaatste functie uitoefenden: 

 

C.N.E. (Conny) Raasveldt,  voorzitter 

A.J. (Ton) van de Weerd,  secretaris 

W.C. (Wim) Goossens,   penningmeester 

J.J.J. (Jan) van Geffen,   vice-voorzitter 

M.A.C. (Martie) van den Berg,  bestuurslid 

V.L.F. (Vivian) Willekens,   bestuurslid 

J. (Hans) van Eijk,  bestuurslid 
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Voorzitterschap 

Het voorzitterschap werd uitgeoefend door mevrouw Conny Raasveldt. Zij zat de 

vergaderingen van HBO De Peel voor en bepaalde samen met de secretaris de 

agenda. Door de overige bestuursleden konden vanzelfsprekend voor of bij de aan-

vang van de vergadering punten voor de agenda worden ingebracht. De voorzitter 

was verder verantwoordelijk voor het bijhouden van de activiteitenlijst van de be-

stuursleden. De voorzitter vertegenwoordigde HBO De Peel in de Commissie Wo-

nen van de gemeente Helmond en had verder zitting in het overleg over de Presta-

tieafspraken tussen huurdersorganisaties en de gemeente Helmond. HBO De Peel 

is lid van de Nederlandse Woonbond en onze voorzitter is al geruime tijd geleden 

gekozen tot lid van de Verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van 

deze Woonbond. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat van HBO De Peel is een geheel open systeem dat is samengesteld 

door onze secretaris Ton van de Weerd. Alle stukken uit het archief of uit het lopen-

de secretariaatsjaar (hard copy en/of gedigitaliseerd) waren zonder enige beper-

king, direct en zonder tussenkomst van wie dan ook, ter inzage voor álle bestuurs-

leden. Geen enkel stuk was voor enig bestuurslid niet ter inzage en na elke gerubri-

ceerde 40 administratieve aanvullingen, ontvingen alle bestuursleden per  

E-mail een update van het correspondentie overzicht. Op deze wijze konden alle 

bestuursleden doorlopend kennisnemen van de onderwerpen van stukken die in 

2016 in en uit zijn gegaan. 

In het jaar 2016 passeerden 1530 in- en uitgaande berichten het secretariaat van 

onze HBO. Deze berichten werden in de vorm van ontvangen en verstuurde 

stukken, brieven en e-mails, alle geregistreerd en digitaal en/of op papier 

opgeslagen binnen het secretariaat. 

De secretaris was verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen van de verga-

deringen, de meldingen huurders aan Bergopwaarts, het opmaken van de concep-

ten voor adviezen, de zienswijze op de scheiding DAEB niet DAEB en de opstelling 

van de uitgaande post, de artikelen en de opmaak van Huurders Informatie, het be-

leidsplan 2017 en het Jaarverslag 2015. Opgemerkt wordt dat daar waar nodig de 

van belang zijnde zaken in concept langs alle bestuursleden werden gezonden voor 

hun op- en/of aanmerkingen. De secretaris was verder de administrator van de 

website van HBO De Peel, www.hbodepeel.nl. Hij zorgde er voor dat de nieuws-

voorziening op deze site zo actueel als mogelijk bleef. 

Door het secretariaat werd middels abonnementen gezorgd voor aanvulling van de 

vakliteratuur. Brochures van de Woonbond vormden het leeuwendeel van deze vak-

literatuur, die verder bestaat uit wetten, voorschriften etc. Van de aanvullingen in de 

vakliteratuur werden de bestuursleden op de hoogte gehouden en/of ontvingen daar 

eigen exemplaren van.  

 

Financiële zaken  

Door penningmeester W. (Wim) Goossens werd in december 2016 de begroting 

voor het jaar 2017 opgemaakt en ingediend bij de directie van Bergopwaarts. Deze 

begroting is inmiddels, nog in 2016, goedgekeurd. 
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Over het financiële boekjaar 2016 wordt door de penningmeester een financieel 

verslag opgemaakt. Begin 2017 zullen deze stukken ter controle en vastlegging in-

een financieel verslag worden overgedragen aan het accountantskantoor. 

Verslagen daarvan zullen worden aangeboden aan de Directeurbestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering van Bergopwaarts. 

 

Beleidsplan 2017  

De secretaris heeft in december 2016 een concept Beleidsplan 2017 opgemaakt en 

voorgelegd aan de bestuursleden van HBO De Peel en de “Huurderscommissaris-

sen” uit de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts. Na goedkeuring van dit 

concept door de bestuursleden, werd het Beleidsplan 2017 aan de Directeur-

bestuurder van Bergopwaarts en een aantal andere bij de HBO betrokken 

functionarissen en organisaties aangeboden. Het Beleidsplan 2017 van HBO De 

Peel is begin januari 2017 op onze website geplaatst en is daar voor alle 

geïnteresseerden te lezen. 

 

Scholing / Opleiding bestuur 

Wetten en voorschriften die te maken hebben met de volkshuisvesting zijn regelma-

tig in beweging. De invoering van de vernieuwde Woningwet in 2015 is daar een erg 

goed voorbeeld van. 

Het is van groot belang voor de leden van het bestuur van HBO De Peel om een 

goede gespreks- en overlegpartner te zijn en te blijven voor de corporatie, de ge-

meenten en alle overige instanties waarmee volkshuisvestingszaken en huurders-

belangen dienen te worden overlegd en besproken.  

De kennis en kunde van de afzonderlijke bestuursleden dienen voor dit doel 

kwalitatief op een goed peil te zijn. Verder dienen de adviezen die van ons als 

bestuur gevraagd worden, verantwoord en van goede kwaliteit te zijn. Het is daarom 

van grote betekenis dat de bagage van onze bestuursleden, op volkshuisvestelijk 

terrein, goed op peil wordt gebracht en gehouden.  

Cursussen en symposia op dit gebied werden veelal aangeboden door het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum. De kosten voor het volgen van deze 

cursussen en symposia waren in onze ogen weliswaar vrij hoog, maar dit was voor 

ons bestuur geen reden om, wanneer zich een voor ons interessant onderwerp 

voordeed, deze toch te volgen.  

 

In het jaar 2016 is door één of meerdere bestuursleden deelgenomen aan 

cursussen en symposia van o.a. de Woonbond met de onderwerpen: 

 

 28-06-2016   Regiosymposium Overloon: Omgaan met de achterban 

 19-07-2016 Werkatelier DAEB en niet DAEB te Eindhoven 

 22-09-2016 Symposium Huurbeleid Eindhoven 

 10-10-2016 Presentatie RIGO Kernvoorraad corporaties Helmond 

 30-11-2016 Cursus Energiebesparing Deurne 
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Vertegenwoordiging van de HBO 

Zoals in de voorgaande jaarverslagen, vanaf 2006, steeds werd vastgelegd, staat in 

artikel 12 van onze statuten dat onze huurders belangen organisatie in en buiten 

rechte vertegenwoordigd dient te worden door het bestuur, dan wel door twee of 

meer leden van het dagelijks bestuur.  

Het is de intentie van het bestuur om hier scherp de hand aan te houden wat in 

2016 dan ook is gebeurd. Deze voorgeschreven en - zoveel als mogelijk - 

toegepaste regel uit de statuten, voorkomt (ongewenst) solistisch optreden van de 

afzonderlijke leden van het bestuur van de HBO.  

 

  

VERGADERINGEN EN OVERIGE OVERLEGSITUATIES 
 

Bestuursvergaderingen 

Algemeen Bestuur vergaderingen 

In 2016 werden 15 Algemeen Bestuur vergaderingen gehouden. Op deze vergade-

ringen waren, met een enkele uitzondering, alle leden van ons bestuur aanwezig. 

De reguliere vergaderingen vonden vrijwel alle plaats op de eerste woensdag van 

de maand, de overige vergaderingen werden afzonderlijk ingelast.  

Met de manager Wonen van Bergopwaarts, de heer M. Kieft, vond 14 maal overleg 

plaats tijdens deze Algemeen Bestuur vergaderingen. Onderwerpen van overleg 

tussen ons bestuur en de heer Kieft werden wederzijds geagendeerd. 

Secretaris Ton van de Weerd notuleerde deze vergaderingen en verzorgde  

snelle verzending daarvan naar de bestuursleden en de heer Kieft. 

Dagelijks Bestuur vergaderingen 

Wekelijks, op de maandagmorgen, vond overleg plaats van het Dagelijks Bestuur. 

In 2016 gebeurde dit 48 maal. Voorzitter Conny Raasveldt, secretaris Ton van de 

Weerd en penningmeester Wim Goossens namen in dit overleg de lopende zaken 

door en maakten afspraken die direct van doen hebben met het reilen en zeilen van 

het bestuur van HBO De Peel. Een dergelijk, zeer informeel, overleg zorgde er voor 

dat dit driemanschap geheel op de hoogte was van alle actuele relevante bestuurs-

zaken en bestuursactiviteiten.  

 

Bestuurlijk overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts  

In 2016 werd 3 maal overleg gevoerd met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 

de heer Theuws. Dit overleg bestond uit twee reguliere vergaderingen met een 

agenda die na wederzijdse inbreng in overleg werd samengesteld. Verder vond nog 

een afzonderlijk geplande informatiebijeenkomst plaats. 

Het overleg met de directeurbestuurder is open in vindt in een goede sfeer plaats.  

Tijdens de twee reguliere vergaderingen kwamen onder andere de volgende be-

langrijke zaken aan de orde: 

 

 Werving leden voor de Raad van Commissarissen 

 Beleidsplan HBO De Peel 

 Het huurbeleid 

 De consequenties van de nieuwe Woningwet 
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 Huurverhoging 2016 

 Nieuwe Woningwet 

 Toewijzingsbeleid aan statushouders 

 Projecten van Bergopwaarts 

 Scheiding DAEB niet DAEB 

 Het nieuwe Ondernemingsplan 

 

In het verleden is gebleken dat het geen enkel bezwaar ontmoet om met de Direc-

teurbestuurder buiten de reguliere vergaderingen om, een overleg te plannen over 

zaken die wij als HBO met hem zouden wensen te bespreken. 

 

Overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts 

Met de heer M. Kieft, manager Wonen bij Bergopwaarts, werd in 2016 14 maal 

overleg gevoerd, veelal op de Algemene Bestuursvergaderingen van HBO De Peel, 

maar ook daarbuiten. De onderwerpen voor de agenda werden zowel door de HBO 

als door de heer Kieft aangedragen. Met betrekking tot het overleg over de jaarlijkse 

huurverhoging is het de gewoonte geworden om dit direct in het begin van het jaar 

te starten. De huurverhoging 2016 wordt later in dit jaarverslag beschreven. 

Wanneer informatie diende te worden verstrekt over onderwerpen waar andere me-

dewerkers van Bergopwaarts meer direct mee belast zijn, liet de heer Kieft zich ter 

vergadering door deze medewerkers vergezellen om de in te brengen informatie zo 

compleet als mogelijk over te kunnen brengen. 

Onderstaande onderwerpen stonden op de agenda voor het overleg met de heer 

Kieft en werden tenminste éénmaal besproken. Sommige onderwerpen werden 

meerdere malen besproken. 

 

  Huurverhoging 2016 

  Huisvesting statushouders 

  Regionale Geschillencommissie 

  Resultaten koffiegesprekken van Bergopwaarts 

  Huurdersavonden nieuwe stijl 

  Prestatieafspraken met de gemeente Deurne en Asten 

  Uitzonderingen op de vastgestelde eenheidshuren 

  ABC onderhoudslijst 

  Bloemenwijk Asten 

  Bod  Bergopwaarts voorgenomen activiteiten 

  Procedure vernieuwing Samenwerkingregeling 

  Streefhuur versus Eenheidshuur 

  Vernieuwing website en software Bergopwaarts 

  Maatregelen na hagelstorm voor woningen Bergopwaarts 

  Energiemaatregelen 

  Ondernemingsplan Bergopwaarts 

  Verwijdering asbest 

  DAEB niet DAEB 

  Nulopdemeterwoning Ligthartstraat Deurne 

  Toewijzing 8 woningen aan autisten 
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Wanneer de noodzaak tot het inlassen van een overleg met de manager Wonen 

buiten het reguliere schema zich aandiende, ontmoette dit geen enkel bezwaar. 

Deze overlegsituatie kwalificeren wij voor het jaar 2016 als zeer goed. 

 

Overleg met overige medewerkers van Bergopwaarts 

Afhankelijk van het onderwerp van overleg werd in 2016 nog in een aantal gevallen 

overleg gevoerd met één of meer medewerkers van Bergopwaarts. 

 

Overleg met de “Huurderscommissarissen” van Bergopwaarts  

De commissarissen die op bindende voordracht van ons bestuur in de Raad van 

Commissarissen van Bergopwaarts zitting hebben, zijn mevrouw mr. N. Ogg, advo-

caat te Eindhoven en de heer drs. E.A.H. Delsing, voorzitter Raad van Bestuur zorg-

instelling Land van Horne te Weert. In 2016 werd tweemaal met hen overleg ge-

voerd. In het eerste overleg werd door het gehele bestuur kennis gemaakt met de 

laatstbenoemde commissaris de heer Delsing en werden verdere afspraken ge-

maakt voor de komende reguliere overleggen. Aan de commissarissen werd verder 

uitleg gegeven over de meest actuele zaken van dat moment. 

In het tweede overleg werd uitgebreid aandacht geschonken aan het concept be-

leidsplan 2017 van HBO De Peel, het concept ondernemingsplan van Bergop-

waarts, de scheiding DAEB niet DAEB en de zienswijze die wij daarop hebben in-

gediend en het functioneren van ons bestuur, dat van HBO De Peel.  

Onze bestuursleden hebben allen aangegeven zeer positief te zijn over de inhoud, 

de kwaliteit en de sfeer van de eerste overleggen met de beide commissarissen. 

 

Overleg met de gemeenten Asten en Deurne 

 

Asten.  

De portefeuille Volkshuisvesting berust in Asten bij de heer Th. Martens. In principe 

voeren wij éénmaal per jaar overleg met deze wethouder. In verband met het ma-

ken van prestatieafspraken met de gemeente Asten is er een enigszins onduidelijke 

situatie ontstaan en heeft er in 2016 ook geen overleg met wethouder Martens 

plaatsgevonden. 

Eind 2015 was men, zo luidde onze informatie, binnen het gemeentelijk apparaat 

van Asten bezig met het maken van een concept voor deze prestatieafspraken. De 

mondelinge afspraak met onze voorzitter werd gemaakt dat wij begin 2016 een uit-

nodiging zouden ontvangen om, samen met de vertegenwoordiging van Bergop-

waarts hierover te komen spreken met de gemeente Asten. Deze uitnodiging heb-

ben wij niet ontvangen.  

Medio juni 2016 ontvingen wij, via Bergopwaarts, het bericht dat zowel Bergop-

waarts als HBO De Peel door de gemeente Asten uitgenodigd werden om over de 

prestatieafspraken te komen spreken ten kantore van woningcorporatie WoCom, 

samen met hun huurdersorganisatie De Pan. In verband met het feit dat 90% van 

de huurwoningen in Asten, die door woningcorporaties worden verhuurd, in eigen-

dom van Bergopwaarts zijn hebben wij aangegeven de voorkeur te geven aan een 

direct overleg hierover met de gemeente Asten en onze verhuurder Bergopwaarts. 

Een eerste overleg hierover heeft op 8 september 2016 plaatsgevonden en zal naar 

alle waarschijnlijkheid in 2017 een vervolg gaan krijgen. 
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Deurne.  

In 2016 werd tweemaal overleg gevoerd met de heer H. Verhees, wethouder Volks-

huisvesting te Deurne en de beleidsontwikkelaar Wonen van de gemeente Deurne 

mevrouw K. Duimelinks-Jansen. De onderwerpen voor de agenda werden weder-

zijds aangedragen, terwijl mevrouw Duimelinks-Jansen het overleg in besprekings-

verslagen vastlegde. Wederzijds werd alle van belang zijnde informatie uitgewisseld 

en werden vragen beantwoord. Vast onderdeel van de agenda is de toelichting op 

het gemeentelijk woningbouwprogramma door de wethouder en de beleidsontwikke-

laar. Verdere van belang zijnde onderwerpen van overleg waren onder andere: 

 

  De Woningmarktregio 

  Het Jaarverslag 2015 en het Beleidsplan 2016 van HBO De Peel 

  Huurverhoging 2016 

  Actualisatie Prestatieafspraken tussen de gemeente Deurne, Woningbouw-

vereniging Bergopwaarts en HBO De Peel 

 

In het kader van de scheiding DAEB niet DAEB, als uitvloeisel van de nieuwe Wo-

ningwet werd een afzonderlijk afstemmingsoverleg gevoerd met mevrouw  

Duimelinks-Jansen van de gemeente Deurne. Voor dit overleg werd de daarvoor 

verantwoordelijke medewerker van de gemeente Asten ook uitgenodigd. Deze gaf 

aan in verband met praktische omstandigheden geen gebruik te kunnen maken van 

deze uitnodiging. Het overleg met de gemeente Deurne over dit onderwerp maakte 

duidelijk dat de beide zienswijzen over de scheiding DAEB niet DAEB in elkaars 

verlengde lagen en veel overeenkomst vertoonden. 

Gesteld mag worden dat het overleg met de gemeente Deurne in 2016 qua sfeer, 

inhoud en kwaliteit, volledig aan onze verwachtingen heeft voldaan. 

 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 

In 2016 werd in Tilburg drie maal een provinciale vergadering gehouden van de 

Nederlandse Woonbond Regio Brabant. Alle vergaderingen werden bezocht door 

twee van onze bestuursleden in een steeds wisselende samenstelling. Onze 

voorzitter Conny Raasveldt is door ons bestuur aangewezen als vaste bezoeker van 

de provinciale vergaderingen. Een roulerend bestuurslid vergezelt haar op deze 

vergaderingen. In 2016 is besloten dat deze Provinciale Vergadering zal worden 

vervangen door de pilot Woning Markt Regio Vergadering. Vanuit ons bestuur zal 

vanzelfsprekend deelgenomen worden aan deze vorm van vergaderen. 

 

ADVISERING AAN BERGOPWAARTS  
 

In 2016 diende HBO De Peel bij haar verhuurder Bergopwaarts een advies en een 

zienswijze in, te weten het advies over de Huurverhoging 2016 en de Zienswijze op 

de scheiding DAEB niet DAEB. 
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Advies Huurverhoging 2016 

In eerste instantie werd vanuit de overheid aangegeven dat de huurverhoging 2016 

gebaseerd zou zijn op het systeem van de huursombenadering. Ook werd aange-

geven dat huishoudens van AOW gerechtigden en huishoudens van 4 en meer per-

sonen, uitgesloten zouden worden van de toegestane extra huurverhoging. Deze 

extra huurverhoging kon toegepast worden op huurders met een huishoudinkomen 

van meer dan € 44.360,-. In een later stadium werd door de minister beslist dat de-

ze maatregelen eerst in 2017 ingevoerd zou worden voor alle woningcorporaties. In 

het overleg over de huurverhoging 2016 zijn wij met Bergopwaarts overeengeko-

men dat voor de huurders van Bergopwaarts reeds nu, in 2016, het model van de 

huursombenadering - voor zover mogelijk – toe te gaan passen. In het kort neerge-

zet kwam de uitkomst van het overleg over de huurverhoging 2016 neer op het vol-

gende resultaat.  

 

 Alle huurders van Bergopwaarts met een huishoudinkomen tot € 44.360 kregen 

 een huurmaatregel opgelegd die zich bewoog tussen 3% huurverlaging en ten 

 hoogste een huurverhoging van 1%; 

 Huurders van Bergopwaarts uit de hoogste inkomensgroep, met een huishoud

 inkomen boven de € 44.360, kregen een huurverhoging van 4,6% opgelegd; 

 De maximale kale huur voor álle woningen van Bergopwaarts, ongeacht het 

 puntenaantal is gesteld op € 674,00 (minus 9 woningen in Helmond); 

 Woningen met een geliberaliseerde huur (dit is kale huur boven € 710,68 prijs-

 peil 2016), kregen een huurverhoging van 0,6%. De woningen met een  

 geliberaliseerde huur (minus 9 woningen in Helmond) worden bij mutatie,  

 teruggebracht naar de sociale huursector. De kale huur wordt daarbij  

 teruggebracht naar €  674,00. 

 

Voor wat betreft de berekening van de huurmaatregel die zich bewoog tussen de 

3% huurverlaging en 1 % huurverhoging kan gesteld worden dat de afstand (in plus 

of min) tussen de kale huur en de streefhuur daaraan ten grondslag lag. 

In onze advisering hebben wij bezwaar gemaakt tegen het wederom toepassen van 

de volle 4% extra huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen boven de 

€ 44.360,-. Opgeteld over de laatste jaren is het huurverhogingspercentage voor 

deze inkomensgroep namelijk al 22,6%. Ons bezwaar hiertegen is niet overgeno-

men door Bergopwaarts. Als argumentatie werd aangevoerd dat huurders uit deze 

inkomensgroep niet tot de doelgroep van Bergopwaarts behoorde en verder werden 

de meerinkomsten uit deze extra huurverhoging aangewend om de lage huurverho-

ging voor de lage- en middeninkomens te financieren. Ook werd meegedeeld dat 

ook voor deze inkomensgroep de maximale huur van € 674,- van toepassing is. 

 

In algemene zin zijn wij als HBO bestuur wel tevreden over de huurmaatregel voor 

het jaar 2016. Wanneer het totale gemiddelde van deze huurmaatregel wordt bere-

kend komen we uit op een percentage van iets minder als 0,6%, het inflatiepercen-

tage voor het jaar 2015. Wij hebben dan ook over het geheel van de huurmaatregel, 

onder vermelding van het eerder omschreven bezwaar, een positief advies uitge-

bracht. 
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Zienswijze scheiding DAEB niet DAEB 

Ingevolge de bepalingen uit de nieuwe Woningwet 2015, dienen woningcorporaties 

hun DAEB (Diensten van Algemeen en Economisch Belang) en niet DAEB ( geen 

Diensten van Algemeen en Economisch Belang) administratief of juridisch te schei-

den en daar een ontwerp over te maken. Verder werd bepaald dat de bij de betrok-

ken woningcorporatie huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) een zienswijze op het 

ontwerp van de scheiding DAEB en niet DAEB dienden op te stellen en deze in te 

dienen bij de betreffende corporatie. 

Ter voorbereiding op het opstellen van een zienswijze, namen wij op 19 juli 2016, 

met drie bestuursleden van de HBO deel aan een Werkatelier scheiding DAEB en 

niet DAEB van de Nederlandse Woonbond. 

Op 17 augustus 2016 presenteerde de manager Bedrijfsvoering van Bergopwaarts, 

mevrouw T. Liebers, een eerste presentatie van de voornemens van Bergopwaarts 

over de scheiding DAEB niet DAEB voor onze bestuursleden. 

Op 5 oktober 2016 presenteerde de Directeurbestuurder van Bergopwaarts, de heer 

Ch. Theuws het “Ontwerpvoorstel scheiding DAEB en niet-DAEB bezit Woning-

bouwvereniging Bergopwaarts” aan de Raad van Commissarissen van Bergop-

waarts, de Ledenraad van Bergopwaarts en de leden van ons bestuur, de Huurders 

Belangen Organisatie De Peel. 

Het voert te ver om in dit jaarverslag in te gaan op het Ontwerpvoorstel en de 

Zienswijze daarop die door ons bestuur is vastgesteld en ingediend. Het is namelijk 

zo dat in het Ontwerpvoorstel een veel breder gebied wordt beschreven dan uitslui-

tend de scheiding van het pure bezit van Bergopwaarts. Juist omdat dit zo bleek te 

zijn, gaat de zienswijze van ons bestuur op dit voorstel ook veel verder dan de 

scheiding van het veelal materiële bezit van Bergopwaarts. 

Zoals hiervoor beschreven in het overleg met de gemeente Deurne, werd in het ka-

der van de scheiding DAEB niet DAEB, een afzonderlijk afstemmingsoverleg ge-

voerd met mevrouw Duimelinks-Jansen van de gemeente Deurne. Voor dit overleg 

werd de daarvoor verantwoordelijke medewerker van de gemeente Asten ook uit-

genodigd. Deze gaf aan in verband met praktische omstandigheden geen gebruik te 

kunnen maken van deze uitnodiging. Het overleg met de gemeente Deurne over dit 

onderwerp maakte duidelijk dat de beide zienswijzen over de scheiding DAEB niet 

DAEB in elkaars verlengde lagen en veel overeenkomst vertoonden. 

In algemene zin kunnen wij hier stellen dat ons bestuur, met zo hier en daar een op- 

of aanmerking, een zeer positieve zienswijze op het ontwerpvoorstel heeft opge-

steld en ingediend bij onze verhuurder Woningbouwvereniging Bergopwaarts.  

 

 

CONTACT MET DE HUURDERS 
 

Spreekuur 

Het bestuur van HBO De Peel verzorgde in haar kantoor iedere donderdagmorgen 

van 10.00 tot 12.00 uur een open inloopspreekuur, dat veelal door voorzitter Conny 

Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd werd ingevuld. Zo werd in 2016 op 50 

donderdagen spreekuur gehouden. Van dit spreekuur werd regelmatig, zij het in 

kleine aantallen, gebruik gemaakt door huurders.  
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Buiten de spreekuren was en is de HBO per telefoon, fax en e-mail te bereiken. Er 

konden mondelinge boodschappen worden ingesproken wanneer het kantoor niet 

bemand was. Post, mail, telefoon en fax werden vrijwel elke dag gecontroleerd en 

zo spoedig mogelijk beantwoord. 

Wanneer huurders de voorkeur gaven aan een afspraak buiten de spreekuurtijden 

om, dan was dat mogelijk, terwijl bij noodzakelijkheid de huurder ook in zijn of haar 

woonomgeving bezocht kon worden. 

 

Meldingen van huurders 

In het afgelopen jaar 2016 werden klachten en meldingen van huurders afgehan-

deld via de procedure die met Bergopwaarts in het verleden is afgesproken. Meldin-

gen over gebreken aan woningen etc. werden direct doorverwezen naar Bergop-

waarts. Van huurders met een klacht werd verlangd dat zij eventuele problemen 

eerst in samenspraak met Bergopwaarts trachtten op te lossen.  

Wanneer tussen een huurder en Bergopwaarts geen overeenstemming over een 

klacht kon worden bereikt en deze huurder zich met die klacht tot ons wendde, werd 

door de HBO een meldingsformulier ingediend bij het vaste aanspreekpunt van 

Bergopwaarts voor deze zaken. 

In de melding werden de problemen en/of grieven van de huurder op een zo objec-

tief mogelijke wijze neergezet. Het geheel werd daarna opnieuw in behandeling ge-

nomen binnen Bergopwaarts. Het verwerken van meldingen van huurders op de 

hiervoor omschreven wijze werd zowel binnen onze HBO als Bergopwaarts als een 

juiste manier van werken gezien.  

In 2016 werden door onze HBO in totaal 12 meldingen van huurders, zoals hiervoor 

omschreven, verwerkt. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat na behandeling van 

de melding huurders, de huurder niet tevreden is over de afhandeling van zijn 

klacht. In dat geval werd de huurder gewezen op de mogelijkheid van het inschake-

len van de Regionale Geschillencommissie en werd de huurder – zo nodig – bijge-

staan in het opstarten van de procedure geschillencommissie.  

 

Contact met huurders door contact- en informatieavonden 

Zoals als bekend mag worden verondersteld is ons bestuur voor wat de huurders-

avonden betreft een andere weg ingeslagen. We houden niet, zoals in de voor-

gaande jaren, één huurdersavond in Asten en één huurdersavond in Deurne, maar 

we gaan met de huurdersavonden in de richting van de huurders in de wijken en de 

kerkdorpen. Zo hebben we in 2016 vier huurdersavonden gehouden, te weten: 

 

 29 februari 2016 in “de Moost” in Neerkant, gemeente Deurne.  

In Neerkant zijn 138 huurwoningen van Bergopwaarts. De huurders van deze 

woningen werden middels een persoonlijke brief uitgenodigd voor deze huur-

dersavond. Er waren 20 huurders aanwezig, wat voor dit aantal huurwoningen 

van Bergopwaarts in dit kerkdorp best als “goed” gekwalificeerd mag worden. 

Er ging behoorlijk wat informatie van ons bestuur uit naar de aanwezige huur-

ders toe, terwijl van de gelegenheid tot het stellen van vragen volop gebruik 

werd gemaakt. Gevraagd naar de mening van de huurders over de nieuwe op-

zet van de huurdersavonden bleek dit voor de volle 100% positief uit te vallen. 
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 25 mei 2016 in het Wijkcentrum van de Heiakker, gemeente Deurne. 

Bij 520 huurwoningen van Bergopwaarts in de wijk de Heiakker en in de Wals-

berg in Deurne vielen begin mei 2016 de persoonlijke uitnodigingen op de 

deurmat voor hun huurdersavond. Tevoren hadden wij 3 afmeldingen en 1 

aanmelding ontvangen. Hier werden wij niet echt vrolijk van maar wij rekenden 

toch op een behoorlijke opkomst van de huurders uit deze wijken. 

We kunnen er kort over zijn: “Er kwam geen enkele huurder opdagen!” 

Tot op dit moment gissen wij nog steeds naar de oorzaak van het feit dat er niet 

één huurder de moeite heeft genomen naar zijn of haar huurdersavond te ko-

men. We hebben hierover een artikel geplaatst in ons contact- en informatie-

blad Huurders Informatie. Hier heeft geen enkele huurder uit deze wijken op ge-

reageerd. 

 6 juli 2016 in het complex de Molenberg in Deurne. 

 Na het compleet mislukken van de huurdersavond in de Heiakker was ons be-

stuur ten zeerste benieuwd naar de opkomst van de huurders uit Deurne Cen-

trum. In de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex de Mo-

lenberg in Deurne werden door onze bestuursleden zo’n 40-tal stoelen gereed 

gezet, maar tegen half acht moesten we in allerijl alle beschikbare stoelen mo-

biliseren om de bezoekers een zitplaats aan te kunnen bieden. Ongeveer 75 

huurders bezochten deze avond. Ook hier werd veel informatie verstrekt aan de 

huurders en werd unaniem aangegeven dat deze formule voor de organisatie 

van de huurdersavonden zeer in de smaak was gevallen. Ook het contact- en 

informatieblad Huurders Informatie bleek zeer te worden gewaardeerd door de 

aanwezige huurders. 

 Huurdersavond te Asten 

Voor deze  te houden huurdersavond op 24 november 2016 in de Beiaard te 

Asten, voor de huurders in de Sterrenwijk, Bloemenwijk, de Paddenstoelenwijk 

en omgeving, werden ± 600 persoonlijke uitnodigingen bezorgd. De huurders-

avond werd bezocht door 22 huurders. Afgezet tegen een aantal van ± 30 

huurders in het verleden voor geheel Asten mogen we niet ontevreden zijn met 

dit aantal bezoekers. Ook hier gaven de huurders aan deze opzet van de huur-

dersavond te waarderen. De huurdersavond voor het overige deel van Asten, 

Asten Centrum, staat nog in de planning. 

 Kerkdorpen Asten-Heusden en Ommel 

In de maand september 2016 werden de huurders in de kerkdorpen Asten-

Heusden(± 60 huurwoningen) en Ommel(± 17 huurwoningen) aangeschreven, 

met de vraag of er behoefte zou zijn voor het organiseren van een huurders-

avond in hun kerkdorp. Er kwamen enkele berichten terug waaruit bleek dat het 

maar een enkele huurder betrof die daar voor voelde. Na contacten met deze 

huurders werd, in samenspraak met hen, besloten om geen huurdersavonden 

daar te gaan organiseren. Aan hen werd wel aangeboden de informatie te ver-

strekken waar zij eventueel behoefte aan hadden. Hier werd geen gebruik van 

gemaakt. 

 

Tot op dit moment ontvingen we dus ongeveer 120 huurders op de huurdersavon-

den nieuwe stijl. Er zijn nog een aantal huurdersavonden te gaan die dit aantal nog 

behoorlijk zouden kunnen verhogen.  
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Wanneer we alle avonden die we nog moeten organiseren gehad hebben, gaan we 

het geheel eens goed onder de loep nemen en bekijken wat we het beste met deze 

contact- en informatieavonden voor de huurders kunnen gaan doen. U zult dit kun-

nen lezen in het jaarverslag 2017. 

 

Huurders c.q. Bewonerscommissies 

Momenteel functioneren er drie huurders- c.q. bewonerscommissies op complex-

niveau binnen het woningbezit van Bergopwaarts. 

Bewonerscommissie De Molenberg te Deurne  

In het appartementencomplex De Molenberg te Deurne werkt een commissie die al 

jarenlang bestaat. De commissie is actief en verzorgt jaarlijks diverse activiteiten. 

De Molenberg beschikt over een eigen, mooie grote, gemeenschappelijke ruimte, 

waarin ook wekelijkse activiteiten plaatsvinden.  

Wij hebben met enige regelmaat contact met een bestuurslid uit deze commissie en 

op verzoek ondersteunen wij deze commissie, meestal in facilitaire zin. 

Huurderscommissie Grande Monte te Deurne 

De huurderscommissie Grande Monte werd in 2011 opgericht en vertegenwoordigt  

de huurders van 73 appartementen in De Wolfsberg te Deurne. Deze commissie 

heeft een eigen overlegstructuur over met name genoemde zaken op complexni-

veau met de verhuurder Bergopwaarts. 

Bewonerscommissie Noorderlicht te Helmond  

Bewonerscommissie Noorderlicht werd opgericht in 2014 en vertegenwoordigt de 

huurders in een complex van 70 appartementen aan het Nieuwveld te Helmond. Dit 

complex is gelegen naast het woonzorgcentrum De Eeuwsels van Savant, een ge-

bouw dat ook door Bergopwaarts is gebouwd. 

Met deze bewonerscommissie is met enige regelmaat contact. Op verzoek van de 

commissie verleent ons bestuur waar nodig ondersteuning. In dit complex is menige 

huurder nog steeds ontevreden over de warmtelevering in de appartementen. Dit 

geschiedt middels de zogenaamde Warmte Koude Opslag. Eind 2016 is met de 

bewonerscommissie afgesproken dat men de klachten die zich in de winter 2016 – 

2017 voordoen goed zal registreren. In het voorjaar zal daar dan gezamenlijk met 

Bergopwaarts overleg over worden gevoerd. 

 

In overleg met Bergopwaarts zijn er in enkele appartementencomplexen waar geen 

sprake is van een bewonerscommissie, contactpersonen geworven. Dit geldt met 

name voor de woonservicezones in de St. Jozefparochie in Deurne en die in Lies-

sel. Deze contactpersonen hebben een vast aanspreekpunt binnen Bergopwaarts. 

Huurderszaken waar naar gekeken dient te worden of waar overleg over dient te 

worden gevoerd, worden door deze contactpersonen gemeld, waarop actie wordt 

ondernomen. Sommige kleine zaken worden door deze personen zelf opgelost. Dit 

systeem functioneert vooralsnog goed. 

 

Contact- en informatieblad “ Huurders Informatie “ 

Van het contact- en informatieblad “Huurders Informatie” werden in 2016 twee edi-

ties uitgegeven, in de maanden juli en december.  

De huurders van Bergopwaarts kregen dit contact- en informatieblad thuisbezorgd.  
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Ook werden exemplaren verzonden aan de directie en de medewerkers van Berg-

opwaarts, de Raad van Commissarissen en de Ledenraad van Bergopwaarts, de 

wethouder Martens te Asten en wethouder Verhees in Deurne en verder diverse 

andere voor onze organisaties van belang zijnde functionarissen, de Nederlandse 

Woonbond en enkele andere instanties en zusterorganisaties.  

De gehele inhoud van Huurders Informatie werd, zoals gewoonlijk, geheel verzorgd 

door het bestuur van HBO De Peel. De opmaak van het blad werd mede verzorgd 

door de secretaris, onder supervisie van de Desk Top Publisher. Ook de bezorging 

werd geregeld vanuit ons eigen bestuur. Dit alles om de kosten van het blad be-

heersbaar te houden.  

Wij hebben wederom in 2016, bij diverse gelegenheden, vastgesteld dat de huur-

ders van Bergopwaarts het blad zeer waarderen en het ook werkelijk zien als een 

contact- en informatieblad. Ons bestuur vindt het daarom van groot belang deze uit-

gave te continueren. Het blad voldoet duidelijk aan het doel waarvoor het is opge-

zet: het onderhouden van contact met de huurders en het verstrekken van relevante 

informatie aan de huurders. 

 

Website 

Wat wij hierboven schreven over ons contact- en informatieblad Huurders Informatie 

geldt eigenlijk in gelijke mate voor onze website. Voorop staat het belang van het 

verschaffen van informatie aan de huurders van Bergopwaarts. En daarom laten wij 

zowel Huurders Informatie als onze website www.hbodepeel.nl graag naast elkaar 

bestaan. 

Onze secretaris, Ton van de Weerd, is de administrator van de site en beheerde 

vrijwel de gehele inhoud daarvan. Op die manier kon het nieuws op de site zo actu-

eel mogelijk worden gehouden. Eventueel noodzakelijke ondersteuning is dichtbij, te 

weten van onze webdesigner, SiteTurn uit Helmond.  

Buiten het actuele nieuws zijn de Beleidsplannen, de Jaarverslagen, de Prestatieaf-

spraken, diverse Wetenswaardigheden en zelfs alle edities van ons contactblad 

Huurders Informatie op onze site te vinden en werden direct na het verschijnen 

daarop geplaatst. 

 

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR VAN DE HBO 
 

Hieronder treft u een opsomming aan van de activiteiten en/of werkzaamheden die 

door één of meer bestuursleden van de HBO in het jaar 2015 werden ondernomen, 

uitgevoerd of waaraan werd deelgenomen: 

 

Algemeen Bestuur vergaderingen van HBO De Peel waarin  

ook veertien maal overleg plaatsvond met de Manager Wonen 15  

Overleg Dagelijks Bestuur HBO De Peel 48 

Inloopspreekuur kantoor HBO De Peel 50 

Huurdersavonden HBO De Peel  4 

Overleg met Bewoners Commissies en individuele huurders 3 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 3  

Overleg met diverse medewerkers van Bergopwaarts 3 

Overleg met leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 2 
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Activiteiten Bergopwaarts opening projecten etc. 2 

Overleg met collega huurders belangen organisaties 7 

Overleg over/met Regionale Geschillencommissie 2 

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Deurne, H. Verhees 2 

Overleg met gemeente Deurne 2   

Overleg met gemeente Asten 1 

Overleg  Gemeente Helmond en Commissie Wonen Helmond 3  

Overig overleg met Nederlandse Woonbond 1 

Cursussen en symposia o.a. van de Nederlandse Woonbond 5 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond                                3    

                         156 

 

Het totaal aantal activiteiten en/of werkzaamheden waaraan één 

of meer bestuursleden van HBO De Peel in 2016 aan deelnamen 

bedroeg in 2016: 156 

 

LIDMAATSCHAP WOONBOND 

 

Als HBO Deurne-Asten en daarna als HBO De Peel zijn wij al heel erg lang lid van 

de Nederlandse Woonbond. De contributie voor dit lidmaatschap is, naar onze me-

ning, vrij hoog te noemen. Voor het jaar 2016 bedroeg deze contributie € 6531,86.  

Men mag ons, HBO De Peel, als een kritisch lid van de Woonbond karakteriseren. 

Omdat de contributie vrij hoog is, is de gedachte dat je daar wel het één en ander 

voor terug mag verwachten gerechtvaardigd zo menen wij.  

De Woonbond werkt met consulenten. Een consulent is het eerste aanspreekpunt 

en die diensten zijn gratis. Wij zijn als huurdersorganisatie in het verleden nog al 

eens ontevreden geweest over wat de Woonbond deed. Die ontevredenheid heb-

ben wij gemeld op de plek waar dat thuishoort. Een gevolg daarvan was dat de di-

recteur van de Woonbond, de heer Paping, bij ons op bezoek is geweest. Wij heb-

ben hem onze (opbouwend bedoelde) kritiek ter kennis gebracht in een goed ge-

sprek. Ons bestuur hangt erg aan de solidariteitsgedachte. We hebben wel eens 

overwogen de Woonbond vaarwel te zeggen, maar vooralsnog blijven wij nog (kri-

tisch) lid. 

Los van de vereniging de Woonbond bestaat de stichting het WKA, het Woonbond 

Kennis- en Adviescentrum. Die bieden diensten aan via adviseurs die betaald moe-

ten worden. Verder biedt het WKA cursussen aan die tegen een (gereduceerde) 

prijs van € 159,- per dag (exclusief reiskosten) gevolgd kunnen worden. De moge-

lijkheid bestaat om cursussen van het WKA naar de regio te halen. Daarvoor is het 

in praktische zin noodzakelijk om dit samen met een zusterorganisatie te organise-

ren. Dit is in 2016 niet gelukt, maar we zullen in 2017 proberen dit opnieuw te reali-

seren. 

 

 

 

.   
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VERTEGENWOORDIGING IN OF OP VOORDRACHT VAN HBO 

DE PEEL 
 

Verenigingsraad Nederlandse Woonbond 

Onze voorzitter, mevrouw Conny Raasveldt, heeft sinds september 2013 zitting in 

de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond, het hoogste besluitvormende 

orgaan van deze bond. Zij werd daartoe aangezocht.  

Commissie Wonen Helmond 

Voorzitter mevrouw Raasveldt had ook in 2016 zitting in de Commissie Wonen van 

de gemeente Helmond. Op verzoek van de secretaris van deze commissie verte-

genwoordigde zij ook de huurdersorganisaties van de vijf niet in Helmond gevestig-

de woningcorporaties met woningbezit in Helmond, in deze commissie. 

Overleg over de Prestatieafspraken met de gemeente Helmond 

Bergopwaarts bezit een klein aantal woningen in Helmond, afgezet tegen het totaal 

van het aantal woningen in Helmond. Een logisch gevolg hiervan is dat het aandeel 

van ons bestuur in het overleg over deze Prestatieafspraken evenredig daaraan is. 

Bergopwaarts was in dit overleg vertegenwoordigd en stelde er prijs op dat ook ons 

bestuur aan dit overleg deel zou nemen. Het is mede daarom dat onze voorzitter in 

2016 HBO De Peel vertegenwoordigde in dit overleg.   

Voordracht voor de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 

In de Raad van Commissarissen zijn twee zetels beschikbaar voor personen die op 

een bindende voordracht van HBO De Peel benoemd worden.  

De commissarissen die op voordracht van ons bestuur in de Raad van Commissa-

rissen van Bergopwaarts zitting hebben, zijn mevrouw mr. N. Ogg, advocaat te 

Eindhoven en de heer drs. E.A.H. Delsing, voorzitter Raad van Bestuur zorginstel-

ling Land van Horne te Weert. 

Alhoewel deze twee commissarissen op zogenaamde “huurderszetels” zitten, func-

tioneren zij in de Raad van Commissarissen zonder “last of ruggespraak”. 

 

BEREIKBAARHEID VAN DE HBO VOOR DE HUURDERS 
 

Huurders konden ook in 2016 op diverse manieren in contact komen met HBO De 

Peel. Over deze manieren werd ook uitgebreid geschreven in de edities van het 

contactblad Huurders Informatie. De mogelijkheden tot contact waren de volgende: 

 

1. Bezoek op het kantoor. Iedere donderdag was er open spreekuur van 10.00 tot 

12.00 uur in het kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a te Deurne. Er kon tele-

fonisch om een ander tijdstip verzocht worden; 

2. Er kon telefonisch contact opgenomen worden via 0493-323200 (indien niet be-

zet kon een boodschap worden achtergelaten) of per fax via 0493-323210; 

3. Geschreven correspondentie kon worden gericht aan het bestuur van de HBO, 

Stijn Streuvelslaan 48a, 5751 XZ Deurne. De secretaris controleerde vrijwel 

dagelijks de binnengekomen post en verwerkte deze direct; 

4. Via het e-mail adres bestuur@hbodepeel.nl en de contactlink op de website 

was de HBO ook bereikbaar. Ook de e-mail werd vrijwel dagelijks gecontroleerd 

en behandeld.  
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HUISVESTING EN KANTOORFACILITEITEN 
 

De ruimte waarin de HBO De Peel kantoor houdt, mag als “goed” worden gekwalifi-

ceerd. Bereikbaarheid en parkeerruimte zijn goed. Oppervlakte en indeling voldoen 

vooralsnog aan onze eisen. De kantoor apparatuur, zoals computers, printer en fax 

zijn aanwezig en worden aangepast aan de eisen van deze tijd, wanneer het budget 

daartoe de ruimte biedt. 

 

 

NASCHRIFT  

 

2016 mogen wij voor HBO De Peel en de huurders van Bergopwaarts wel een goed 

jaar noemen. Een huurverhoging die binnen de perken is gebleven, stappen op het 

gebied van energiebesparende maatregelen, een goed overlegklimaat met Bergop-

waarts en de gemeente Deurne, goede voorwaarden in het ontwerp scheiding 

DAEB en niet DAEB en niet in de laatste plaats, de schop is in de grond gegaan 

voor de realisering van ruim 90 sociale huurwoningen.  

We spreken hier de wens uit dat de resultaten voor ons bestuur en de huurders van 

Bergopwaarts van het jaar 2017, die van het jaar 2016 zullen overtreffen!   

 

Deurne, 22 januari 2017, 

Namens het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, 

 

C.N.E. Raasveldt, voorzitter,                            A.J. van de Weerd, secretaris. 

w.g.                                                                   w.g. 

 


