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Beste huurders,

Normaal gesproken wensen wij u begin december in het voorwoord van uw contact- en infor-
matieblad  Huurders Informatie, van harte goede feestdagen toe en de beste wensen voor het 
komende jaar. Kerst en Oud en Nieuw zijn op dit moment al achter de rug en wij hopen dat 
deze dagen voor u op een fijne, gezellige wijze zijn verlopen. 
Wij denken dat het dan nu het juiste moment is om u en uw dierbaren voor het nieuwe jaar 
2014 alle goeds toe te wensen, in een zo goed mogelijke gezondheid.
Dat wij uw blad niet in december maar begin januari op de deurmat laten vallen heeft een 
reden, een zeer goede reden zo vinden wij. In deze editie leggen wij namelijk zeer de nadruk 
op het Woonlastenonderzoek dat op ons initiatief in gang is gezet. Elders in dit blad leest u er 
alles over en wij vragen u om even iets van uw tijd vrij te maken, aandacht aan dat artikel te 
schenken en deel te nemen aan de bij het Woonlastenonderzoek horende enquête. 
Deze treft u bij dit blad aan, wanneer u in de gemeente Asten of Deurne in een huurwoning 
van Bergopwaarts woont.
Wanneer we kort terugkijken naar 2013 zien we dat we als huurders geen best jaar achter de 
rug hebben. Begin dit jaar werden we geconfronteerd met de plannen van minister Blok voor 
een inkomensafhankelijke huurverhoging - voor het eerst in de geschiedenis - van 4, 4½ en 
6½ procent. Bergopwaarts voerde deze huurverhoging door met een nuance voor 631 huurders 
die reeds het streefhuurpercentage betaalden. 
De woningcorporaties worden door minister Blok uitgemolken met de zogenaamde verhuur-
dersheffing. Dit zijn fikse bedragen die moeten worden afgedragen, waar zowel voor de 
corporaties als voor ons, de huurders, niets voor terug komt. Omdat de verhuurders deze 
heffing voor het grootste deel wensen te financieren middels de huurverhogingen, kan men de 
verhuurdersheffing beter huurdersheffing noemen. Wij, de huurders, worden hierdoor immers 
rechtstreeks in onze portemonnee getroffen. Het ziet er naar uit dat de huurverhogingen voor 
het jaar 2014 nog wat hoger uit zullen vallen. 
De maatregelen van de regering hebben voor de toekomst negatieve gevolgen. Dit jaar werd 
door Bergopwaarts nog een behoorlijk aantal nieuwe woningen opgeleverd. Voor de komende 
jaren zullen dit er aanzienlijk minder zijn. Plannen voor nieuwbouw worden op de lange baan 
geschoven of flink herzien als gevolg van de maatregelen van minister Blok en de regeringsco-
alitie.
Als huurdersbelangenorganisatie bemoeien wij ons niet met uw stemgedrag. Toch willen wij u 
adviseren om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het standpunt van de partijen die 
daaraan deelnemen met betrekking tot huren, de huurders, het huurprijsniveau en de invloed 
op het beleid van de corporaties goed te bekijken vóór dat u uw stem aan een partij geeft. 
Dit is van groot belang voor uw en onze toekomst als huurder!!!

Het bestuur van HBO De Peel.  
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Op 7 november 2013, van 15.00 tot 21.00 uur, vond in ons kantoor een cursus plaats van 
het Woonbond Kennis- en Adviescentrum uit Amsterdam. Wij organiseerden deze cursus 
in samenwerking met Huurders Belangen Gemert Bakel en de Bewonersraad Laarbeek 
zoals we ook eerder al enkele malen hebben gedaan. 

Opleider Henk Stegink – voor ons een bekend en vertrouwd docent – ging met ons in op 
alles wat van belang is voor de huurders in relatie tot de maatregelen die de regering dit 
jaar en met name na Prinsjesdag heeft genomen. U zult begrijpen dat wij over de geno-
men en nog komende maatregelen van met name minister Blok niet veel positiefs voor 
ons, huurders, te horen kregen. 
Het werd ons maar al te duidelijk dat we als huurders belangen organisaties alle zeilen 
bij moeten zetten om het de regering en de verhuurders duidelijk te maken dat alle 
ellende die de huidige crisis op de woning- en huurdersmarkt heeft veroorzaakt niet uit-
sluitend op de huurders afgewenteld mag worden. We kwamen daarbij tot de conclusie 
dat het aan minister Blok en de verhuurders duidelijk gemaakt moet worden dat een fiks 
deel van de huurders de stijgende woonlasten niet meer kunnen betalen. 
Dit gegeven bleek aan het einde van de cursus zeer duidelijk doorgedrongen te zijn bij 
alle deelnemers. Bij de afsluiting van de cursusdag sprak HBO De Peel voorzitter Conny 
Raasveldt waarderende woorden in de richting van docent Henk Stegink en werd hem 
namens de drie huurdersorganisaties een presentje aangeboden.

Cursus van de Woonbond
 



In juli van dit jaar verscheen de voorjaarseditie van ons informatie- en contactblad Huur-
ders Informatie. Tussen toen en nu hebben we niet stilgezeten. Om u een indruk te geven 
waar we ons gedurende die tijd onder andere mee bezig hielden doen we een greep uit de 
activiteiten:
• We staken veel tijd in de gang van zaken rondom de huurders van een woongebouw aan  
 het Dr. Crobachplantsoen in Deurne die hun woningen dienden te verlaten. U kunt daar  
 elders in dit blad uitgebreid kennis van nemen. 
• We overlegden met huurders uit Het Kompas in Asten in verband met zaken die hun  
 woongenot frustreerden. 
• We hielden duidelijk vinger aan de pols bij de renovatie van de Bloemenwijk in Asten  
 waar nu de 5e Bloem aan de orde is. 
• We legden contact met het bestuur van de bewonerscommissie van de Molenberg in  
 Deurne. 
• We namen deel aan het symposium Huurbeleid van de Woonbond in Eindhoven, het  
 Aedes jubileum congres en het symposium Lancering Woonlastenactie van de 
 Woonbond.
• We overlegden met wethouder Kerkers van Deurne en zijn beleidsadviseur Wonen.
• In ons kantoor in Deurne organiseerden wij een cursus van de Woonbond voor ons be 
 stuur en dat van Huurders Belangen Gemert Bakel en de Bewonersraad Laarbeek over  
 de maatregelen na Prinsjesdag 2013.
• We hadden vier maal overleg met de directeurbestuurder van Bergopwaarts en diverse  
 malen met de Manager Wonen en de projectleider Klantencontacten. 
• Eind november en begin december zijn we heel erg druk geweest met het voorbereiden  
 en tot uitvoering brengen van het Woonlastenonderzoek waar u meer over kunt lezen 
 in dit blad. Dit heeft ons zeer veel energie gekost. Verder dienden we de kopij voor uw  
 contact- en informatieblad Huurders Informatie – die eigenlijk al helemaal gereed was –  
 aan dit onderzoek aan te passen en het blad zelf een maand later te bezorgen bij u.

Naast deze zaken komen nog de maandelijkse en vaak tweewekelijkse interne bestuurs 
vergaderingen, enkele andere cursussen en symposia, diverse andere overlegsituaties  
met Bergopwaarts en het wekelijkse spreekuur. Veel van de hiervoor opgesomde acti- 
viteiten hadden rechtstreeks of tenminste zijdelings te maken met het moeilijke   
klimaat waarin wij als huurders momenteel zitten, welk klimaat er niet beter op wordt  
wanneer je de plannen van de regering - en de daaruit voortvloeiende maatregelen die  
de corporaties nemen - beschouwd.
Wanneer we onze activiteitenlijst voor dit jaar bekijken dan tikt de nummering daarvan 
begin december al de 135e activiteit van ons bestuur aan in dit jaar. We hopen dat niet al-
leen het getal van de activiteiten leidend zal zijn in uw beoordeling, maar dat de bereikte 
resultaten voor de huurders van Bergopwaarts daarmee in evenwicht zullen zijn.
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Als huurders waren wij een flink aantal jaren gewend aan een jaarlijkse 
verhoging van de huren met een percentage dat gelijk was aan het in-
flatiepercentage (de geldontwaarding) van het jaar daarvoor. Een goede 
regeling zo vonden wij. Hierbij werd recht gedaan aan de verschillen 
tussen huurders en kopers en bleef (in veel gevallen) de huurprijs op 
een aanvaardbaar niveau en werden huurders met een klein inkomen zo 
veel als mogelijk gespaard. Kopers hebben vaak veel kritiek op huurders 
en wijzen daarbij op hun eigen kosten en het feit dat huurders huurtoe-
slag kunnen ontvangen. 
Gemakshalve wordt daarbij vergeten dat de hypotheekrente aftrek die 
huiseigenaren ontvangen de schatkist bijna twaalf miljard euro kost 
en de huurtoeslag nog geen twee miljard. Ja, maar de hypotheekrente 
wordt afgebouwd zeggen de huiseigenaren. Ook daar vergeet men iets. 
Het afbouwen geschiedt zeer geleidelijk en bereikt haar eindpunt in 
2042!! De aftrek blijft dan voor iedere huiseigenaar gehandhaafd op 38 
procent. Een langdurige afbouwregeling dus, die de hoogste inkomens-
groep (waar wij als huurders geen medelijden mee hoeven te hebben) 
op de lange duur wat meer zal gaan kosten.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Van de methode huurverhoging gelijk aan inflatiepercentage is VVD 
minister Blok, gesteund door de regeringscoalitie VVD/PvdA, afgestapt. 
Hij voerde de inkomensafhankelijke huurverhoging in en gaf daarbij 
de maximum percentages aan die per inkomensgroep aan de huurders 
opgelegd mochten worden. 
Hierbij merken wij op dat er voor de corporatie geen enkele verplich-
ting tot het verhogen van de huren ligt. Het staat iedere corporatie vrij 
om de huurverhogingspercentages naar beneden bij te stellen. Wanneer 
een corporatie aangeeft een jaar 0% huurverhoging op te leggen dan is 
zij daar volkomen vrij in. 

Huurverhoging 2013
U hebt aan den lijve ondervonden wat de huurverhoging per 1 juli 2013 
voor u betekent. U kreeg 4%, 4½%, 6½ of 2½% huurverhoging. In alge-
mene zin was de verdeling als volgt:
Sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 681,02 per maand:
- 4% voor de huurders met een inkomen tot € 33.614,00 (Hierbij werd 
een verlaging van het   percentage toegepast wanneer het streefhuur-
percentage bereikt was, dit gold voor totaal 631 huurders, 19,1% van 
deze totale inkomensgroep)

- 4½% voor de huurders met een 
inkomen tussen de € 33.614,00 en 
€ 43.000,00
- 6½% voor de huurders met een 
inkomen boven de € 43.000,00
- Voor woningen met een gelibe-
raliseerde huur boven de € 681,02 
per maand wordt geen maximum 
percentage vastgesteld. Bergop-
waarts verhoogde deze huren met 
het inflatiepercentage van 2½%.
Het overleg met Bergopwaarts dit 
voorjaar over de huurverhoging 
stond onder een enorme tijdsdruk:
- de percentages huurverhoging 
kwamen pas laat door;
- de Belastingdienst diende inko-
menscategorieën van individuele 
huurders aan te  leveren  aan de 
corporaties;
- binnen de corporaties bleek on-
zekerheid over welke percentages 
men op kon en/of wilde leggen en
- wanneer er percentages in prak-
tische zin vastgelegd waren, bleek 
het tot hoge kosten te leiden wan-
neer zaken niet tijdig besproken en 
doorgevoerd konden worden.

Kortom, er bleek geen tijd voor 
goed overleg te zijn, terwijl blok-
keren van het geheel op formele 
gronden onevenredig hoge kosten 
zou veroorzaken met dezelfde 
uitkomsten voor de huurverhogings-
percentages. 

De huurverhogingen 
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Acceptatie dus door ons bestuur, zonder 
positief of negatief advies, van de hiervoor 
genoemde huurverhogingspercentages.

Huurverhoging 2014
Direct na de vakantieperiode hebben wij als 
bestuur van HBO De Peel er op aangedrongen 
bij Bergopwaarts om het overleg over de ko-
mende huurverhoging 2014 vroegtijdig te ope-
nen. Zonder over vaste voornemens omtrent 
deze komende huurverhoging te beschikken 
lijkt het er op dat deze nieuwe huurverhoging 
volgens dezelfde lijn als in 2013 tot stand zal 
gaan komen. Dat wil zeggen, het inflatieper-
centage met daar boven dezelfde verhogingen 
als in 2013, te weten 1½%, 2% en 4% voor de 
onderscheiden inkomensgroepen. Het ziet er 
naar uit dat het inflatiepercentage over 2013 
ongeveer 3% zal gaan bedragen. 
Wanneer we dan het vermoedelijke plaatje 
voor 2014 gaan neerzetten dan zou dat er als 
volgt uit kunnen zien, wanneer de maximale 
ruimte door Bergopwaarts toegepast zou 
worden:
Sociale huurwoningen met een huurprijs tot   
€ 681,02 per maand:
- 4½% voor de huurders met een inkomen 
tot € 33.614,00 (Hierbij werd een verlaging 
van het   percentage toegepast wanneer het 
streefhuurpercentage bereikt was, dit gold 
voor totaal 631 huurders)
- 5% voor de huurders met een inkomen 
tussen de € 33.614,00 en € 43.000,00
- 7% voor de huurders met een inkomen 
boven de € 43.000,00

Woningen met een geliberaliseerde huurprijs 
boven de € 681,02 per maand: het staat Berg-
opwaarts vrij dit percentage te bepalen.

Hierbij moet wel een slag om de arm wor-
den gehouden omdat de vaste bedragen en 
inkomensgrenzen nog aangepast kunnen           
worden. Het geeft in ieder geval wel aan dat 
de huurverhogingen fors zouden kunnen zijn 
en dat daarin vrijwel zeker geen verbeterin-
gen voor ons als huurders, van regeringswege 
te verwachten zullen zijn.

Overleg voor huurverhoging 2014
Met de hiervoor gestelde zaken in ons achter-
hoofd, hebben we in de richting van Berg-
opwaarts aangegeven overleg te willen gaan 
voeren over de komende huurverhoging. Voor 
dit overleg stond Bergopwaarts open. Hierbij 
werd het volgende duidelijk. Het lijkt er op 
dat Bergopwaarts niets voelt voor aanvullende 
maatregelen (lees: verlaging) van huurverho-
gingspercentages voor de inkomensgroepen 
tussen de € 33.614,00 en € 43.000,00 en die 
boven de € 43.000,00. Dat betekent dat wij 
ons in eerste aanleg hebben gericht op de 
laagste inkomensgroep onder de huurders, die 
met een inkomen tot € 33.614,00. 
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Zoals eerder opgemerkt, voor volgend jaar kan dit bedrag nog aangepast worden. 
Het doel dat wij ons bij de onderhandelingen hebben gesteld is, te proberen de laag-
ste inkomens onder de huurders te ontzien bij de komende huurverhoging in 2014. De 
moeilijkheid doet zich hierbij voor dat er een groot inkomensverschil ligt tussen een 
huurder met een inkomen van bijvoorbeeld € 12.000,00 en één met € 33.000,00, terwijl 
zij beiden in dezelfde inkomensgroep vallen met betrekking tot de vaststelling van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Bergopwaarts – en ook alle andere corporaties – kunnen op geen enkele wijze beschikken 
over inkomensgegevens van individuele huurders en zijn dus ook niet in staat om binnen 
deze inkomensgroep een groep te selecteren die in verband met hun erg lage inkomen 
minder huurverhoging opgelegd zou kunnen krijgen. Dat is de grote problematiek waar-
tegen wij in de onderhandelingen met Bergopwaarts op zijn gelopen.

Hoe nu verder
Hoe het verder zal gaan met het vaststellen door de regering van de percentages en 
eventuele resultaten uit het overleg met Bergopwaarts is – op het moment van het 
uitkomen van deze editie – nog niet bekend. Het is daar ook nog te vroeg voor. Wij 
bereiden ons echter wel voor op de komende onderhandelingen en doen ons best daar 
met een goed resultaat uit te komen. Als een goede ondersteuning daarbij wachten wij 
de rapportage af van het door ons geïnitieerde Woonlastenonderzoek, waar wij graag uw 
medewerking voor vragen en waar u elders in dit blad over kunt lezen.

 



Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de huidige Ledenraad van Bergopwaarts is geïnstal-
leerd. In 2014 houdt Bergopwaarts  - voor de derde keer -  nieuwe verkiezingen voor de leden-
raad. Van de zittende leden zal een aantal zich opnieuw kandidaat stellen, maar er zullen ook 
vacatures ontstaan. Dit betekent dat Bergopwaarts op zoek gaat naar huurders die zich kandi-
daat willen stellen.
In de eerste week van december ontvangen alle huurders en medehuurders van Bergopwaarts 
een brief over de Ledenraadverkiezing. En in januari en februari 2014 werft zij kandidaten door 
middel van folders, nieuwsbrieven enzovoorts. 

Doe mee en stel uzelf kandidaat voor de Ledenraad!
Er worden zaken besproken die soms best ingewikkeld zijn, maar laat u zich daardoor vooral 
niet tegenhouden! De kracht van de Ledenraad is juist dat u op voorstellen kunt reageren vanuit 
uw kwaliteit als huurder. Het gaat er tenslotte om wat er leeft onder de huurders en wat in het 
belang van de vereniging is. En wie weet dat beter dan u! 

De Ledenraad heeft duidelijk een andere rol dan de Huurders Belangen Organisatie De Peel 
(HBO De Peel). De Ledenraad richt zich op de visie en doelen van de corporatie.  Zij is niet de 
directe belangenbehartiger van de huurders, al zal dit op de achtergrond wel meespelen. HBO 
De Peel heeft invloed op de uitwerking en realisatie van de volkshuisvestelijke doelen en verte-
genwoordigt het huurdersbelang.

Kijk op www.bergopwaarts.nl/ledenraad voor meer informatie over de Ledenraadverkiezing 
2014.
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Bergopwaarts zoekt 
kandidaten voor de Leden-
raadverkiezing 2014! 
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U heeft ondervonden en in dit blad kunnen lezen hoe het gaat met de huidige huur en 
huurverhogingen. Ook kunt u uit de media horen en zien dat er steeds meer gesproken 
wordt over armoede in Nederland en de problemen waar een groot aantal onder ons 
tegenaan lopen om het huishouden financieel draaiende te houden. Omdat iedereen 
moet wonen zien wij dat als een eerste levensbehoefte en is het van het grootste belang 
dat huurders hun woonlasten kunnen betalen. Onze huren worden jaarlijks verhoogd 
zoals u weet en wij maken ons als uw huurdersorganisatie nu al zorgen over de komende 
huurverhogingen die op 1 juli 2014 in zullen gaan.

De voorbereidingen
Om nu een goed beeld te krijgen hoe het gesteld is met betaalbaarheid van de 
woonlasten van huurders in Deurne en Asten – het gebied waar de grootste aantallen
huurwoningen van Bergopwaarts staan – hebben wij het initiatief genomen om een 
onderzoek in te laten stellen dat de woonlasten en de betaalbaarheid daarvan door de 
huurders zichtbaar te maakt.
Een dergelijk onderzoek kunnen wij niet zelf uitvoeren en ook niet financieren. 
We hebben daarom bij enkele onderzoeksbureaus offertes opgevraagd en daarbij is onze 
keuze gevallen op onderzoeksbureau Companen uit Arnhem. Verder hebben wij onze 
verhuurder Bergopwaarts en de gemeenten Deurne en Asten verzocht te willen deelne-
men aan dit onderzoek. Zowel de gemeente Asten en Deurne én Bergopwaarts hebben 
inmiddels toegezegd volledig te willen participeren in dit Woonlastenonderzoek. 

We gaan van start
De voorbereidingen van het onderzoek zijn op het moment van het schrijven van dit 
artikel afgerond en uitvoeringshandelingen zijn van start gegaan. U vindt, wanneer u in 
Asten of in Deurne woont, dit blad begin januari op uw deurmat met daarin de envelop 
van het Woonlastenonderzoek. 

Vertrouwelijkheid
Er worden erg veel gegevens van u gevraagd om in te vullen. Wij weten dat daaronder 
ook privézaken zijn waar u normaliter niet mee te koop loopt. Ons bestuur heeft aan de 
projectleider van het onderzoeksbureau de garantie gevraagd en gekregen dat er met uw 
gegevens op een zeer vertrouwelijke manier zal worden omgegaan. Het is bovendien zo 
dat de door u ingevulde gegevens volkomen anoniem bij het onderzoeksbureau terecht-
komen. Het is daarom dat wij u als bestuur van uw huurdersorganisatie vragen volop mee 
te werken aan de bijgevoegde enquête.

De uitslagen
Wanneer uit de rapportage een goed beeld wordt geschetst van de betaalbaarheid van 
de woonlasten in Asten en Deurne door de huurders van Bergopwaarts kunnen wij dit 
gebruiken bij de komende onderhandelingen over de huurverhoging.
Op de komende huurdersavonden in het voorjaar in Deurne en Asten en op onze website, 
zullen wij op de uitslagen van dit Woonlastenonderzoek ingaan, terwijl wij in de volgen-
de editie van Huurders Informatie daar ook een artikel over zullen gaan publiceren.

 

Het Woonlastenonderzoek
 



Begin juni 2013 ontvingen wij van de directie van Bergopwaarts een schrijven waarin werd 
aangekondigd dat het woongebouw Dr. Crobachplantsoen nrs. 31 tot en met 40 in Deurne. 
10 woningen zouden worden getransformeerd (omgevormd) tot huisvesting voor jonge-
ren met een verstandelijke beperking. Ook de bewoners van dit woongebouw bleken een 
dergelijke brief te hebben ontvangen. Een delegatie van ons bestuur en van de bewoners 
werden daarbij voor een informatie avond bij Bergopwaarts uitgenodigd.

Informatieavond
Op die avond bleek dat Bergopwaarts en Stichting De Droom in een intentieverklaring met 
elkaar overeen gekomen waren het betreffende woongebouw om te vormen. De huidige 
bewoners dienden daartoe hun woningen te verlaten. Toen dit duidelijk werd ontstond er 
bij diverse bewoners beroering, omdat men met een dergelijke ingrijpende gebeurtenis 
totaal geen rekening had gehouden. Door Bergopwaarts werd aangegeven dat er in overleg 
met de bewoners en het bestuur van HBO De Peel een Sociaal Plan zou worden opgesteld 
waarin de wederzijdse rechten en plichten zouden worden vastgesteld. 
In eerste instantie bleken enkele bewoners niet bereid hun woning te verlaten, omdat zij 
daar zelf niet om gevraagd hadden. Wij hebben aan alle bewoners van dit complex hierop 
aangegeven dat zij, zonder zich bij voorbaat vast te leggen op een eventuele verhuizing, 
de situatie met ons zouden kunnen bespreken en bekijken of eventuele wensen voor de 
toekomst van hen uitvoerbaar zouden kunnen zijn. 

Overleg met de bewoners
Om te komen tot een goed Sociaal Plan voor deze bewoners zijn er door ons bestuur over-
legavonden georganiseerd met hen en werden er ook gesprekken gevoerd met individuele 
bewoners. Op deze avonden en tijdens deze gesprekken hebben wij als HBO bestuur met 
de bewoners gezamenlijk de voorwaarden vastgesteld, waaraan door Bergopwaarts mini-
maal voldaan zou moeten worden, wilde er sprake kunnen zijn van het verlaten van deze 
woningen door de huidige bewoners. 

Overleg met Bergopwaarts
Na de goedkeuring van de bewoners van het concept werd ons bestuur gemachtigd om na-
mens hen met Bergopwaarts te onderhandelen over de voorwaarden die in het Sociaal Plan 
dienden te worden vastgelegd. Zonder daarbij op de details in te gaan mag worden gesteld 
dat – na enig trekken en duwen – onze voorwaarden geheel zijn geaccepteerd door Berg-
opwaarts en vastgelegd in het Sociaal Plan. De bewoners bleken hier zeer tevreden over te 
zijn en accepteerden allen dit Sociaal Plan.

Niet voorbij mag worden gegaan aan de positieve rol die de Procesleider Klantencontacten 
en de Manager Wonen van Bergopwaarts hierin hebben gespeeld, alle lof daarvoor. 
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Intussen zijn 6 van de 8 bewoners van het complex al onder dak in een andere woning of 
hebben de toezegging een nieuwe woning te kunnen betrekken zodra deze gereed is. 
De overige twee bewoners wachten het moment af waarop hun woonwensen geheel in 
vervulling kunnen gaan en ook zij kunnen verhuizen. Bergopwaarts zorgt intussen zo mogelijk 
voor tijdelijke bewoning van de leegstaande panden, zodat het woongebouw niet staat te 
verpieteren. 

Al met al een proces dat een goede afloop kent, maar met een valse start is begonnen. 
De donderslag bij heldere hemel die de bewoners ondergingen bij de bekendmaking van de 
plannen had naar onze mening voorkomen moeten worden en dit zou als een leermoment in 
de analen van Bergopwaarts opgetekend dienen te worden. 
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Wij beseffen erg goed dat er onder u een behoorlijk aantal huurders zal zijn die bij het 
lezen van het woord “website” afhaken en zeggen: “dat is niet aan mij besteed, want ik 
houd me niet bezig met alles wat met een computer te maken heeft”. Dat kan, en dat 
begrijpen wij, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat in onze maatschap-
pij steeds meer van het berichtenverkeer en informatieverstrekking via het internet 
verloopt. We moeten er dus voor zorgen dat onze website actueel is en blijft, zodat deze 
goed bezocht blijft worden en degenen onder u die dat willen, zich op de hoogte kunnen 
stellen van de ontwikkelingen die zich in huurdersland afspelen. Doen we dat niet, dan 
lopen we achter en zullen we als een ouderwets clubje terzijde worden geschoven.

Huurderspanel
De website dus. Nieuws en wetenswaardigheden bieden wij u regelmatig aan. Onlangs 
hebben wij u gevraagd uw e-mail adres aan ons te geven zodat wij een systeem kunnen 
bedenken om uw mening te peilen over belangrijke huurderszaken. De deelnemers aan 
ons huurderspanel hebben inmiddels begrepen dat dit systeem er nog niet is, maar we 
naderen nu het moment dat we kiezen voor een systeem en dat uit gaan voeren. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal het zo zijn dat de vraagstelling op onze site komt te staan en 
dat de leden van het huurderspanel, die hun e-mail adres aan ons hebben verstrekt een 
bericht ontvangen waarin zij worden gevraagd naar onze site te gaan en deel te nemen 
aan de vraagstelling. Het voordeel daarvan is dat we dan zowel de leden van het huur-
derspanel direct bij de vraagstelling betrekken, maar ook een gedeelte van de bezoekers 
van de website bereiken die geen lid zijn van het panel. 
We verwachten in ieder geval in de maand januari 2014 deze stap te kunnen maken. Als 
u dus al lid bent van ons huurderspanel en ons uw e-mail adres al hebt verstrekt, ont-
vangt u binnenkort een bericht over de verdere gang van zaken. Bent u (nog) geen lid, 
dan kunt u zich op onze site als lid aanmelden. Wilt u liever geen panellid zijn maar toch 
meedoen aan de vraagstellingen? Bezoek dan regelmatig onze website en doe mee aan 
de peiling van de mening van de huurders van Bergopwaarts.

Wij stellen het ten zeerste op prijs om uw mening over belangrijke zaken te horen en 
deze mening mee te laten wegen in het vaststellen van onze standpunten over die za-
ken. Op deze wijze kunnen wij in het overleg met Bergopwaarts de taal van de huurders 
spreken en wijzen op het draagvlak dat onder dit geluid ligt. DOE MEE!!!!! 

Onze hbodepeel.nl website
 


