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Huurders Informatie is het contact- en informatieblad dat door de 
Huurders Belangen Organisatie De Peel wordt uitgegeven voor 
de huurders van Bergopwaarts.
Redactie en verantwoording voor de inhoud berust bij het bestuur 
van HBO De Peel.

Bestuur
Conny Raasveldt  voorzitter
Ton van de Weerd  secretaris
Wim Goossens  penningmeester
Jan van Geffen  vicevoorzitter
Vivian Willekens  bestuurslid
Hans van Eijk  bestuurslid

Kantoor
Stijn Streuvelslaan 48a
5751 XZ Deurne

Tel.nr.:  0493-323200
Faxnr.: 0493-323210
E-mail: bestuur@hbodepeel.nl
Website : www.hbodepeel.nl
Spreekuur in kantoor: Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Oplage
5000 exemplaren

Drukwerk
Smits Drukwerkservice Deurne

2 DE PEEL

Bij de voorplaat:
Het eerste deel van het 
project Europastraat 
in Deurne nadert zijn 
voltooïng.Totaal komen 
hier 89 nieuwe huurwo-
ningen.

Inhoud
Voorwoord   3

Ondernemingsplan Bergopwaarts                      4 
           
Huurmaatregelen 2017   6
 
Scheiding DAEB niet DAEB   7
  
Opplusregeling Bergopwaarts  8

Nieuwe Directeurbestuurder   10

Klimaatverandering   11

De HBO in 2017   12

 

jaargang 12, nr. 1 - juli 2017



DE PEEL 3

Beste huurders,

Het contact tussen ons, het bestuur van HBO De Peel en u, huurder van een woning van Bergopwaarts, 
verloopt voor het grootste deel via dit contact- en informatieblad Huurders Informatie. Dat 
betekent dat wij elkaar twee maal per jaar treffen via dit blad. Normaal gesproken is dat ook wel 
voldoende, maar er zijn wat omstandigheden die daar voor enige huurders soms verandering in 
brengen. Enkele huurders wensen wat informatie over hun situatie te krijgen maar gaan daarvoor 
niet naar Bergopwaarts maar naar ons spreekuur bijvoorbeeld. Er zijn ook huurders die regelmatig 
onze website bezoeken, www.hbodepeel.nl, en op die manier wat meer contact met ons hebben. 
Wanneer zich een grote verandering voordoet, zoals de bouw van woonserviceszones in de St. 
Jozefparochie in Deurne en in Liessel, zijn er voldoende vrijwilligers voor een tijdelijke bewoners-
commissie, een huurder heeft een conflict met Bergopwaarts en deponeert daarover een klacht bij 
ons etc. 
Maar…. via Huurders Informatie treffen we elkaar in ieder geval tweemaal per jaar en voorzien wij 
u van informatie die voor u, als huurder van Bergopwaarts, van belang kan zijn. 
Op onze huurdersavonden, die wij tegenwoordig dicht bij vrijwel alle huurders organiseren, horen 
wij uitsluitend positieve berichten over dit blad, vandaar dat wij volharden in de uitgave daarvan 
tweemaal per jaar. 
Over de huurdersavonden gesproken……. De nieuwe opzet daarvan geeft weliswaar wisselende 
resultaten te zien, maar wij bereiken daarmee in ieder geval meer huurders dan met het oude 
systeem. U hoort daar in de toekomst nog meer over.

Wat hebben wij ditmaal voor u? We bespreken vanzelfsprekend de resultaten van het overleg over 
de huurmaatregelen per 1 juli 2017. 
Wat kunnen we vertellen over de wisseling van de wacht op de positie van de nieuwe Directeurbe-
stuurder van Bergopwaarts? 
We lichten een tipje van de sluier op van het nieuwe ondernemingsplan van Bergopwaarts. 
We geven wat informatie over de waterhuishouding van de gemeente Deurne en wat we daar als 
huurder eventueel mee kunnen doen. 
Nogmaals de scheiding DAEB niet DAEB en...... 
Wat doet zo’n HBO nou eigenlijk?

En verder……. de vakantieperiode staat dicht voor de deur. De één reist naar de andere kant van 
de wereld terwijl de ander zijn achtertuin omtovert in een campingsituatie. Op dat gebied zijn 
zaken heel verschillend verdeeld. Plezier in het leven is echter niet te koop en dat plezier wensen 
wij, de bestuursleden van HBO De Peel, alle huurders van Bergopwaarts in deze vakantieperiode 
toe!

Het bestuur van HBO De Peel.
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Nieuw ondernemingsplan 
van Bergopwaarts
Begin 2017 zag het nieuwe ondernemingsplan 2017 -2020 van Bergopwaarts onder de titel:            
“Bergopwaarts biedt ruimte” het licht.  
Bij de lezing van het eerste concept viel het ons direct op dat - zoals Bergopwaarts het zelf ook schreef 
– het er niet om gaat wat Bergopwaarts moet doen, maar hoe men dat gaat doen. Daarbij wordt vooral 
de nadruk gelegd op de verhouding tussen de medewerkers van Bergopwaarts en haar huurders, de 
klanten.

In haar visie stelt Bergopwaarts: “Bergopwaarts ontwikkelt zich naar een woningcorporatie die toon-
aangevend is in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en 
flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk 
te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler.”

De missie van Bergopwaarts wordt als volgt samengevat:

‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’, dat is de missie van Bergopwaarts. De missie bevat alle    
elementen die voor de toekomst van Bergopwaarts, en voor de realisatie van de opgaven, van belang 
zijn.

Samen 
We werken samen met onze klanten, stakeholders, collega corporaties, zakelijke partners en           
medewerkers. Open, transparant en in dialoog. De volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave 
wordt groter dan ooit en we zoeken samenwerking om deze te blijven realiseren.

Ondernemen 
Bergopwaarts speelt in op kansen en ontwikkelingen in de markt. Kostenbewust, proactief, innovatief en 
vernieuwend. We ondernemen met nieuw en bestaand vastgoed door nieuwe producten te ontwikkelen 
en het bestaande bezit te transformeren. We zijn ondernemend en bouwen aan een toekomstbestendig 
Bergopwaarts.

Sociaal 
Actief aan de slag voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voor-
zien. Bergopwaarts heeft oog voor bijzondere doelgroepen, oog voor maatschappelijk rendement.           
Onze primaire taak staat voorop. We weten voor wie we er zijn en we staan voor onze doelgroep.

Wonen 
De kerntaak van Bergopwaarts is het leveren van huisvesting, maar wonen is meer dan dat. We leveren 
goede woningen, dragen samen met andere partijen zorg voor een leefbare omgeving en we hebben 
zorg voor de woon- en leefomstandigheden van onze huurders.

De huurder staat centraal
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Een aantal begrippen die onder de noemer: “Bergopwaarts biedt ruimte” benoemd worden in het plan 
spreken ons zeer aan. Zo treffen we er onder andere in aan:

·	 Bergopwaarts verandert van “de leraar die het wel even vertelt” in “een buurman: een bondgenoot 
die naar huurders luistert, met hen meedenkt en initiatieven neemt voor meer wooncomfort en een 
betere leefomgeving.”

·	 We betrekken onze huurders bij het vinden van oplossingen, samen werken we aan een grotere 
klantwaardering.

·	 We hebben een luisterend oor en we staan open voor ideeën, meningen of inzichten.

·	 De huurder staat centraal. Niet alleen stenen maar vooral de mensen zijn belangrijk.

·	 Betrokkenheid draait niet om wat we doen, maar om hoe we bewoners helpen. Samen durven we 
100% onszelf te zijn. Door in de wijk zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, leggen we gezamenlijk de 
kiem voor de initiatieven voor de toekomst.

Tot zover een aantal pakkende onderdelen uit de visie en de missie die Bergopwaarts zich stelt,        
gevolgd door enige begrippen die daar een uitvloeisel van zijn.  
Wanneer je als verhuurder in de sociale sector aangeeft dat je op deze wijze wilt samenwerken met 
je huurders, de klanten, dan heb je lef en leg je de lat zeer hoog voor je organisatie. Dat is de mening 
van onze bestuursleden. 
Laat duidelijk zijn dat wij als uw vertegenwoordiger bij Bergopwaarts van harte ingestemd hebben met 
dit ondernemingsplan, omdat het voor u en ons, huurders bij Bergopwaarts alleen maar kan leiden tot 
prima verhoudingen tussen de medewerkers van Bergopwaarts en ons de huurders.

Juist omdat de lat erg hoog is gelegd door onze verhuurder Bergopwaarts, zullen wij, mede namens u, 
de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen in de verhouding tussen verhuurder en huurder die, 
als gevolg van dit nieuwe ondernemingsplan, alleen maar bergopwaarts kunnen gaan.

 

 

Woningbouwvereniging Bergopwaarts 

Ondernemingsplan 2017-2020 

 

 

 

De huurder staat centraal
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Effecten huurmaatregelen 
2017 van Bergopwaarts
De huurmaatregelen 2017 die Bergopwaarts heeft toegepast zijn op zijn minst redelijk te noemen,            
zo denken wij als bestuursleden van HBO De Peel er over.

Systeem van de huurmaatregelen van Bergopwaarts 
In een publicatie van ons op onze website, van 2 mei 2017, hebben wij precies uitgelegd op welke wijze 
het systeem van de toepassing van de huursombenadering er voor ons, de huurders van Bergopwaarts, er 
uitziet.

Algemeen beeld huurmaatregelen 
Nu alles goed is doorgerekend en alle huurders de brief met hun huurmaatregel hebben ontvangen is 
precies duidelijk geworden hoe de maatregelen er voor iedere individuele huurder van Bergopwaarts 
uitziet. Grofweg gezegd betekent dit dat deze zich beweegt tussen een huurverlaging van 5% en een huur-
verhoging van 1,1%, met een gering aantal uitzonderingen.

Het totaalbeeld voor de huurders van Bergopwaarts ziet er als volgt uit:

Huurverlaging tussen 0,1 en 5%: 
432 adressen (9,0% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur blijft gelijk 0,0%: 
309 adressen (6,5% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 0,3%: 
1100 adressen (23,0% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 0,9%: 
2493 adressen (52,1% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 1%: 
368 adressen (7,7% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 1,1%: 
53 adressen (1,1% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt meer dan 1,1%: 
25 adressen (0,5% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Totaal effect huurmaatregelen Bergopwaarts 
Wanneer het geheel nu doorgerekend wordt dan betekent dit dat de gemiddelde stijging van de huren van 
Bergopwaarts 0,21% bedraagt.

Totaal effect huurmaatregelen Nederland 
De gemiddelde stijging van de huren berekend over heel Nederland bedraagt volgens de gegevens van     
Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, 0,8%. Gesteld mag worden dat Bergopwaarts hier in 
gunstige zin bij afsteekt.

-5%
+1,1%
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DAEB en niet DAEB

Scheiding DAEB niet DAEB
Positief oordeel over ontwerpvoorstel scheiding DAEB niet DAEB bezit van Bergopwaarts

In de december 2016 editie van Huurders Informatie hebben wij u geïnformeerd over het 
ontwerpvoorstel van de scheiding van het DAEB en niet DAEB bezit van onze verhuurder 
Bergopwaarts. Om uw geheugen nog even op te frissen: woningcorporaties moeten hun bezit 
scheiden in een sociaal deel en een commercieel deel (vrij vertaald). Wij gaven u daarbij ook 
inzicht in de zienswijze over dit ontwerpvoorstel van ons HBO De Peel bestuur.

Voorlopig oordeel

Op 29 mei 2017 ontvingen wij van de Autoriteit Woningcorporaties(AW) een afschrift van het 
voorlopig oordeel over het ingediende ontwerpvoorstel van Bergopwaarts, waar onze zienswijze 
bijgevoegd was.  

Het voorlopig oordeel is een lijvig stuk maar kortgezegd komt het er op neer dat de AW dit 
voorstel positief beoordeelt met de woorden: 
“Uw ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voldoet aan de gestelde criteria. Er is op basis 
van de mij nu bekende informatie/ geen bezwaar om uw definitieve voorstel scheiding DAEB/
niet-DAEB in deze lijn in te dienen.” 

Geschil met gemeente Delft

Er was nog wel een opmerking over het woningbezit van Bergopwaarts in de gemeente Delft. 
Bergopwaarts heeft daar momenteel nog een kleine 100 sociale huurwoningen, waarvan 
zij heeft aangegeven deze te gaan verkopen. De gemeente Delft heeft daar bezwaar tegen         
ingediend, maar is daar in een eerder stadium door de AW in het ongelijk gesteld. 
Bergopwaarts dient nu voor 1 juli 2017 het definitieve voorstel scheiding DAEB niet DAEB in te 
dienen bij de minister, daarna zal het een feit zijn.  
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De Opplusregeling
Bergopwaarts biedt al jarenlang aan haar huurders de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de 
zogenaamde “opplusregeling”. Veiligheid en comfort vergroten, dat is het doel van deze opplusregeling. 
Als huurder kunt u een keuze maken uit een aantal voorzieningen die het mogelijk maken dat u langer 
zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.Wij 
merken soms dat deze regeling onder de huurders vrij onbekend is. Het is daarom dat wij er hier in 
Huurders Informatie aandacht aan schenken. 

De Wmo 
Als er medische redenen voor voorzieningen of aanpassingen zijn, dan kan de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning(Wmo) wellicht uitkomst bieden. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet 
die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers 
zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. 
De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen 
met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door 
het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpas-
sing aan de woning.

Terug naar de opplusregeling 
Bergopwaarts schrijft het volgende hierover. Wanneer u wat ouder wordt, kunnen kleine – zo op 
het eerste gezicht onbelangrijke – zaken in en om huis voor ongemak zorgen. Een te hoge drempel       
bijvoorbeeld, of moeilijk bereikbare bovenraampjes. Deze dagelijks terugkerende irritaties zijn 
met wat kleine aanpassingen eenvoudig op te lossen. Wij kunnen uw woning namelijk ‘opplussen’.          
Zo kunt u langer zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

Wanneer komt u in aanmerking? 
Bergopwaarts wil u een comfortabele woonsituatie bieden. Dit kan zij doen door voorzieningen aan te 
brengen zonder dat daar een directe medische noodzaak voor is. Denk hierbij aan het aanbrengen van 
een verhoogd toilet, een douchezitje, beugels of een antislipvloer in de badkamer. 
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U kunt verschillende opplusvoorzieningen aanvragen. Aan iedere voorziening is een aantal punten 
gekoppeld. Per huurcontract kunt u voor 30 punten aan opplusvoorzieningen bij Bergopwaarts 
aanvragen. 

De volgende voorzieningen worden geboden: 

Seniorenslot op de voordeur 5 punten

Bediening bovenraampjes 
- met handzender 3 punten 
- op 1.25 meter 5 punten

Overbrugging drempels (2 st.) 8 punten

Tweede trapleuning (2 meter) 3 punten

Wandbeugel 1 punt

Opklapbaar douchezitje 
- muurbevestiging 6 punten 
- met steunpoot 8 punten 
- met statief 12 punten

Douchekop met glijstang 2 punten

Antislipvloer 6 punten

Verhoogde toiletpot 
- verhogen met 6 cm(= ca. 46 cm) 9 punten 
- verhogen met 10 cm(= ca 50 cm) 9 punten

U kunt een aanvraagformulier voor deze voorzieningen vinden op de site van Bergopwaarts,        
www.bergopwaarts.nl, onder “opplussen”. Heeft u niet de beschikking over internet kunt u daarover 
ook telefonisch contact opnemen met Bergopwaarts via 0493 327300, of u kunt zich vervoegen op het 
kantoor van Bergopwaarts tussen 09.00 en 12.30 uur, of telefonisch een andere afspraak maken. 
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De weg naar een nieuwe 
Directeurbestuurder
Afscheid van het tijdperk Chris Theuws 
Zoals u allen zou kunnen weten heeft Directeurbestuurder Chris Theuws op 1 mei 2017 afscheid genomen 
van zijn functie bij Bergopwaarts. Hij leidde ruim elf jaren onze verhuurder en wanneer we die periode 
over het algemeen beschouwen mogen we stellen dat dit voor de huurders van Bergopwaarts een zeer 
redelijke periode is geweest. Het woningbezit van de corporatie is behoorlijk uitgebreid, de woningen 
verkeren in goede staat en het onderhoud is tamelijk goed te noemen. De hoogte van de huren ligt op een 
aanvaardbaar peil en ligt over het geheel genomen iets lager dan het landelijk gemiddelde. De wachttijd 
voor woningzoekenden is iets meer dan twee jaren wat redelijk goed genoemd mag worden. Bergopwaarts 
bouwt op dit moment flink en heeft ook goede plannen voor de toekomst. Hiermee mogen we dus het  
tijdperk Chris Theuws voor de huurders met “zeer redelijk tot goed” afsluiten.

Op naar een nieuwe Directeurbestuurder 
De huidige procedure die leidt naar de benoeming van een nieuwe Directeurbestuurder verschilt enorm 
met de procedure van vóór 2015. Dat zit hem in de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015. Zoals u 
uit de media heeft kunnen vernemen zijn er enige  Directeurenbestuurders van corporaties geweest die 
er een potje van gemaakt hebben en in een enkel geval zelfs daarmee hun corporatie aan de rand van de   
afgrond hebben gebracht. In de nieuwe Woningwet heeft de overheid maatregelen neergelegd waarvan 
men verwacht dat die er voor zullen zorgen dat dat soort zaken niet meer voor zal komen. Of dat zo zal 
blijken te zijn…. De toekomst zal het leren. 
Er bestaat een vereniging van toezichthouders in woningcorporaties, Raden van Commissarissen(RvC) zeg 
maar, die een handreiking werving, selectie en benoeming van een Directeurbestuurder heeft geschreven. 
Die handleiding bestaat uit een document van 27 pagina’s. Wij zullen u daarmee niet gaan vermoeien. 
Wat daarin duidelijk naar voren komt is dat de RvC verantwoordelijk is voor de werving, de selectie en de 
benoeming van de Directeurbestuurder. Deze RvC beslist ook over wie er bij de procedure betrokken 
zullen worden. Dat kan de Ledenraad zijn of ons bestuur, dat beslist zij zelf. Momenteel liggen de zaken 
zo dat wij als HBO De Peel vanuit de huidige Samenwerkingsovereenkomst met Bergopwaarts op papier 
geen enkele rol spelen in deze procedure. Wellicht kunnen we daar iets aan doen bij het totstandkomen 
van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Het enige wat wij u op dit moment mee kunnen delen is dat de procedure loopt. De heer S. Warmoes-
kerken uit de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts is door de RvC aangewezen als waarnemend                  
Directeurbestuurder van Bergopwaarts voor de periode van drie maanden. Men verwacht kennelijk binnen 
drie maanden een nieuwe Directeurbestuurder te kunnen benoemen. Wij zijn erg benieuwd of dat zal gaan 
lukken.

 

  ?
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Het klimaat verandert
Er wordt al jaren over gesproken, maar nu wordt het steeds meer merkbaar: het klimaat is aan het    
veranderen. Vorig jaar juni hebben we meegemaakt wat dit kan betekenen, de hevige regenbuien     
hebben tot veel overlast geleid.

Gemeente timmert aan de weg

De gemeente Deurne is op veel plaatsen in Deurne bezig om ons te beschermen tegen de extreme  
weersomstandigheden. Riolen worden vervangen door grotere buizen en er worden bassins gemaakt   
voor de opvang van het regenwater. Daarmee wordt de kans dat regenbuien tot wateroverlast leiden  
een stuk kleiner.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren

Bijna de helft van al het regenwater valt op daken en in tuinen. Dit water wordt in veel gevallen via 
de riolering afgevoerd. Om de kans op overlast te beperken legt de gemeente steeds meer gescheiden 
riolering aan: een buis voor het vuil water en een buis voor het regenwater. We vragen bewoners om 
de regenpijpen aan te sluiten op het regenwaterriool. Bij huurwoningen stellen we deze vraag aan de     
verhuurder of de woningeigenaar.

U kunt als bewoner nog meer doen om uw eigen leefomgeving te verbeteren. Zo kunt u de hoeveelheid 
verharding in de tuin verminderen of langs de voorgevel een geveltuintje aanleggen. De gemeente werkt 
hier graag aan mee. Ook kunt u de regenpijp loskoppelen van de riolering en het water opvangen in de 
tuin of in een regenton. Dit wordt ‘afkoppelen’ genoemd.

Bijdrage van het waterschap

Als u samen met andere bewoners een plan heeft voor het afkoppelen van hemelwater dan kunt u 
van waterschap Aa en Maas een bijdrage krijgen in de kosten. Het waterschap betaalt dan 30% van 
de kosten tot een maximum van € 5.000,-. De subsidievoorwaarden vindt u op de website van het 
waterschap www.aaenmaas.nl.
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Wat gebeurde er in de eerste
helft van 2017 binnen 
HBO de Peel
     We organiseerden een huurdersavond in Asten

·	 We bezochten een Bijeenkomst Wonen en Zorg

·	 We bezochten de pilot Futurum, de Nul Op de Meterwoning te Deurne

·	 We woonden de Commissie Wonen Helmond bij

·	 We waren op de Woning Markt Regio Vergadering van de Woonbond

·	 We voerden overleg en adviseerden over de huurmaatregelen 2017 van Bergopwaarts

·	 We voerden overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts

·	 We voerden overleg over de Prestatieafspraken Wonen met de gemeente Deurne en Bergopwaarts

·	 We hielden een huurdersavond in Liessel

·	 We namen afscheid van Directeurbestuurder Chris Theuws

·	 We hadden overleg over gevolgen klimaatverandering met gemeente Deurne

·	 We namen deel aan het overleg energiebesparing van de Woonbond in Gemert

·	 We waren op de Dag van de Bouw in de Europastraat in Deurne

·	 We woonden weer de Commissie Wonen Helmond bij

·	 We waren weer op de Woning Markt Regio Vergadering van de Woonbond

·	 We voerden overleg met “onze” Commissarissen uit de RvC van Bergopwaarts

·	 We hielden 6 Algemeen Bestuur vergadering van HBO De Peel; vast punt op de agenda was het overleg 
met de manager Wonen van Bergopwaarts de heer Mark Kieft

·	 We hielden 23 maal overleg Dagelijks Bestuur

·	 We hielden 22 maal spreekuur in ons kantoor op de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

Dit lijstje is ongetwijfeld niet helemaal compleet, maar het leek ons toch wel aardig om u een indruk te 
geven van datgene wat de agenda’s van de bestuursleden van HBO De Peel vult.
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