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      HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL 
 

 JAARVERSLAG 2017 
 
 

INLEIDING 
 
De inleiding van dit Jaarverslag 2017, zal kort en krachtig zijn. Dit wijkt enigszins af 
van de “normale” opening van dit verslag, maar de schrijver dezes vindt enige varia-
tie in een dergelijk stuk wel prettig. 
2017 kenmerkt zich voor ons, het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Orga-

nisatie De Peel en de huurders van en de woningzoekenden bij onze verhuurder Wo-

ningbouwvereniging Bergopwaarts vooral door de volgende zaken: 

 

  De missie en visie van Bergopwaarts zijn uitgewerkt in het ondernemingsplan 

2017 - 2020. Bij de totstandkoming van dit plan zijn belanghouders en medewer-

kers intensief betrokken geweest. In het plan is de koers voor de komende jaren 

uitgezet en wordt beschreven welke effecten Bergopwaarts wil bereiken. Later in 

dit stuk besteden wij daar aandacht aan; 

 De huurmaatregelen die jaarlijks op 1 juli ingang vinden kwalificeren wij, voor het 

jaar 2017, als redelijk. Uit het overleg kwam een gemiddelde van 0,21% als alge-

meen gemiddelde gemeten over alle huurders van Bergopwaarts. Wij gaan hier la-

ter in dit stuk verder op in; 

  De Samenwerkingsregeling tussen Bergopwaarts en HBO De Peel werd afgelopen 

jaar vernieuwd en aangepast aan de veranderde regelgeving. Ook hier schrijven 

wij later over; 

 Op 1 oktober 2017 werd mevrouw Tanja Liebers - van Rooy benoemd tot de nieu-

we directeur-bestuurder van Bergopwaarts. Zij volgde daarmee de heer Chris 

Theuws op, die per 1 mei 2017 werd benoemd tot directeur-bestuurder van Wo-

ningstichting de Zaligheden te Eersel. 

 

 ALGEMEEN 
 

 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 2017 hebben gegolden en werden 

toegepast. 

Om de belangen van de huurders van en de woningzoekenden bij Bergopwaarts zo 

goed als mogelijk is te behartigen, vinden wij het van het grootste belang dat de re-

latie tussen Bergopwaarts en HBO De Peel goed is.  

https://www.bergopwaarts.nl/media/2321/op-17-20-website.pdf
https://www.bergopwaarts.nl/media/2321/op-17-20-website.pdf


                                                                          JAARVERSLAG HBO DE PEEL 2017                                                                                    

                                                                                                                                            Pagina 2 

 

 

 

Het is duidelijk dat wanneer in een goede sfeer overleg kan worden gevoerd de 

kans dat daar een goed resultaat uit komt het grootst is.  

Laat het duidelijk zijn dat het niet altijd koek en ei is in alle overlegsituaties. Het komt 

vanzelfsprekend voor dat de verhuurder en wij, de huurdersvertegenwoordiging, op 

een andere manier tegen zaken aankijken. Dergelijke verschillen van inzicht dienen 

niet ontweken te worden maar op een zakelijke wijze ter tafel gebracht te worden. 

Dit gebeurt dan ook in het overleg tussen ons bestuur en de diverse geledingen van 

onze verhuurder Bergopwaarts en de relatie heeft daar niet onder geleden.  

 

UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 
 

De uitgangspunten van beleid van het bestuur van HBO De Peel lagen in 2017 vol-

komen in lijn met die omschreven zijn in ons Jaarverslag 2016. Het zou wel erg 

vreemd zijn dat we op dat gebied plotseling een geheel ander beleid zouden hebben 

nagestreefd. Dat zou betekenen dat we er de afgelopen jaren mogelijk behoorlijk 

naast zouden hebben gezeten. Wij vinden dat dit niet het geval is, vandaar dat wij als 

bestuur van HBO De Peel in 2017 gestreefd hebben naar het zijn van: 

 

    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 ontplooit die ervoor zorgen dat voor de huurders van Bergopwaarts 

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

wordt gehouden.  

 
De werkzaamheden van onze bestuursleden worden verricht door huurders van 

Bergopwaarts, vrijwilligers, mensenwerk dus. Waar gewerkt wordt worden fouten ge-

maakt. Hiermee wil gezegd zijn dat wij ons niet verbeelden de wijsheid in pacht te 

hebben en op alle gebieden van de volkshuisvesting altijd de juiste beslissingen ne-

men, maar we doen er wel onze uiterste best voor. Dit alles onder het motto: “Huur-

ders voor huurders!”  

Wanneer we nu terugkijken naar de hiervoor gestelde uitgangspunten van het beleid 

van ons bestuur, hopen wij dat u ons in 2017 hierin heeft kunnen herkennen. 
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HET BESTUUR VAN HBO DE PEEL 
 

Samenstelling van het bestuur 
Op 1 maart 2017 heeft ons bestuurslid Martie van den Berg zijn bestuurslidmaat-

schap van HBO De Peel beëindigd. De reden daarvoor lag in zijn privéomstandig-

heden. Martie was lid van ons bestuur vanaf 5 oktober 2006 en het past ons om 

hem hiervoor in dit jaarverslag van harte dank te zeggen. 

In onze vergadering van 6 december 2017 werd de heer A.H. Verdonschot be-

noemd als bestuurslid van HBO De Peel. De heer Verdonschot is huurder van 

Bergopwaarts in Asten. Ons bestuur verwelkomde de heer Verdonschot van harte 

en wenste hem veel succes toe in zijn werkzaamheden voor de huurders van Berg-

opwaarts.   

 

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

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

W.C. (Wim) Goossens,   penningmeester 

J.J.J. (Jan) van Geffen,   vicevoorzitter 

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

J.H.M. (Hans) van Eijk,  bestuurslid 

A.H. (Tonny)Verdonschot  bestuurslid 

 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van HBO De Peel werd gevormd door voorzitter Conny 

Raasveldt, secretaris Ton van de Weerd en penningmeester Wim Goossens. 

Dit drietal kwam elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bijeen in ons 

kantoor, besprak daar de lopende zaken, werkte de eigen administratieve 

zaken bij en hield daar waar nodig besprekingen met de relaties van HBO De 

Peel. Ook werd op deze bijeenkomsten, in samenspraak, de agenda voor de 

maandelijkse bestuursvergadering opgesteld. Het was overigens wel zo dat 

elk bestuurslid op eigen initiatief punten voor bespreking op deze agenda 

kon laten plaatsen. 

 

Voorzitter Conny Raasveldt 

De voorzitter vervulde de normale taken die aan deze functie zijn verbonden. 

Zij was verder verantwoordelijk voor het bijhouden van de activiteitenlijst 

waarin alle “HBO activiteiten” van elk individueel bestuurslid werden opgete-

kend. Daarnaast had en heeft zij namens HBO De Peel zitting in de commis-

sie Wonen van de gemeente Helmond, waarbij aan haar is verzocht ook díe 

corporaties te vertegenwoordigen die wel woningen in Helmond hebben 

maar geen vestiging en niet deelnemen in deze commissie. Verder nam on-

ze voorzitter ook in 2017 deel aan het overleg over de prestatieafspraken 

tussen de Helmondse woningcorporaties en de gemeente Helmond. Deze 

“Helmondse activiteiten” vloeien voort uit het feit dat Bergopwaarts zo’n 200 

huurwoningen in Helmond in bezit heeft.  
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HBO De Peel is lid van de Nederlandse Woonbond. Voorzitter Conny Raas-

veldt is enige jaren geleden gekozen tot lid van de Verenigingsraad van de 

Woonbond, het hoogste besluitvormende orgaan van deze bond. Zij verte-

genwoordigde daar de Provinciale Vergadering van de Woonbond Noord-

Brabant. 

 

Secretaris Ton van de Weerd 

Het secretariaat van HBO De Peel was ook in 2017 een geheel open systeem dat 

werd samengesteld en bijgehouden door onze secretaris. Alle stukken uit het ar-

chief of uit het lopende secretariaatsjaar (hard copy en/of gedigitaliseerd) waren 

zonder enige beperking, direct en zonder tussenkomst van wie dan ook, ter inzage 

voor álle bestuursleden. Geen enkel stuk was voor enig bestuurslid niet ter inzage 

en na elke gerubriceerde 40 administratieve aanvullingen, ontvingen alle bestuurs-

leden per e-mail een update van het correspondentie overzicht. Op deze wijze kon-

den alle bestuursleden doorlopend kennisnemen van de onderwerpen van de geru-

briceerde stukken, 1635 in getal, die in 2017 in en uit zijn gegaan. 

De secretaris was verantwoordelijk voor de uitnodigingen, de agenda en het opma-

ken van de notulen van de vergaderingen, de meldingen huurders aan Bergop-

waarts, het opmaken van de concepten voor adviezen en de opstelling van de uit-

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

leidsplan 2018 en het concept Jaarverslag 2017. Opgemerkt wordt dat de concep-

ten van de van belang zijnde zaken 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 in 2017 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.  

 

Penningmeester Wim Goossens 

Door de penningmeester werd in december 2017 de begroting voor het jaar 2018 

opgemaakt en ingediend bij de directie van Bergopwaarts. Deze begroting werd nog 

in december 2017 goedgekeurd. 

Over het financiële boekjaar 2017 wordt door de penningmeester een financieel 

verslag opgemaakt. Begin 2018 zullen deze stukken ter controle en vastlegging in 

een financieel verslag worden overgedragen aan het accountantskantoor. 

Verslagen daarvan zullen worden aangeboden aan de directeur-bestuurder van 

Bergopwaarts. 

 

Beleidsplan 2018  

De secretaris heeft in december 2017 een concept Beleidsplan 2018 opgemaakt en 

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

sen” uit de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts. Deze commissarissen, 

mevrouw Ogg en de heer Delsing, gaven aan dat dit beleidsplan van realisme en vi-

sie getuigde.  
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Na goedkeuring van dit concept door de bestuursleden, werd het Beleidsplan 2018 

aan de directeur-bestuurder van Bergopwaarts, mevrouw Tanja Liebers – van Rooy, 

en een aantal andere bij de HBO betrokken functionarissen en organisaties 

aangeboden. Het Beleidsplan 2018 van HBO De Peel is begin januari 2018 op onze 

website geplaatst en is daar voor alle geïnteresseerden te lezen. 

 

Scholing / Opleiding bestuur 

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, symposia en netwerkbijeenkomsten op dit gebied werden veelal 

aangeboden door de Woonbond en het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.  

In samenwerking met collega besturen van Bewonersraad De Pan te Someren, Be-

wonersraad Laarbeek te Lieshout en Huurdersbelang Gemert-Bakel te Gemert or-

ganiseerden wij in 2017 een cursus van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum 

in ons kantoor in Deurne. Het voordeel hiervan is dat al onze bestuursleden tegelij-

kertijd deel hebben kunnen nemen aan deze cursus en de kosten per persoon aan-

zienlijk lager uitvallen dan een voor een individuele cursus elders. 

 

In het jaar 2017 is door één of meerdere bestuursleden deelgenomen aan 

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

 

 26-01-2017 Cursus Wonen en Zorg 

 17-05-2017 Cursus Klimaatbeheersing 

 17-05-2017 Energiebesparende maatregelen 

 14-09-2017 Netwerkbijeenkomst penningmeesters 

 28-09-2017 Werkatelier Woonmonitor 

 24-10-2017 Symposium Woonbond 

 31-10-2017 Netwerkbijeenkomst voorzitters 

 13-11-2017 Cursus WKA Woonbond in ons kantoor; Procedure Huurcommissie 

   en Wonen en Zorg 

 07-12-2017 Masterclass Facebook 

 

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

2017 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 2017 werden 14 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 12 maal overleg 

plaats tijdens deze Algemeen Bestuur vergaderingen. Verder vonden er twee Alge-

meen Bestuur vergaderingen plaats waar naast de heer Kieft ook de Portefeuillebe-

heerder van Bergopwaarts, de heer Box, aanwezig was en er was een vergadering 

waar ook de Beleidsontwikkelaar Wonen van de gemeente Deurne, mevrouw  

K. Duimelinks - Jansen tot de deelnemers behoorde. Onderwerpen van overleg tus-

sen ons bestuur en Bergopwaarts, met name de heer Kieft, werden wederzijds gea-

gendeerd. 

Secretaris Ton van de Weerd notuleerde deze vergaderingen en verzorgde  

snelle verzending daarvan naar de bestuursleden en de andere deelnemers aan de 

vergaderingen. 

Dagelijks Bestuur vergaderingen 

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

In 2017 gebeurde dit 47 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, wekelijks overleg zorg-

de er voor dat dit driemanschap geheel op de hoogte was van alle actuele relevante 

bestuurszaken en bestuursactiviteiten en daar, zonodig, direct op kon inspelen.  

 

Bestuurlijk overleg met de directeur-bestuurder van Bergopwaarts  

In 2017 werd 2 maal overleg gevoerd met de directeur-bestuurder van Bergop-

waarts. In het voorjaar was dit met de heer Theuws. Dit bleek gelijktijdig de laatste 

vergadering met hem als directeur-bestuurder te zijn, want hij nam op 20 april 2017 

afscheid van Bergopwaarts. 

In het najaar van 2017 vond ons eerste bestuurlijk overleg met de nieuwe directeur-

bestuurder van Bergopwaarts, mevrouw Tanja Liebers - van Rooy plaats. Zij gaf 

daarin aan dat zij het communicatiemodel dat in de loop der tijd gegroeid is tussen 

Bergopwaarts en onze organisatie HBO De Peel, op dezelfde wijze wenst te hand-

haven. Deze beslissing kwalificeren wij als zeer positief, omdat de communicatie 

tussen ons bestuur en onze verhuurder door ons als zeer goed wordt ervaren. 

Onderwerpen die tijdens de twee bestuurlijke overleggen in 2017 aan de orde zijn 

gekomen bestonden uit: 
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 Jaarverslag 2016 van Bergopwaarts 

 Beleidsplan 2017 HBO De Peel 

 Evaluatie Regionale Geschillencommissie 

 Het huurbeleid 

 Huisvesting statushouders 

 Geschil met de gemeente Delft 

 Communicatieplan 

 Samenwerkingsovereenkomst 

 Prestatieafspraken met de gemeente Asten 

 Projecten van Bergopwaarts 

 

In het verleden ontmoette het geen enkel bezwaar om met de directeur-bestuurder, 

buiten de reguliere vergaderingen om, een overleg te plannen over zaken die wij als 

HBO wensten te bespreken. Mevrouw Liebers gaf aan ook met betrekking tot dit 

gegeven deze beleidslijn in de toekomst door te willen voeren. 

 

Overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts 

Met de heer M. Kieft, manager Wonen bij Bergopwaarts, werd in 2017 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 2017 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 2017 

  Huisvesting statushouders 

  Regionale Geschillencommissie 

  Sollicitatieprocedure nieuwe directeur-bestuurder 

  Huurdersavonden 

  Verantwoording toewijzing huurwoningen 

  Prestatieafspraken met de gemeente Deurne en Asten 

  Uitzonderingen op de vastgestelde eenheidshuren 

  Vernieuwing ABC onderhoudslijst 

  Projecten Bergopwaarts 

  Voortgang zonnepanelen voor huurders 

  Vernieuwing Samenwerkingsregeling 

  Reparatie afspraken 

  Huurbeleid algemeen 
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  Energiemaatregelen 

  Woning Markt Regio Eindhoven 

  Problematiek Burg. Ruttenplein Asten (VvE) 

  Ondernemingsplan Bergopwaarts 

  Verwijdering asbest 

  Project goten schoonmaken 

  Nulopdemeterwoning Ligthartstraat Deurne 

 

Wanneer de noodzaak tot het inlassen van een overleg met de manager Wonen 

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

De hiervoor omschreven overlegsituaties kwalificeren wij voor het jaar 2017 als zeer 

goed. 

 

Overleg met overige medewerkers van Bergopwaarts 

Afhankelijk van het onderwerp van overleg werd in 2017 nog in een aantal gevallen 

overleg gevoerd met één of meer medewerkers van Bergopwaarts, met name met 

mevrouw A. Artz, Projectleider Wonen. Planning van dit soort overleggen leverde 

geen enkel probleem op. 

 

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 2017 werd tweemaal met hen overleg ge-

voerd. Onderwerpen die ter sprake kwamen bestonden uit: 

 

 Het Jaarverslag 2016 van HBO De Peel 

 Het Beleidsplan 2017 van HBO De Peel 

 De inhoud van en de wijze waarop de huurmaatregelen 2017 tot stand zijn ge-

komen 

 De communicatie tussen HBO De Peel en Bergopwaarts 

 Vertrek en opvolging van de directeur-bestuurder van Bergopwaarts 

 Het contact tussen de huurders en het bestuur van HBO De Peel.  

 

Deze opsomming dekt niet geheel de lading van het overleg, maar zijn de meest 

van belang zijnde onderwerpen. 

Het overleg kan gekarakteriseerd worden als een informeel overleg. Ons bestuur 

voelt zich goed bij deze wijze van overleg voeren en wij gaan er van uit dat dit van 

de zijde van de beide commissarissen ook het geval zal zijn.  

 

Overleg met de gemeenten Asten en Deurne 

 

Asten.  

De portefeuille Volkshuisvesting berust in Asten bij de heer Th.M. Martens. In prin-

cipe voeren wij éénmaal per jaar overleg met deze wethouder.  
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In 2017 heeft er geen overleg plaatsgevonden tussen ons bestuur en de heer Mar-

tens. Wij zijn daartoe niet uitgenodigd. In de prestatieafspraken tussen de gemeente 

Asten, Woningbouwvereniging Bergopwaarts en HBO De Peel, die in 2017 tot stand 

zijn gekomen, is vastgelegd dat er tussen voornoemde partners éénmaal per jaar 

bestuurlijk overleg plaats zal vinden over de (uitvoering van) de prestatieafspraken 

en tweemaal per jaar overleg tussen HBO De Peel en de wethouder volkshuisves-

ting van de gemeente Asten. Dit gegeven zal er vermoedelijk voor zorgen dat het 

contact tussen de gemeente Asten en het bestuur van HBO De Peel op een wat 

meer reguliere wijze vorm zal gaan krijgen. 

 

Deurne.  

In 2017 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 woningbouw-

programma door de wethouder en de beleidsontwikkelaar. Verdere van belang zijn-

de onderwerpen van overleg waren onder andere: 

 

  Het Beleidsplan 2017 van HBO De Peel 

  Huurmaatregelen 2017 

  Actualisatie Prestatieafspraken tussen de gemeente Deurne, Woningbouw-

vereniging Bergopwaarts en HBO De Peel 

 

Gesteld mag worden dat het overleg met de gemeente Deurne in 2017 qua sfeer, 

inhoud en kwaliteit, volledig aan onze verwachtingen heeft voldaan. 

 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 

In 2017 kreeg de provinciale vergadering van de Woonbond, voor onze regio, in de 

vorm van een pilot een andere opzet. Er werd vergaderd tussen de aangesloten 

huurdersorganisaties in de Woning Markt Regio Eindhoven. Er werden totaal 3 ver-

gaderingen in deze opzet gehouden. Voor wat de mening van onze bestuursleden 

over deze opzet betreft, mag gesteld worden dat deze zeer positief was. De setting 

bleek in omvang wat kleiner te zijn, maar het gaf zeer zeker aan de deelnemers de 

mogelijkheid de eigen problematiek beter te bespreken met collega bestuursleden 

uit de regio. Deze opzet zal in deze vorm niet gecontinueerd worden zo luidt de uit-

komst van de gehouden pilot. Er is gekozen voor een andere vorm, te weten een 

provinciale vergadering voor de besturen van huurdersorganisaties in Oost-Brabant. 

Wij denken dat dit een goede vervanging kan blijken te zijn voor de oude vorm van 

de provinciale vergadering. De toekomst zal het leren. 

Aan deze vergadering neemt onze voorzitter Conny Raasveldt deel als vaste 

bezoeker van deze vergaderingen, dit mede gezien het feit dat zij lid is van de Ver-

enigingsraad van de Nederlandse Woonbond. Daarnaast nemen, roulerend, 1 of 2 

andere bestuursleden aan deze vergaderingen, die in Eindhoven zullen worden ge-

houden, deel.  
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ADVISERING AAN BERGOPWAARTS  
 

Algemeen 

Het aantal van de (officiële) adviezen aan onze verhuurder Bergopwaarts neemt in 

aantal af. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat ons bestuur maandelijks overleg heeft 

met de Manager Wonen van Bergopwaarts, de heer M. Kieft. In dit overleg komen 

alle van belang zijnde onderwerpen direct aan de orde. De inbreng van de te be-

spreken onderwerpen komen zowel uit ons bestuur als van de zijde van Bergop-

waarts, lees de heer Kieft. Niets is onbespreekbaar en wanneer er een zeer ingrij-

pend onderwerp aan de orde komt, wordt daarvoor de procedure gezamenlijk opge-

steld.  

Een goed voorbeeld hiervan is de vernieuwing van de Samenwerkingsovereen-

komst tussen Bergopwaarts en HBO De Peel die in 2017 heeft plaatsgevonden. 

Deze vernieuwing vond zijn noodzaak in de nieuwe Woningwet 2015 waarin diverse 

aanpassingen werden gemaakt, die ook in de Samenwerkingsovereenkomst ver-

werkt dienden te worden. 

De tevoren gemaakte afspraak hield in dat er van haastige spoed geen sprake 

mocht zijn, omdat dit op geen enkele wijze noodzakelijk was. In het jaar 2017 heeft 

de vernieuwing van deze Samenwerkingsovereenkomst 8 maal op de agenda ge-

staan van onze vergaderingen, waaraan de heer Kieft vrijwel alle keren heeft deel-

genomen. Wederzijds werden wensen en meningen in het concept aangekaart en al 

dan niet opgenomen. Op deze wijze is er een concept tot stand gekomen waarin 

beide partijen zich konden vinden en er een klap op gegeven kon worden. 

Het uiteindelijke resultaat werd bekrachtig op 25 oktober 2017 middels onderteke-

ning van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst door mevrouw Tanja Liebers, Di-

recteur-bestuurder van Bergopwaarts en mevrouw Conny Raasveldt, voorzitter van 

HBO De Peel. 

Deze wijze van goed overleg leidt ons inziens tot een goed resultaat, waarin vastge-

legde zaken zoals daar zijn de termijnen waarin advies dient te worden gevraagd en 

geleverd, totaal niet aan de orde zijn, terwijl een officiële adviesaanvraag achterwe-

ge kan blijven. 

Deze wijze van overleg en het totstandkomen van goede afspraken wordt voor wat 

ons bestuur betreft zo veel als mogelijk toegepast. 

 

Advies Huurmaatregelen 2017 

Voor wat betreft de te nemen huurmaatregelen begint het overleg hierover veelal 

begin januari, nadat de inflatiecijfers en de voorschriften van de minister bekend zijn 

geworden, zo ook in 2017. Het is overigens zo dat de huurmaatregelen worden toe-

gepast volgens het systeem van de huursombenadering in relatie tot de vastgestel-

de streefhuren voor de diverse categorieën huurwoningen van Bergopwaarts. Met 

betrekking tot dit systeem wordt opgemerkt dat ons bestuur op alle gehouden huur-

dersavonden dit systeem uitgebreid uitgelegd heeft aan de aanwezige huurders. 

 

Met betrekking tot de huurmaatregelen voor het jaar 2017 werd in dit overleg geko-

men tot onderstaande zaken: 
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Sociale woningen 

Primaire en secundaire doelgroep (huishoudinkomens tot € 40.349,-): 

De kale huurprijs: 

 Wordt verlaagd met maximaal 5% indien reeds meer dan de streefhuur wordt betaald. 

 De huurprijs wordt minimaal gelijk aan de streefhuur. 

 Blijft gelijk indien reeds precies de streefhuur wordt betaald. 

 Wordt met 0,3% verhoogd indien minder dan 10% minder dan de streefhuur wordt betaald. 

 De huurprijs wordt maximaal gelijk aan de streefhuur. 

 Wordt met 0,9% verhoogd indien meer dan (of gelijk aan) 10% minder dan de streefhuur 

 wordt betaald. 

 

Hoge inkomens (inkomens vanaf € 40.349): 

 Alleen voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 40.349 wordt de kale huurprijs 

in principe met 1,0% verhoogd tot de huurprijs van € 674,00 met daarbij 100% van maxi-

maal redelijk als maximum (mocht dit lager zijn dan € 674,00). De huurprijs van huurders 

met hoge huishoudinkomens die reeds minimaal € 674,00 betalen wordt niet aangepast (0% 

huurverhoging). Uitzondering hierop is er, als de huurprijs meer dan 30% lager is dan de 

streefhuur. De huurder krijgt dan een huurverhoging van 4,3%. 

 

Geliberaliseerde woningen 

 De huurprijs van geliberaliseerde woningen (kale huur hoger dan € 710,68) wordt 

 inflatievolgend verhoogd op basis van het inflatiecijfer over maart 2017 = 1,1% 

 

De hiervoor opgesomde huurmaatregelen hebben als eindresultaat voor het jaar 2017  

een totaal gemiddeld huurverhogingspercentage opgeleverd van 0,21%, een gemid-

delde dat ligt onder het inflatiepercentage van 0,3%! 

  

De overleg- en adviesperiode is ook voor de te nemen huurmaatregelen niet aan for-

mele zaken onderhevig geweest in 2017. Wel is er de algemeen geldende afspraak dat 

de procedure zodanig dient te verlopen, dat Bergopwaarts in staat moet zijn om de 

maatregelen tijdig en schriftelijk aan de huurders mee te kunnen delen.  

Deze wijze van overleg voeren en het komen tot overeenstemming op vaak van 

zeer groot belang zijnde zaken voor de huurders van Bergopwaarts is in de loop der 

jaren ontstaan. Ons bestuur is daar tevreden over en het is onze wens om deze wij-

ze van overleg voeren en het komen tot besluitvorming te continueren.  

 

CONTACT MET DE HUURDERS 
 

Spreekuur 

Het bestuur van HBO De Peel verzorgde ook in 2017 in haar kantoor iedere don-

derdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur een open inloopspreekuur, dat door voorzit-

ter Conny Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd werd ingevuld. Zo werd in 

2017 op 48 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 en e-mail in 2017 te bereiken 

geweest. Er konden mondelinge boodschappen worden ingesproken wanneer het 

kantoor niet bemand was. Post, mail en telefoon werden vrijwel elke dag gecontro-

leerd 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 2017 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, klachten over het toewijzen van woningen etc. 

werden door ons in eerste aanleg niet in behandeling genomen. 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 ons een meldingsformulier ingediend bij het vaste aanspreekpunt van Bergop-

waarts voor deze zaken. 

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

tief mogelijke wijze weergegeven. Het geheel werd daarna opnieuw in behandeling 

genomen 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 2017 werden door onze HBO in totaal 11 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 

In 2017 zijn we doorgegaan met de nieuwe opzet van de huurdersavonden. Geen 

algemene huurdersavond in Deurne en in Asten, maar dichtbij de huurders in wijk of 

kerkdorp. 

In 2017 werden totaal 4 huurdersavonden door ons bestuur georganiseerd. Deze 

werden gehouden in: 

 

 Asten centrum: ongeveer 16 huurders 

 Liessel: ongeveer 45 huurders 

 Zeilberg: ongeveer 20 huurders 

 De Koolhof Deurne: ongeveer 30 huurders 

 

Over het algemeen zijn het goede bijeenkomsten geweest waarin wij ons als be-

stuur van HBO De Peel op een goede wijze hebben kunnen presenteren.  

Er werd uitgebreid uitleg gegeven op welke wijze ons bestuur in elkaar steekt en 

functioneert, wat onze wettelijke fundamenten zijn, wat onze (on)mogelijkheden zijn 

en op welke wijze we deze toepassen.  
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Verder gaven we uitgebreid inzicht in de wijze waarop de jaarlijkse huurmaatregelen 

voor ons, de huurders, tot stand kwamen en in de toekomst tot stand zullen gaan 

komen. Ook werd in alle bijeenkomsten aandacht besteed aan het onderwerp Wo-

nen en Zorg. 

Om de huurders enig inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van Bergopwaarts 

presenteerden wij op deze avonden ook wat cijfers die wij ontleenden aan de publi-

catie Corporatie in Perspectief van Aedes. Vergelijkenderwijs kwam Bergopwaarts 

daar in 2017 soms behoorlijk goed uit. Dit ontlokte op enkele avonden de uitspraak 

van een enkele huurder dat wij “het vriendje van Bergopwaarts” waren ondanks het 

feit dat wij daarbij de bron van deze cijfers zeer duidelijk hebben vermeld. Aanvul-

lend daaraan hebben wij vanzelfsprekend de gelegenheid te baat genomen om on-

ze positie ten opzichte van Bergopwaarts uitgebreid over het voetlicht te brengen 

waar door deze sprekers aarzelend en met vraagtekens op gereageerd werd. 

Hieruit blijkt dat binnen het huurdersbestand nog steeds een aantal huurders be-

staat die over het algemeen negatief staat ten opzichte van Bergopwaarts en nog 

graag de term “Bergafwaarts” hanteert. 

Zoals onze ervaring al heeft geleerd komen er op deze avonden ook een aantal in-

dividuele klachten op ons af. Wij gaven aan dat zij daarvoor ofwel bij Bergopwaarts 

danwel op ons spreekuur moeten zijn, maar sommige zaken zijn door ons wel mee-

genomen en besproken met Bergopwaarts. Enkele zaken werden vrij snel opgelost 

of er werd aangegeven dat op termijn een oplossing zou komen. Uit de reacties die 

volgden van de betrokkenen mocht de conclusie getrokken worden dat dit goodwill 

kweekte over de gehouden huurdersavonden.   

Het is de mening van ons bestuur dat het organiseren van de huurdersavonden 

dichtbij de huurder er in de toekomst mogelijk voor zal gaan zorgen dat er bij deze 

huurders meer inzicht zal ontstaan in de relatie “huurder vs verhuurder”. 

We zijn in 2017 niet zover gekomen dat we alle wijken en kerkdorpen hebben ge-

had, maar werken gestaag door en het is nu al vrijwel zeker geworden dat we orga-

nisatie van de huurdersavonden op deze wijze voort zullen zetten.   

 

Huurders c.q. Bewonerscommissies 

In 2017 functioneerden 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. 
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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. Op verzoek van de commissie ver-

leent ons bestuur waar nodig ondersteuning.  

 

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. In 2017 is er ook een contactpersoon geworven voor het appartementencom-

plex aan het Burg. Ruttenplein te Asten. 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 contact-

personen 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 2017 twee edi-

ties uitgegeven, in de maanden juli en december. De huurders van Bergopwaarts 

kregen dit contact- en informatieblad thuisbezorgd.  

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 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 beheersbaar 

te houden.  

Wij hebben op alle huurdersavonden die gehouden zijn in 2017 de mening gepeild 

bij de huurders over dit contact- en informatieblad. Wij vroegen met name naar de 

waardering voor de gekozen onderwerpen en de leesbaarheid. Verder vroegen wij 

of men, naast bijvoorbeeld de website van HBO De Peel, wel behoefte had aan een 

dergelijk blad. De mening van de huurders over alle hiervoor gestelde vragen bleek 

vrijwel onverdeeld hoogst positief. Wij maken daaruit op dat het van groot belang is 

om de uitgave van Huurders Informatie te continueren, omdat het duidelijk voldoet 

aan het doel waarvoor het is opgezet: het onderhouden van contact met de huur-

ders en het verstrekken van relevante informatie aan hen. 

 

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 lieten wij 

zowel Huurders Informatie als onze website www.hbodepeel.nl ook in 2017 weer 

graag naast elkaar bestaan. 
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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 2017 werden ondernomen, 

uitgevoerd of waaraan werd deelgenomen: 

 

Algemeen Bestuur vergaderingen van HBO De Peel waarin  

ook twaalf maal overleg plaatsvond met de Manager Wonen 14  

Overleg Dagelijks Bestuur HBO De Peel 47 

Inloopspreekuur kantoor HBO De Peel 48 

Huurdersavonden HBO De Peel  4 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 2  

Overleg met leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 2 

Activiteiten Bergopwaarts opening projecten etc. 8 

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Deurne, H. Verhees 2 

Overleg met gemeente Deurne 1   

Overleg met gemeente Asten 1 

Overleg Gemeente Helmond en Commissie Wonen Helmond 4 

Overleg Prestatieafspraken gemeente Helmond 6  

Overig overleg met Nederlandse Woonbond 1 

Cursussen en symposia o.a. van de Nederlandse Woonbond 9 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond                                3    

                         152 

 

Het totaal aantal activiteiten en/of werkzaamheden waaraan één 

of meer bestuursleden van HBO De Peel aan deelnamen in 2017 

bedroeg: 152 

 

LIDMAATSCHAP VAN DE NEDERLANDSE 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 2017 bedroeg deze contributie € 6778,05  

Men mag ons, de bestuursleden van HBO De Peel, als een kritisch lid van de 

Woonbond karakteriseren.  
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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.  

Waren wij in het verleden nogal eens ontevreden over datgene wat de Woonbond 

ons te bieden had, momenteel ontwikkelt de organisatie zich naar onze mening in 

positieve zin. Woonbond Zuid te Eindhoven heeft haar kantoorruimte drastisch ver-

bouwd en er is een ruimte gecreëerd waar vergaderingen, cursussen etc. georgani-

seerd kunnen worden. Dit heeft al eens plaatsgevonden en onze bestuursleden 

hebben enkele malen deelgenomen aan Netwerkbijeenkomsten die voor lid organi-

saties gratis zijn en door ons positief zijn ontvangen. 

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 zo’n € 159,- per dag (exclusief reiskosten) gevolgd kunnen worden. De 

mogelijkheid 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 or-

ganiseren. In 2017 is ons dat gelukt en organiseerden wij in ons kantoor een WKA 

cursus samen met de Bewonersraad Laarbeek, Bewonersraad De Pan uit Someren 

en Huurdersbelang Gemet-Bakel. De prijs die dan per deelnemer wordt omgeslagen 

ligt duidelijk een stuk lager en op een meer aanvaardbaar niveau.  

 

 

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 2017 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 

2017 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.  
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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 2017 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.  

 

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 zijn in het jaar 2017 aangepast aan de eisen van deze tijd. Verder 

zijn er plannen gemaakt om in 2018 het meubilair aan te passen aan onze wensen. 

 

NASCHRIFT  

 

Over het geheel genomen zijn wij tevreden over de wijze waarop het “huurderskli-

maat” voor de huurders van Bergopwaarts in 2017 zich heeft ontwikkeld. Fase 1 van 

de Europastraat in Deurne werd opgeleverd, fase 2 direct ter hand genomen, er 

worden appartementen gebouwd aan de Zandbosweg in Deurne er wordt verbouwd 

aan de Markt te Deurne en er ligt nog meer in het verschiet. 

Volop activiteit dus. Laat 2018 maar komen!  

 

Deurne, 22 februari 2018, 

Namens het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, 

 

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

w.g.       w.g.  


