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Beste Huurders,

December 2016. Zoals u van ons gewend bent valt de tweede editie 2016 van Huurders 
Informatie op uw deurmat of in de brievenbus. Voor de nieuwe huurders onder ons: Huurders 
Informatie is het contact- en informatieblad van Huurders Belangen Organisatie De Peel. Ons 
bestuur behartigt de belangen van de huurders die een woning huren van Woningbouwvereniging 
Bergopwaarts.
We zijn aanbeland in de donkere dagen voor Kerstmis, de feestdagen staan voor de deur. 
Is er nieuws te melden voor ons, de huurders? Ja, er is zeker nieuws.
De huurverhoging 2016 is redelijk te noemen. De maatregel varieerde van een huurverlaging van 
3% tot een huurverhoging van 1%. Huurders met een inkomen boven de € 44.360 kregen zo’n 
4% extra huurverhoging.
In september is begonnen met het bouwen van woningen aan de Europastraat te Deurne. Er 
worden daar de komende tijd ongeveer 90 woningen gebouwd, waarvan de eersten mogelijk 
in de herfst van 2017 worden opgeleverd. Plannen voor de bouw van 27 woningen aan de 
Zandbosweg in Deurne zijn gemaakt. Begin 2017 zal met de bouw begonnen worden.
Bijna alle woningen van Bergopwaarts met een geliberaliseerde huur (huur meer dan 
€ 710,68) worden bij mutatie woningen met een sociale huur (m.u.v. 9 woningen in Helmond). 
Bergopwaarts is dan een corporatie met vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen.
Het project isoleren van spouwmuren wordt dit jaar afgerond. Dat betekent dat vrijwel alle 
woningen van Bergopwaarts (zo mogelijk) van spouwmuurisolatie zijn voorzien. We gaan hier-
door een trapje omhoog in de energiebesparing en het wooncomfort.
Ons bestuur vindt dan ook dat we 2016 op een positieve manier af kunnen gaan sluiten.
Wij zijn ons er van bewust dat 2016 nooit voor alle huurders even goed zal zijn geweest. 
Misschien verloor u uw baan, of erger nog één van uw dierbaren, misschien hoort u bij de 28% 
van de huurders van Bergopwaarts die op of onder de armoedegrens leven. Dan was 2016 geen 
goed jaar.
Wij wensen alle huurders van Bergopwaarts hier toe dat de komende feestdagen een positieve 
invloed mogen hebben op u, met daarbij onze welgemeende goede wensen voor 2017 voor u 
en uw dierbaren.

De bestuursleden van HBO De Peel.
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Bergopwaarts doet aan 
energiebesparing
Na een periode van weinig activiteiten op het gebied van energiebesparende maatregelen, is 
Bergopwaarts nu behoorlijk goed bezig op dit gebied. Wij, als bestuur van HBO De Peel, hadden 
daar in het verleden mogelijk ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden. Voorbeelden van de 
projecten zijn:

Dak vol zonnepanelen
Aan de Romboutsstraat in Deurne staat een blok woningen dat op de nominatie stond om het dak te 
gaan vervangen in verband met de aanwezigheid van asbest daarin. Er zijn toen plannen ontwikkeld 
om het dak aan de zuidzijde niet met pannen te dekken, maar in plaats daarvan over die zijde over 
de hele oppervlakte, óp het geïsoleerde dak, zonnepanelen aan te brengen. Hiervoor is aan de daar 
wonende huurders geen huurverhoging doorberekend.  Dit blok woningen is vooralsnog een pilot. 
Er dienen nog meer “asbestdaken” vernieuwd te worden. Welke maatregelen daar getroffen worden 
hangt af van de bevindingen aan de Romboutsstraat en de technische ontwikkelingen van dit moment. 
We zijn erg benieuwd naar wat de resultaten zullen zijn op het gebied van energiebesparing op deze 
wijze en komen daar in de toekomst nog op terug. 

Nulopdemeter woning
Aan de Lighartstraat in Deurne heeft Bergopwaarts een tussenwoning vrijgehouden en daar de 
bestemming “Nulopdemeter woning” aan gegeven. De woning wordt op een zodanige manier onder-
handen genomen dat de energierekening daarna bijna of helemaal op nul uit zal gaan komen. Het is 
een pilot waarmee Bergopwaarts ervaring op wil gaan doen om dat voor de toekomst mee te nemen 
in de nieuwbouw en/of bestaande bouw. De werkzaamheden in en om de woning moeten nog beginnen. 
In de loop van de tijd zal er een huurder worden gezocht die in deze woning zou willen gaan wonen. 
Hij of zij moet dan wel bereid zijn om over de ervaringen in gebruik en verbruik aan Bergopwaarts te 
rapporteren en daarover te overleggen met Bergopwaarts.

Het spouwmuur isolatie project
Op een haar na zijn alle woningen van Bergopwaarts voorzien van spouwmuurisolatie. Dit is een groot 
project geweest, waarmee in 2015 is begonnen. Het is in ieder geval zo dat we daarmee weer een 
klein treetje hoger op de ladder van energiebesparende maatregelen zijn terechtgekomen.

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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De huurdersavonden
Huurdersavonden nieuwe stijl
Ons bestuur heeft besloten de huurdersavonden op een wat andere wijze in te richten. Zoals 
u in de vorige editie van uw blad Huurders Informatie heeft kunnen lezen komen wij met ons 
bestuur wat dichter naar u toe. In de wijk Heiakker te Deurne is dat jammerlijk mislukt, ook 
dat heeft u kunnen lezen. Daarop volgde de avond voor de huurders in Deurne Centrum. Dat 
bleek een succes te zijn. Zo’n 75 huurders bezochten deze huurdersavond op 6 juli 2016, die 
we hielden in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex De Molenberg in 
Deurne. Het was een zeer geslaagde avond, waarin uitleg werd gegeven over de wijze waarop 
de huurverhoging 2016 tot stand was gekomen en hoe deze nu precies in elkaar stak. Verder 
gaven we informatie over datgene wat we als huurdersorganisatie voor rechten plichten hebben 
en de wijze waarop we daarmee omgaan. Een groot aantal vragen werd op ons afgevuurd, 
waarvan we de meeste direct konden beantwoorden. Een enkele vraag werd meegenomen en 
in een later stadium beantwoord.

We gaan door!!
We hebben aan de bezoekers van deze huurdersavond gevraagd wat zij vonden van het feit 
dat deze avond in hun eigen wijk werd georganiseerd, waarop het antwoord onverdeeld 
positief was. Ook de inhoud van de avond werd door allen gewaardeerd, wat in de “nazit” 
meerdere malen werd benadrukt. Verder legden wij de vraag aan de huurders voor wat zij 
vonden van ons blad Huurders Informatie en de informatie waar zij op deze wijze kennis van 
konden nemen. In deze tijd van “de computer” lijkt een papieren informatieblad mogelijk 
ouderwets / niet meer van deze tijd, zo gaven wij aan. De mening van de huurders bleek 
echter vrijwel unaniem: “Ga door met Huurders Informatie, wij stellen dit contact- en 
informatieblad zeer op prijs”. 
Het is als bestuur zeer van belang te weten, door dergelijke uitspraken, dat je in de manier 
waarop je de huurders bij HBO De Peel probeert te betrekken op de goede weg bent.

Evaluatie
We hebben de huurders van Bergopwaarts in Asten Heusden en Ommel aangeschreven en 
gevraagd of zij belangstelling hadden voor een huurdersavond  in hun kerkdorp. Gezien het 
aantal woningen dat Bergopwaarts daar verhuurt, respectievelijk 50 en 15, konden wij 
verwachten dat de respons niet al te groot zou zijn. Dat bleek te kloppen. Met de huurders 
die aangegeven hebben wel belangstelling te hebben voor zo’n avond is contact opgenomen 
om te bezien of zij toch nog van informatie voorzien konden worden.
Intussen zijn de voorbereidingen aan de gang voor twee huurdersavonden in Asten. De eerste 
heeft intussen plaatsgevonden in Asten op 24 november 2016 in De Beiaard. Hierover berichten 
wij op onze website.
Zoals hiervoor vermeld, we gaan door en we verwachten dat we midden 2017 aan kunnen 
geven wat de resultaten zijn van de nieuwe opzet en of we daar in de toekomst mee door 
zullen gaan.
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Huurmaatregelen 2017
De huurmaatregelen die per 1 juli van 2017 van kracht zullen gaan worden, komen tot stand via de 
zogenaamde “huursombenadering”. We zitten nu aan het einde van 2016 en gaan de voorbereidende 
besprekingen hierover spoedig in. 

De huursombenadering
Wat is nu eigenlijk de huursombenadering? Bij de huursombenadering geldt er niet één maximaal percentage 
voor alle huurwoningen, maar een percentage voor de maximale stijging van de totale huursom (de gehele 
huuropbrengst van een verhuurder).
Binnen deze maximale huursomstijging kan de verhuurder dan verschillende percentages bij huurwoningen 
hanteren. Er is nog wel sprake van een maximum dat aan een individuele huurder gevraagd kan worden. 
Het gaat hierbij om de huursom inclusief de huurverhoging bij nieuwe verhuringen (huurharmonisatie).

Hoe zien de belangrijkste regels er uit:
● Bij een huishoudinkomen tot € 39.874 (nog te indexeren) bedraagt de maximale huurverhoging het 
   inflatiepercentage + 2,5%;
● Bij een huishoudinkomen boven de € 39.874 euro (nog te indexeren) bedraagt de maximale huurverhoging 
   het inflatiepercentage + 4%;
● Bij een huishoudinkomen boven de € 39.874 euro (nog te indexeren) is een jaarlijkse inkomenstoets en                                    
   een extra huurverhoging mogelijk;
● Huishoudens met gepensioneerden ( AOW gerechtigden) en gezinnen met vier of meer personen zijn uitge- 
   zonderd van de extra huurverhoging;
● De maximale huursomstijging per corporatie bedraagt: het inflatiepercentage + 1%.

Corporaties mogen dus verschillende percentages huurverhoging (of huurverlaging) opleggen aan verschillende 
huurders. In 2016 werd de streefhuur van groot belang voor de huurmaatregel. De hoogte van de streefhuur 
hangt af van het type woning en bedraagt: 
€ 409,92, € 586,68, € 628,76 of € 674,00. Wat de streefhuur voor uw woning is, kunt u lezen op de achterzijde 
van de brief van Bergopwaarts, waarin de jaarlijkse huuraanpassing voor 2016 aan u werd meegedeeld.

Hoe ging het in 2016 voor huurders met een inkomen onder de € 44.360,-.
● Was de kale huur méér dan de streefhuur, dan kreeg de huurder een huurverlaging tussen de 0,1 en 3%;
● Was de kale huur gelijk aan de streefhuur, dan bleef de huur gelijk;
● Was de kale huur tot 10% lager dan de streefhuur, dan kreeg de huurder een huurverhoging tussen de 
   0,1 en 0,6%;
● Was de kale huur méér dan 10% lager dan de streefhuur, dan kreeg de huurder 1% huurverhoging;
● Huurders met een inkomen boven de € 44.360,- kregen een huurverhoging van 4,6%.

Hoe gaat het er uit zien?
Onze verwachting is dat voor de huurmaatregel 2017 een soortgelijk systeem zal worden gehanteerd, waarin 
de hoogte van de diverse percentages op dit moment nog niet bekend zijn. Het hangt natuurlijk ook af van 
de hoogte van het inflatiepercentage. U kunt op dit moment wel bekijken wat er naar alle waarschijnlijkheid 
met uw huur zal gaan gebeuren. U kunt namelijk aan de hand van de vergelijking tussen de hoogte van uw 
streefhuur en het bedrag van uw kale huur ongeveer bepalen hoe uw huurmaatregel er uit komt te zien.
Wij rekenen er in ieder geval op dat we voor 2017 van een gematigde huurverhoging zullen kunnen spreken. 
Wij doen er ons uiterste best voor om er voor alle huurders van Bergopwaarts de best mogelijke resultaten 
er uit te slepen. Zodra we zekerheid hebben komen we er mee op onze website www.hbodepeel.nl. 

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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Het Groenloket in Deurne
Sinds begin 2009 heeft de gemeente Deurne een zogenaamd “Groenloket”. Wat is nu eigenlijk een 
Groenloket, wat doet men daar zult u zich afvragen en wat kan ik er mee? 
Heeft u een idee voor de aanpassing van een groenvoorziening in uw buurt? Wilt u graag bepaalde 
soorten flora of fauna in Deurne inventariseren? Of misschien heeft u een plan voor het uitzetten 
van nestkastjes voor vogels? Wat u ook wenst voor landschap en natuur, voor al uw groene ideeën 
kunt u terecht bij het Groenloket Deurne.

Centraal loket bij de Ossenbeemd
Het Groenloket is één centraal punt waar u als individu of met uw vereniging terecht kunt als u een 
idee of project voor landschap en natuur wilt uitvoeren. Bij het Groenloket komen alle initiatieven 
voor een landschaps- of natuurproject samen. Het Groenloket adviseert en kan ook faciliteren, zoals 
hulp bij het aanvragen van subsidies. Het Groenloket is ondergebracht bij het Natuur & Milieu Educatie 
Centrum (NMEC) de Ossenbeemd. De medewerkers van het loket hebben regelmatig contact met de 
Stuurgroep Groen. In de Stuurgroep zijn de gemeente Deurne, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw-
organisatie), Waterschap Aa en Maas en PION (Platteland in Ontwikkeling) vertegenwoordigd. Met 
de adviezen, nieuwe contacten en soms zelfs samenwerkingsafspraken die initiatiefnemers via het 
Groenloket voor hun idee of project opdoen, komen deze groenprojecten veel sneller en gemakkelijker 
tot uitvoering.

Hoe werkt het?
Bij de Ossenbeemd liggen ideeënformulieren klaar om in te vullen. De ingediende ideeën worden 
besproken door de organisaties achter het Groenloket die in de Stuurgroep vertegenwoordigd 
zijn en de Ossenbeemd. De ingekomen ideeën worden getoetst op haalbaarheid en op hun 
mogelijke aansluiting bij andere projecten. Vervolgens wordt er een advies uitgebracht waarmee 
de initiatiefnemer(s) aan de slag kunnen. Op deze manier komen ideeën op eenvoudige wijze 
daadwerkelijk tot uitvoering.
Het Groenloket structureert nieuwe ideeën en initiatieven voor landschap en natuur in Deurne, 
waardoor partijen makkelijker kunnen samenwerken en kennis kunnen uitwisselen. Heeft u een 
goed idee op het gebied van natuur en landschap, maar u weet niet hoe u het moet uitvoeren? 
Neem dan contact op met het Groenloket Deurne!

Adresgegevens Groenloket Deurne:
Ossenbeemd
Natuur- en milieucentrum
Haageind 31
5751 BB Deurne
Telefoonnummer: (0493) 32 04 57
E-mail: Info@ossenbeemd.nl
Website: www.ossenbeemd.nl

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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Scheiding van het DAEB 
en niet DAEB bezit van 
Bergopwaarts
Wanneer u de kop van dit artikel leest denken de meesten: “Waar hebben jullie het 
over?!” Dat is helemaal te begrijpen. De afkorting DAEB staat voor: Diensten van Algemeen 
Economisch Belang. De scheiding waar hier over gesproken wordt scheidt dus de Diensten 
van  Algemeen Economisch Belang van de niet Diensten van Algemeen Economisch Belang. 
Afgekort wordt dit: DAEB en niet DAEB. Een vrije populaire vertaling van deze scheiding zou 
kunnen zijn het scheiden van het bezit uit de sociale tak, van het bezit uit de commerciële 
tak van de woningcorporaties. Deze voor alle corporaties verplichte scheiding komt voort uit 
de parlementaire enquête woningcorporaties en de nieuwe Woningwet. 

Er is een voorgeschreven procedure voor, die er ongeveer als volgt uit ziet.
De woningcorporatie maakt een ontwerpvoorstel voor de scheiding DAEB niet DAEB en zendt 
dat naar de huurdersorganisatie en de gemeenten waarin zij bezittingen heeft. De huurders-
organisatie en de gemeenten stellen een zienswijze op dat ontwerpvoorstel op en sturen 
dat naar de corporatie. In die zienswijze kunnen ook voorstellen en/of adviezen staan. De 
corporatie beziet de zienswijzen en maakt het definitieve scheidingsvoorstel. Zij vermeldt 
daarbij of – en zo ja waarom en zo nee waarom niet – eventuele voorstellen en/of adviezen al 
dan niet zijn overgenomen. Het scheidingsvoorstel wordt door de corporatie aangeboden aan 
de Autoriteit Woningcorporaties, de toezichthouder op het gedrag en het financiële beheer 
van de woningcorporaties. De zienswijzen van de huurdersorganisatie en de gemeenten 
worden daarbij gevoegd. Vervolgens beslist de Autoriteit Woningcorporaties of zij met 
het scheidingsvoorstel akkoord kan gaan.

Op 27 oktober 2016 hebben wij de zienswijze van ons bestuur op het ontwerpvoorstel van 
Bergopwaarts ingediend. Het voert te ver om op deze plek in volledigheid aan te geven 
waarop wij hebben gereageerd in onze zienswijze, het is een vrij lijvig stuk geworden.
Op drie zeer van belang zijnde punten willen we hier wel de nadruk leggen te weten:

DAEB en niet DAEB

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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● Financieel gezond
Bergopwaarts geeft in het scheidingsvoorstel aan dat de corporatie, in financieel opzicht, 
een gezond bedrijf is, dat in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en verder haar 
plannen voor de toekomst op een verantwoorde wijze te kunnen financieren. Dit wordt 
uitgebreid uiteengezet in haar financiële paragraaf. Met betrekking tot dit onderwerp 
denkt ons bestuur dat dit gegeven geheel juist is, maar vertrouwen wij verder op het 
oordeel van de Autoriteit Woningcorporaties die met behulp van haar financieel deskundigen 
deze paragraaf goed door zal spitten.

Zoals aangegeven ligt de zienswijze van ons bestuur op het moment van het schrijven van dit 
artikel bij de directie van Bergopwaarts. In verband met het voorbereiden van het drukken 
van dit blad kunnen wij daarover hier verder niets schrijven. Wij houden u wel op de hoogte 
van het verloop van deze zaak via onze website www.hbodepeel.nl. Mocht u niet over de 
mogelijkheid beschikken dit te bekijken, kunt u ons bezoeken tijdens ons wekelijks spreekuur 
op de donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a te 
Deurne, of via 0493-323200.

● Sociale huurwoningen
In het voorstel is opgenomen de bepaling dat vrijwel alle huurwoningen die Bergopwaarts in 
haar bezit heeft sociale huurwoningen zullen gaan worden (op 9 woningen in Helmond na). 
Dat betekent dat de woningen met een geliberaliseerde huur (boven de € 710,68 prijspeil 
2016) bij mutatie worden teruggebracht naar de sociale huur, met een maximum huur van 
€ 674,00 (prijspeil 2016). Die woningen gaan dus van niet DAEB naar DAEB.

● Huurverhoging
Wij hebben de nadruk gelegd op het matigen van de huurverhoging in de komende jaren. 
Middels het systeem van de vastgestelde huren aan de hand van aftoppingsgrenzen, 
gekoppeld aan de grootte van de woningen van Bergopwaarts zijn streefhuren ontstaan 
die zo’n 73% benaderen van de maximaal toelaatbare huur. Wij zouden graag zien dat dit 
percentage beslist niet hoger gaat worden maar zich meer in de richting van de 70% zal 
gaan bewegen. Dat kan door matiging van de huurverhogingen in de komende jaren.

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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Website en huurderspanel
Website
Ondanks het feit dat we op onze huurdersavonden hebben gehoord dat we beslist door 
moeten gaan met dit contact- en informatieblad Huurders Informatie, willen we hier toch 
uw aandacht vragen voor onze website www.hbodepeel.nl. Het is namelijk zo dat Huurders 
Informatie tweemaal per jaar uitkomt, in juli en in december. We proberen er dan zoveel 
mogelijk van belang zijnde zaken voor de huurders van Bergopwaarts in te zetten, maar kunnen 
niet altijd actueel zijn natuurlijk. Het is voor ons niet mogelijk om meer als twee edities 
per jaar uit te brengen. Daarom proberen wij alles wat wij van belang vinden zo snel als we 
kunnen op de site als nieuws te brengen. Trouwe bezoekers van de site weten dit. Bent u 
dus actief op internet, bezoek onze site dan regelmatig en u blijft op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Al onze jaarverslagen, beleidsplannen, Huurders Informatie edities en 
belangrijke publicaties vindt u op www.hbodepeel.nl.  

Huurderspanel
Wij hebben bij veel gelegenheden en ook in dit blad opgeroepen om uw e-mailadres aan ons 
door te geven voor deelname aan ons huurderspanel. Dit huurderspanel willen wij gebruiken 
om de mening van de huurders te peilen over zaken die van belang zijn voor de huurders 
van Bergopwaarts. Tot op heden is het ons gelukt om een bestand van bijna 100 huurders te   
verzamelen voor dit panel. Dit vinden wij eigenlijk té weinig om van een goede huurders-
raadpleging te kunnen spreken. Bergopwaarts verhuurt in onze regio zo’n 4850 woningen en 
dan is een aantal van 100 huurders feitelijk te laag vinden wij. Op de site aan de rechterzijde 
vindt u het kopje Inschrijven huurderspanel waar u zich op kunt geven. Een rechtstreeks 
mailtje naar bestuur@hbodepeel.nl mag ook. Wij rekenen op u!

jaargang 11, nr. 2 - december 2016
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Bergopwaarts langs de meetlat
Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd 
de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 
De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en 
financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de 
Autoriteit Woningcorporaties (AW). De toezichthouder controleerde de data en leverde die vervolgens 
aan bij het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) van Aedes. De Aedes-publicatie CiP komt 
grotendeels overeen met de voormalige publicaties van het CFV.
Het leek ons wel aardig om enige gegevens over Bergopwaarts uit deze benchmark hier te publiceren. 
U moet er rekening mee houden dat de gegevens uit het jaar 2014 zijn. De nieuwe benchmark komt 
over enige tijd uit en gaat over de gegevens van 2015. Wanneer deze bekend worden zullen wij daar 
weer aandacht aan besteden. 
De benchmark is een vrij lijvig stuk. Wij beperken ons tot een aantal voor huurders in het oog springende 
zaken en zetten de cijfers van Bergopwaarts naast die van in grootte vergelijkbare corporaties uit de 
regio.

Onderwerp Bergopwaarts Regio

Mutatiegraad (verhuizingen, nieuwe verhuringen) 8,3% 7,5%
Huurprijsontwikkeling t.o.v. het voorgaande jaar 3,4% 8,7% 7,3% 7,6%
Gemiddeld percentage huur van maximaal toegestaan 62% 66%
Gemiddelde huurprijs per maand € 497,00 € 493,00
Goedkope huurwoningen 11,4% 14,4%
Betaalbare huurwoningen 70,2% 67,2%
Dure huurwoningen 15,8% 15%
Gemiddeld puntenaantal Woning Waardering Systeem 158 153

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan de publicatie Corporatie in Perspectief van het 
Corporatie Benchmark Centrum.  
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Belangstelling voor een 
functie in ons bestuur??
In verband met de continuïteit in ons bestuur komen wij graag in contact met vrouwen of 
mannen die belangstelling hebben voor een functie in het bestuur van HBO De Peel. Je mag in 
algemene zin geïnteresseerd zijn in ons bestuur, maar het zou ons erg goed uitkomen wanneer 
iemand met enige ervaring in secretariaatswerkzaamheden zich bij ons zou willen aansluiten. 

Een kandidaat kan op volledig vrijblijvende wijze – voor beide zijden – voor een periode van drie 
maanden, kennismaken met de bestuursleden en de bestuurswerkzaamheden. Pas daarna kan 
zowel de kandidaat als ons bestuur aangeven of deze kennismakingsperiode omgezet zal gaan 
worden in een bestuurszetel.

U kan reageren via ons e-mailadres bestuur@hbodepeel.nl, binnenlopen op ons wekelijkse 
spreekuur op de donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a, 
of bellen naar 0493-323200 en evt. een boodschap inspreken.

Wij horen graag van u!! 
  


