
DE PEEL

Huurders Belangen Organisatie

• Huurverhoging 2014

• Cursus Woonbond  

• Woonlastenonderzoek 2014 

• Energiebeleidsplan Bergopwaarts 

• Huurdersavonden 2014  
 
• Problemen bij huurbetaling 
 
• Installatie nieuwe Ledenraad 
 
• Dr. Crobachplantsoen / De Droom

 

HBO De Peel 
 

Woonlastenonderzoek 

De huurder in beeld 
 
18 maart 2014 

 
 



Inhoud
Voorwoord   3

Huurverhoging 2014            4

Cursus Woonbond           5

Woonlastenonderzoek 2014  6

Energiebeleidsplan Bergopwaarts   7
  
Huurdersavonden 2014   8

Problemen bij huurbetaling  10

Installatie nieuwe Ledenraad  11

Dr. Crobachplantsoen / De Droom   12
 

Colofon

Huurders Belangen Organisatie De Peel
Jaargang 9, nr. 2, juli 2014

Huurders Informatie is het contact- en informatieblad dat door de 
Huurders Belangen Organisatie De Peel wordt uitgegeven voor 
de huurders van Bergopwaarts@BOW.
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
Martie van den Berg  bestuurslid
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

Vormgeving/layout
Frans-Jozef Bax

Drukwerk
Smits Drukwerkservice Deurne

2 DE PEEL jaargang 9, nr. 2 - juni 2014



Beste huurders,

Zomer 2014. De vakanties staan weer voor de deur en we hopen met ons allen dat het weer 
een beetje meewerkt om ons vakantiegenot nog een beetje te verhogen.
We hebben als huurders wel een beetje positieve zonneschijn nodig, want in ons 
huurdersklimaat hebben we de laatste tijd nogal wat zware buien te verduren gehad. 
De huurverhoging die op 1 juli van dit jaar is doorgevoerd is niet geworden wat we ons er van 
voorgesteld hadden, maar daar kunt u elders in dit blad kennis van nemen.

Over de hoogte van de huren in de toekomst maken we ons nu al ernstige zorgen. In Woon-
bondig van juni 2014, het nieuwsbulletin van de Woonbond, lezen we dat het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verwachten dat de huren van 
corporatiewoningen jaarlijks met gemiddeld 4,2% omhoog zullen gaan. In 2018 zou dan de 
totale stijging van de huren 23% bedragen. Voeg daarbij de toestand van de economie en de 
werkgelegenheid en we hebben als huurders vooruitzichten waar wij niet vrolijk van worden.

Is dan alles kommer en kwel zult u zich afvragen? Nee, zeggen wij dan, er zijn ook lichtpunt-
jes. Zo hebben wij eind mei 2014 het Energiebeleidsplan Woningbouwvereniging Bergopwaarts 
uitgereikt gekregen. We wijden daar in dit blad ook een enkel woord aan. Geen conclusie, 
we moeten het geheel nog goed bestuderen. Maar… de titel alleen al roept bij ons positieve 
gevoelens op, omdat iedere euro die bespaard kan worden op ons energiegebruik er één is.

Het is verder zo dat de directie van Bergopwaarts ons verzekert dat zij alles in het werk zal 
stellen om het woongenot van haar huurders en de overige serviceverlening op een goed peil 
te houden, ondanks het feit dat er op de bedrijfskosten sterk bezuinigd dient te worden.

Verder kunt u nog wat lezen over de huurdersavonden 2014, het Woonlastenonderzoek, 
problemen bij het betalen van de huur en nog enige andere van belang zijnde zaken.
Beste huurders, we hopen er in geslaagd te zijn dit voorwoord op een positieve wijze te 
beëindigen, we bevelen de inhoud van deze Huurders Informatie van harte in uw belangstel-
ling aan en wensen allen een goede vakantietijd toe!!

Het bestuur van HBO De Peel
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We hebben eind april 2014 vrijwel allen het huurverhogingsvoorstel van Bergopwaarts op 
de deurmat zien vallen. Echt vrolijk zal geen enkele huurder daarvan zijn geworden 
vermoeden wij. Toch zijn er een behoorlijk aantal huurders onder ons die wellicht 
denken, nou.. het had slechter gekund. Wij schetsen in het kort het verloop van het 
overlegproces.

Begin 2014 ontvingen wij het huurverhogingsvoorstel van Bergopwaarts. 
Voor alle inkomenscategorieën werd de door minister Blok maximaal toegelaten huurver-
hoging voorgesteld en zag er als volgt uit:
Huurders met een huishoudinkomen tot € 34.085: 4% huurverhoging, met uitzondering 
van huurders die de streefhuur betalen, die krijgen 2½ % huurverhoging;
Huurders met een huishoudinkomen tussen de € 34.085 en € 43.602: 4½ % huurverhoging
Huurders met een huishoudinkomen boven de € 43.602: 6½ % huurverhoging
Huurders die een geliberaliseerde huurprijs betalen: 2½ % huurverhoging

Met dit gegeven als uitgangspunt zijn wij het overleg met Bergopwaarts ingegaan. 
In eerste instantie bleek er geen enkele beweging in het standpunt van de corporatie 
over deze percentages te zijn. Gaande het overlegtraject werden de uitkomsten van het 
door ons geïnitieerde Woonlastenonderzoek bekend. Verder werd ons standpunt versterkt 
door een door 8 huurdersorganisaties (van totaal 30.000 huurders) opgesteld stuk waarin 
de corporaties tot matiging van de huurverhoging werd opgeroepen.

Bergopwaarts besloot hierop te gaan berekenen wat zij de huurders zou kunnen bieden 
en kwam met de volgende beslissing:
Huurders met een huishoudinkomen tot € 34.085: 3½% huurverhoging, met uitzondering 
van huurders die de streefhuur betalen (dit blijken ongeveer 1000 huurders te zijn) die 
krijgen 2½ % huurverhoging;
Huurders met een huishoudinkomen tussen de € 34.085 en € 43.602: 4½ % huurverhoging 
(voor deze huurders is de streefhuur het plafond voor de huurverhoging) 
Huurders met een huishoudinkomen boven de € 43.602: 6½ % huurverhoging
Huurders die een geliberaliseerde huurprijs betalen: 2½ % huurverhoging

Zoals u kunt zien, een kleine aanpassing. Wij hebben hierop nog een tegenvoorstel inge-
diend waarbij de hele laagste inkomensgroep een huurverhoging van 2½ % zou worden 
opgelegd, maar dit heeft Bergopwaarts niet aanvaard. De financiering van de verhuur-
dersheffing en nog andere opgelegde financiële verplichtingen zouden dit onmogelijk 
maken.

De huurverhoging 2014



Zoals aangegeven gingen wij als bestuur vooral voor matiging van de huurverhoging voor 
de laagste inkomensgroep. We hebben daarbij niet bereikt wat we voor ogen hadden maar 
noteren het hiervoor gestelde toch als een onderhandelingsresultaat.

Huurverhoging 2015
Het is nog niet bekend of de huurverhoging voor 2015 weer op de hiervoor geschetste wijze 
zal worden vastgesteld. Er is sprake van het feit dat de methodiek van de zogenaamde 
Huursombenadering zal worden gevolgd. Grofweg gezegd gaat het daarbij er dan om dat 
niet iedere woning dezelfde huurverhoging krijgt. Woningen die de corporatie relatief 
goedkoop vindt krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een goede prijs 
hebben. De stijging van het geheel van de huren van de corporatie, de huursom, wordt wel 
aan een maximum gebonden. Zoals gezegd iets definitiefs is hierover niet bekend. Zodra 
dit het geval is zullen wij u hierover informeren.
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Op 27 maart 2014 hebben onze bestuursleden weer deelgenomen aan een cursus van het 
WKA, het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. De cursus werd gezamenlijk georganiseerd 
door de huurders belangen organisaties van Woonpartners uit Helmond, Goed Wonen uit 
Gemert en wij, HBO De Peel uit Deurne. De cursus werd gehouden voor totaal 20 deelne-
mers, in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a in Deurne en gegeven door onze vaste 
docent, opleider Henk Stegink van het WKA.

Huursombenadering
Onderwerp van de cursus was de Huursombenadering. Het is namelijk mogelijk dat de 
huurverhoging voor 2015 niet meer de inkomensafhankelijke verhoging van vorig jaar en 
dit jaar wordt, maar via de huursombenadering. Daarbij wordt eerst vastgesteld wat het 
percentage is waarmee de totale huursom van een corporatie mag gaan stijgen, maar 
binnen dat maximum mag de corporatie voor haar verschillende woningen, verschillende 
percentages huurverhoging doorvoeren. 

Dit is het basisprincipe maar zo eenvoudig als het lijkt is het niet. Er zijn allerlei mogelijk-
heden en varianten mogelijk die ons door Henk Stegink aangereikt en uitgelegd werden. 
Mocht het zover komen dat dit systeem in de komende tijd zal worden ingevoerd hebben 
wij door deze cursus alvast enig inzicht in deze materie verkregen. In het najaar van 2014 
is er wederom een gezamenlijke cursus gepland. Het onderwerp daarvan wordt in goed 
overleg met elkaar vastgesteld.

Cursus van de Woonbond 



De huurder in beeld
Tegen het einde van 2013 hebben wij kennisgenomen van een aantal on-
derzoeken naar de woonlasten van huurders. Deze onderzoeken hadden 
vooral betrekking op huurders uit het westen van het land. Omdat de 
uitslagen van die onderzoeken aangaven dat het geheel van de woon-
lasten het voor de huurders met de lage inkomens vaak erg moeilijk 
maakte om financieel rond te komen leek het ons bestuur van belang 
om de cijfers van de woonlasten voor de huurders van Bergopwaarts in 
beeld te brengen.

Om het onderzoek goed tot stand te kunnen brengen zochten wij hierin 
de samenwerking met de gemeenten Asten en Deurne en onze verhuur-
der Bergopwaarts. Met alle partijen werd deze samenwerking gevonden. 
Niet alleen op het gebied van de opzet van het onderzoek maar ook op 
het gebied van de financiering daarvan. Er kan dus van een breed gedra-
gen onderzoek worden gesproken. Na ons goed georiënteerd te hebben 
op het gebied van de onderzoeksbureaus hebben wij gekozen voor het 
bureau Companen uit Arnhem. Omdat de gegevens die van de huurders 
zouden worden gevraagd privacygevoelig zouden zijn hebben wij harde 
afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Enquête
Begin 2014 werd door onze bestuursleden de enquête bezorgd – te-
gelijk met ons contactblad Huurders Informatie – bij de huurders van 
Bergopwaarts in Asten en Deurne en de daarbij behorende kerkdorpen, 
4500 exemplaren in getal. Totaal 602 huurders hebben gereageerd, wat 
567 bruikbaar ingevulde enquêtes opleverde. Deze respons bleek ruim 
voldoende om voor het totale werkgebied betrouwbare uitspraken te 
doen. Medio maart 2014 was de rapportage van het onderzoek gereed 
en werd gepresenteerd aan ons bestuur en vertegenwoordigingen van 
de gemeenten Deurne en Asten en Bergopwaarts. Op de beide huurders-
avonden die in Deurne en Asten op respectievelijk 10 en 11 maart 2014 
werden gehouden werden de uitslagen van het onderzoek ook gepresen-
teerd.

Enkele opmerkelijke feiten
Het voert te ver om het geheel van 
het onderzoek hier weer te geven, 
enkele in het oog springende zaken 
geven wij hier weer:
Ongeveer 28% van de huurders van 
Bergopwaarts (ongeveer 1250 huis-
houdens) heeft een inkomen onder 
de armoedegrens;
Ruim 83% van de huurders van 
Bergopwaarts is een één- of twee-
persoonshuishouden, en circa 17% 
zijn één- en tweeouder gezinnen. 
Vooral deze groepen hebben moeite 
om de eindjes aan elkaar te kno-
pen. Ongeveer driekwart van de 
éénouder gezinnen heeft een inko-
men lager dan de armoedegrens, 
en bij tweeouder gezinnen ruim de 
helft;

De netto woonlasten (kale huur 
plus servicekosten min huurtoeslag 
+ gas, elektra, water en gemeen-
telijke lasten) bedragen voor de 
huishoudens van Bergopwaarts 
gemiddeld € 608. Voor huishoudens 
onder de armoedegrens bedraagt 
dit gemiddeld € 584.

Woonlastenonderzoek
2014 

DE PEEL jaargang 9, nr. 2 - juni 20146



DE PEELjaargang 9, nr. 2 - juni 2014 7

Driekwart van alle huurders geeft aan op één of meerdere zaken te bezuinigen om de 
woonlasten te kunnen blijven betalen. Van de huishoudens onder de armoedegrens bezui-
nigt 95%. Zaken die het meest worden genoemd waarop wordt bezuinigd zijn Vakantie, 
Kleding, Uitgaan, Abonnementen en Lidmaatschap verenigingen;
Ruim de helft van de huurders geeft aan zich zorgen te maken over de stijging van de 
huurprijs en de energielasten.

Tot zover de opsomming van enige belangwekkende zaken uit het Woonlastenonderzoek 
2014. De complete rapportage van het onderzoek kan worden bekeken via onze 
website www.hbodepeel.nl. 
Maakt u geen gebruik van internet en wilt u toch over de rapportage kunnen beschikken 
kunt u dit in onze richting aangeven door ons te bellen op 0493-323200 of te bezoeken op 
ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a op elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Onder deze titel werd ons medio mei 2014 het concept van dit energiebeleidsplan uitge-
reikt. Dit feit ontlokte een verzuchting bij ons, bestuursleden van HBO De Peel. Het was 
immers zo dat wij er bij Bergopwaarts al jaren op hebben aangedrongen een beleidsplan 
op het gebied van energie en energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en vast te 
stellen. Het concept is er nu en daar zijn we positief over. Het is een lijvig stuk gewor-
den en we moeten het nog grondig bestuderen en er advies over inwinnen om de inhoud 
daarvan te kunnen doorgronden en ons er een mening over te vormen. Ook zullen we er, op 
korte termijn al, in oriënterende zin besprekingen over voeren met Bergopwaarts. 

Nadat het hele proces van overleg, mening vorming, mogelijk aanvulling en waardering 
binnen ons bestuur heeft plaatsgevonden komt het moment dat wij er advies over uit 
dienen te brengen. In onze Samenwerkingsovereenkomst met Bergopwaarts is het advies-
recht over dit onderwerp namelijk vastgelegd. Energiebesparing komt ten goede aan het 
verminderen van de totale woonlasten van de huurder. We zullen daarom ons best doen 
om, in overleg met Bergopwaarts, gunstige voorwaarden op dit gebied voor de huurders te 
verwezenlijken

Zoals u weet komt ons contact- en informatieblad Huurders Informatie 2 maal per jaar uit. 
Via dit blad kunnen wij u dus over dit onderwerp niet eerder mededelingen doen dan het 
einde van dit jaar. We moeten de hele gang van zaken over dit onderwerp nog binnen ons 
bestuur bespreken, maar wellicht vinden we nog een manier om u, de huurder, hierbij te 
betrekken. Mocht dit lukken dan hoort u van ons.

Energiebeleidsplan 
Bergopwaarts 
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De huurdersavonden in Deurne en Asten vonden plaats op 10 en 11 maart 2014. In Deurne 
in Zalen van Bussel en in Asten in De Beijaard. In Deurne konden wij 75 huurders begroe-
ten, in Asten 26. Grote onderwerpen waren het Woonlastenonderzoek Asten en Deurne 
2014, en de komende huurverhoging per 1 juli 2014.

Opening en overzicht 2013
Voorzitter Conny Raasveldt begon met een voorstellingrondje. Vervolgens gaf secretaris 
Ton van de Weerd de huurders inzicht in de activiteiten die de bestuursleden van HBO De 
Peel in 2013 hebben ontplooid.

Het Woonlastenonderzoek 2014
In Deurne presenteerde Jeroen Wissink van Adviesbureau Companen uit Arnhem het 
onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder de huurders van Bergopwaarts in Asten en 
Deurne. In Asten werd het onderzoek gepresenteerd door het HBO bestuur. Op beide 
avonden kregen de aanwezige huurders een goed inzicht in de verhouding tussen de inko-
mens en de woonlasten. Kenmerkend was de vaststelling dat 28% van de huurders van 
Bergopwaarts (ongeveer 1250 in getal) op of onder de armoedegrens leeft. Meer informa-
tie over dit onderzoek treft u elders in dit blad aan.

 
De huurdersavonden 
2014 



Huurverhoging 2014
Vanuit ons bestuur werd uitgebreid aangegeven welke activiteiten wij tot op dat moment 
hadden ondernomen in het overlegtraject met Bergopwaarts. Ook deelden wij de aan-
wezige huurders mee waar we op dat moment stonden en welke stappen we nog wilden 
ondernemen. Zowel in Asten als in Deurne stemden vrijwel alle aanwezigen in met onze 
plannen. Elders in dit blad kunt u lezen op welke wijze de huurverhoging 2014 voor ons, de 
huurders van Bergopwaarts, heeft uitgepakt.

Overig
Een bezoeker van de huurdersavond in Deurne wenste de rechtspositie van HBO De Peel te 
vernemen, op welke wijze wij in staat werden gesteld ons werk te doen, ook financieel, 
en hoe dit dan in zijn werk ging. Nadat hij antwoord hierop had ontvangen – corporaties 
in Nederland zijn ingevolge de Overlegwet verplicht hun huurders organisaties in staat te 
stellen hun werk te doen – constateerde hij aan de hand daarvan dat wij “aan de hand van 
Bergopwaarts liepen” net als een slager die zijn  eigen vlees keurt. Kritiek is goed vinden 
wij, en vooral als deze opbouwend bedoeld is, aanvaarden wij die graag. Ongefundeerde, 
niet onderbouwde kretologie leggen wij naast ons neer.
Op beide avonden werden verder meer algemene vragen gesteld die we deels direct kon-
den beantwoorden en deels meenamen naar het overleg met Bergopwaarts. De beide huur-
dersavonden zijn in onze ogen goed verlopen, waren informatief (ook voor ons bestuur) en 
kenmerkten zich door een goede sfeer. De bezoekers danken wij zeer voor hun komst, zij 
die er niet konden zijn begroeten wij graag op onze volgende huurdersavonden.

9DE PEELjaargang 9, nr. 2 - juni 2014
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Het leven is duur, de economie trekt maar mondjesmaat aan, de werkgelegenheid groeit 
zeer langzaam en er vallen nog regelmatig ontslagen. Dit – en nog meer – kan de reden 
zijn dat in sommige gezinnen, maar ook onder alleenstaanden, problemen ontstaan bij 
het betalen van de huur. Er moet dan gezocht worden naar een manier om de eindjes 
aan elkaar te knopen en soms wordt dan gekozen voor uitstel van het betalen van de 
huur. Dit lijkt soms een oplossing, maar is het zeker niet.

Hoe gaat onze verhuurder Bergopwaarts om met de betaling van de huur en de proble-
men die dit soms oplevert? Wij spraken daarover met de manager Wonen van Bergop-
waarts, de heer Mark Kieft en de heer Maarten Bies, medewerker VIP bij Bergopwaarts. 
We komen dan direct uit bij de afkorting VIP, die staat voor Vroegtijdige Interventie 
Probleemhuurders. Deze naam zegt dan al vrijwel meteen dat Bergopwaarts de bedoe-
ling heeft om vroegtijdig betrokken te raken bij problemen die een huurder kan hebben 
of krijgen met de betaling van de huur. Er zijn een groot aantal redenen die de proble-
men bij de huurbetaling kunnen veroorzaken. De heren Kieft en Bies geven aan dat men 
binnen Bergopwaarts deze problematiek door de opgedane ervaring in de laatste jaren 
erg goed kent en weet op welke wijze sommige huurders daardoor in de knel kunnen 
komen te zitten.

Uitgangspunt van Bergopwaarts bij problemen met het betalen van de huur is:
De huurder die wel wil maar niet kán betalen, vindt bij Bergopwaarts de bereidheid 
samen te zoeken naar een betalingsregeling;
De huurder die wel kán maar niet wil betalen vindt in Bergopwaarts een organisatie die 
met strenge hand daartegen optreedt en dwangmaatregelen niet schuwt. 
Het advies van de heren Kieft en Bies luidt dan ook: neem contact op met Bergopwaarts 
wanneer er problemen ontstaan bij het betalen van de huur en laat het bedrag van de 
achterstand niet oplopen door aanvullende kosten van incasso of de deurwaarder. Zoek 
tijdig samen met Bergopwaarts naar een oplossing in de vorm van een betalingsregeling.

Tijdige huurbetaling
Wij spraken verder met de heren Kieft en Bies over het tijdstip waarop de huur voor de 
woning betaalt dient te worden. Daar waren zij duidelijk over, de huur dient vóór of 
óp de eerste van de maand vooruit te worden betaald aan Bergopwaarts. Dit is in ieder 
huurcontract met Bergopwaarts vastgelegd. Wanneer men de huur op een later tijdstip 
in de lopende maand betaalt, ontvangt men een herinneringsbrief waarin wordt aangege-
ven dat de huur niet tijdig is betaald. Wordt hierop niet gereageerd door de huurder, dan 
ontvangt men in die maand een aanmaning de huur alsnog te betalen. 

Problemen bij het betalen 
van de huur???



Daarbij wordt aangegeven dat, wanneer men niet reageert, de zaak in handen van een 
incassobureau of de deurwaarder zal worden gegeven wat extra kosten met zich mee 
zal gaan brengen. Ook wanneer hierin problemen zijn, bijvoorbeeld met het inlopen van 
telkens enkele weken of een maand achterstand, is in samenspraak met Bergopwaarts 
daarvoor een regeling te treffen.

Ons advies luidt: heeft u op enigerlei wijze problemen bij het betalen van de huur, neem 
contact op met Bergopwaarts en tracht in overleg een regeling te treffen die voor beiden 
acceptabel is en verdere problemen verhelpt en voorkomt.
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Dit voorjaar werden de verkiezingen gehouden onder ons, de huurders van Bergopwaarts, 
voor een nieuwe Ledenraad. Bergopwaarts nodigde ons bestuur uit om de installatie van 
de nieuwe Ledenraad bij te wonen. De Ledenraad is een bestuursorgaan van Bergopwaarts 
waarin uitsluitend huurders van Bergopwaarts gekozen kunnen worden. 
Deze raad vervult een aantal belangrijke taken zoals de benoeming van de leden van de 
Raad van Commissarissen, het vaststellen van de volkshuisvestelijke doelen en het 
ondernemingsplan en het (goed)keuren van de jaarrekening.

Directeurbestuurder, de heer Theuws, gaf aan dat een goed functionerende Ledenraad van 
groot belang is voor de corporatie, terwijl mevrouw Blokker, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, vooral de nadruk legde op de samenwerking van de raad met de andere 
bestuursorganen binnen Bergopwaarts en daarmee op een goede wijze deel uitmaakte van 
het geheel van het bestuur van Bergopwaarts. 

Op dinsdagavond 10 juni 2014 zijn 10 van de 14 leden geïnstalleerd, 4 gekozen leden 
konden door uiteenlopende redenen niet aanwezig zijn. 12 reeds zittende leden werden 
door u herkozen, terwijl er twee nieuwe gezichten in de raad zijn gekozen, dit zijn 
mevrouw Els Maas en de heer Toon Melgers.

Wij wensen de leden van de nieuwe Ledenraad veel succes toe bij hun werkzaamheden in 
deze raad.

Installatie van de nieuwe 
Ledenraad
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Voor de huurders die op de adressen Dr. Crobachplantsoen 31 tot en met 
40 woonden is het proces van de woning te moeten verlaten, een nieuwe 
woning vinden en daarheen verhuizen nu helemaal achter de rug.
Het doet ons erg veel genoegen u te kunnen melden dat álle hierbij 
betrokken huurders een woning van Bergopwaarts hebben betrokken 
die helemaal naar hun zin is. Het is per slot van rekening niet niks om 
als een donderslag bij heldere hemel de boodschap te ontvangen dat 
je op zoek moet naar een andere woning. Door de niet geringe inzet 
van de medewerkers van Bergopwaarts is het gelukt om alle huurders 
tevreden te stellen met hun andere huurwoning. Als HBO bestuur hebben 
wij ons ingezet om voor deze huurders goede bijkomende voorwaarden 
te realiseren en wij hebben van de huurders vernomen dat zij ook daar 
tevreden over zijn.

Realisatie De Droom
Intussen is gestart met de gedeeltelijke sloop en verbouw van het woon-
blok aan het Dr. Crobachplantsoen. Op 12 mei ging met medewerking 
van de toekomstige huurders van de appartementen de slopershamer in 
de oude bergingen van de panden en de contouren van het “Droomge-
bouw” worden langzamerhand zichtbaar. Juist omdat het proces voor de 
“oude” huurders zo goed is geëindigd wensen wij de “nieuwe” huurders 
veel geluk in hun nieuwe woonstek. 

Dr. Crobachplantsoen 
te Deurne / De Droom

www.dedroomdeurne.nl

24452 DE DROOM flyer A5.indd   1 06-05-14   15:02

Vanuit stichtig De Droom werd 
ons met betrekking tot hun 
doelstelling, het volgende 
meegedeeld:

We hebben een droom die wij 
graag met u delen:
De weg naar onafhankelijkheid 
kent vele obstakels voor jongeren 
met een verstandelijke beperking. 
Daarom hebben wij als ouders
Stichting De Droom opgericht om 
de droom van deze jongeren te 
verwezenlijken.

In Deurne aan het Crobachplantsoen 
kunnen zij zelfstandig begeleid 
wonen. Zo kunnen zij ontdekken 
wie ze zijn, wat de wereld hen te 
bieden heeft en kunnen ze hun kan-
sen in de maatschappij benutten.

Help ons hun droom te 
realiseren:
We zoeken nog medebewoners, zo-
dat we een schaalgrootte bereiken 
die het project haalbaar maakt. 
Kent u een jongere die hier 
helemaal zou passen, zoek dan 
contact met:

Stichting De Droom
p/a Schutsboom 17
5751 JA Deurne
0493 311 397
info@dedroomdeurne.nl
www.dedroomdeurne.nl


