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      HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL 
 

 JAARVERSLAG 2014 
 
 

 
INLEIDING 
 
In 2013 en 2014 bedroeg het landelijke gemiddelde percentage van de huurverhogin-

gen over deze beide jaren samen 9,2%. Voor de huurders van Bergopwaarts bedroeg 

dit percentage 8,4%. Binnen ons bestuur beschrijven wij dit resultaat met: “We heb-

ben íets bereikt, maar niet datgene wat we voor ogen hadden”. Graag hadden we ge-

zien dat in 2014 Bergopwaarts voor de gehele laagste inkomensgroep de huurverho-

ging op het inflatieniveau van 2½% zou hebben vastgesteld, wat ons laatste voorstel 

in het eindadvies is geweest. Wij vonden namelijk dat deze inkomensgroep al meer 

dan voldoende voor de kiezen had gekregen, mede door de al maar stijgende woon-

lasten. Die stijgende woonlasten zijn aangetoond in het door ons geïnitieerde Woon-

lastenonderzoek 2014, waarin onder andere werd aangegeven dat 28% van de huur-

ders van Bergopwaarts in Asten en Deurne onder de armoedegrens leeft. Ons voor-

stel voor de inflatievolgende huurverhoging voor de gehele laagste inkomensgroep in 

deze advisering, werd echter niet overgenomen door Bergopwaarts. 

Wanneer een inleiding van een jaarverslag met een dergelijke, enigszins negatieve, 

alinea wordt geopend zou men mogelijk verwachten dat het niet goed gaat bij de 

Huurders Belangen Organisatie De Peel. Wij hopen dat de geïnteresseerde lezer van 

dit verslag, aan het einde daarvan vast kan stellen dat ons bestuur in 2014 haar beste 

beentje heeft voorgezet, actief is geweest en vol vertrouwen op te behalen goede re-

sultaten voor de huurders van Bergopwaarts, aan 2015 is begonnen. 

 

UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 

 

HBO De Peel, voorheen HBO Deurne-Asten, zag in maart 1995 het levenslicht en 

kan dus bogen op een vrij lang bestaan. Gedurende die tijd zijn de uitgangspunten 

ontstaan die ten grondslag liggen aan de werkzaamheden voor de huurders van 

Bergopwaarts. Deze uitgangspunten zijn in de loop der tijd zo hier en daar wel enigs-

zins aangepast aan de tijdgeest, maar zijn, kort achteromkijkende, vaste waarden 

voor ons bestuur en haar bestuursleden. Ook voor 2014 beoogden deze uitgangspun-

ten in algemene zin, de belangen van huurders bij de verhuurder Bergopwaarts zo 

goed mogelijk te behartigen. De vertrekpunten die hierbij door ons bestuur als vaste 

leidraad worden gehanteerd zijn: 

 

 

 



                                                                          JAARVERSLAG HBO DE PEEL 2014                                                                                      

                                                                                                                                            Pagina 2 

 

 

 

   een organisatie te zijn 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; 

   het zijn en blijven van een open, laagdrempelige en vertrouwde organisatie waar 

van een goede wisselwerking tussen het bestuur en de huurders kan worden ge-

sproken; 

   het zijn en blijven van een goede en betrouwbare overlegpartner in de richting van 

woningbouwcorporatie Bergopwaarts, de gemeenten Asten, Deurne en Helmond 

en alle overige instanties waarmee overleg wordt gevoerd en samen wordt ge-

werkt. Zakelijke verschillen van mening mogen daarbij niet uit de weg worden ge-

gaan; 

   een organisatie te zijn die zich middels een goede oriëntatie, scholing en bijscho-

ling op het gebied van de volkshuisvesting, een goede vertegenwoordiger van de 

huurders van Bergopwaarts mag noemen en 

   met inzet van de hiervoor gestelde organisatorische doelen, activiteiten te ont-

plooien die er voor zorgen dat voor de huurders van Bergopwaarts een zo goed 

mogelijk “huurdersklimaat”, in de breedste zin van het woord, wordt geschapen en 

in stand wordt gehouden.  

 
Met de hiervoor geformuleerde vertrekpunten in de hand zijn onze bestuursleden het 

jaar 2014 begonnen. Wij vertrouwen er op dat u deze leidraad in ons verslag duidelijk 

zult kunnen herkennen. 

 
 
BESTUUR HBO DE PEEL 
 
Samenstelling van het bestuur 
In het jaar 2014 vonden er geen mutaties plaats in de samenstelling van het be-

stuur. Gedurende het hele jaar bestond het bestuur uit onderstaande personen, die 

de bij hun naam geplaatste functie uitoefenden: 

 

C. (Conny) Raasveldt,  voorzitter 

T. (Ton) van de Weerd,  secretaris 

W. (Wim) Goossens,  penningmeester 

J. (Jan) van Geffen,  vice-voorzitter 

M. (Martie) van den Berg,  bestuurslid 

V. (Vivian) Willekens,  bestuurslid 

H. (Hans) van Eijk, bestuurslid  

 
Secretariaat 

Het secretariaat van HBO De Peel is een geheel open systeem dat is samengesteld 

door onze secretaris T.(Ton) van de Weerd. Alle stukken uit het archief of uit het lo-

pende secretariaatsjaar (hard copy of gedigitaliseerd) zijn zonder enige beperking, 

direct en zonder tussenkomst van wie dan ook, ter inzage voor álle bestuursleden. 

Geen enkel stuk is voor enig bestuurslid niet ter inzage.  

In het jaar 2014 passeerden 1326 in- en uitgaande berichten het secretariaat van 

onze HBO. Deze berichten zijn in de vorm van ontvangen en verstuurde stukken, 

brieven en e-mails, digitaal en/of op papier alle geregistreerd en opgeslagen binnen 

het secretariaat. 
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Alle bestuursleden werden per e-mail op de hoogte gehouden van de onderwerpen 
waarover stukken binnenkwamen of werden uitgestuurd. 
In het secretariaat werd middels abonnementen gezorgd voor aanvulling van de 
vakliteratuur. Brochures van de Woonbond vormen het leeuwenaandeel van deze 
vakliteratuur, 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.  
 

Financiële zaken  

Door penningmeester W. (Wim) Goossens werd in december 2014 de begroting 

voor het jaar 2015 opgemaakt en ingediend bij de directie van Bergopwaarts. Deze 

begroting werd, voorzien van een toelichting, begin 2015 goedgekeurd.  

Over het financiële boekjaar 2014 wordt door de penningmeester een financieel 

verslag opgemaakt. Begin 2015 zullen deze stukken ter controle en vastlegging in 

een financieel verslag worden overgedragen aan het accountantskantoor. 

Verslagen daarvan zullen worden aangeboden aan de Directeurbestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering van Bergopwaarts. 

 

Beleidsplan 2015  

De secretaris, T. (Ton) van de Weerd heeft in december 2014 een concept 

Beleidsplan 2015 opgemaakt en voorgelegd aan de bestuursleden van HBO De 

Peel. Na goedkeuring van dit concept door de bestuursleden, werd het Beleidsplan 

2015 aan de Directeurbestuurder van Bergopwaarts en een aantal andere bij de 

HBO betrokken functionarissen en organisaties aangeboden. Het Beleidsplan 2015 

van HBO De Peel is in december 2014 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 en alle 

overige instanties waarmee volkshuisvestingszaken en huurdersbelangen 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 

moeten de adviezen die van ons als bestuur gevraagd worden, verantwoord en van 

goede kwaliteit zijn. Het is daarom van grote betekenis dat de bagage van onze 

bestuursleden, op volkshuisvestelijk terrein, goed op peil wordt gebracht en 

gehouden.  

Cursussen en symposia op dit gebied worden veelal aangeboden door het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum. De kosten voor het volgen van deze 

cursussen en symposia zijn in onze ogen weliswaar vrij hoog, maar mogen voor ons 

geen beletsel te zijn om deze te volgen.  

Om met deze kosten op een efficiënte manier om te gaan zijn we enkele jaren gele-

den gestart met het zelf organiseren van cursussen van de Woonbond in ons kan-

toor. In het verleden samen met Huurders Belangen Gemert-Bakel uit Gemert en 

Bewonersraad Laarbeek uit Laarbeek. Deze twee organisaties zijn inmiddels afge-

haakt en de Huurders Belangen Vereniging Woonpartners uit Helmond en Bewo-

nersraad De Pan uit Someren hebben hun plaats ingenomen. Het organiseren van 

cursussen op deze wijze levert een voordeel op van omstreeks € 125,00 per deel-

nemende cursist. Verder is het een groot voordeel dat aan de beide cursussen die  
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in 2014 door ons werden georganiseerd alle zeven bestuursleden van HBO De Peel 

hebben deelgenomen.  

In 2014 werden de gezamenlijke cursussen gegeven door de heer Henk Stegink, 

opleider bij het Woonbond Kennis- en Adviescentrum en behelsden de onder-

werpen: 

 

 Cursus Huursombenadering bij jaarlijkse huurverhoging 

 Cursus Huisvestingswet ingangsdatum 1 januari 2015 

 

Verder werd in het jaar 2014 door één of meerdere bestuursleden deelgenomen 

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

 

 Symposium Woonbond te Utrecht over de relatie tot de Raad van Toezicht 

 Landelijke huurdersdag van de Woonbond te Ede over Betaalbaarheid 

     van de woonlasten en Energiebeleid 

 Cursus Energielabels van letters naar cijfers 

 Energiebijeenkomsten Brabantse Milieu Federatie (2x) 

 Presentatie Wonen en Zorg 

 

Vertegenwoordiging van de HBO 

Zoals in de voorgaande jaarverslagen, vanaf 2006, steeds is 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.  

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

2014 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 

In 2014 werden 17 algemene bestuursvergaderingen en 2 vergaderingen van het 

dagelijks bestuur van HBO De Peel gehouden. Op deze vergaderingen waren, met 

een enkele uitzondering, alle daarbij betrokken leden van ons bestuur aanwezig.  

De manager Wonen van Bergopwaarts, de heer M. Kieft, nam, met een enkele uit-

zondering, elke maand deel aan de reguliere maandelijkse algemene bestuursver-

gadering van HBO De Peel. Agendapunten voor het overleg HBO-BOW werden 

wederzijds geagendeerd.  

Beleids- en andere beslissingen werden goed doorgesproken en er heerste een 

goede vergaderdiscipline.  

De aandacht voor het vergaderklimaat en de mogelijkheid tot inbreng van ieder be-

stuurslid zorgde er voor dat er vrijwel altijd unanieme beslissingen genomen konden 

worden. Voor het uitbrengen van advies aan Bergopwaarts werd ook in 2014 de 

daarvoor vastgestelde procedure gevolgd. Het onderwerp waarover advies uitge-

bracht diende te worden in de richting van Bergopwaarts werd eerst doorgesproken 

in de algemene bestuursvergadering.  
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Vanuit díe bespreking van het onderwerp maakte de secretaris een concept advies 

op dat alle bestuursleden toegezonden kregen en waarop zijn hun op- en aanmer-

kingen konden plaatsten De secretaris vulde het concept aan met de eventuele op- 

en aanmerkingen van de bestuursleden, waarna zij nogmaals hun mening konden 

geven over het geheel van het concept advies. Pas daarná werden de adviezen uit-

gebracht. 

Door deze wijze van werken droegen de adviezen die uitgebracht werden in 2014 

zeer zeker het karakter van unanimiteit vanuit het bestuur van de HBO. Het geheel 

van de Algemeen Bestuur vergaderingen van HBO De Peel, met betrekking tot de 

overlegstructuur en de wijze waarop beslissingen en adviezen tot stand komen, is 

een vaste wijze van werken geworden die alle bestuursleden kennen en er zeer aan 

gewend zijn. In deze wijze van werken herkent elk afzonderlijk bestuurslid zich en 

weet ook dat elk voorstel tot veranderingen met betrekking tot deze werkwijze, on-

derwerp van discussie door het bestuur zal zijn en tot veranderingen kan leiden.     

 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts  

In 2014 werd 5 maal overleg gevoerd met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 

de heer Theuws. Dit overleg bestond uit twee reguliere vergaderingen met een 

agenda die na wederzijdse inbreng in overleg werd samengesteld. Verder werd nog 

driemaal incidenteel overleg gevoerd met de heer Theuws. Het overleg met de di-

recteurbestuurder is open in vindt in een goede sfeer plaats. 

 

Overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts 

Met de heer M. Kieft, manager Wonen bij Bergopwaarts, werd in 2014 16 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. Over het algemeen raken deze onderwerpen 

direct de belangen van de huurders. Daar waar klachten van huurders over alge-

mene zaken bij ons daartoe aanleiding gaven, konden deze vrijwel direct besproken 

worden met de heer Kieft, ons vaste aanspreekpunt in dit soort zaken. 

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 te doen zijn. 

Buiten het overleg over de huurverhoging 2014 waren onderstaande onderwerpen 

in het overleg met Bergopwaarts van groot belang. 

 

Energiebeleidsplan Woningbouwvereniging Bergopwaarts 

In diverse overlegsituaties hebben wij meerdere malen aangegeven dat wij vonden 

dat Bergopwaarts wel wat stappen zou moeten gaan maken met betrekking tot het 

aanbrengen en aanbieden van energiebesparende maatregelen. Daar waar het 

nieuwbouw en vergaande renovatie betrof hadden wij op dit gebied geen proble-

men. De bestaande bouw mocht echter op dit gebied naar onze mening veel meer 

aandacht krijgen. Daarop werd aangegeven dat men binnen de corporatie bezig 

was met het opstellen van een stuk waarin energie en energiebesparende maatre-

gelen centraal stonden en dat in het overleg ingebracht zou gaan worden. 
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In 2014 is het concept Energiebeleidsplan Woningbouwvereniging Bergopwaarts bij 

ons ingebracht. Bij bestudering van dit plan werd het ons duidelijk dat wij binnen ons 

bestuur niet díe expertise voorhanden hadden die ons in staat stelde om tot een 

duidelijke en goed onderbouwde conclusie te komen over dit concept. Wij hebben 

daarom bij het Energieteam van de Woonbond ondersteuning gevraagd, die in de 

persoon van de heer Robbert Willé deze ondersteuning heeft verleend. De heer 

Willé heeft de overlegsessies met Bergopwaarts bijgewoond en daar zijn inbreng in 

gehad. Verder heeft de heer Willé gezorgd voor nadere informatie en documentatie 

die hij volgens afspraak rechtstreeks bij Bergopwaarts heeft ingebracht. Het overleg 

over het Energiebeleidsplan loopt nu en zal in 2015 worden voortgezet. 

 

Aanpassing woningvoorraad / transformatie mede in relatie tot ontwikkelingen 

wonen – zorg - welzijn 

Tijdens een overleg tussen de wethouder Volkshuisvesting van Deurne en de Direc-

teurbestuurder van Bergopwaarts is, in juni 2014, het initiatief genomen om te ko-

men tot een werkgroep van gemeente en corporatie gezamenlijk, die een notitie 

over dit onderwerp nader zou moeten uitwerken en komen met een concept dat kan 

gaan dienen als leidraad voor het maken van prestatieafspraken tussen de gemeen-

te Deurne en Bergopwaarts.  

In het concept is de bepaling opgenomen dat HBO De Peel bij het geheel betrokken 

wordt, zowel bij de notitie als de vertaling in prestatieafspraken. 

Er hebben intussen in 2014 enkele overlegsessies plaatsgevonden en er wordt ge-

werkt aan de vervolmaking van het concept naar aanleiding van op- en aanmerkin-

gen en aanvulling geplaatst  in deze overlegsessies.   

 

Overleg met overige medewerkers van Bergopwaarts 

Afhankelijk van het onderwerp van overleg werd in 2014 nog in een aantal gevallen 

overleg gevoerd met één of meer medewerkers van Bergopwaarts al dan niet in 

aanwezigheid van huurders dan wel groeperingen van huurders. 

 

Overleg met en over leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts  

Twee leden van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Berg-

opwaarts zijn benoemd op voordracht van HBO De Peel. Dit zijn de heren M. Dams 

en J. Feurriegel. Met hen werd in 2014 éénmaal overleg gevoerd. Het reguliere na-

jaarsoverleg is niet tot stand gekomen vanwege problemen met de agenda’s van 

beide heren.  

Het is overigens zo dat deze beide commissarissen aftredend zijn in 2015. Eén in 

april 2015 en de ander in augustus 2015. Gezien het feit dat wij als bestuur van 

HBO De Peel het recht hebben om voor deze twee zetels een bindende voordracht 

uit te brengen werd de procedure daartoe eind 2014 opgestart met een overlegses-

sie met de overige leden van de Raad van Commissarissen en overleg met de wer-

vingsadviseur van het bureau dat de werving begeleidt. 

 

Overleg met de gemeenten Asten en Deurne 

 

Asten.  

De portefeuille Volkshuisvesting berust in Asten bij de heer Th. Martens. In 2014 

werd de heer Martens ná de gemeenteraad verkiezingen herbenoemd als wethou-

der van de gemeente Asten met, wederom, Volkshuisvesting in zijn portefeuille.  
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In 2014 werd door een afvaardiging van ons bestuur met de heer Martens overleg 

gevoerd. Wederzijds werd de meest relevante informatie uitgewisseld, terwijl het 

Woonlastenonderzoek 2014 ook onder de loep werd genomen. De gemeente Asten 

heeft, samen met de gemeente Deurne en Bergopwaarts, middels financiële onder-

steuning dit woonlastenonderzoek mede mogelijk gemaakt. Verder werden de advi-

seringen van ons bestuur aan Bergopwaarts met de wethouder besproken en aan 

hem ter hand gesteld. 

 

Deurne.  

In 2014 werd eenmaal overleg gevoerd met de heer H. Kerkers, wethouder Volks-

huisvesting in Deurne. Dit bleek op dat moment het laatste overleg te zijn met de 

heer Kerkers in zijn hoedanigheid als wethouder Volkshuisvesting. Wederzijds werd 

alle van belang zijnde informatie uitgewisseld en werden vragen beantwoord. De 

plannen van de gemeente Deurne op het gebied van het bouwen van woningen - en 

het al dan niet kunnen verwezenlijken van deze voornemens – werden door de wet-

houder en de beleidsontwikkelaar Wonen aan onze bestuursleden gepresenteerd 

op een voor ons inzichtelijke wijze die door ons zeer werd gewaardeerd. Namens 

ons bestuur sprak onze voorzitter Conny Raasveldt woorden van waardering in de 

richting van de heer Kerkers voor de wijze waarop wij als bestuursleden van HBO 

De Peel in de gelegenheid zijn gesteld overleg te voeren over en inbreng te hebben 

in de volkshuisvestelijke zaken van de gemeente Deurne.  

 

Opvolger van de heer Kerkers werd de heer H. Verhees, wethouder in de gemeente 

Deurne, die onder andere de portefeuille Volkshuisvesting beheert. De heer Ver-

hees heeft, medio juli 2014, het initiatief genomen om een kennismakingsoverleg 

met ons te hebben in ons kantoor. Met hem werd een aantal van belang zijnde za-

ken doorgenomen waar wij en de gemeente Deurne zich recent mee bezig hebben 

gehouden. De heer Verhees gaf daar zijn mening over en gunde ons een blik in zijn 

gedachten over de volkshuisvesting. Verder gaf de heer Verhees aan het overleg 

met onze bestuursleden in dezelfde structuur voort te willen zetten zoals dit in het 

verleden met de heer Kerkers en de beleidsontwikkelaar Wonen van de gemeente 

Deurne plaatsvond. Als HBO bestuur zijn wij daar zeer tevreden over.  

In oktober 2014 vond het najaarsoverleg plaats met wethouder Verhees en de be-

leidsontwikkelaar Wonen van de gemeente Deurne. Inhoudelijk voldeed dit overleg 

geheel aan onze wensen. Qua structuur bleek dit overleg een blauwdruk te zijn van 

eerdere overlegsituaties. Wij zijn daar zeer tevreden over en hebben onze waarde-

ring daarover uitgesproken in de richting van wethouder Verhees. 

 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 

In 2014 werd in Tilburg vier maal een provinciale vergadering gehouden van de 

Nederlandse Woonbond Regio Brabant. Eén daarvan had het thema “Betaalbaar-

heid van de Woonlasten”. Alle vergaderingen werden bezocht door twee van onze 

bestuursleden in een steeds wisselende samenstelling. Onze voorzitter Conny 

Raasveldt is door ons bestuur aangewezen als vaste bezoeker van de provinciale 

vergaderingen. Een roulerend bestuurslid vergezelt haar op deze vergaderingen. 
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ADVISERING AAN BERGOPWAARTS  

 

In 2014 diende HBO De Peel bij haar verhuurder Bergopwaarts één advies in, te 

weten het advies over de Huurverhoging 2014. 

 

Advies Huurverhoging 2014 

Het overleg over de huurverhoging 2014 heeft op een goede wijze plaatsgevonden. 

Omdat wij in het verleden geconfronteerd zijn met tijdsdruk op het overleg begint het 

overleg over de jaarlijkse huurverhoging zo rond de jaarwisseling. Medio januari 

2014 ontvingen wij het eerste voorstel van Bergopwaarts over de huurverhoging van 

1 juli 2014. Dit voorstel hield in dat Bergopwaarts de maximale percentages extra 

huurverhoging, bovenop het inflatiepercentage, toe wilde passen en opleggen aan 

de huurders. Dit met een uitzondering voor de laagste inkomensgroep die al de 

streefhuur betaalden en voor de middeninkomensgroep de streefhuur als plafond te 

hanteren. 

In het overleg met Bergopwaarts hebben wij steeds getracht betere voorwaarden 

voor de huurverhoging te verkrijgen. Dit heeft geresulteerd in het finale aanbod van 

de corporatie wat inhield dat de extra huurverhoging voor de laagste inkomensgroep 

met een half procent werd verlaagd van totaal 4% naar 3½%. De rest van het voor-

stel over de procentuele verhoging bleef bij de maximaal toelaatbare percentages. 

Hierop hebben wij advies uitgebracht naar de directie van Bergopwaarts. Wij advi-

seerden de hiervoor gestelde voorstellen tot de vaststelling van de huurverhoging 

per 1 juli 2014 niet door te voeren. In dit advies zijn wij ook gekomen met een voor-

stel in de richting van de directie van Bergopwaarts tot het doorvoeren van andere 

(lagere) percentages huurverhoging, vooral gericht op de laagste inkomensgroep. 

Bergopwaarts heeft dit voorstel niet overgenomen en de huurverhoging vastgesteld 

zoals in het finale eigen voorstel werd aangegeven.  

 

CONTACT MET DE HUURDERS 

 

Spreekuur 

Het bestuur van HBO De Peel verzorgde in haar kantoor iedere donderdagmorgen 

van 10.00 tot 12.00 uur een open inloopspreekuur. Zo werd in 2014 op 50 donder-

dagen spreekuur gehouden. Van dit spreekuur werd regelmatig, zij het niet in grote 

aantallen, gebruik gemaakt door huurders. Buiten de spreekuren was en is de HBO 

per telefoon, fax en e-mail te bereiken. Er konden mondelinge boodschappen wor-

den ingesproken wanneer het kantoor niet bemand was. Post, mail, telefoon en fax 

werden vrijwel elke dag gecontroleerd 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 2014 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 etc. werden direct doorverwezen naar Bergop-

waarts. Van huurders met een klacht werd verlangd dat zij eventuele problemen 

eerst in samenspraak met Bergopwaarts trachtten op te lossen.  
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Wanneer tussen een huurder en Bergopwaarts geen overeenstemming kon worden 

bereikt, werd door de HBO een meldingsformulier ingediend bij het vaste aan-

spreekpunt van Bergopwaarts voor deze zaken. In de melding werden de proble-

men en/of grieven van de huurder op een zo objectief mogelijke wijze neergezet. 

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 2014 werden door onze HBO in totaal 6 meldingen van huurders, zoals hiervoor 

omschreven, verwerkt. In 2013 bedroeg dit aantal 10. De voorgaande jaren be-

schouwend mag worden vastgesteld dat de klachten van huurders die voor deze 

meldingen huurders in aanmerking komen een constante dalende lijn vertonen. Als 

huurdersorganisatie kunnen we hier tevreden over zijn, zo is onze mening. De mo-

gelijkheid 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 inschakelen van de Regionale Ge-

schillencommissie en werd de huurder – zo nodig – bijgestaan in het opstarten van 

de procedure geschillencommissie. Verder verscheen in de laatste editie van Huur-

ders Informatie, het informatieblad van HBO De Peel voor de huurders van Bergop-

waarts, een uitgebreid artikel over de Regionale Geschillencommissie waarin duide-

lijk werd uiteengezet op welke wijze huurders een geschil met de verhuurder aan-

hangig kunnen maken. 

 

Contact met huurders door contact- en informatieavonden 

De huurdersavonden 2014 die wij in het voorjaar 2014 in Asten en Deurne hebben 

gehouden trokken totaal 101 bezoekers. Een voor ons bestuur teleurstellend aantal, 

terwijl collega’s uit de sector aangeven dat we bij een dergelijk aantal onze zegenin-

gen moeten tellen. Als HBO bestuur zullen we blijven ijveren voor meer betrokken-

heid van de huurders bij de activiteiten die wij voor de huurders organiseren en uit-

voeren, met speciale aandacht voor de huurdersavonden. 

Vast onderdeel van de huurdersavonden is een overzicht van de werkzaamheden 

die onze bestuursleden in het voorbije jaar hebben verricht en de daarbij behorende 

resultaten. Dit overzicht wordt mondeling en deels door een presentatie naar de 

huurders overgebracht. 

Verder werd op deze huurdersavonden het Woonlastenonderzoek 2014 van HBO 

De Peel aan de huurders gepresenteerd. Dit gebeurde door Jeroen Wissink van Ad-

viesbureau Compaenen uit Arnhem, één van de auteurs van de rapportage van dit 

woonlastenonderzoek. Kenmerkend was de vaststelling van het percentage huur-

ders van Bergopwaarts die onder de armoedegrens leeft, namelijk 28%, omgere-

kend ongeveer 1250 huurders. Dit percentage loopt vrijwel parallel met het landelij-

ke percentage over dit onderwerp. 

Een flink deel van de avond werd besteed aan de informatie van de huurders over 

het onderhandelingstraject Huurverhoging 2014 met Bergopwaarts, dat op dat mo-

ment in volle gang was. Aan de huurders werd aangegeven hoe de standpunten van 

beide partijen waren. Bergopwaarts had een bepaald voorstel gedaan en wij, het 

bestuur van HBO De Peel, konden ons daar op dat moment niet in vinden.  

 

 

 

 



                                                                          JAARVERSLAG HBO DE PEEL 2014                                                                                      

                                                                                                                                         Pagina 10 

 

 

 

Aan de huurders werd de inhoud het voorstel bekendgemaakt dat wij in gedachten 

hadden om voor te leggen aan Bergopwaarts. Met een enkele onthouding stemden 

de huurders vrijwel unaniem in met het door ons geschetste voorstel. Dit voorstel is 

in een later stadium dan ook ingebracht in het overleg, zonder succes overigens.   

 

Huurders c.q. Bewonerscommissies 

Momenteel functioneren er drie huurders c.q. bewonerscommissies op complexni-

veau binnen het woningbezit van Bergopwaarts. 

Bewonerscommissie De Molenberg te Deurne  

De eerste is die van het appartementencomplex De Molenberg te Deurne een 

commissie met een al lange traditie. De commissie is actief en verzorgt jaarlijks di-

verse activiteiten. Men beschikt in de Molenberg over een eigen, mooie grote, ge-

meenschappelijke ruimte, waarin ook wekelijkse activiteiten plaatsvinden.  

In 2014 is de kennismaking met de wederzijdse bestuursleden hernieuwd en wer-

den we vergast op een rondleiding door het gehele complex. Op verzoek onder-

steunen wij deze commissie, meestal in facilitaire zin. 

Huurderscommissie Grande Monte te Deurne 

De volgende is huurderscommissie Grande Monte die in 2011 werd opgericht en die 

de huurders van 73 appartementen in De Wolfsberg te Deurne vertegenwoordigd. 

Deze commissie heeft een eigen overlegstructuur over met name genoemde zaken 

op complexniveau met de verhuurder Bergopwaarts. 

Bewonerscommissie Noorderlicht te Helmond  

Bewonerscommissie Noorderlicht werd opgericht op 28 augustus 2014 en verte-

genwoordigt 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 gebouw dat ook door Bergopwaarts is gebouwd. 

Op verzoek van de initiatiefnemers voor de oprichting van deze bewonerscommissie 

hebben de projectleider klantencontacten mevrouw Artz van Bergopwaarts en voor-

zitter Conny Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd uit ons HBO bestuur, hen 

ondersteuning verleend in het traject dat heeft geleid tot de oprichting van deze 

commissie. Op initiatief van het bestuur van deze commissie is er een prijsvraag 

uitgeschreven tot naamgeving van dit complex, wat op 13 december 2014 zijn be-

slag kreeg. Noorderlicht werd de naam van dit gebouw en deze naam werd overge-

nomen door de bewonerscommissie. 

Door ons bestuur is deze commissie voorzien van brochures en overige informatie-

ve documenten die voor een goede uitoefening van hun taken noodzakelijk zijn. Op 

verzoek zal door ons ondersteuning aan deze commissie worden verleend. 

In overleg met Bergopwaarts zijn er op diverse appartementencomplexen waar 

geen sprake is, of kan zijn, van bewonerscommissies, contactpersonen geworven. 

Dit geldt met name voor de woonservicezones in de St. Jozefparochie in Deurne en 

die in Liessel. Afgesproken is om, samen met Bergopwaarts, te bekijken in welke 

complexen dit systeem nog meer ingevoerd kan worden. 

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 contactpersonen gemeld, waarop actie wordt 

ondernomen. Dit systeem functioneert vooralsnog goed. 
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Contact- en informatieblad “ Huurders Informatie “ 

Van het contact- en informatieblad “Huurders Informatie” werden in 2014 drie edities 

uitgegeven, in de maanden januari, juni en december. De uitgave in januari betrof 

de verlate 2e editie van 2013. Deze editie werd verlaat omdat dit samenhing met za-

ken die tegelijkertijd met Huurders Informatie dienden te worden verspreid, met na-

me de enquêteformulieren voor het Woonlastenonderzoek 2014. 

Buiten de huurders, die allen dit contact- en informatieblad thuisbezorgd kregen, 

werden exemplaren verzonden aan de directie en de medewerkers van Bergop-

waarts, de Raad van Commissarissen en de Ledenraad van Bergopwaarts, de wet-

houders Martens te Asten en wethouders Kerkers en Verhees in Deurne, diverse 

andere voor onze organisaties van belang zijnde functionarissen, de Nederlandse 

Woonbond en enkele andere instanties en zusterorganisaties.  

De inhoud van Huurders Informatie, van voor tot achter, werd geheel verzorgd door 

het bestuur van HBO De Peel. De opmaak van het blad werd mede bepaald door 

een bestuurslid, onder supervisie van de Desk Top Publisher. Ook de bezorging 

werd geregeld vanuit ons eigen bestuur. Dit alles om de kosten van het blad be-

heersbaar te houden.  

Met betrekking tot opmaak en inhoud van Huurders Informatie bereikten ons tot op 

heden uitsluitend positieve reacties. Daar waar onze bestuursleden in de gelegen-

heid waren, vroegen zij aan de lezers van het blad wat hun indrukken zijn, of er ver-

beterpunten zijn, is de leesbaarheid goed etc. Zoals reeds aangegeven bereikten 

ons steeds positieve berichten. Ook stelden wij de vraag of, in deze digitale wereld, 

een papieren informatieblad nog wel van deze tijd is. Het antwoord hierop was dui-

delijk en overtuigend: “Ja, ik wil nog graag het boekje in mijn hand houden en het op 

die manier blijven lezen.” 

Wij vinden het daarom van groot belang deze uitgave te continueren. Het blad vol-

doet duidelijk aan het doel waarvoor het is opgezet, het onderhouden van contact 

met de huurders en het verstrekken van relevante informatie aan de huurders. 

 

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 omdat wij graag 

álle huurders van Bergopwaarts willen bereiken geven wij Huurders Informatie uit en 

onderhouden wij óók onze website. 

Onze website, die te bereiken is via www.hbodepeel.nl, is in de loop van 2014 inge-

richt zoals wij hem voor ogen hadden na de laatste vernieuwing in 2013. 

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. Gebeurt er vandaag is belangrijks voor de huurders, 

dan kan het er vandaag nog opstaan als het ware, zo actueel kunnen we zijn. 

De ondersteuning van onze webdesigner, SiteTurn uit Helmond, is onontbeerlijk 

geweest bij de invulling van onze wensen. De rubrieken op de site werden geheel 

aangepast aan onze wensen en zodanig ingericht dat we ze geheel zelf konden be-

heren. Buiten het actuele nieuws zijn de Beleidsplannen, de Jaarverslagen, het 

Woonlastenonderzoek 2014, diverse Wetenswaardigheden en zelfs het contactblad 

Huurders Informatie op onze site te vinden en werden direct na het verschijnen 

daarop geplaatst. 
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Het laatste onderdeel dat in werking is getreden is de digitale enquête. In oktober 

2014 hebben we een enquête gehouden over de huurverhoging van 1 juli 2014. De 

leden van het huurderspanel brachten we per e-mail op de hoogte van enquête met 

een link waarop zij direct door konden klikken naar deze enquête. De respons op 

het geheel is ons wel wat tegengevallen. We hebben daarom een oproep geplaatst 

in Huurders Informatie en gevraagd om aanmeldingen van huurders voor het huur-

derspanel. Ook op de komende huurdersavonden en bij alle andere voor de hand 

liggende gelegenheden zullen we aandacht voor dit panel blijven vragen.  

 

Bereikbaarheid van de HBO voor de huurders 

Huurders konden ook in 2014 op diverse manieren in contact komen met HBO De 

Peel. Over deze manieren werd ook uitgebreid geschreven in het contactblad Huur-

ders 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. Verder was via de website www.hbodepeel.nl direct e-mail con-

tact mogelijk. 

 

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 2014 werden ondernomen 

of uitgevoerd: 

 

Algemene- en Dagelijks Bestuur vergaderingen van HBO De Peel waarin  

ook twaalf maal overleg plaatsvond met de Manager Wonen 17  

Dagelijks Bestuur HBO De Peel vergaderingen 2 

Inloopspreekuur kantoor HBO De Peel 50 

Huurdersavonden HBO De Peel, 1 in Asten en 1 in Deurne 2 

Presentatie Woonlastenonderzoek 2014 HBO De Peel 1 

Overleg met Bewoners Commissies 6 

Overleg met collega huurders belangen organisaties 2 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 3  

Overleg met leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 3 

Overleg over/met Regionale Geschillencommissie 2 

Activiteiten Bergopwaarts, installatie Ledenraad opening projecten etc. 11 

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Deurne, H. Kerkers 1 

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Deurne, H. Verhees 2  

 

 

http://www.hbodepeel.nl/
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Overleg met wethouder volkshuisvesting van Asten, Th. Martens 1 

Overleg Commissie Wonen Helmond 2 

Overleg Brabantse Milieu Federatie 2 

Overig overleg met Nederlandse Woonbond 2 

Deelname Landelijke Huurdersdagen Nederlandse Woonbond 2 

Cursussen en symposia o.a. van de Nederlandse Woonbond 3 

Cursussen van de Woonbond samen met HBV Woonpartners en De Pan 2 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 4 

Interview HBO De Peel voor het Weekblad van Deurne 1 

 

Het totaal aantal activiteiten en/of werkzaamheden waaraan één of meer bestuurs-

leden van HBO De Peel aan deelnamen bedroeg in 2014:  121 

 

LIDMAATSCHAP WOONBOND 

 

Als HBO De Peel zijn wij lid van de Nederlandse Woonbond. De contributie voor dit 

lidmaatschap is, naar onze mening, vrij hoog te noemen. Voor het jaar 2014 be-

droeg deze contributie € 6075,81, voor 2015  € 6221,57. Het was en is onze mening 

dat dit lidmaatschap voor ons een vereiste was en is. We bestelden regelmatig, te-

gen lidmaatschapsprijzen, brochures en vakliteratuur die we voor onze werkzaam-

heden nodig hadden en hebben. Ook de cursussen die werden gegeven en waar wij 

met regelmaat, ook in 2014, aan deelnamen zien wij als een noodzakelijkheid.  

Per e-mail werden wij regelmatig door de Woonbond op de hoogte gebracht en ge-

houden van ontwikkelingen in de Volkshuisvesting waar wij ons voordeel mee kon-

den doen. Over diverse zaken moet ons bestuur regelmatig een advies uitbrengen. 

Om deze adviezen op een verantwoorde wijze op te kunnen stellen dienen de be-

stuursleden van de HBO op de hoogte te zijn van wetten, regelingen en overige be-

palingen rondom de Volkshuisvesting. Om er voor te zorgen dat de leden van het 

bestuur van HBO De Peel goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op 

volkshuisvestelijk terrein namen ook in 2014 bestuursleden van de HBO deel aan 

cursussen en symposia die door de Woonbond werden georganiseerd. 

HBO De Peel is een kritisch lid van de Woonbond. Zo vonden wij dat de Woonbond 

zich té weinig liet zien op de momenten dat wij vonden dat dit wel noodzakelijk was. 

In het jaarverslag van 2013 gaven wij aan dat wij dit per brief meldden aan de 

Woonbond en daar geen respons op hadden ontvangen. Dit gegeven werd tijdens 

een bijeenkomst aangegeven in de richting van een consulent van de Woonbond. 

Dit heeft geresulteerd in een contact met de directeur van de Nederlandse Woon-

bond, de heer Ronald Paping. Hierop is een afspraak gemaakt om een gesprek te 

hebben met ons bestuur, dat op 31 maart 2014 in ons kantoor in Deurne heeft 

plaatsgevonden. Vanuit ons bestuur hebben we onder andere aangegeven dat wij 

vinden dat de Woonbond een prominente plaats dient in te nemen in de wandel-

gangen van de Tweede Kamer en er voor zou moeten zorgen dat zij aan de over-

legtafel wordt uitgenodigd om mee te praten over eventueel te sluiten akkoorden. 

Hierop gaf de heer Paping aan dat de huidige coalitie van de regering en de sa-

menstelling van de Tweede Kamer, de Woonbond maar zeer beperkt in de gele-

genheid stelt om invloed uit te oefenen op het beleid voor de huurders.  
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Dit is naar zijn mening wel gebleken uit het akkoord dat tot stand is gekomen tussen 

minister Blok en Aedes. Er is hierover in het geheim tussen deze partijen een ak-

koord gesloten waar de Woonbond totaal niet aan te pas is gekomen. Dit stoort de 

heer Paping en de Woonbond zeer zoals hij ons aangaf en vanuit de Woonbond 

worden alle zeilen bijgezet om in het “Haagse circuit” zoveel mogelijk voet aan de 

grond te krijgen. Zowel de heer Paping als onze bestuurleden waren de mening 

toegedaan dat met name het huurverhogingsbeleid van minister Blok, maar ook dat 

van de corporaties, op geen enkele manier rekening houdt met de moeite die heel 

erg veel huishoudens hebben om hun woonlasten nog op te kunnen brengen.   

De conclusie die uit dit gesprek mocht worden getrokken luidde dat er begrip was 

voor elkanders gedachten, standpunten en mogelijkheden. Daarbij stelden we bei-

den vast dat het de hoogste tijd werd voor een ommekeer in het huurbeleid in het 

voordeel voor de huurders. De Woonbond en alle huurdersorganisaties dienen zich 

daar zo sterk mogelijk voor te maken. 

De heer Paping gaf aan dat hij het waardeert wanneer de leden van de Woonbond 

zich laten horen, ook al zijn dat kritische geluiden. Het houdt allen scherp op deze 

manier, leidt tot beter begrip en mogelijk ook betere resultaten voor de huurders. 

 

VERTEGENWOORDIGING IN OF OP VOORDRACHT VAN HBO DE PEEL 

 

Onze voorzitter, mevrouw Conny Raasveldt heeft sinds september 2013 zitting in de 

Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond, het hoogste orgaan van deze 

bond.  

Verder heeft zij zitting in de Commissie Wonen van de gemeente Helmond. 

Op verzoek van de secretaris van deze commissie vertegenwoordigt zij de huur-

dersorganisaties van de vijf niet in Helmond gevestigde woningcorporaties, met wo-

ningbezit in Helmond, in deze commissie. 

 

De heer J. (Jan) van Geffen, vice-voorzitter van HBO De Peel, heeft namens onze 

HBO zitting in de Participatieraad van de gemeente Deurne.  

De Participatieraad is een adviesorgaan voor de gemeente Deurne en behandelt in 

principe onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met de uitvoering van 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  

 

In de Raad van Commissarissen zijn twee zetels beschikbaar voor personen die op 

een bindende voordracht van HBO De Peel benoemd worden. Deze twee zetels 

werden in 2014 ingenomen door de heren M. Dams en J. Feurriegel. 

Deze commissarissen werden respectievelijk benoemd op 24-04-2007 en 15-08-

2007.  

Beide heren werden in 2011 voor herbenoeming door HBO De Peel voorgedragen, 

waarna de heer Feurriegel werd herbenoemd op 26-04-2011 en de heer Dams op 

22-06-2011 door de Ledenraad van Bergopwaarts. Hoewel de benoeming en her-

benoeming van deze commissarissen op voordracht van de HBO is geschied, func-

tioneren zij zonder last of ruggespraak, zoals in de reglementen is bepaald. 

Zoals eerder in dit verslag aangegeven is de procedure die gaat leiden tot de voor-

dracht van twee kandidaten voor de hiervoor omschreven vrijkomende zetels in de 

Raad van Commissarissen eind 2014 in gang gezet. 
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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 worden aangepast aan de eisen van deze tijd wanneer het budget 

daartoe de ruimte biedt.  

 

NASCHRIFT 

 

Wij kunnen niet verhullen dat wij niet geheel tevreden zijn over de resultaten die wij 

behaald hebben voor de huurders van Bergopwaarts. Wij spreken dan met name 

over de hoogte van de doorgevoerde huurverhoging per 1 juli 2014.  

Met betrekking tot de wijze waarop het overleg en de overige contacten met onze 

verhuurder Bergopwaarts in 2014 plaats hebben gevonden, stellen wij vast dat van 

een goede verhouding mag worden gesproken. Duidelijk is dat de mening over 

sommige zaken uiteen liepen en er niet altijd een compromis kon worden bereikt dat 

voor beide partijen bevredigend was. Dit scharen wij onder de noemer “zakelijke 

verschillen van mening” die goed overleg niet in de weg hebben gestaan. 

In dit kader willen wij hier vermelden dat, in 2014, twee huurders kritiek hebben ge-

uit op onze organisatie en met name ons verweten dat wij “aan de hand van Berg-

opwaarts lopen”. Dit leidden zij af uit het feit dat Bergopwaarts onze organisatie, in 

financiële zin, in staat stelt onze werkzaamheden te verrichten. Aan deze huurders 

is uitgelegd dat de Overlegwet aan de verhuurders de verplichting oplegt haar huur-

dersorganisatie financieel in staat te stellen haar werkzaamheden te verrichten en 

dat dit voor alle verhuurders en huurdersorganisaties in Nederland geldt. Ons is niet 

duidelijk geworden of deze huurders door deze uitleg hun mening over HBO De 

Peel hebben aangepast. 

 

Als bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel zijn wij tevreden over de 

wijze waarop ons bestuur in 2014 heeft gefunctioneerd. Zoals eerder opgemerkt 

hebben wij daarbij niet alle resultaten bereikt die wij voor ogen hadden, maar wij  

realiseren ons dat dit wellicht ook niet altijd mogelijk kan zijn. Het sterkt ons zeker in 

het voornemen de doelen na te streven die wij in ons Beleidsplan 2015 uiteen heb-

ben gezet waarbij de inzet van al onze bestuursleden doorslaggevend zal blijken te 

zijn.  

 

Deurne, 22 januari 2015, 

 

Namens het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, 

 

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

 


