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DE PEEL

Beste huurders,

Zomer 2018. We hebben al behoorlijk wat hete dagen gehad en we hopen dat het buitenklimaat verder zal voldoen aan 
de verschillende eisen die wij als mensen daaraan stellen. De één is gebaat bij een wat rustig temperatuurtje van zo’n 
graadje of 20, geen regen of wind, een lekker wandelweertje zullen we maar zeggen. De ander wil graag heel erg veel 
zon, een temperatuur boven de 25 graden waarbij hij of zij heel erg vaak en graag op het strand te vinden is. Het weer 
is niet te koop – gelukkig - en we moeten het met ons allen doen met datgene wat ons wordt geboden.

Iets ander is het huurdersklimaat. Dit klimaat is onderhevig aan zaken waar diverse mensen, organisaties, de regering 
etc. direct invloed op uit kunnen oefenen en dit dan ook doen. We kunnen er enkele onder de loep nemen. 
Neem nu Aedes. Dit is het overkoepelende orgaan waar vrijwel alle woningcorporaties in Nederland bij zijn aangesloten. 
Aedes behartigt de belangen van deze corporaties. Deze belangenbehartiging zijn dus niet gericht op de belangen van de 
huurders, maar op die van de verhuurders. Goed voor het huurdersklimaat? Wel voor het verhuurdersklimaat, dat van de 
corporaties, minder voor de huurders zo vinden wij. 
Laten we eens naar de regering kijken. Je zou denken dat de regering de belangen van huurders in Nederland, die in 
ongeveer 2,3 miljoen huurwoningen wonen, hoog in het vaandel zou hebben staan. Met de mond wordt dit wel verkon-
digd maar de maatregelen die worden genomen gaan vaak rechtstreeks tegen de belangen van huurders in. De hoogte 
van de zogenaamde Verhuurdersheffing bedraagt in 2018 ongeveer twee miljard euro die de corporaties aan de schatkist 
moeten betalen.  
Beste lezer, dit bedrag is geld dat is opgebracht door ons, de huurders. Niks Verhuurdersheffing, het is een ordinaire be-
lasting die wordt betaald door de huurders en heet bij ons daarom HUURDERSHEFFING. Goed voor het huurdersklimaat? 
Nee!!! Bijzonder slecht! Probeer eens te bedenken wat met dit onnoemelijk grote bedrag gedaan zou kunnen worden in 
het belang van de huurders. Verderop in dit blad schrijven we hier nog wat over. 
Kijken we dan naar ons, Huurders Belangen Organisatie De Peel, de HBO. Op papier hebben we het natuurlijk wel goed 
voor elkaar. Lees onze doelstellingen maar eens door, we hebben de Woningwet 2015, met Bergopwaarts hebben we een 
goede Samenwerkingsovereenkomst, we zijn lid van de Nederlandse Woonbond en we plegen overleg met gemeentes 
en elke andere instantie waarvan we denken dat we daarmee de belangen van de huurders van Bergopwaarts dienen. Is 
deze HBO goed voor het huurdersklimaat van met name de huurders van Bergopwaarts? U, beste lezer mag het zeggen. 
We zijn een groep van vrijwilligers die proberen het beste er uit te halen wat er voor u en voor ons, de huurders van 
Bergopwaarts, in zit. Lukt dit altijd? Nee, maar soms wel. Dit zorgt er echter niet voor dat we het bijltje er bij neerleg-
gen, maar doorgaan. 
Heeft u de behoefte om hierop te reageren, dan weet u ons wel te vinden denken wij.

Wij wensen u en uw dierbaren en zo fijn mogelijke zomer- en vakantieperiode toe.

Het bestuur van HBO De Peel
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De positie van huurders 
bij een woningcorporatie
Beste huurder, dit is een wat lang artikel. Wij hopen dat u de moeite wil nemen om het op uw gemak te lezen, want 
het gaat over u en wat de overheid, de huidige regering, met u doet!!! 
Wat is nu eigenlijk de positie van huurders die een woning huren bij een woningcorporatie. Voor het gemak kiezen wij 
hier de woningcorporatie Bergopwaarts waarvan wij het meeste vanaf weten denken wij. 
Huurders betalen maandelijks hun huur. In de plaats daarvoor hebben zij het recht om in de overeengekomen woning 
te wonen. En dat begrip wonen houdt ook in dat er onderhoud wordt gepleegd aan de woning en er ook reparaties aan 
de woning worden verricht als dat nodig blijkt te zijn. Dat onderhoud en de reparaties zijn geen gunsten, nee… daar-
voor heeft de huurder zijn of haar huur betaald. Voor dat onderhoud en de reparaties zijn weliswaar wat regeltjes op-
gesteld maar om één en ander goed te laten verlopen lijkt dat niet onredelijk.

Vroeger werden huurders gewoon huurders genoemd. In de loop der tijd is daar wat verandering in gekomen en Berg-
opwaarts noemt haar huurders tegenwoordig klanten, omdat zij vindt dat dit beter past bij de status van de huurders. 
Het is kennelijk nog niet zover dat alle huurders van Bergopwaarts dit ook als zodanig ervaren. In de wandelgangen en 
soms in een aan ons gerichte e-mail horen en zien wij af en toe de term “Bergafwaarts” nog weleens opduiken. Of dat 
terecht is?? Oordeelt u zelf aan de hand van het volgende. Per jaar bereiken ons tussen de 10 en 15 klachten van huur-
ders die er samen met Bergopwaarts niet uit kunnen komen. Bergopwaarts heeft ruim 5000 huurwoningen. Wanneer je 
dan over een dergelijk aantal klachten spreekt die uiteindelijk bij onze organisatie terechtkomen lijkt ons dat een zeer 
te aanvaarden aantal. Verder is het zo dat Bergopwaarts in haar nieuwe ondernemingsplan met betrekking tot de klant-
vriendelijkheid zeer ver gaat in haar voorschriften voor haar medewerkers, zelfs zo ver dat wij aan Bergopwaarts heb-
ben laten weten dat wij het zeer moedig vinden om de lat zó hoog te leggen. Uiteindelijk kan dit alleen maar leiden 
tot een zo goed mogelijke verhouding tussen de medewerkers van Bergopwaarts en haar huurders zo vinden wij. Dit ter 
inleiding.

Nu nog wat zaken over de huurbedragen. Heeft u enig idee hoeveel huur wij met ons allen opbrengen voor de wonin-
gen van Bergopwaarts? Nu, voor 2017 was dat bedrag € 31.276.000,-. Voor diegenen die wat moeite hebben met het 
lezen van nullen: Eénendertig miljoen, tweehonderdzesenzeventig duizend euro. Dat is een heel erg groot bedrag zo 
vinden wij.

Dit artikel draagt de titel: “De positie van de huurder bij een woningcorporatie”. Om die positie op twee onderwerpen 
te verduidelijken het volgende. Uit de huuropbrengsten worden alle salarissen, de sociale lasten en de pensioenver-
plichtingen van alle medewerkers van Bergopwaarts betaald, vanaf de interieurverzorgers tot en met de directeur-
bestuurder. Dat komt neer op een bedrag van zo’n slordige € 2.300.000,- (twee miljoen, driehonderdduizend euro). Het 
gaat ons hierbij niet om de hoogte van dat bedrag. Dit loopt in lijn met de CAO voor deze medewerkers en de beloning 
van de directeur-bestuurder voldoet aan de daarvoor opgestelde regels. Het gaat om de positie van de huurders zoals 
hiervoor aangegeven. Wanneer je als huurders samen het bedrag opbrengt waar de hele organisatie Bergopwaarts mee 
overeind wordt gehouden en waaruit alle salarissen worden betaald zou je kunnen stellen dat wij, de huurders, de  
“financiers” genoemd mogen worden van het gehele apparaat Bergopwaarts met alles er op en er aan. Men zegt wel-
eens: “Wie betaalt bepaalt”. Dat gaat natuurlijk in dit geval maar moeilijk op, maar het werpt wel een bijzonder licht 
op de positie van de huurder zo vinden wij en dat lampje mag best wel eens een keer zijn licht laten schijnen op de 
huurderspositie. 



5DE PEELjaargang 13, nr. 1 - juli 2018

Kort en goed, wij - de huurders van Bergopwaarts – zijn niet een soort van werkgever in de directe zin van het woord, 
maar wij zorgen er wel voor, samen met een goed beleid van de medewerkers van Bergopwaarts, dat de corporatie 
Bergopwaarts zich financieel staande kan houden. Wij denken dat het voor eenieder goed is om dit gegeven een keer 
duidelijk te belichten. 

Dan pakken wij nog een gegeven bij de kop dat volgens ons ook weleens op de juiste manier neergezet moet worden 
en weer een heel ander facet van de huurder bij een woningcorporatie belicht. Het is eigenlijk moeilijk om dit nu met 
een pakkend begrip te benoemen, maar laten we eerst maar eens aangeven waar het hier om gaat. 
Hiervóór hebben we al aangegeven hoeveel de huuropbrengst van ons, de huurders, ongeveer is. Van dit bedrag moet 
dit jaar ongeveer € 4.000.000,- (vier miljoen euro) direct door Bergopwaarts naar de schatkist van het Rijk worden 
overgemaakt. Dit forse bedrag draagt dan de naam: VERHUURDERSHEFFING. Wie de naam bedacht heeft weten wij 
niet, maar het is volkomen lariekoek. Minister Blok stelde deze heffing in 2013 in en het is feitelijk een ordinaire      
belasting die wordt geheven over de vermogens en inkomens van de woningcorporaties. Dit is het gegeven waar we het 
hier over hebben. 
Maar nu. Wie betaalt die zogenaamde verhuurderheffing nu eigenlijk. Luid en duidelijk: DE HUURDERS!! Omdat deze 
heffing betaalt diende te worden legden de corporaties, ook Bergopwaarts, in 2013 en 2014 aan de huurders forse 
huurverhogingen op om dit te kunnen financieren. 
Laten we hier de zaken klip en klaar en in alle duidelijkheid stellen, die zogenaamde verhuurdersheffing is een ordi-
naire extra belastingmaatregel die uitsluitend en alleen wordt betaald door ons, de huurders. Het is daarom dat wij 
vinden dat het beestje bij de echte naam moet worden genoemd en moet heten: HUURDERSHEFFING. 
Dat onze conclusie juist is mag blijken uit de volgende uitspraken van Marnix Norder, voorzitter van Aedes, de koepel 
van woningcorporaties. Wij tekenden uit het ED van 22 juni 2018 uit een interview met hem op: “Van de twaalf maan-
den huur die huurders aan de corporaties betalen, gaan er straks vier rechtstreeks naar de schatkist” en “Het kabinet 
gebruikt ons als belastingkantoor, speciaal voor mensen die het niet breed hebben”. Verder werd opgetekend: “Vorig 
jaar droegen huurders 3,6 miljard euro af aan de fiscus – iets meer dan drie maanden huur. In 2021 zal volgens Aedes 
4,8 miljard moeten worden afgedragen, wat overeenkomt met vier maanden huuropbrengsten”. 
Dit alles gezegd hebbende zijn we toch wel gekomen tot een begrip dat goed past bij de positie die de huurder voor 
dit tweede gegeven mee mag krijgen, te weten: “De huurders zijn de melkkoe van de regering en worden financieel 
uitgemolken”. Wij bedenken ons weleens wat je allemaal aan goede zaken voor de huurders zou kunnen doen als je die       
€ 4.000.000,- zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, aanpassingen aan woningen die 
ze levensloopbestendig zouden maken, beperking van de huurverhogingen enz.

Dit alles bijeen genomen kunnen we stellen dat wij, de huurders, op een bepaalde manier gezien mogen worden als: 
“De financier van Woningbouwvereniging Bergopwaarts” en verder als: “De financiële melkkoe van de Nederlandse    
regering”. 
Wij denken dat het goed is om deze conclusie eens goed en helder neer te zetten en toe te voegen aan de positie van 
huurders bij een woningcorporatie.

Uw bestuur van HBO De Peel



Nieuw appartementencomplex
Midden in het centrum van Deurne, aan de Markt en de Martinetstraat is een appartementencomplex in wording. Het betreft hier, naar onze mening, 
een min of meer uniek project van Bergopwaarts. Wat is namelijk het geval, het gebouw waar het hier om gaat is gebouwd door de Rabobank en was 
jarenlang hét bankgebouw voor haar klanten. De Rabobank is nieuwbouw gaan plegen in Deurne en het pand is op een gegeven moment verkocht aan 
Bergopwaarts. De begane grond werd bibliotheek en de verdieping werd kantoorruimte voor Bergopwaarts. Bergopwaarts bouwde later haar nieuwe 
kantoor aan de Dunantweg in Deurne, de bibliotheek kon de huur van de benedenverdieping niet meer bekostigen en het pand kwam leeg te staan. 
Verhuren bleek geen optie meer te zijn en langzamerhand verrezen er plannen om van het bestaande gebouw een appartementencomplex te maken. 
Toen deze plannen eenmaal vorm hadden gekregen is het geheel in een stroomversnelling geraakt. De gemeente Deurne was erg rap in het verlenen van 
de vereiste vergunningen, Bergopwaarts wilde snel voorruit en zo zijn we, op het moment dat dit artikel wordt geschreven, in de afbouwfase verzeild 
geraakt. 

Wij kregen op 1 juni 2018 de gelegenheid om een kijkje te nemen in het geheel waarbij de heer Dirk van den Heuvel, Projectleider Nieuwbouw van 
Bergopwaarts, onze gids was. Hij gaf aan dat er in het gebouw 19 appartementen en 3 maisonnettes hun plek hebben gevonden, waarvan er geen 
twee precies hetzelfde zijn. Alle 22 woningen zijn sociale huurwoningen die veelal door starters bewoond zullen gaan worden. De oppervlakten van de       
appartementen liggen tussen de 35 en 90 vierkante meter en bij openstelling voor de loting bleek dat er een overweldigende belangstelling was voor 
deze Aan de kopkant van het gebouw die aan de Markt ligt, is intussen IJssalon Italia gevestigd, die daar een prima plek met terras heeft gevonden.

De doelgroep waarop Bergopwaarts heeft gemikt, de starters, zullen hier in dit gebouw een prima start van hun wooncarrière kunnen vinden zo denken 
wij. Rondom dit artikel treft u een aantal foto’s aan die een impressie geven van de appartementen in hun afbouwfase.  
De foto waarop de heer van den Heuvel de spiltrap aanduidt is genomen in een maisonnette. De trap geeft toegang tot de slaapkamer op de daarboven 
gelegen etage.

Wij wensen de toekomstige bewoners van dit complex veel woonplezier!
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De huurmaatregelen 2018 
van Bergopwaarts
Zoals u weet gaat Bergopwaarts bij het bepalen van de jaarlijkse huurmaatregel voor iedere huurder uit van de streef-
huur voor die woning. Er wordt bekeken hoeveel meer of minder dan de streefhuur wordt betaald – mogelijk wordt 
ook precies de streefhuur betaald – en aan de hand daarvan wordt de huurmaatregel vastgesteld. Wat de streefhuur 
voor uw woning is kunt u zien op de achterzijde van de brief waarin Bergopwaarts de huurmaatregel 2018 aan u heeft 
bekendgemaakt. Voor de huurders van Bergopwaarts liet de totale huurmaatregel 2018 het onderstaande plaatje zien. 
Deze maatregelen gaan per 1 juli 2018 in.

Voor sociale huurwoningen:

·	 285 huishoudens die meer dan de streefhuur betalen krijgen een huurverlaging van 
maximaal 2,5%. Er wordt afgetopt op de streefhuur;

·	 110 huishoudens krijgen geen huurverhoging of huurverlaging. Zij betalen de streefhuur. Dit betreft vooral de nieu-
we huurders in 2018 en huurders in de huurprijscategorie € 674,00;

·	 1160 huishoudens krijgen een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%. Zij betalen tot 5% minder dan de streefhuur 
voor hun woning. Er wordt afgetopt op  de streefhuur;

·	 1740 huishoudens krijgen een huurverhoging van in totaal 1,9% (1,4% inflatie + 0,5% vanuit de huursombenaderings-
gedachte). Zij betalen meer dan (of gelijk aan) 5% minder dan de streefhuur voor hun woning. Deze huurverhoging 
voor 2018 wordt afgetopt op maximaal € 10,00 per maand bovenop de huidige huurprijs;

·	 1480 huishoudens krijgen een huurverhoging van in totaal 2,9% (1,4% inflatie + 1,5% vanuit de huursombenaderings-
gedachte). Zij betalen meer dan (of gelijk aan) 25% minder dan de streefhuur voor hun woning. Deze huurverhoging 
voor 2018 wordt afgetopt op maximaal € 10,00 per maand bovenop de huidige huurprijs;

Voor geliberaliseerde huurwoningen:

·	 De huurprijs van de geliberaliseerde huurwoningen (huur boven € 710,68) wordt aangepast aan de opgetreden infla-
tie over de maand maart 2018 conform de individuele huurcontracten. De huursombenadering is in deze huurklasse 
niet van toepassing. De huurverhoging voor deze categorie is uitgekomen op 1%.

Samenvatting overleg huurmaatregelen 2018 

De totale huursomstijging per 1 juli 2018 voor de huurwoningen van Bergopwaarts komt uit op circa 1,4% en is gelijk 
aan de inflatie (de geldontwaarding) over 2017. 
Met betrekking tot de aftopping van de huurverhoging voor de sociale huurwoningen op maximaal € 10,00 per maand 
merken wij als bestuur van HBO De Peel op, dat dit het resultaat is dat bereikt werd in het overleg met Bergopwaarts 
over de huurmaatregelen 2018. Het bleek namelijk dat wanneer uitsluitend gekeken werd naar de percentages van de 
huurmaatregelen er soms sprake zou kunnen zijn van huurverhoging van € 15,00 per maand en soms nogal wat hoger. 
Het vaststellen van een maximum van € 10,00 per maand voor alle categorieën sociale huurwoningen in samenhang 
met de overige maatregelen leek ons aanvaardbaar, hebben wij ingebracht en dit is met Bergopwaarts overeengeko-
men.
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       Start bouw huurwoningen aan 
       de Lienderweg te Asten
Aan de Lienderweg in Asten gaat Bergopwaarts vijf nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Het is een wat bijzonder pro-
ject, want het is de bedoeling dat deze woningen zeer energiezuinig zullen zijn. In het kader van alle energiebesparende 
zaken die in de toekomst voor de bouw van woningen zullen gaan gelden is dit een goed initiatief zo denken wij.  
Denk maar eens aan het feit dat het streven er op is gericht dat in 2050 in geheel Nederland er een energieneutrale ge-
bouwde omgeving zal moeten zijn. Wij weten het, er zal nog heel, heel erg veel moeten gebeuren wil dat streven werke-
lijkheid worden, maar een dergelijk project als nu aan de Lienderweg in Asten wordt gerealiseerd is een stap in de goede 
richting vinden wij.  
Bergopwaarts heeft aangegeven dat naast betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid een belangrijk thema voor 
haar organisatie en de gemeente Asten is. Met de komst van deze vijf nieuwe woningen, die zal worden uitgevoerd door 
BurgtBouw uit Deurne, maakt Bergopwaarts haar woningvoorraad in Asten duurzamer. 

Symbolische start bouw 

De wethouders Martens en Van Moorsel van gemeente Asten en Tanja Liebers, directeur-bestuurder van Bergopwaarts, 
droegen wel heel erg letterlijk hun steentje bij: zij metselden namelijk ieder een aantal stenen. De bouw van de energie-
zuinige sociale huurwoningen was daarmee een feit.

Bestemming van de woningen 

Gezien de indeling van de woningen zijn deze vooral geschikt voor starters en senioren. Op de begane grond kan volledig 
“gewoond” worden, terwijl er op de verdieping een royale slaapkamer is, die – desgewenst – door de bewoner in tweeën 
gesplitst kan worden. De woningen worden verder voorzien van een goed isolatiepakket,  een energiezuinige warmte-
pomp en zonnepanelen.

De HBO was ter plekke 

Ons bestuur ontving een uitnodiging om bij de symbolische start van de bouw aanwezig te willen zijn. Aan deze uitno-
diging hebben wij graag gevolg gegeven en ons bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Conny Raasveldt en ons 
Astense bestuurslid Tonny Verdonschot.

Oplevering 

Als alles volgens planning verloopt worden de woningen in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd. Geïnteresseerden 
kunnen zich op de site van Bergopwaarts inschrijven voor digitale nieuwsbrief met de bijzonderheden van dit project.
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Breng eens een bezoek 
aan onze website!
Het contact- en informatieblad Huurders Informatie dat u nu leest, laten wij bewust bestaan náást 
onze website. Dit doen wij om daarmee te voldoen aan de behoefte die we geproefd hebben bij een 
behoorlijk aantal huurders van Bergopwaarts. Hoe weten we dat? Bij elk contact dat wij met huurders 
van Bergopwaarts hebben peilen wij deze behoefte, veelal op de huurdersavonden. Daaruit horen wij 
vrijwel unaniem dat dit blad moet blijven bestaan, vandaar dat u dit dan ook nu tot u kunt nemen. 
Maar….. 

In dit digitale tijdperk kan een organisatie zoals wij zijn, Huurders Belangen Organisatie De Peel, niet 
zonder een eigen website. Daarom zijn wij al in 2005 begonnen met de opzet van onze site. In al die 
jaren heeft de site nogal wat veranderingen ondergaan, maar wij denken dat we op dit moment de 
vorm hebben gevonden waar we mee vooruit kunnen. Nu is het zo dat wij er zelf wel tevreden over 
kunnen zijn, maar het zijn uiteindelijk de bezoekers van de site die daar een goed oordeel over uit 
kunnen spreken. Wij proberen onze website zo goed mogelijk te vullen met informatiemateriaal en 
hem zo up to date mogelijk te houden. Daarbij merken wij wel op dat we dat vrijwel helemaal in  
eigen beheer kunnen doen, dank zij de ontwerper en de bouwer van het geheel, SiteTurn uit Helmond. 

Wij nodigen u uit om te gaan naar: www.hbodepeel.nl onze website kritisch te bekijken en uw mening 
daarover aan ons te mailen, te schrijven, te bellen of gewoon te vertellen door eens binnen te lopen 
op ons open spreekuur elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in ons kantoor aan de Stijn 
Streuvelslaan 48a te Deurne. 

Wij horen graag van u en wellicht tot ziens!
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       Thema avond energiebesparende
        maatregelen in Asten
Dat er op allerlei manieren en vlakken maatregelen worden genomen of voorbereid die van doen hebben met het energie-
beleid zal bij iedereen wel bekend zijn zo onderhand. We moeten over van fossiele brandstof naar elektriciteit, gasloze 
woningen, ledverlichting, letten op ons verbruik en nog veel, veel meer van dat soort zaken teveel om op te noemen. Eén 
aspect van het besparen op het verbruik van “oude energie” is het feit dat we onze aarde op een zo goed mogelijke wijze 
willen overdragen aan onze kinderen, terwijl een ander aspect ons direct raakt in onze portemonnee, namelijk de steeds 
hogere kosten die aan het energieverbruik zijn verbonden en die de pan uit dreigen te rijzen. Aan beide aspecten van ons 
energieverbruik is door ons, huurders, iets te doen. Eenvoudig gezegd: minder en minder schadelijke energie verbruiken! 
Hoe kunnen we daartoe komen?

Als huurders belangen organisatie hebben we besloten om aan dit onderwerp ook een steentje bij te dragen. Hoe willen 
we dat in het vat gieten. Als bestuur hebben wij op dat gebied de wijsheid niet in pacht, maar we hebben wel de moge-
lijkheid om een deel van deze wijsheid voor u en voor ons in huis te halen. 
Als huurders belangen organisatie zijn wij namelijk lid van de Nederlandse Woonbond. Binnen deze bond is een Energie-
team werkzaam die allerlei zaken regelt op het gebied van energie en energiebesparende maatregelen en daar ook voor-
lichting over geeft.

Wij hebben ons voorgenomen om op 19 november 2018 – ja, we zijn er vroeg bij – een thema avond “Energie” voor alle 
huurders van Bergopwaarts in Asten te houden die geheel in het teken staat van het verbruik van energie en de toepas-
sing van energiebesparende maatregelen. Wij doen dit niet alleen maar hebben daarvoor de samenwerking gezocht met 
onze verhuurder Bergopwaarts. Het lijkt ons namelijk goed een dergelijke thema als huurder en verhuurder samen onder 
de loep te nemen. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben wij ons verzekerd van de komst van de heer Jaap van 
Leeuwen, energiecoach van de Nederlandse Woonbond, die dit thema uitgebreid zal gaan belichten.

Hoe de avond er precies uit zal gaan zien is nog niet geheel duidelijk. Wel kunnen we u verklappen dat u er persoonlijk 
niet alleen veel informatie en goede raad mee zal kunnen nemen maar er ook direct voordeel uit zal kunnen halen door 
iets “wat u in uw zak kan steken”. 

Alle huurders van Bergopwaarts in Asten zullen begin november 2018 een uitnodiging ontvangen om deze thema avond 
“Energie” te bezoeken. 

Als bestuur van HBO De Peel heten wij u, mede namens Woningbouwvereniging Bergopwaarts, op dit moment al van harte 
welkom op deze avond.  
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Wat waren onze activiteiten 
in het 1e halfjaar van 2018
We waren op een Netwerkbijeenkomst Prestatieafspraken in Eindhoven 
We ruimden ons archief op en bereiden het opknappen van ons kantoor voor 
We vergaderen in de Commissie Wonen van de gemeente Helmond 
We hielden een huurdersavond in de St. Jozefparochie waar 1 huurder op kwam dagen!!! 
We hadden voor deze huurdersavond ruim 500 uitnodigingen bezorgd bij de huurders!!! 
We bezochten de Provinciale Vergadering van de Woonbond in Eindhoven 
We waren bij de evaluatiebijeenkomst van de Regionale Geschillencommissie 
We bezochten een informatiebijeenkomst van de Autoriteit Woningcorporaties in Nijmegen 
We namen deel aan de cursus Presenteren van de Woonbond in Eindhoven 
Enkele bestuursleden staken in het 2e kwartaal erg veel tijd in werkzaamheden die ons kantoor moesten 
opknappen, het resultaat is uitstekend te noemen 
We overlegden met de Directeur-bestuurder van Bergopwaarts mevrouw Tanja Liebers 
Er was ook overleg met wethouder Verhees van de gemeente Deurne 
We kregen een rondleiding in de transformatie van het oude kantoor van Bergopwaarts te Deurne naar  
22 huurappartementen in de sociale sector 
We volgden een cursus “Betaalbaarheid” van het NIBUD 
We namen deel aan een huurders informatieavond voor de huurders van De Parel in Deurne,  
samen met Bergopwaarts 
We waren op de Netwerkbijeenkomst voorzitters door de Woonbond Zuid in Eindhoven 
We overlegden met de nieuwe wethouder Wonen te Asten, de heer van Moorsel 
We namen deel aan de Netwerkbijeenkomst secretarissen bij Woonbond Zuid te Eindhoven 
Op de evaluatie van de Prestatieafspraken met de gemeente Helmond waren we present 
We namen deel aan de instructie voor het nieuwe Privacybeleid 
We hielden 19 maal spreekuur op de donderdagochtenden in ons kantoor 
We overlegden met “onze” commissarissen uit de Raad van Commissarissen van BOW 
Ons Dagelijks Bestuur overlegde 20 maal op de maandagmorgen 
Ons Algemeen Bestuur vergaderde 8 maal waaraan ook de manager Wonen van Bergopwaarts,  
de heer Kieft, deelnam.
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