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DE PEEL

Beste huurders,

We naderen het einde van het jaar 2019 met rasse schreden. Tijd voor een terugblik en ook een korte vooruitblik.

Wat bracht 2019 ons, de huurders van Bergopwaarts. Allereerst de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2019. Het gemiddelde 
kwam voor ons uit op ongeveer 1,6%, gelijk aan het infl atiepercentage. Dat lijkt heel mooi, maar onze bestuursleden 
maken zich toch zorgen over de almaar over ons heen komende verhogingen van de huur en overige woonlasten. 
U leest hierover in deze editie.

De verduurzaming van het woningbezit van Bergopwaarts heeft de aandacht. Zo werd een project van 48 woningen in de 
Houtenhoek in Deurne onderhanden genomen. Daken, deuren, kozijnen, ramen en de schil van de woningen werden 
vernieuwd en onderhanden genomen en er werden zonnepanelen geplaatst. Het geheel zonder extra huurverhoging voor 
de huurders. Heel mooi zou je zeggen. Toch waren er gaande het project wat hobbels te nemen zowel voor de huurders 
als de uitvoerders en Bergopwaarts. Mede aan de hand van deze ervaringen stapt Bergopwaarts over naar een andere 
werkwijze met de invoering van het MuRenO systeem. MuRenO staat voor Mutatie Renovatie Onderhoud. 
Over dit systeem vindt u, verderop in dit blad, een artikel.

Wanneer u het hiervoor aangekondigde artikel over de huurverhoging hebt gelezen kunt u daaruit al proeven wat ons voor 
het komende jaar op dit gebied te wachten staat. Een huurverhoging die gelijk is aan het infl atiepercentage kost ons 
toch weer behoorlijk wat euro’s en onze inkomsten houden daar beslist geen gelijke tred mee. Dat leert ons de recente 
geschiedenis. Wij hopen dat de overleggen over dit onderwerp,  die op korte termijn al zullen starten, wat positief nieuws 
op zal gaan brengen voor ons, de huurders van Bergopwaarts. Onze bestuursleden doen hun best daarvoor!

In de vorige editie van Huurders Informatie heeft u kunnen lezen dat Bergopwaarts, voor de daarvoor in aanmerking 
komende woningen, géén EPV (Energie Prestatie Vergoeding) rekent. De huurder van een dergelijke woning heeft hier 
direct nogal wat euro’s voordeel van. Wij vernamen dat er, ook in onze regio, corporaties zijn die een dergelijke huurder 
zo’n 100 euro per maand EPV oplegt. De uitkomst is dan dat er aan het eind van de maand voor de huurder niets aan 
voordeel overblijft. Ons is te kennen gegeven dat Bergopwaarts vooralsnog geen gebruik zal gaan maken van de 
mogelijkheid om EPV te gaan innen. Houden zo, zo denken wij!

Dit is de laatste editie van Huurdersinformatie die uitgegeven wordt onder redactie van Ton van de Weerd. Sinds de start 
in 2006 heeft hij constant de redactie gevoerd, alle artikelen geschreven en de foto’s gemaakt. 
Gedurende al die jaren is hij eindverantwoordelijke geweest van het blad. Bedankt, Ton, namens de lezers!!

Rest ons u, als lezer van ons blad, van harte fi jne feestdagen en alle goeds voor 2020 toe te wensen!!

Het bestuur van HBO De Peel
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 Verduurzaming van woningen 

Elke huurder heeft de laatste tijd weleens gehoord dat alle woningen in Nederland “verduurzaamd” moeten worden. 
Wanneer je een aantal websites hierover bezoekt dan zie je daarin onder andere de volgende maatregelen staan:

1. Isoleren van spouwmuren

2. Isoleren van schuine daken

3. Plaatsen van zonnepanelen

4. Plaatsen van warmtepompen

5. Plaatsen van HR++ glas

6. Het isoleren van vloeren

7. Plaatsen van zonneboilers

 
Er zullen ongetwijfeld nog wel wat meer maatregelen te bedenken zijn, maar wanneer je al deze hiervoor genoemde  
zaken uitvoert, ben je al een behoorlijk eind op streek denken wij.  
Bergopwaarts heeft vanzelfsprekend ook nagedacht over de verduurzaming van haar woningen, heeft intussen de spouw-
muren van haar woningen geïsoleerd en plaatste in diverse projecten ook zonnepanelen. Zo kwamen onlangs 48 woningen 
in de Houtenhoek in Deurne aan bod voor groot onderhoud. Oorspronkelijk was de gedachte dat alleen de daken en de 
kozijnen vernieuwd zouden gaan worden, maar tijdens het overleg met de aannemer werd duidelijk dat het zinvol en 
financieel aantrekkelijk zou zijn om meer zaken tegelijkertijd aan te pakken. Kort en goed, de daken zijn vernieuwd en 
geïsoleerd, er zijn nieuwe kozijnen, ramen en deuren geplaatst, de schil van de woning werd geheel vernieuwd en ver-
duurzaamd en er werden zonnepanelen op het dak geplaatst. Het eindresultaat werd door alle huurders als zeer positief 
beoordeeld. Een wat minder goed punt was dat er wederzijds, zowel bij de huurders als bij de uitvoerende aannemers 
toch behoorlijk wat hinder werd ondervonden doordat de werkzaamheden in bewoonde staat diende te gebeuren. Ook 
waren er enkele huurders die vonden dat zij er financieel niet zo goed waren uitgekomen. 

De MuRenO methode 
Hierop heeft Bergopwaarts besloten om dit soort grote ingrepen aan de woningen in de toekomst op een andere manier 
uit te gaan voeren. Men noemt dit de MuRenO methode, welke afkorting staat voor Mutatie, Renovatie en Onderhoud.  
In de Nieuwsbrief van 26 september van Bergopwaarts publiceerde zij hierover. Mocht u dat gemist hebben dan volgt  
hiernaast de tekst van het artikel:
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Verduurzaming vrijkomende woningen

In plaats van onderhoudsprojecten uitvoeren bij een groot aantal woningen tegelijk, doen we dat nu steeds vaker ook 
per woning, zodra er een woning vrijkomt. MuRenO, noemen we dat. Dat staat voor Mutatie (de wisseling van huurder), 
Renovatie (verbeteren en verduurzamen) en Onderhoud.

Zodra iemand een woning verlaat die in aanmerking komt voor het nieuwe concept MuRenO, starten de werkzaamheden. 
Daarbij is volop aandacht voor verduurzaming en energiebesparing. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereen-
komst met Van der Meijs Vastgoedonderhoud, Toevast, Caspar de Haan en Kemkens. Het werken in een lege woning heeft 
veel voordelen: werklieden hoeven niet na iedere werkdag alles op te ruimen, bewoners hebben geen overlast en er is 
geen aparte bouwplaats nodig. Voor vertrekkende huurders is wel een nadeel dat zij geen goederen ter overname kunnen 
aanbieden aan nieuwe huurders. Binnen vier weken is alles helemaal klaar en is de woning beschikbaar voor een nieuwe 
huurder. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor de omgeving te beperken en onderhouden we nauw contact 
met buren.

Enthousiast 
Sinds december 2018 hebben we 16 MuRenO-woningen opgeleverd. Het bevalt zo goed, dat we ermee doorgaan, naast de 
onderhoudsprojecten die al op de planning staan. Ook nieuwe huurders reageren enthousiast. Zij zijn verrast over hoe 
goed de woning eruitziet als ze erin trekken.  
Tot zover deze Nieuwsbrief. 

Geen mogelijkheid voor overname goederen 
Ons bestuur vindt het een nadeel dat de vertrekkende huurder geen goederen ter overname aan de nieuwe huurder aan 
kan bieden. Dit hebben wij aangekaart in het bestuurlijk overleg dat wij in oktober 2019 met de directie van Bergopwaarts 
hebben gevoerd. Over en weer werden argumenten aangedragen en besproken, maar de diverse methodes hebben  
voor- en nadelen en ter vergadering zijn we er niet uitgekomen. We hebben wel aandacht gevraagd voor dit punt en  
hopen dat er wellicht nog een modus hiervoor gevonden kan worden.

Aantallen en kosten 
Bergopwaarts denkt dat er zo’n 100 woningen per jaar in aanmerking zullen kunnen komen voor deze werkwijze. Met  
betrekking tot het financiële deel van deze werkwijze zullen de kosten per woning tussen de 20.000 en 80.000 euro  
uitkomen denkt men bij Bergopwaarts. 
 
Op zich denken wij dat de MuRenO methode wel positief uit zal kunnen werken, vooral voor de nieuwe huurders van deze 
woningen. 
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Wanneer we eerst even terugkijken naar de huurmaatregelen die op 1 juli 2019 door Bergopwaarts zijn doorgevoerd zien 
we dat de gemiddelde huurverhoging voor ons, de huurders van Bergopwaarts op ongeveer 1,6% lag. Het landelijk beeld 
laat zien dat huurders van sociale huurwoningen gemiddeld 2% huurverhoging hebben gekregen. 
Onze huurverhoging ligt dan wel net iets onder het landelijk gemiddelde, maar toch zien wij dat onze huren elk jaar  
omhoog kruipen.

Wat zijn onze huren? 
We zijn er met ons allen al aan gewend geraakt dat alle woningen van Bergopwaarts een eigen “streefhuur” hebben  
gekregen. De huren zijn niet meer gekoppeld aan het Woning Waardering Systeem – het zogenaamde “puntensysteem” −,  
maar aan het aantal slaapkamers. De bedragen van die streefhuren lagen voor 2019 op: 

·	 € 424: Woningen met 0 of 1 slaapkamer

·	 € 495: Woningen met 1 slaapkamer

·	 € 607: Woningen met 2 of 3 slaapkamers

·	 € 651: Woningen met 4 of 5 slaapkamers

·	 € 684: Woningen voor middeninkomens (ongeacht aantal slaapkamers) 

Deze bedragen zijn veelal gekoppeld aan de zogenaamde “Huurtoeslaggrenzen” die aangeven of je, gezien je huur, je 
inkomen en je gezinssamenstelling voor huurtoeslag in aanmerking komt. Het is echter wel zo dat door de overheid deze 
bedragen elk jaar op 1 januari worden verhoogd met het zogenaamde inflatiepercentage. Omdat onze inkomens over het 
algemeen daar niet in meegroeien, krijgen onze woningen een steeds hogere streefhuur in vergelijking met je inkomen. 
Dit zorgt ervoor dat je als huurder en als woningzoekende duurder uit bent. Daar bovenop komt dan de jaarlijkse huurverhoging. 
Zoals hiervoor is gebleken, legt Bergopwaarts ons niet de hoogste huurverhogingen op, maar het zijn toch weer extra 
euro’s die uit onze portemonnee verdwijnen. En laten we wel wezen, een flink deel van de huurders van Bergopwaarts 
hebben het niet breed en zijn blij als ze het einde van de maand gehaald hebben zonder al teveel problemen.

Zijn de huren van Bergopwaarts betaalbaar? 
Al met al zien we een lijn van constante verhogingen van onze kale huren. Ons bestuur vraagt zich af of dit voor de huur-
ders op den duur nog wel betaalbaar zal zijn. Het is beslist niet zo dat Bergopwaarts moet worden gezien als een corpo-
ratie met extreem hoge huurprijzen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Corporatie in Perspectief dit jaar. Daarin wordt 
vermeld dat de gemiddelde huur bij Bergopwaarts € 508 bedraagt, tegen landelijk € 516, verder is het percentage van 
de maximaal toegestane huur bij Bergopwaarts 61,2% tegen landelijk 72,1%. Goede cijfers dus maar toch zitten wij als 
bestuur van HBO De Peel aan te hikken tegen die constante spiraal van de verhoging van de huren en daar willen wij in de 
komende overleggen met Bergopwaarts over gaan spreken. 

Ons bestuur maakt zich zorgen 
Wij denken dat het goed is om u, de huurders, op de hoogte te brengen van onze zorgen over deze constante huurverho-
gingen en wij vinden dat wij deze zorgen bij de directie van Bergopwaarts kenbaar moeten gaan maken. U zult mogelijk 
bij uzelf denken: “Leg dan een eis van het niet verhogen van de huren of zelfs die van een huurverlaging op tafel”.  
Laten wij u dan een kijkje gunnen in de wijze waarop het overleg tussen Bergopwaarts en HBO De Peel eraan toe gaat.

DE BESTUURSLEDEN VAN HBO DE PEEL MAKEN ZICH 
 ERNSTIGE ZORGEN OVER DE HUURMAATREGELEN 

De woonlasten blijven stijgen

0
0
0
0
0
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Het overleg met Bergopwaarts 
Twee jaar geleden vonden wij al dat de streefhuren wel een jaar bevroren konden worden en maakten dit kenbaar aan 
de directie van Bergopwaarts. Op het bestuurlijk overleg dat kort daarop volgde heeft de Directeur-bestuurder, mevrouw 
Tanja Liebers, ons inkijk gegeven in de financiële huishouding van Bergopwaarts van dat moment. Wij gaan u hier niet 
met cijfers vermoeien maar toen bleek dat, wanneer Bergopwaarts aan haar financiële verplichtingen had voldaan en de 
financiering van de geplande maatregelen in de organisatie en de te bouwen en de verhuurde woningen rond had, er on-
der de streep niets over was. Ons werd duidelijk, dat wanneer onze wens toen zou worden ingewilligd er aan de  
andere kant strepen moesten worden gezet door geplande zaken die noodzakelijk waren binnen het huurdersklimaat van 
de huurders van Bergopwaarts. Hiermee zeggen wij dat je rekening moet houden met het feit dat daar waar je enerzijds 
de financiën van de huurders tegemoet komt er aan de andere zijde gestreept moet gaan worden in zaken die ook van 
groot belang kunnen zijn voor ons, de huurders. 

Wat staat ons te doen? 
Ondanks het hiervoor gestelde vinden wij dat we toch met de directie van Bergopwaarts voortdurend moeten gaan over-
leggen over het almaar stijgen van de huren. Onze inkomens houden absoluut geen gelijke tred met deze verhogingen en 
doorgaan op deze manier zal leiden tot grote financiële problemen bij een flink aantal huurders denken wij. Wij moeten 
samen gaan zoeken naar mogelijkheden om een halt toe te roepen aan de constant stijgende lijn van de hoogte van de 
huren. 

En dan…..die verschrikkelijke (Ver)huurdersheffing!!! 
Bij het schrijven en denken over deze materie is het ons nog steeds een levensgrote doorn in het oog dat van de door 
ons, de huurders, opgebrachte huurpenningen er dit jaar ongeveer drie tot vier maanden huur, zo’n 4½ miljoen euro, in 
staatskas moet worden gestort. Ze durven dit nog steeds “verhuurdersheffing” te noemen terwijl het een ordinaire extra 
huurdersbelasting is die gewoon “huurdersheffing” genoemd dient te worden. Aan de ene kant ervoor zorgen dat de cor-
poraties de huren jaarlijks gaan verhogen en aan de andere kant deze huuropbrengsten afromen. Dát is wat deze regering 
al jarenlang doet en ervoor zorgt dat wij, de huurders, al jaren in een constante spiraal van huurverhogingen zitten. Er 
kunnen dan wel wat kortingen worden verkregen door de activiteiten die door Bergopwaarts worden uitgevoerd, maar 
wij zijn faliekant tegen het opleggen van een extra belasting aan de huurders van sociale woningen. Dit is niet zoals het 
hoort!!!

Bestuurlijk overleg 
In oktober van dit jaar zaten we weer met de directie van Bergopwaarts aan tafel tijdens het zogenoemde bestuurlijk 
overleg. Wij hebben op 12 september dit jaar een uitgebreid artikel over deze materie op onze website www.hbodepeel.nl 
geplaatst. Dit artikel hebben wij vóór het overleg aan de directie toegezonden. In het overleg hebben wij, mede aan de 
hand van de inhoud van dat artikel, gesproken over de alsmaar stijgende huurprijzen. Directeur-bestuurder, mevrouw 
Tanja Liebers, gaf aan dat zij voor de volle honderd procent begrip had voor de zorgen die ons bestuur over de huren 
heeft en schaarde zich volledig achter de inhoud van het artikel. Alhoewel we op dat moment nog geen overleg hadden 
gevoerd over de inhoud van de huurmaatregelen van 2020 – de cijfers zijn pas begin 2020 voorhanden – is in onze richting 
aangegeven dat de maximum hoogte van de te verwachten huurverhogingen gelijk zullen zijn aan het inflatiepercentage 
over het jaar 2019.  
Met een slag om de arm – omdat de cijfers nog niet bekend zijn – zouden we dus kunnen rekenen op huurmaatregelen die 
er ongeveer hetzelfde uit zullen zien als in 2019.

DE BESTUURSLEDEN VAN HBO DE PEEL MAKEN ZICH 
 ERNSTIGE ZORGEN OVER DE HUURMAATREGELEN 
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   Volksgezondheid op de tocht

Onder deze kop publiceerde de Woonbond in Huurwijzer nr. 3, het woonmagazine voor huurders, een artikel over de aanpak 
en gevolgen van vocht en schimmel in woningen.
Gesteld werd dat één op de vijf Nederlanders last heeft van vocht en schimmel in huis, een percentage dat drie maal hoger 
is dan lange tijd werd aangenomen. Vocht en schimmels in woningen verhogen het risico op gezondheidsproblemen, zoals 
astma en andere luchtwegklachten. 

De Woonbond vraagt in dit artikel aandacht voor de problemen die vocht en schimmel kunnen veroorzaken en komen tot de 
conclusie dat het van het grootste belang is dat er in woningen goed geventileerd wordt. Waarom dit zo belangrijk is geeft 
zij aan in onderstaande opsomming van feiten:  

Waarom ventileren?

-    Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht en gezondheidsproblemen veroorzaken.

-    Bij 20 graden Celsius kan lucht maximaal 17 gram vocht bevatten per 1000 liter lucht. De ‘relatieve luchtvochtig  
 heid’ is dan 100 procent.

-    Als de luchtvochtigheid over de 100 procent gaat, raakt de lucht oververzadigd en gaat de waterdamp condenseren   
 (vloeibaar worden) tegen het koudste vlak. Vaak een raam, maar het kan ook een muur zijn.

-    Bij O graden Celsius kan lucht maximaal 5 gram vocht bevatten. Koude lucht is dus veel eerder verzadigd met vocht.

-    Het meeste woonvocht (ademen, koken, douchen) wordt geproduceerd in de woonkamer, keuken en douche. Daar   
 moet dat vocht dan ook zoveel mogelijk worden afgevoerd. Warme vochtige lucht verspreidt zich makkelijk door de  
 woning en kan in koudere vertrekken gaan condenseren.

-    De buitenlucht is vrijwel nooit een vochtbron. Als de temperatuur buiten duidelijk lager is dan binnen, dan heeft de  
 buitenlucht altijd minder vocht dan de binnenlucht. Óók als er buiten een dikke mist hangt of het regent. Als je deze  
 koudere buitenlucht binnen laat, dan warmt die geleidelijk op en neemt het vocht op. Dit zorgt voor droging in de   
 woning.

-    Vocht verdwijnt uit de woning door ventilatie. De binnengelaten buitenlucht neemt vocht op uit de woning en 
 verdwijnt weer mét dat vocht naar buiten.
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Tips voor bewoners

- Ventileer je woning 24 uur per dag, 7 dagen per week. Houd in alle vertrekken een ventilatierooster of raampje open  
 om ventilatielucht toe te laten (mechanische ventilatie op stand 1 als er niemand thuis is, op stand 2 als je thuis   
 bent).

- Zorg voor kortdurende extra ventilatie op piekmomenten zoals koken en douchen of een huis vol visite (mechanische  
 ventilatie op stand 3) tot een uur na afloop. 

- Lucht je woning twee keer per dag (ramen en/of deuren tegenover elkaar openzetten). 

- Maak na douchen de wanden en vloer droog met een raamwisser. 

- Droog de was buiten of gebruik een wasdroger die het vocht naar buiten afvoert. 

- Verwarm je huis goed en gelijkmatig (overdag 18 a 20 graden Celsius). Laat het niet afkoelen tot onder de 15 graden  
 Celsius. 

- Om zo snel mogelijk van bouwvocht in een nieuwbouwwoning af te komen, moet je de ruimte verwarmen en tegelijk  
 ventileren. 

- Verwijder schimmel met een borstel en een sopje van heet water en soda. Gebruik handschoenen en een mondkapje.  
 Gebruik geen chloor, ammoniak of chemische reinigingsmiddelen, want dat is slecht voor je luchtwegen en het milieu. 

- Probeer te achterhalen waar het probleem vandaan komt. Klop bij Bergopwaarts aan als er bouwtechnische problemen  
 in de woning zijn, zoals lekkages, gebrekkige isolatie van buitenmuren, ramen, vloer en dak of onvoldoende ventilatie- 
 voorzieningen. 

- Doet Bergopwaarts in jouw ogen niets om het probleem op te lossen? Vraag dan advies aan HBO De Peel, hoe tot een  
 oplossing te komen.  

- Nog meer informatie over vocht, ventilatie, verwarming én energiebesparing vind je in het Woonbondboek "Comfortabel  
 en gezond wonen", verkrijgbaar via www.woonbond.nl/webwinkel of haal deze informatie in ons kantoor aan de  
 Stijn Streuvelslaan 48a te Deurne.

Bron: Huurwijzer nr. 3 najaar 2019
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 Ons boerenverstand gebruiken*

Het gebeurt met de regelmaat van de klok dat (overheids)instanties geconfronteerd worden met hulpvragen op het sociale 
vlak, die ze niet zelf(standig) op kunnen lossen. Om dit probleem te tackelen hebben een aantal van deze instanties  
elkaar gevonden om samen toch een oplossing voor een probleem te kunnen vinden. In de gemeente Deurne is in dit  
kader een proef opgezet om een samenwerking te realiseren tussen ORO, SMO, de Zorgboog, Savant, GGZ Oost-Brabant, 
de LEV-groep, woningcorporatie Bergopwaarts, Bijzonder Jeugdwerk en Senzer. 

Enkele voorbeelden uit de praktijk: iemand heeft een zwaardere accu nodig voor zijn scootmobiel, omdat hij zich moet 
verplaatsen via een vrij steile helling. Omdat deze optie niet in de regeltjes staat, zou hij gebruik moeten gaan maken 
van een taxibusje. Te gek voor woorden!!  Iemand kan een gratis opleiding/cursus bij een ROC niet volgen, omdat hij een 
jaar te jong is. Dan maar een jaar thuis gaan zitten? 

Wethouder Schlösser van Deurne stelt: “We gaan uit van de vragen: wat wil een inwoner, wat kan hij zelf en wat heeft hij 
nodig? En naar aanleiding van die drie vragen zoeken medewerkers naar een oplossing”, vult Jasper Ragetlie van de  
LEV groep aan. 
Onze Directeur-bestuurder van Bergopwaarts Tanja Liebers voegt hier aan toe: „We moeten allemaal weer ons gewone 
boerenverstand gaan gebruiken. We hebben alles zo dichtgetimmerd dat we vaak helemaal niet meer zien hoe logisch de 
oplossing is.”

De verwachting van de uitkomsten van deze proef is dat de uitvoering van hulpvragen door de inwoners van Deurne  
efficiënter zal gaan verlopen en dat de inwoners daardoor tevredener zullen gaan worden. De duur van de proeftijd van 
dit project is twee jaren en het is op 30 september 2019 van start gegaan.

De inhoud van het artikel in het Eindhovens Dagblad kwam ter sprake tijdens één van onze maandelijkse vergaderingen. 
In deze vergaderingen participeert ook de manager Wonen van Bergopwaarts, de heer Mark Kieft. Duidelijk werd dat onze 
bestuursleden zich unaniem schaarden achter de doelstellingen die deze proef van de deelnemende instanties nastreeft. 
Daarbij werd besproken dat in een voorkomend geval bijvoorbeeld Bergopwaarts buiten de strak vastgelegde voorwaarden 
voor het verlenen van urgentie zou moeten gaan. De heer Kieft gaf met betrekking tot dit punt aan dat dit in een enkel 
geval ook nu al gebeurt bij Bergopwaarts. Zonder daarbij op de details in te gaan gaf de heer Kieft aan dat hij sporadisch 
geconfronteerd wordt met een schrijnende situatie die net niet voldoet aan de voorwaarden van urgentie, maar uitsluitend 
opgelost kan worden door het toch verlenen daarvan. Na intensief overleg over een dergelijke situatie bestaat dan de 
mogelijkheid dat toch urgentie wordt verleend.  
Hij gaf aan dat binnen Bergopwaarts op dat moment “het gewone boerenverstand” al gebruikt wordt.

Ons bestuur kijkt met belangstelling uit naar datgene wat er bereikt wordt in deze proefperiode en zal het project  
intensief volgen. We gaan ervan uit dat de resultaten daarvan te zijner tijd bekend zullen worden gemaakt.

*Bron Eindhovens Dagblad 26-09-2019
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          Afscheid Ton van de Weerd, 
            einde van een tijdperk!!
Na ruim veertien jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van Huurders Belangen Organisatie de Peel gaat Ton 
deze periode afsluiten. In deze jaren heeft hij een duidelijke stempel gedrukt op huurdersland in het werkgebied van 
Bergopwaarts en dan met name in de gemeenten Deurne en Asten.

Op 3 oktober 2005 trad hij toe tot het bestuur van HBO De Peel om binnen twee maanden het secretariaat op zich te 
nemen. Hij heeft die functie vervuld tot en met 2019. Vanaf 1 januari 2009 t/m 3 oktober 2012 neemt hij ook het voorzit-
terschap op zich. In een soortgelijke situatie neemt hij vanaf 1 juni 2011 t/m 4 oktober 2012 ook het penningmeester-
schap waar. Beide functies heeft hij bekleed naast het secretariaat.

Het blad dat u nu leest, Huurdersinformatie, wordt uitgegeven sinds 2006. Ton is oprichter en redacteur van het blad dat 
voor het eerst verscheen in oktober 2006. Aanvankelijk één keer per jaar, later kwamen er twee uitgaven per jaar. Het  
blad werd veel gelezen door de huurders en blijkens navraag tijdens huurdersavonden kon het blad rekenen op veel  
waardering.     

De website. HBO De Peel is ook meegegaan met de tijd en beschikt al jaren over een website. Het beheer daarvan  
berustte ook bij Ton. Naast nieuws van HBO De Peel, Bergopwaarts of gemeenten werd de inhoud ook continue vernieuwd 
en actueel gehouden door het plaatsen van artikelen van o.a. de Woonbond, Aedes, de overheid (b.v. het ministerie van 
Volkshuisvesting) en n‘importe welke organisatie die iets interessants te melden had.

Ton is altijd een grote voorvechter geweest van redelijke huren voor iedereen. Hij stond voor de belangen van de huurder. 
Met name de enkele jaren geleden ingestelde verhuurdersheffing haalde bij hem het bloed onder de nagels uit vanwege 
de benaming. Hij heeft heel Nederland tot den Haag toe zijn ongenoegen laten blijken over deze zoals hij het consequent 
noemde huurdersheffing en niet verhuurdersheffing. Ook op andere gebieden zoals vergoeding bij renovatie, opstellen 
sociaalplan en dergelijke heeft hij zeer waardevolle bijdragen geleverd, waarvan de huurders van Bergopwaarts tot  
heden nog steeds profiteren.  

Wij, het bestuur van HBO De Peel, danken namens de huurders van Bergopwaarts Ton voor zijn tomeloze inzet, zijn visie 
op huren en zijn pal staan voor de belangen van de huurders.
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Wat waren onze activiteiten 
in het 2e halfjaar van 2019?

TON

CONNY

JAN

HANS

WIM

VIVIAN

TONNY

We hielden 13 maal inloopspreekuur in ons kantoor

We overlegden 12 maal in ons Dagelijks Bestuur

We hielden 3 maal een Algemeen Bestuur vergadering met deelname BOW

We hielden 2 maal een Algemeen Bestuur vergadering zonder deelname BOW

We overlegden 1 maal in het bestuurlijk overleg met de directie van Bergopwaarts

We namen deel aan de cursus Communicatie van de Woonbond

We overlegden over en verrichtten veel werk aan het Sociaal Plan Christinaplantsoen

We hadden twee overleggen met medewerkers van Bergopwaarts

We overlegden met een “huurderscommissaris” uit de Raad van Commissarissen

We bezochten de Provinciale Vergadering en een overleg van de Woonbond

We overlegden over de Regionale Geschillen Commissie

We zaten in het Overleg Energietransitie

We overlegden met wethouder van Moorsel in Asten
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