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VOORWOORD

Hierbij de tweede Huurdersinformatie van 2020, jaargang 15, en zoals u gewend bent in december.

De zo gewenste en gehoopte omslag m.b.t. het coronavirus in de tweede helft van dit jaar heeft helaas niet 
plaatsgevonden. Integendeel, het virus sloeg weer keihard en meedogenloos toe. Weliswaar zijn de gevolgen 
niet zo desastreus geweest als in de eerste helft van 2020, toch zijn er weer erg veel slachtoffers gevallen. 
Deze keer zijn de verzorgings- en verpleegtehuizen een beetje buiten schot gebleven vergeleken met de eerste 
golf, maar toch zijn weer ontzettend veel mensen ziek geworden. Elders in dit blad leest u er meer over.

Gedurende de coronacrisis hebben we als bestuur van HBO De Peel een aantal aanpassingen doorgevoerd.  
Met uitzondering van een paar weken, waarin het beter leek te gaan, hebben we steeds vergaderd via Skype,  
Teams of Zoom ook met externe partijen zoals Bergopwaarts en de Woonbond. Omdat het kantoor uiteraard  
ook gesloten was, werd ons telefoonnummer doorgeschakeld naar onze voorzitter Conny Raasveldt. Zij was op 
dit nummer te allen tijde bereikbaar en leverde daarmee een grote bijdrage aan onze service richting onze 
huurders. Ook zijn we altijd bereikbaar gebleven via ons mailadres en onze web pagina .

Afgelopen jaar zijn er bij Bergopwaarts relatief weinig nieuwbouw woningen in de verhuur gekomen. In Asten 
worden in de wijk Loverbosch-2 (2020) en in de Ceresstraat (begin 2021) 44 nieuwe woningen opgeleverd,  
maar dat was het dan wel. Wat dat betreft ziet het er in Deurne voor 2021 een stuk rooskleuriger uit met de 
woningen aan de Kruisstraat/Dunantweg die waarschijnlijk in het eerste kwartaal worden opgeleverd en de 
start in de loop van het jaar met de nieuwbouw aan het Christinaplantsoen en de Haspelweg. Voor Asten staan 
geen verdere plannen op stapel. De overname in Helmond van een deel van de woningen in de Leonarduswijk  
is niet doorgegaan. Wel staat de nieuwbouw in de Eeuwsels op het programma.
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons team weer op sterkte te brengen.  
Ben je geïnteresseerd in de huurderswereld en huur je momenteel een woning van Bergopwaarts, neem dan 
contact op voor een vrijblijvend gesprek.

We wensen jullie allen veel leesplezier met deze uitgave, prettige feestdagen en zeker in de tegenwoordige 
tijd: “EEN GEZOND 2021”.

Peterselie, Asten
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           WONEN EN ZORG

In 2019 is in de gemeente Deurne door KBO Deurne, gemeente Deurne en de LEV-groep in samenwerking met een aantal 
andere instanties een onderzoek gedaan naar wonen en zorg voor de ouderen in de gemeente Deurne.  
Alle aspecten zijn bekeken vanuit een breed perspectief met verschillende invalshoeken. Ons inziens is de  
situatie in deze regio vergelijkbaar met Deurne en zijn de problemen overal grotendeels identiek.

Vergrijzing is in Nederland een veelbesproken onderwerp en heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen.  
De demografische ontwikkelingen laten landelijk een toename zien van 65-plussers vanaf 2015 (3.100.000)  
tot 2040 (4.800.000) met 1.700.000. Opvallend is daarbij de ruime verdubbeling van mensen met de diagnose  
dementie in dezelfde periode van 154.000 tot 330.000, waarvan ongeveer de helft met een indicatie voor het  
verpleegtehuis. Dat betekent dat de andere helft dus langer zelfstandig (en vaak alleen) thuis moet blijven  
wonen. Voor de zorg is men buiten de eventuele thuiszorg dan aangewezen op mantelzorg. Hier laten zich steeds meer 
knelpunten voelen. Kinderen en kleinkinderen hebben allemaal hun dagelijkse bezigheden, werk of school/opleiding.  
De extra zorg voor vader/moeder of opa/oma moet dan op een of andere manier ingepast worden in hun dagelijkse 
activiteiten. Bovendien is het aantal kinderen en kleinkinderen, waarop een beroep kan worden gedaan, vergeleken met 
vroeger drastisch teruggelopen wonen ze vaak op grotere afstand. De zorg komt dus terecht op minder schouders.  
Voor andere mantelzorgers zoals buren en buurtgenoten, vrienden en/of bekenden, familieleden kunnen andere  
problemen gelden. In hoeverre zal de zorgbehoevende de “andere” mantelzorger accepteren?  
Zeker bij dementie kan dit een punt zijn. Wat in alle gevallen geldt is ook de steeds hogere leeftijd van veel 
mantelzorgers. Dit vormt een groeiend probleem met name in de verpleeghuizen annex verzorgingshuizen,  
waar medebewoners vaak mantelzorger en/of vrijwilliger zijn van de zorgbehoevenden. Een succesverhaal in de  
gemeente Deurne is de realisatie van twee woonservicezones. Deze zijn gevestigd in de Sint Jozefparochie en in Liessel. 
Een soortgelijke voorziening zou, gezien de aanwezige behoefte op veel meer locaties in de gemeente  
gerealiseerd moeten worden. Zo’n woonservicepunt kan gerealiseerd worden in de nabijheid van of in een  
woonzorgcentrum of als alternatief in een gemeenschapshuis. Dus op een locatie die in ieder geval ook bekend  
is bij de in de omgeving wonende ouderen en waar de hele gemeenschap gebruik van kan maken.

Ouderen hebben over het algemeen niet heel veel eisen, zolang ze maar zelfstandig en betaalbaar kunnen blijven wonen, 
er een ontmoetingsplek is waar ze ook eens met iemand een praatje kunnen maken en de nodige zorg aan huis geleverd 
kan worden.
Ligt hier geen schone taak voor de gemeente?

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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              25 JAAR HBO DE PEEL 

In 1994 werd door een aantal huurders van Bergopwaarts het initiatief genomen om te komen tot een vertegenwoordiging 
van alle huurders. In 1995 werd de volgende stap genomen en werd “Huurdersbelangenorganisatie Deurne-Asten”  
opgericht en was deze vertegenwoordiging een feit. Enige jaren later daarna werd de naam gewijzigd in  
“Huurdersbelangenorganisatie De Peel”.

In feite behartigt HBO De Peel de belangen van alle huurders van Bergopwaarts, maar mensen die niet huren van  
Bergopwaarts kunnen met hun vragen ook bij ons terecht, mits ze wonen in ons werkgebied, zijnde de gemeenten Asten 
en Deurne. Ook huurders van Bergopwaarts buiten de twee “kerngemeenten” Asten en Deurne kunnen te allen tijde een 
beroep op ons doen of onze hulp inroepen. Bergopwaarts heeft ook nog een aanzienlijk contingent woningen in Helmond 
en wordt bij de lokale besprekingen zoals de prestatieafspraken aldaar vertegenwoordigd door onze voorzitter.  
In Zuidoost Brabant verhuurt Bergopwaarts verder nog wat kleinere plukje woningen in onder andere Someren en Laarbeek.  
In Delft heeft Bergopwaarts ook nog een honderdtal woningen in bezit, die in de verkoop staan.

Gedurende al deze jaren heeft HBO De Peel zich ingespannen om de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen 
in de gesprekken en overleggen met Bergopwaarts. Al onze acties zijn er altijd op gericht geweest op te komen voor de 
rechten en gerechtvaardigde eisen van de huurders. Dat er dan wel eens hard onderhandeld moest worden, is logisch, 
maar we zijn altijd in gesprek gebleven en zijn uiteindelijk altijd in harmonie uit elkaar gegaan.

Natuurlijk weten wij als bestuur van HBO De Peel niet alles. Wij zijn daarom al jaren lid van de Woonbond. Door het  
volgen van cursussen, bijwonen van voorlichtingsdagen, luisteren en meespreken in de landelijke en regionale overleg-
structuren, op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, hebben we altijd behoorlijk kunnen sparren met Bergopwaarts 
en ons breed in kunnen zetten voor onze huurders. Zo nodig hebben we ook altijd een beroep kunnen doen op ondersteuning 
en advies van de consulenten van de Woonbond.

Elders vind je een oproep om je aan te melden als kandidaat-bestuurslid. Misschien dat bovenstaande tekst je over de 
streep trekt.

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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        CORONA - COVID 19

De eerste golf hebben we achter de rug zoals ook vermeld in het voorwoord van Huurdersinformatie van juni. In die  
periode zijn met name de ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen de dupe geworden van de coronapandemie.  
Door het grote aantal besmettingen en de vele overlijdens onder de bewoners op die locaties alsmede de schrijnende 
situaties die zich voordeden doordat ze geen bezoek mochten ontvangen en in veel gevallen geen afscheid kon worden 
genomen in de laatste fase van hun leven, heeft dit onderwerp weer volop in de schijnwerpers gestaan. Men was bang  
om naar zo’n tehuis te verhuizen vanwege de verwachte eenzaamheid bij een nieuwe uitbraak van corona en dientengevolge 
de sluiting van deze centra.

Hiervan is in zoverre geleerd dat het “rücksichtslos” sluiten van deze tehuizen niet meer aan de orde is. Per locatie wordt 
gekeken wat de geëigende maatregelen zijn ter plekke.

Covid 19 heeft niet toegeslagen binnen ons bestuur, maar heeft zich ook in deze regio behoorlijk uitgebreid de laatste 
maanden. Ongetwijfeld zult u ook iemand kennen die erdoor getroffen is. Bij ons zijn geen meldingen binnen gekomen 
van huurders die door corona in zodanige financiële problemen gekomen zijn, dat ze de huur niet meer konden betalen  
of anderszins in moeilijkheden kwamen. Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord via reportages of artikelen zijn toch veel 
mensen in zware problemen gekomen. Mocht u toch tot die categorie behoren, schroom dan niet om ons advies te vragen.  
Er zijn mogelijkheden om ook als huurder ondersteuning te krijgen.  
Wij begrepen dat het voor veel huurders toch problematisch was en hebben samen met o.a. de Woonbond bij het kabinet 
aangedrongen op huurbevriezing, maar mevrouw Ollengren (minister) had hier totaal geen begrip voor en wees dit af, 
zelfs tegen een motie van de Eerste Kamer in.

Hoe het verder zal lopen, blijft ongewis. De cijfers zijn grillig en geven geen eenduidige richting aan, wat staat te gebeuren. 
Mijn grote angst is een derde golf. De tweede verloopt relatief rustig, maar ik zie met angst en beven het eerste kwartaal 
van 2021 tegemoet, als de gevolgen van het einde van het jaar met Kerstmis en de Jaarwisseling duidelijk worden.  
Ongetwijfeld zullen er weer vele festiviteiten, al dan niet illegaal, plaatsvinden en de vraag is maar waarin dit uit zal monden. 
Ik hoop van ganser harte dat mijn ongelijk zal blijken, maar ik ben er bang voor.

Blijf in ieder geval zelf voorzichtig.

We wensen iedereen, al dan niet beperkte, fijne feestdagen.

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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                      ADVERTENTIE

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN HBO De Peel!

BEN JIJ HUURDER VAN BERGOPWAARTS?

DENK JE DAT JE IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE HUURDERS?

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN HET HUURBELEID VAN BERGOPWAARTS?

BEN JIJ HET OOK NIET ALTIJD EENS MET WAT ER GEBEURT?

Het bestuur van HBO De Peel zoekt momenteel enkele bestuursleden om ons gezelschap weer compleet te maken. 
Na het vertrek van Ton van de Weerd vorig jaar en het aankomende vertrek van Jan van Geffen zoeken we versterking 
in onze bezetting.

Zeg niet op voorhand “dat is niks voor mij”.

Als je nader geïnformeerd wilt worden, kun je ons bellen en je vragen stellen.

Of je maakt een afspraak om eens van gedachten te wisselen.

Ben je al zover dat je het eigenlijk wel ziet zitten en je enkele vergaderingen bij wilt wonen? Dat kan ook.

Dus hou je niet in, pak de telefoon of stuur ons een mail.

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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                TELEFOON

Heeft u een lekkage?

Heeft u een kapotte cv?

Heeft u een kapot raam?

Werkt een slot niet meer?

Heeft u andere vragen of klachten?

Bel naar Bergopwaarts: 0493-327327 (24-uurservice) in noodgevallen of bij een calamiteit.

In minder dringende gevallen kunt u bellen 0493-327300.  
Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken.

Antwoorden op bijna alle andere vragen vind je op de internetsite van Bergopwaarts.

In bovenstaande gevallen dus NIET bellen met HBO De Peel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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JAN VAN GEFFEN NEEMT na 18 jaar AFSCHEID

Jan trad toe tot het bestuur van HBO De Peel op 10-03-2002 en neemt per 31-12-2020 afscheid.

Op 01-01-2009 werd hij gekozen tot vicevoorzitter. Dat is hij gebleven tot de dag van nu. Mede vanwege zijn  
lidmaatschap van de KBO lagen zijn voornaamste interesses bij de belangenbehartiging van ouderen.

Naast dit vrijwilligerswerk is hij ook bondsscheidsrechter bij de KNBB, de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.  
Zelf beoefent hij deze sport al jaren zowel onder de vlag van de KNBB bij biljartvereniging De Peel alsook bij  
Pomerans onder de DBB (Deurnese Biljartbond). Van deze laatste vereniging is hij ook secretaris.

Wij danken Jan mede namens de huurders van Bergopwaarts voor het werk in Huurdersbelangenorganisatie De Peel  
en wensen hem verder een goede gezondheid en veel (biljart)plezier in de toekomst.

 Afscheid JAN VAN GEFFEN

Foto Jan Rosmulder (geen rechten)

jaargang 15, nr. 2 - december 2020
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       WIST U DAT……………….

     Bergopwaarts dit jaar 100 jaar bestaat?

        Dat Bergopwaarts op de jaarlijkse benchmark van Aedes weer uitstekend scoorde?

          Weer 4 maal een A scoorde op huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud en verbouwing?

            HBO De Peel dit jaar 25 jaar bestaat?

              Dat Jan van Geffen gaat stoppen?

                Dat Jan van Geffen ook een begaafd mondharmonicaspeler is?

                  Dat hij daarvoor ok al eens een award gewonnen heeft?

                    Dat er geen beletselen meer zijn om te gaan bouwen Zeilberg Christinaplantsoen)?

                      Wij dringend enkele bestuursleden zoeken?

                        Wij hopen dat we volgend jaar de huurdersavonden weer op kunnen pakken?

                          Dat Bergopwaarts niet gaat investeren in de Leonarduswijk in Helmond?

                            Dat we vanaf maart bijna altijd vergaderd hebben via Skype, Zoom of Teams?

                              Dat we cursussen volgden via webinars?

                                 Foto's Deurne en Asten: Tonny Verdonschot en Wim Goossens.
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                 ACTIVITEITEN 2020

Vergaderingen Algemeen Bestuur met manager Wonen BOW  11

Overige vergaderingen Algemeen Bestuur  3

Overleg Dagelijks Bestuur  55

Inloopspreekuur kantoor  54

Overleg Directeur-bestuurder Bergopwaarts  2

Overleg Raad van Commissarissen Bergopwaarts  3

Overleg Bergopwaarts  6

Overleg Wethouders Volkshuisvesting Asten en Deurne  2

Cursussen, webinars en symposia Woonbond  27

Netwerkbijeenkomsten Woonbond Zuid  1

Provinciale vergaderingen Woonbond  3

Overleg Gemert  1

Overleg Helmond  5

Regionale Geschillencommissie  4

Overige webinars o.a. gemeente Deurne  6

 TOTAAL 183

Hieraan is 584 keer deelgenomen door bestuursleden.

2020 is alleszins een apart jaar geweest. Vergaderingen, overleggen, cursussen, spreekuur waren voor het overgrote deel 
van het jaar niet mogelijk met lijfelijke aanwezigheid. Het spreekuur is opgevangen door de telefoon door te schakelen 
naar Conny Raasveldt, onze voorzitter, die nagenoeg altijd te bereiken is geweest. Overleggen en vergaderingen vonden 
meestal plaats via een Skype-, Teams- of Zoomverbinding. Cursussen en symposia werden gegeven in de vorm van  
webinars dus via het internet. 
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Met de klok mee vanaf linksonder: Vivian Willekens bestuurslid, Jan van Geffen vice-voorzitter, Tonny Verdonschot secretaris, 
Hans van Eijk 2e secretaris, Conny Raasveldt voorzitter en Wim Goossens penningmeester.

  Huidig bestuur HBO De Peel
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