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/// Verslag 
Algemene ledenvergadering, d.d. 29 november 2016 
 

 

Aanwezig Namens Wovesto: De heer of mevrouw Braat, vd Heuvel, vd Ven, Overmars, Kluijtmans, Ligtvoet, vd Kooij, 

v Kollenburg, Oerlemans, Colijn, vd Eerden, Veldman 

Leden: De heer of mevrouw Verheggen, Foolen, Smulders, Seegers, Jeuken, Wijn, Vagevuur, Vagevuur, 

Konings, v Driel, v Driel, vd Heijden, v Breugel, v Breugel, v Roosmalen-de Jong, Lathouwers-v Weert, 

Stakenburg, Vermeer, v Heeswijk, Vos-v Heesch, Badoux, Badoux, Kuipers, Swüste, v Kuringen,  

vd Wijdeven, Korsten, de Baaij, v Boxtel, de Baaij, Rovers, vd Ven, v Summeren, Daniëls, vd Steen, 

Lathouwers, v Empel, Leukfeldt, vd Dungen, Gottenbos, vd Heijden, v Casteren, Raaijmakers, Raaijmakers 

Toehoorders/woningzoekenden: v Eck, Koenders, Bouwdewijns, Hoek, Hoek, Donkers, v Dijk 

 

  

 

1 Opening 

De heer Braat, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen welkom bij de tweede 

algemene ledenvergadering in 2016 en opent de vergadering.  

 

Tijdens deze ledenvergadering komt de begroting 2017 aan bod. Ook worden de 

nieuwbouwprojecten toegelicht en praten wij u bij over de fusie met Huis & Erf uit 

Schijndel.  

 

Vorige week vonden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad 

plaats. De komende maanden zal blijken wat deze gemeentelijke fusie voor de 

woningcorporaties betekent.  

 

Sinds de laatste statutenwijziging van Wovesto, door de ledenvergadering goedgekeurd 

op 30 juni 2016, zijn alleen huurders lid van Wovesto. Voorheen waren ook 

woningzoekenden lid. Dit betekent dat alleen de huurders een uitnodiging voor deze 

ledenvergadering hebben ontvangen. De woningzoekenden zijn nog wel van harte welkom 

bij de ledenvergadering als toehoorder.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Na afloop van deze ledenvergadering van Wovesto houdt de Huurdersbelangenvereniging 

Sint-Oedenrode (HBV) haar algemene ledenvergadering.  

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen (inclusief Klachtenadviescommissie) 

» Er zijn geen ingekomen stukken.  

» De mededelingen zijn huishoudelijk van aard en luiden als volgt: 

» Er mag niet gerookt worden in de zaal. 

» Op de tafels liggen kaarten waarop vragen kunnen worden genoteerd, deze zullen 

tijdens de vergadering worden ingenomen en bij de rondvraag worden behandeld. 
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» Op de tafels liggen aanwezigheidslijsten. Wij verzoeken u deze in te vullen. 

» Klachtenadviescommissie: Er zijn in 2016 vooralsnog geen klachten over Wovesto 

binnengekomen bij de Klachtenadviescommissie.   

 

Afmeldingen Namens Wovesto: De heer of mevrouw Smulders, de Laat, v Gils, v Erp, Koolen, vd Eerden 

Leden: -- 

 

 

3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 juni 2016 

Het verslag wordt per pagina doorgenomen.  

Opmerkingen:  

» p.11: Bij de rondvraag is de volgende vraag gesteld: “De statutenwijziging is zojuist 

met handopsteken bevestigd. Mogen woningzoekenden ook geldig stemmen?”. Het 

antwoord luidde: “Ja, volgens de huidige statuten mogen ook woningzoekenden die 

ingeschreven staan stemmen”.  Een van de aanwezigen meent dat dit niet correct is. 

Zoals het genotuleerd staat klopt het wel. Na het passeren van de akte van 

statutenwijziging op 27 september 2016 zijn de nieuwe statuten rechtsgeldig. Vanaf 

die datum zijn woningzoekenden geen lid meer. Op het moment van stemmen waren 

zij dat nog wel. 

» p.12: Bijhouden tuin Ameroyenhof/Neulstraat: dit wordt met de bewonerscommissie 

opgenomen.  

» Algemene opmerking: In de notulen worden afkortingen gebruikt die voor een leek 

niet duidelijk zijn. Hier houden wij in het vervolg rekening mee.  

 

Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de notuliste.  

 

4 Begroting 2017 

Toelichting Begroting 

Manager Financiën en Control, de heer Kluijtmans, geeft een toelichting op de begroting. 

De begroting is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Wovesto voor het 

komende jaar. De begroting 2017 wordt gepresenteerd op basis van kasstromen. Dit kunt 

u vergelijken met een kasboekje.  

 

Voorafgaand aan de toelichting op de begroting 2017 staat de heer Kluijtmans stil bij 

enkele actuele zaken: 

 

» Stelselwijziging: De afgelopen jaren hebben we vaker te maken gehad met 

stelselwijzigingen. De laatste stelselwijziging houdt in dat wij ons vastgoed moeten 

waarderen op de marktwaarde in verhuurde staat. Populair gezegd is dit de waarde 

waarvoor je een woning die verhuurd is kunt verkopen. Voorheen waardeerden we het 

vastgoed op basis van de bedrijfswaarde, dat wil zeggen dat alle toekomstige 

opbrengsten en lasten worden berekend, gecorrigeerd voor rente. De marktwaarde 

moet berekend worden via een complex model, opgelegd door de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw), externe toezichthouder namens de minister.  

In het algemeen kun je stellen dat de marktwaarde in verhuurde staat een stuk hoger 

is dan de bedrijfswaarde. Dit betekent dat het eigen vermogen toeneemt. Dit 

vermogen zit echter in de stenen, het zijn geen tastbare contanten.  

» Jaarlijkse huurverhoging: De jaarlijkse huurverhoging berekent Wovesto op basis van 

de spelregels die door het rijk zijn opgelegd. Voor 2017 bedraagt dit inflatie +1%. Dit 

is inclusief een huurverhoging bij mutaties. Dat betekent dat de jaarlijkse 

huurverhoging naar verwachting iets lager wordt dan inflatie +1%.  



Verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 29 november 2016 / 3 

» Personeelslasten: Het aantal FTE (voltijdbanen) is de afgelopen jaren teruggelopen 

van 16,6 naar 14,2. Dit betekent een besparing van 15%. Hier zit weinig rek meer in.  

» Verhuurdersheffing: Deze heffing is opgelegd door de overheid en was in eerste 

instantie bedoeld om mee te betalen aan de huurtoeslag, maar wordt nu gebruikt om 

tekorten van de overheid aan te vullen. Deze heffing bedraagt voor Wovesto 1,5 tot 2 

keer de maandhuur, in totaal 1,2 miljoen euro. 

» Waardeveranderingen: In de winst- en verliesrekening zien we dat 55% van de totale 

lasten wordt veroorzaakt door waardeveranderingen. Waardeveranderingen zijn lasten 

of opbrengsten die nauwelijks te beïnvloeden zijn. Een voorbeeld is de marktwaarde 

van ons bezit. Daalt deze; dan betekent dit een verlies, en vice versa. 

Waardeveranderingen zijn geen kasstromen.  

» Vennootschapsbelasting: Dit is de belasting op winst, voor woningcorporaties 

ingevoerd in 2008. Vanaf 2008 maakt Wovesto gebruik van vrijstellingen. We 

verwachten tot 2021 geen vennootschapsbelasting af te hoeven dragen.  

» Verkoop huurwoningen: Wovesto verkoopt woningen om financiële middelen te 

genereren. In de begroting houden we rekening met minimaal vijf woningen per jaar. 

» Nieuwbouw: We verwachten in 2017 39 woningen op te leveren en daarnaast te 

starten met de bouw van een aantal projecten.  

 

Kasstroomoverzicht 

(Bedragen x 1000) 

 

Operationele kasstroom 2017 

Ontvangsten  

Huren 9.109 

Overige ontvangsten 411 

 9.520 

 

De ontvangsten bestaan voor Wovesto met name uit de huren. De overige ontvangsten 

zijn onder meer de vergoedingen voor servicekosten, inschrijfgelden, rioolfonds.  

 

Operationele kasstroom 2017 

Uitgaven  

Personeelsuitgaven 1.109 

Onderhoudsuitgaven 832 

Overige bedrijfsuitgaven 1.189 

Rente-uitgaven 2.242 

Heffing saneringssteun 92 

Verhuurdersheffing 1.191 

Leefbaarheid 78 

Vennootschapsbelasting 0 

 6.733 

  

Totaal operationele kasstroom 2.787 

 

De personeelsuitgaven zijn gedaald door het natuurlijk verloop wat heeft plaatsgevonden.   

De onderhoudsuitgaven zijn de uitgaven voor reparaties, onderhoud bij mutatie, 

schilderwerk, vervangen CV-ketels etc.  

De overige bedrijfsuitgaven bestaan onder meer uit belastingen, servicekosten, 

verzekeringen, huisvesting, drukwerk, telefoon, automatisering etc.  
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De rente-uitgaven betreft de rente die we betalen over uitstaande leningen voor onze 

woningen.  

De verhuurdersheffing is een belasting die de overheid aan woningcorporaties oplegt, en 

is een forse kostenpost. Deze loopt de komende jaren nog verder op tot 1,4 miljoen euro.  

Vennootschapsbelasting is de belasting over winst. Door gebruik te maken van 

vrijstellingen zijn de uitgaven hiervoor in 2017 nihil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Des)investeringskasstroom 2017 

Ontvangsten MVA   

Verkoop huurwoningen 925 

Doorverkoop VOV-woningen  540 

Verkoop nieuwbouw/grond 304 

 1.769 

  

Uitgaven MVA   

Investeringen 11.315 

Terugkoop VOV-woningen 480 

Externe kosten bij verkoop 16 

 11.811 

  

FVA  50 

  

Totaal (des)investeringskasstroom -9.992 

 

De ontvangsten van de (des)investeringskasstroom bestaan uit de opbrengsten van 

diverse verkopen: verkoop van huurwoningen, de doorverkoop van VOV-woningen en de 

verkoop van nieuwbouw/grond.  

VOV-woningen zijn de Slimmer Kopen® woningen. Deze woningen worden door Wovesto 

met korting verkocht. Bij terugkoop door Wovesto wordt deze korting verrekend. Het 

WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wil dat Wovesto het aantal Slimmer Kopen® 

woningen terugbrengt. Dat betekent dat wij teruggekochte Slimmer Kopen® woningen 

weer doorverkopen zonder korting.  

 

De uitgaven betreffen de investeringen: nieuwbouw en verbeteringen. Onder nieuwbouw 

vallen zowel de projecten die we in 2017 opleveren, als ook de start van projecten die we 

in 2018 opleveren. Externe kosten bij verkoop zijn o.a. makelaarskosten.  

 

FVA zijn de financiële vaste activa. Dit betreft een holding die al langere tijd niet meer 

actief is. We verwachten deze in 2017 op te heffen.  

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen in volgende tabellen: 

 

MVA: Materiele vaste activa 

VOV-woningen: Verkoop Onder Voorwaarden, dit zijn de Slimmer Kopen® Woningen 

FVA: Financiële vaste activa 
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Financieringskasstroom 2017 

Ontvangsten  

Waarborgsommen 8 

Nieuwe leningen 12.395 

 12.403 

  

Uitgaven  

Aflossingen 6.117 

 6.117 

  

Totaal financieringskasstroom 6.286 

 

De ontvangsten binnen de financieringskasstroom bestaan met name uit nieuw 

aangetrokken leningen, ten behoeve van nieuwbouwinvesteringen en herfinanciering van 

leningen die afgelost moeten worden. De uitgaven bestaan uit aflossingen.  

De leningen bedroegen eind 2012 nog 75,6 miljoen euro. Eind 2016 bedroegen deze 62,2 

miljoen. In 2017 loopt dit op naar 68,5 miljoen, vanwege de nieuwbouwprojecten. 

 

Totaal  kasstroom 2017 

Totaal operationele kasstroom 2.787 

Totaal (des)investeringskasstroom -9.992 

Totaal financieringskasstroom 6.286 

Mutatie liquide middelen -919 

 

In het totaal kasstroomoverzicht is te zien dat er in 2017 per saldo €919.000,= meer 

wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De liquide middelen nemen dus af, maar zijn met 

1,9 miljoen euro nog steeds ruim voldoende.  

 

Winst- en verliesrekening 

(Bedragen x 1000) 

 

Winst- en verliesrekening (1) 2017 

Bedrijfsopbrengsten  

Huren 9.108 

Netto verkoopresultaat Vastgoed-portefeuille 849 

Overige opbrengsten 390 

 10.347 

  

Bedrijfslasten  

Afschrijvingen -134 

Personeelslasten -1.108 

Lasten onderhoud -832 

Overige bedrijfslasten -2.550 

Overige waardeveranderingen MVA -4.173 

 -8.797 

  

Niet gerealiseerde waardeverandering Vastgoed-portefeuille -1.182 

 



6 

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven, met 

boekhoudkundige correcties.  

 

De post afschrijvingen is beduidend lager dan vorige jaren. Toen we waardeerden op 

bedrijfswaarde schreven we een woning in 50 jaar af. Nu we op marktwaarde waarderen 

gebeurt dit niet meer. De afschrijvingen betreffen nu alleen nog de activa ten dienste van 

de bedrijfsvoering, zoals het kantoorpand, de kantoorinrichting, auto’s etc.  

De post overige waardeveranderingen MVA betreft het verschil tussen de marktwaarde en 

de stichtingskosten van een nieuwbouwwoning. Dat verschil boeken we bij nieuwbouw in 

een keer af.  

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed-portefeuille is de 

marktwaardeverandering voor het bestaand bezit.  

 

Winst- en verliesrekening (2) 2017 

Bedrijfsopbrengsten 10.437 

Bedrijfslasten -8.797 

Bedrijfsresultaat 1.550 

  

Niet gerealiseerde waardeverandering Vastgoed-portefeuille -1.182 

Rente -2.221 

Resultaat voor belasting -1.853 

Belastingen en resultaat deelneming -577 

Jaarresultaat -2.430 

 

Bij de post belastingen is het bedrag zichtbaar dat we eigenlijk aan belasting zouden 

moeten betalen. We hoeven dit niet daadwerkelijk te betalen omdat we het mogen 

verrekenen met verliezen uit het verleden. Het jaarresultaat bedraagt ruim 2,4 miljoen 

euro negatief.  

 

De bedrijfslasten en de niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoed-portefeuille 

bedragen samen bijna 10 miljoen euro.  

 

Winst- en verliesrekening (3) 2017 

Jaarresulaat -2.430 

  

Waardeveranderingen  

Afschrijvingen 134 

Overige waardeveranderingen MVA 4.731 

Niet gerealiseerde waardeverandering Vastgoed-portefeuille 1.182 

 5.489 

 

In bovenstaande tabel zijn de waardeveranderingen op een rij gezet.  
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Balans 

(Bedragen x 1000) 

 

Balans 2017 

Activa  

Vaste activa 160.624 

Vlottende activa 2.144 

 162.768 

  

Passiva  

Reserve 82.604 

Langlopende schulden 77.245 

Kortlopende schulden 2.919 

 162.768 

 

De balans bestaat uit de activa en de passiva.  

De activa zijn de bezittingen, en bestaan uit de vaste activa (onroerend goed bezit) en 

vlottende activa (banksaldo en vorderingen). 

 

De passiva zijn de schulden en het eigen vermogen (de reserve). Schulden verdelen we 

over de langlopende schulden (leningen) en kortlopende schulden (schulden die binnen 

een jaar betaald moeten worden).   

 

Samengevat: 

» Wovesto kent positieve operationele kasstromen (dagelijkse bedrijfsvoering). 

» Verkopen en huurverhoging zijn noodzakelijk om nieuwe woningen te kunnen bouwen.  

Wovesto bezuinigt waar mogelijk, zolang dit verantwoord is.  

» De middelen worden ingezet voor de volkshuisvesting. Er is geen sprake van 

aandeelhouders die een uitkering van de winst opeisen.  

» Zowel de Autoriteit woningcorporaties als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

beoordeelt Wovesto tot nu toe als gezonde corporatie. We verwachten dat ook deze 

begroting positief beoordeeld wordt.  

 

Vragen uit de zaal over de begroting: 

In 2017 komt er waarschijnlijk een nieuwe kabinetsformatie. Heeft dat invloed op de 

begroting van 2017?   

Op de begroting zelf niet, die blijft gelijk. Mogelijk heeft dit wel invloed op de realisatie 

van de begroting in 2017. Op langere termijn kan een nieuwe kabinetsformatie zeker 

invloed hebben. Denk aan zaken als de huurverhogingen, of de verhuurdersheffing.  

 

Hoe lang blijft de post verhuudersheffing nog bestaan?  

Dit is afhankelijk van het nieuwe kabinet. De heffing zou van tijdelijke aard zijn en 

geëvalueerd worden. Wij hopen uiteraard dat de heffing afgeschaft wordt.  

 

Besluit Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft, conform de statuten, goedkeuring verleend aan de 

directeur-bestuurder voor het vaststellen van de begroting 2017.   
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5 Actualiteiten 

Nieuwbouwprojecten 

De heer Ligtvoet, manager Vastgoed, licht de nieuwbouwprojecten toe.  

 

Mater Lemmensstraat (Centrum) 

» 22 appartementen en veel parkeergelegenheid; 

» In januari 2017 start de sloop en bouw; 

» De vergunning is onherroepelijk, er zijn geen zienswijzen ingediend; 

» Duurzaam project: EPC 0,0 (EPC=Energie Prestatie Coëfficiënt); 

» Aannemer: Nieuwenhuizen Daandels; 

» Verwachte oplevering voorjaar 2018. 

 

Azaleastraat (Nijnsel) 

» 3 patiowoningen; 

» Bestaande kantoorpand is gesloopt; 

» Aannemer: Bouwbedrijf van der Heijden uit Schaijk; 

» Verwachte oplevering maart/april 2017. 

 

Sluitappel-Noord (Heikant) 

» Rij van 8 eengezinswoningen; 

» Bouwbedrijf Van Stiphout voert de bouw uit; 

» Donderdag 1 december bereiken we het hoogste punt; 

» Duurzaam project: EPC 0,0 (zonnepanelen, goede isolatie, zuinige installatie); 

» Verwachte oplevering voorjaar 2017. 

 

Elzenpad 2e fase (Boskant) 

» 11 eengezinswoningen; 

» Overeenkomst getekend met Van Wanrooij uit Geffen, zij realiseren in dit plan ook 

koopwoningen; 

» Bouw wordt uitgevoerd door Van Stiphout; 

» Duurzaam project: EPC 0,0;  

» Planning: start bouw februari 2017, verwachte oplevering najaar 2017. 

 

Pastorie Boskant 

» Wovesto heeft de pastorie en de kerk aangekocht; 

» De pastorie wordt verbouwd tot 6 wooneenheden; 

» Kleine wooneenheden voor alleenstaanden, statushouders; 

» Verwachte oplevering: voorjaar 2017. 

 

Kerk Boskant 

» In plaats van sloop is door een architect een plan ontwikkeld voor 14 woningen in het 

bestaande pand; 

» Planologische procedure hiervoor loopt; dit duurt mogelijk wat langer door de 

gemeentelijke fusie.  

 

Kapittelhof / Rabobank 

» In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van Van Stiphout; 

» Het is een moeizaam proces, veel kritiek op bijvoorbeeld parkeren, hoogte gebouw; 

» Voor onze 20 appartementen aan het Kapittelhof komen 25 appartementen terug; 

» Het kan nog jaren duren voor dit project daadwerkelijk van start gaat.  
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Vragen uit de zaal over de nieuwbouwprojecten: 

Wat is de stand van zaken van het project Zwembadweg / Koningsvaren? 

De gemeente wil het gehele gebied in een keer ontwikkelen. Wij hebben afgesproken te 

wachten op deze plannen. Destijds hebben wij een plan ontwikkeld, hiervoor is een 

bouwvergunning. Dat is toen niet ten uitvoering gebracht omdat we geen 

financieringsmogelijkheden kregen van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). 

Nu trekken wij samen met de gemeente op. Bij het maken van een nieuw plan zijn er 

diverse mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Op zijn vroegst wordt hier in 2018 

mee gestart.  

 

Wat gebeurt er met de huidige bewoners van de Mater Lemmensstraat? 

De oorspronkelijke bewoners zijn al geherhuisvest. Sommige woningen zijn weer tijdelijk 

verhuurd; deze tijdelijke bewoners verlaten uiterlijk 9 januari 2017 de woningen. 

 

Overige actualiteiten 

» Woningcorporaties moeten vóór 1 januari 2017 een voorstel aanleveren bij de 

toezichthouder voor het scheiden of splitsen van hun activiteiten; de zogenaamde 

DAEB/niet-DAEB scheiding. (DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang). 

De Woningwet verstaat onder diensten van algemeen economisch belang: sociale 

huurwoningen, maatschappelijk vastgoed (zoals buurthuizen) en diensten voor de 

leefbaarheid.  

» Aedes Benchmark: Brancheorganisatie Aedes voert jaarlijks een benchmark 

(vergelijkend onderzoek) uit onder woningcorporaties. Wovesto scoort goed op de 

bedrijfslasten, €890,= ten opzichte van landelijk €853,=. 

» De huurderstevredenheid is gestegen naar 7,8. Resultaten waar wij erg trots op zijn.  

 

Voortgang samenwerking met Huis & Erf 

Tijdens vorige ledenvergaderingen is uitgebreid ingegaan op de mogelijke samenwerking 

met Huis & Erf. De heer Overmars zet de keuze voor Huis & Erf als samenwerkingspartner 

nogmaals kort op een rij: 

 

» Beiden verenigingen met sterke wortels; 

» Zelfde visie op de volkshuisvesting; 

» Gelijke visie op de maatschappelijke vraagstukken;  

» Zelfde woonruimteverdeling. 

 

Eventuele fusie moet meerwaarde bieden, zowel voor de huurders als de medewerkers.  

De meerwaarde van fusie met Huis & Erf: 

 

» De negatieve gevolgen van de nieuwe Woningwet kunnen beter opgevangen worden; 

» Betere dienstverlening; 

» Sterkere partner in nieuwe gemeente Meierijstad; 

» Besparingen op bedrijfskosten waardoor meer investeringen mogelijk zijn; 

» Lagere woonlasten en een prettiger woon- en leefklimaat. 

 

Huidige stand van zaken:  

 

» De gezamenlijke rondetafelgesprekken met Huis & Erf willen we niet overhaast laten 

plaatsvinden. Daarom kiezen wij ervoor deze te verschuiven naar voorjaar 2017. 

» Op dit moment wordt een financieel onderzoek (due diligence) uitgevoerd. Hierbij kijkt 

men of bij beide organisaties de financiën op orde zijn.  
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» Bij Huis & Erf heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. De directeur-

bestuurder vertrekt, en er is onlangs een interim-directeur aangesteld.  

 

Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar van 2017 verwachten wij de conclusies 

rondom fusie gereed te hebben en de fusie ter besluitvorming aan u te kunnen 

voorleggen. Mogelijk wordt hiervoor een extra vergadering gepland.  

 

Vraag uit de zaal over de nieuwbouwprojecten: 

Gaat u (de heer Overmars) de kar trekken van de nieuwe organisatie nu er bij Huis & Erf 

een interim-directeur zit? 

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. De nieuw te vormen Raad van 

Commissarissen van de fusiecorporatie bepaalt op termijn wie de nieuwe directeur-

bestuurder wordt.  

 

6 Rondvraag 

De heer Wijn 

Wanneer start de inschrijving voor de nieuwbouw aan de Mater Lemmensstraat?  

Ongeveer een half jaar voor de oplevering worden de appartementen geadverteerd op 

www.daarwilikwonen.nu. Ongeveer vier maanden voor oplevering zijn de huurders 

bekend, zodat zij in de laatste fase van de bouw kunnen meebeslissen over zaken als 

tegels en afwerking keuken.  

 

Mevrouw Rovers 

Kan er een kap gezet worden op de schoorsteenpijpen (Deken van Erpstraat A). Nu 

vliegen er vogels in.  

Hier komen wij persoonlijk bij u op terug.  

 

De heer Hoek 

Is er een indicatie voor de huurprijs van de Mater Lemmensstraat? 

De huurprijs zal variëren. Er komen appartementen in de prijscategorie tussen €580,= en 

€620,= per maand en ook wat duurdere appartementen, tegen de €700,= per maand. 

Mogelijk komt er ook een aantal appartementen boven de huurtoeslaggrens van €710,68. 

 

7 Sluiting 

De volgende ledenvergadering wordt in het voorjaar van 2017 gepland. Mogelijk eerder 

dan gebruikelijk, dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fusietraject.  

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng, waarna hij de 

vergadering sluit.  

 

R. Braat 

voorzitter 


