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In deze nieuwsbrief

• Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode 

stelt zich voor

• Samenwerking met Wovesto

• ‘Wist u dat…’

• Spreekuur

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode

december 2013 | jaargang 1



Met ingang van  25 november 
2013 zijn wij een team van 8 
personen (het negende lid wordt 
nog gezocht voor de functie van 
Penningmeester) die een posi
tieve bijdrage willen leveren aan 
uw woongenot. Natuurlijk zullen 
wij nauw samenwerken met 
woningbouwvereniging Wovesto 
en samen met u en Wovesto 
erop toezien dat uw woning en 
woonomgeving in goede staat 
blijft. 

Waarom een Huurdersbelangen-
vereniging Sint-Oedenrode?

De huurdersbelangenvereniging 
wil de service, zoals we die van 
Wovesto gewend zijn, behouden 
en waarborgen, nu en de ko
mende jaren. Wij als Huurders

belangenvereniging willen ons 
inzetten voor u als huurder en 
woningzoekende.

Hoe doen we dat?

Wij letten erop dat gemaakte af
spraken rondom onderhoud goed 
worden uitgevoerd en hierbij 
zijn we ons goed bewust dat niet 
‘alles kan’. Duidelijkheid geven 
is ons streven en dat hopen we 
door middel van deze nieuws
brief te kunnen doen. 

Uw eigen woning en alle an
dere woningen van Wovesto 
vertegenwoordigen een rijk 
bezit. Iedereen heeft belang bij 
een groene gemeente met een 
dorpskarakter en dorpscultuur, 
goede woningen en een veilige 
woonomgeving. 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Huurdersbelangenvereniging  

Sint-Oedenrode (HBV). In deze nieuwsbrief informeert de HBV Sint- 

Oedenrode u over de activiteiten die zij organiseert voor haar leden.

Huurdersbelangenvereniging 
Sint-Oedenrode stelt zich graag aan u voor
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Huurders praten mee

Is het dan niet logisch dat we 
als huurders meepraten over 
het beleid van de verhuurder 
(Wovesto). Elke huurder is 
zonder tegenbericht automatisch 
lid van de huurdersbelangen
vereniging en hoe meer leden 
hoe daadkrachtiger we zijn.

Overleg met Wovesto

Overleg tussen huurders en ver
huurder is niet alleen wettelijk 
verplicht, maar ook erg belang
rijk. Zit je niet aan tafel, dan 

mis je een kans om invloed uit 
te oefenen.

Omdat een verhuurder niet 
met alle huurders en woning
zoekenden tegelijk kan praten, 
is het nodig dat huurders en 
woningzoekenden een organisa
tie hebben, die namens hen kan 
optreden. HBV SintOedenrode 
is zo’n organisatie.

Samenwerking met Wovesto

We hebben de afspraken met 
Wovesto vastgelegd in een sa
menwerkingsovereenkomst. 
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Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Wovesto op 25 november 2013
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Samenwerken is een belangrijk 
middel om tot ons gezamenlijke 
doel te komen: de huurders en 
woningzoekenden van Wovesto 
voelen zich nu en ook in de 
toekomst  thuis in een goede, 
betaalbare woning en een fijne 
en veilige woonomgeving.

Advies

Wovesto kan een advies 
(gevraagd en ongevraagd) van 
de HBV niet zomaar naast zich 
neerleggen, maar zal hier se
rieus naar moeten kijken en hier 
serieus op moeten reageren. De 
verhuurder zal met goede argu
menten moeten komen om een 
advies niet over te nemen.

Renovatie of sloop

Ook eventuele renovatie en 
eventuele sloop van diverse wo
ningen zal door de Huurdersbe
langenvereniging kritisch worden 
bekeken en nauwlettend in de 
gaten worden gehouden.

Dienstverlening

De huurders kunnen bij het kan
toor van Wovesto terecht met 
al hun vragen en klachten. Wij 
als HBV vinden het belangrijk 
dat die toegankelijkheid blijft 
bestaan.

Een warm welkom door de buurt voor de nieuwe bewoners van de Brabantwoningen



Jan Smulders > voorzitter
Elly Konings > secretaris
vacature > penningmeester
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Jos Wijn > bestuurslid/notulist
Tiny Foolen > bestuurslid

Initiatiefgroep

In de initiatiefgroep zit een aantal huurders en woningzoekenden 
die actief meewerken in de vereniging:
• Bert de Baaij
• Jos van Eck
• Leon Jeuken
• Piet Verheggen

Bestuur Huurdersbelangenvereniging

Tekenen van de statuten op 3 oktober 2013
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• HBV de afkorting is van  
Huurders Belangen

 Vereniging

• De HBV er voor iedere 
huur der en woningzoekende 
van Wovesto is.

• De HBV financieel onder
steund wordt door Wovesto.

• De HBV altijd een luiste
rend oor heeft. Als u vragen 
hebt, stuur dan een email 
naar hbv@wovesto.nl en u 
krijgt bericht terug.

• U ook kunt bellen naar 
voorzitter Jan Smulders  
06  515 865 14 of  
secretaris Elly Konings  
06  215 868 26.

• We benieuwd zijn naar uw 
ideeën, want ieder voorstel 
dat een verbete ring kan 
opleveren voor het geza
menlijk woongenot in uw en 
onze buurt of wijk, is zinvol 
en altijd welkom.

• U 3 keer per jaar onze 
nieuws brief ontvangt die 
door onze vrijwilligers 
wordt gemaakt en bij u 
thuis wordt bezorgd.

• Onze website binnenkort te 
bezoeken is?

• Voor huurders en wo
ningzoekenden het eerste 
aanspreekpunt Wovesto zal 
blijven.

• Iedereen welkom is op de 
jaarlijkse ledenvergadering.

Leden Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode 
en Wovesto zijn en blijven samen ‘thuis’ in wonen

Wist u dat…

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode
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Wij wensen u 

een heel fijn kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar!

Wekelijks spreekuur
Met ingang van 7 januari 2014 houdt de Huurdersbelangen
vereniging wekelijks spreekuur op:

• dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
• donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie
Odendael in kamer 0.06 (achter de receptie)
Odendael 1
5492 CT  SintOedenrode



Huurdersbelangenvereniging 
Sint-Oedenrode

Secretariaat
De Quaystraat 72
5491 CW  Sint-Oedenrode

Telefoon secretaris  06 215 868 26
Telefoon voorzitter  06 515 865 14
E-mail  hbv@wovesto.nl
Internet  hbv.wovesto.nl

Spreekuur
• dinsdag: 
 van 14.00 tot 15.00 uur
• donderdag: 
 van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie
Odendael kamer 0.06 
(achter de receptie)
Odendael 1
5492 CT  Sint-Oedenrode
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Vacature bestuurslid / penningmeester

De Huurdersbelangenvereniging behartigt de belangen van  
huurders en woningzoekenden in de gemeente Sint-Oedenrode. Dit 
doet zij door het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van 
informatie, het deelnemen aan overleg etc. 

Binnen het bestuur bestaat nog een vacature voor de functie lid / 
penningmeester. Wij zoeken bij voorkeur iemand die affiniteit met 
‘cijfers’ heeft. Interesse in de volkshuisvesting is een pré. 

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 8 januari 2014 richten aan: Bestuur 
Huurdersbelangenvereniging, mw. P.G.M. Konings, De Quaystraat 
72, 5491 CW SintOedenrode, email: ellykonings@hotmail.com. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Smulders, 
(0413) 47 28 49 of j.smulders61@chello.nl.


