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In deze nieuwsbrief



De jaarlijkse huurverhoging 
komt er aan. Dit jaar weer een 
forse verhoging. In 2013 was 
de inflatie 2,5 %. De minister 
staat de woningcorporaties toe 
om daarbovenop nog 1,5 % te 
verhogen. Wovesto gaat gebruik 
maken van die ruimte. Alle huur-
ders krijgen een verhoging van 
minimaal 4%. 

Extra verhoging voor hogere 
inkomens

Voor de hogere inkomens mag 
Wovesto een extra verhoging 
toepassen van 2,5%. Deze huur-
ders (met een huishoudinkomen 
in 2012 van meer dan €43.602) 
krijgen een verhoging van 6,5%.  

Spaar de middeninkomens! 

De minister staat Wovesto ook 
toe om de middeninkomens 
(huis houdinkomen 2012 tussen    

€ 34.085 en € 43.602) een extra 
huurverhoging van 0,5% te 
geven. Op advies van de Huur-
dersbelangenvereniging heeft 
Wovesto van die maatregel 
afgezien. Dus ook de midden
inkomens krijgen een huurver-
hoging van 4%. 

Goed overleg

Dit is het resultaat van goed 
overleg tussen de Huurders-
belangenvereniging Sint-
Oedenrode en Wovesto.  Wij als 
Huurdersbelangenvereniging 
zijn van mening dat de minister 
Wovesto een zware heffing heeft 
opgelegd. Om financieel gezond 
te blijven is het extra verhogen 
van de huur onvermij delijk. Dat 
de hogere inkomens zwaarder 
worden belast vinden we rede-
lijk. We hebben de middeninko-
mens willen sparen. We zijn blij 
dat Wovesto dit advies heeft 
gewogen en overgenomen.   

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Huurdersbelangenvereniging  

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

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

Huurverhoging per 1 juli 2014

2

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode



3

Nieuwsbrief | mei 2014

Maandelijks spreekuur
Met ingang van 1 mei 2014 houdt de Huurdersbelangen vereniging 
maandelijks spreekuur op:

• elke 1e dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
• elke 1e donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

In augustus is er wegens vakantie geen spreekuur.

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

U kunt uw vraag of suggestie ook mailen naar: hbv@wovesto.nl

Foto omslag: op het spreekuur bij de heren De Baaij (links) en Verheggen (midden)
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De Klussendienst 
voert uw kleine klusjes uit

In Sint Oedenrode is een klus-
sendienst voor mensen met een 
kleine beurs. 

Voor € 2,50 per half uur kunt u 
maximaal  3 uur gebruik maken 
van deze klussendienst. Zij ver-
richten dan kleine klusjes voor 
degene die deze klusjes zelf niet 

kunnen doen vanwege gezond-
heid, inkomen of leeftijd. 

Voor het aanvragen van de klus-
sendienst kunt u contact opne-
men met Welzijn De Meierij, 
telefoon 073  544 14 00 of via 
email info@welzijndemeierij.nl

Verslag algemene ledenvergadering 22 april 2014

Op 22 april vond de eerste  
Algemene Ledenvergadering van 
de Huurdersbelangenvereniging 
plaats. De opkomst was over-
weldigend. Op deze vergadering 
hebben wij onszelf gepresen-
teerd. 

Het geeft een goed gevoel dat 
we 1,5 jaar  geleden zijn begon
nen en dat de eerste ledenver-
gadering al zo goed bezocht 
is, met veel eigen inbreng van 
leden. Juist die eigen inbreng is 
nodig om als vereniging actief te 
zijn en blijven.

Naast een uitleg over wat de 
Huurdersbelangenvereniging 

is en wil bereiken, kwamen er 
vragen naar voren over bijvoor-
beeld de Kapitelhof, de sleutel-
kastjes voor de thuiszorg, het 
onderhoud van brandgangen en 
de huurverhoging. Daarbij werd 
door aanwezigen gewezen op 
een corporatie uit Eindhoven die 
geen huurverhoging zou vragen.
Bovenstaande punten bespreekt 
de HBV met Wovesto. Bij de vol-
gende ledenvergadering wordt 
hierop teruggekomen.

Vragen vanuit de leden, die be
trekking hadden op individuele 
zaken, zal de HBV met Wovesto 
bespreken. Daarna worden deze 
individueel afgehandeld. 

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode



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

Presentatie van bestuur en initiatiefgroep tijdens de Ledenvergadering van Wovesto 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.

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

• Iedereen is 2 keer per jaar 
welkom op de ledenverga-
dering van de Huurdersbe-
langenvereniging.

Huurdersbelangenvereniging en Wovesto 
‘samen sterk in wonen’

Wist u dat…

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode
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Conflict met uw buren?
Schakel buurtbemiddeling in

In Sint Oedenrode kunt u een 
beroep doen op Buurtbemidde-
ling, indien er sprake is van een 
conflict met bijvoorbeeld uw 
buren. 
 
Buurtbemiddeling zal altijd een 
gesprek aangaan met de melder 
om het conflict duidelijk te krij-
gen, daarna  gaat zij in gesprek 
met de buren om hun kant van 
het verhaal te horen. 

Als beide partijen het ermee 
eens zijn wordt een buurtbemid-

delingsgesprek met beide 
partijen gepland op een neu-
trale plek. Het lukt niet altijd 
om partijen nader tot elkaar te 
brengen, maar meestal is zo’n 
gesprek succesvol. Dankzij de fi-
nanciële steun van Wovesto kan 
Buurtbemiddeling zich blijven 
inzetten.

Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met Elly 
Vissers, 073  544 14 15 of 
e.vissers@welzijndemeierij.nl



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
• 1e dinsdag van de maand: 
 van 14.00 tot 15.00 uur
• 1e donderdag van de maand: 
 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 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 pen-
ningmeester. Wij zoeken bij voorkeur iemand die affiniteit met 
‘cijfers’ heeft. Interesse in de volkshuisvesting is een pré. 

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 5 juni 2014 richten aan: Bestuur 
Huur dersbelangenvereniging, 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


