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Voor u ligt de nieuwsbrief van Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode 

(HBV). Hierin informeren wij u over de activiteiten die we voor huurders en 

woningzoekenden van Wovesto organiseren.

Verslag Ledenvergadering
Op 21 april vond de eerste ledenvergadering van 2015 plaats, in de Ontmoeting 

in Odendael. Er waren 72 huurders en woningzoekenden aanwezig.

Mevrouw Vissers van Welzijn De 
Meierij vertelde over Buurtbe
middeling. En de heer de Laat 
van Wovesto gaf een toelichting 
op het nieuwe woonruimtever
deelsysteem daarwilikwonen.nu. 
Beide onderwerpen komen terug 
in deze nieuwsbrief.

Het bestuur deelde mee dat er 
over de huurverhoging 2015 
onderhandeld is met het bestuur 
van Wovesto. Dit heeft erin 

geresulteerd dat zowel voor de 
groep laagste inkomens, als voor 
de groep middeninkomens de 
huurverhoging een half procent 
lager werd vastgesteld, dan in 
eerste instantie door Wovesto 
was voorgesteld. 
We zijn blij met dit resultaat.

De volgende Ledenvergadering 
vindt plaats op 6 oktober 2015 
om 19.30 uur in De Ontmoeting 
in Odendael.

Jan Smulders > voorzitter
Elly Konings > secretaris
vacature > penningmeester

Jos Wijn > bestuurslid/notulist
Tiny Foolen > bestuurslid

Bestuur Huurdersbelangenvereniging
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Woonruimteverdeelsysteem Daar 
wil ik wonen

De heer De Laat gaf een presen
tatie over dit nieuwe systeem 
van woningtoewijzing. Ook hi
erover besteden we aandacht in 
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Buurtbemiddeling:  
de oplossing voor u?

Samen problemen oplossen

Bij buurtbemiddeling zitten 
vrijwilligers die zijn opgeleid om 
te bemiddelen. Zij proberen de 
bewoners die onenigheid met 

elkaar hebben, rond de tafel te 
krijgen om de problemen samen 
op te lossen. Met de hulp van de 
buurtbemiddelaars zoeken de 
bewoners zelf naar oplossingen 
van het probleem. 

Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld bij geluidsoverlast, rommel op 

straat, parkeeroverlast, tuinafscheidingen, overlast van kinderen of huis-

dieren en pesterijen. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de  

gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel.
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Wat levert buurtbemiddeling op?

Buurtbemiddeling kan voor
komen dat problemen tussen 
bewoners hoog oplopen. Samen 
met de bemiddelaars proberen 
de bewoners er uit te komen. 
Dat levert oplossingen op, die 
voor iedereen goed voelen. Dat 
verbetert ook de sfeer in de 
straat of buurt.

Hoe schakelt u buurtbemiddeling 
in?

Stel dat u last heeft van de bu
ren. U heeft al vaker gevraagd 
of de muziek zachter kan, maar 
zonder resultaat. 

Misschien durft u niets meer 
tegen de buren te zeggen, uit 
angst voor een boze reactie.
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U heeft last van de buren en u wilt Buurtbemiddeling inschakelen?

Als u toch met uw buren wilt praten en het probleem op wilt los
sen bel dan met Buurtbemiddeling: 073  544 14 15 (Elly Vissers) 
of mail naar buurtbemiddeling@welzijndemeierij.nl

U kunt ook contact opnemen met de Huurdersbelangenvereniging 
SintOedenrode met:
De heer De Baaij: 06  405 098 84 of 
De heer Verheggen: 06  461 503 26

Buurtbemiddeling kan niet 
worden ingeschakeld bij:

• Criminaliteit;
• Familieruzies;
•	 Conflicten	tussen	huurder	

en verhuurder;
• Alcohol en drugs;
• Psychiatrische proble

men.
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Regionaal  
woonruimteverdeelsysteem

Reageren

• De vrijgekomen woningen 
worden dagelijks op de web
site gepubliceerd;

• De woningzoekende kan op 
de website zien hoeveel tijd 
er nog is om op de woning te 
reageren;

• Woningzoekenden kunnen 
na te zijn ingelogd, online 
reageren op het actuele 
wo ningaanbod. Er mag op 
meerdere woningen tegelijk 
gereageerd worden;

• Voor bepaalde woningen 
worden voorwaarden voor 
toewijzing gesteld. Deze 
voorwaarden kunnen betrek
king hebben op inkomen, de 
grootte van het huishouden 
en/of leeftijd.

Met ingang van 2 februari 2015 is Wovesto, samen met de corporaties St. 

Joseph uit Boxtel en Huis & Erf uit Schijndel overgestapt op het woon-

ruimteverdeelsysteem daarwilikwonen.nu. We geven hier beknopt uitleg over 

deze nieuwe vorm van toewijzing. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op 

de website www.daarwilikwonen.nu

Spelregels

• 18 jaar of ouder;
• Nederlandse nationaliteit of 

een geldige verblijfstatus;
• Inschrijven is alleen moge

lijk via de website  
daarwilikwonen.nu; 

• De eenmalige inschrijfkos
ten bedragen € 25,00;

• De jaarlijkse kosten voor 
verlen ging van de inschrij
ving zijn € 10,00;

• Na inschrijving ontvangt 
de wo ningzoekende een in
schrijfbewijs. Hierna kan de 
woningzoekende reageren 
op de vrijgekomen wonin
gen.
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Uitschrijving

Een woningzoekende wordt uit
geschreven:
• Op eigen verzoek
• Bij acceptatie van een woning
• Bij niet tijdige verlenging van 

de inschrijving

Volgorde bepaling

Na het sluiten van de reactie
termijn wordt per woning de 
toewijzingsvolgorde bepaald. Het 
systeem controleert of de kan
didaten aan de in de publicatie 
gestelde voorwaarden voldoen.
De kandidaten die aan de voor
waarden voldoen, worden in 
volgorde van inschrijvingsduur, 
op de kandidatenlijst geplaatst. 
Degene met de langste inschrijf
duur als eerst. De kandidaten 
die niet aan de voorwaarden 
voldoen komen onderaan de lijst 
te staan. De woningzoekende 
kan – als hij is ingelogd op de 
website – zien op welke plaats in 
de volgordebepaling hij/zij staat.

Urgentie

De woningzoekende met een 
urgentiestatus zoekt zelf in 

het aanbodmodel. Kandidaten 
met een urgentiestatus krijgen 
bij toewijzing voorrang op alle 
andere woningzoekenden, mits 
de urgentiekandidaat voldoet 
aan de voorwaarden die in de 
publicatie worden genoemd. 
Reageren er meerdere urgentie
kandidaten op dezelfde woning, 
dan gaat de urgentiekandidaat 
met de oudste urgentiedatum 
voor.

Weigeren van een aangeboden 
woning

Woningzoekenden mogen een 
aangeboden woning weigeren. 
Na twee onterechte weigerin
gen wordt de inschrijving van 
de woningzoekende gedurende 
een half jaar geblokkeerd. Ge
durende dat half jaar  loopt de 
inschrijftijd wel gewoon door. 
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Bijzondere situaties

Volgens afspraken met ge
meenten en instanties worden 
bepaalde woningen niet gepubli
ceerd, maar gebruikt voor huis
vesting van o.a. statushouders. 
Het aantal woningen dat in deze 
categorie valt wordt zo beperkt 
mogelijk gehouden en jaarlijks 
lokaal vastgesteld.

Direct te huur

Alle vrijgekomen woningen 
worden eerst regulier aange
boden op de website van  
daarwilikwonen.nu (woningaan
bod/nu te huur). Toch kan het 

voorkomen dat bepaalde wo
ningen niet verhuurd worden. De 
woningen die na publicatie nog 
niet verhuurd zijn worden op de 
website aangeboden via woning
aanbod/zonder inschrijftijd.

Hulp bij inschrijven

Ondervindt u problemen met 
het bezoeken / inschrijven op 
de website daarwilikwonen.nu 
dan kunt u een beroep doen op 
assis tentie van de HBV. Dit kan 
op het spreekuur maar u kunt 
ook telefonisch een afspraak 
maken met de heer Verheggen, 
de heer De Baaij of de heer 
Foolen.
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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 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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Medewerker  
initiatiefgroep gevraagd

Binnen het bestuur bestaat nog een vacature voor de functie  
medewerker initiatiefgroep.

Wij	zoeken	iemand	die	affiniteit	heeft	met	huisvesting	en	zich	be
langeloos wil inzetten en meedenken met het bestuur. Interesse in 
volkshuisvesting is een pre.

Stuur uw sollicitatie aan: HBV Sint Oedenrode t.a.v. mevrouw 
Konings, De Quaystraat 72, 5491 CW SintOedenrode of mail naar 
hbv@wovesto.nl


