
Spreekuur
1e donderdag van de maand: 
van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie
Odendael 1
kamer 0.06 (achter de receptie)
5492 CT  Sint-Oedenrode

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

Secretariaat
De Quaystraat 72
5491 CW  Sint-Oedenrode

T secretaris  06 - 215 868 26
T voorzitter  06 - 515 865 14
E hbv@wovesto.nl
I hbv.wovesto.nl

Afscheid van de heer De Baaij
De heer De Baaij heeft vanwege privé-omstandigheden zijn functie als lid van 
de initiatiefgroep neer moeten leggen. Wij verliezen hiermee een hardwerkende 
en gedreven persoonlijkheid die wij harte lijk willen danken voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij de initiatiefgroep van de Huurdersbelangenvereniging.

Het spreekuur zal gewoon doorgaan, zoals afgesproken met de leden. De heer 
Verheggen zal ervoor zorgdragen dat het spreekuur op de door u bekende wijze 
zijn voortgang vindt.

Wij zijn op zoek naar vervanging van de heer De Baaij. Indien u interesse heeft 
om lid van de initiatiefgroep te worden meldt u zich dan aan bij onze voorzitter 
de heer Smulders, Deken van Erpstraat B 306, 5492 DG Sint-Oedenrode.

Wat heeft het spreekuur
tot nu toe bereikt?

Zomaar een greep uit de vele zaken die inmiddels de revue zijn 
gepasseerd:

Een door inbraak beschadigde deur is opnieuw behandeld 

en geschilderd. 
 

Voor de aanpak van de gladde galerijvloeren aan de 

Deken van Erpstraat zijn offertes opgevraagd. 

De aanpak nadert zijn voltooiing. Voor enkele andere 

complexen wordt nog naar oplossingen gezocht. 
 

In een tuin was een natte bovenlaag geconstateerd, met 

daaronder een harde leemlaag. Na een regenbui was 

dit een grote modderpoel. Dit is in goed overleg met 

Wovesto opgelost.

Niet alle zaken die bij het spreekuur binnenkomen, kunnen worden 
opgelost. Zo zijn er enkele overlastsituaties gemeld, die Wovesto 
al langere tijd in behandeling heeft. Hoewel wij dan toch willen 
luisteren en eventueel een advies kunnen geven, is het niet onze 
rol om te bemiddelen. We verwijzen dan door naar Wovesto of 
naar Buurtbemiddeling.

Penningmeester
Binnen het bestuur bestaat een vacature voor de functie 
van penning meester. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft 
met cijfers en zich belangeloos wil inzetten voor de HBV. 
Interesse in volkshuisvesting is een pre. 

Lid Initiatiefgroep
Wij zoeken iemand met interesse voor volkshuisvesting. 

Stuur uw sollicitatie aan: HBV Sint Oedenrode t.a.v.  
de heer Smulders, Deken van Erpstraat B 306, 5492 DG, 
Sint-Oeden rode of mail naar hbv@wovesto.nl

Ledenvergadering
Met onze eerstvolgende Ledenvergadering sluiten we aan 
bij de Algemene Ledenvergadering van Wovesto. Deze vindt 
plaats op 8 december om 19.30 uur in De Ontmoeting in 
Odendael. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.

Vacatures 
HuurdersBelangenVereniging


