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In 2012 heeft Wovesto Elly Konings benaderd om te helpen een Huurders-
BelangenVereniging op te richten. Mede door de inzet van Elly is die vereniging 
tot stand gekomen; in oktober 2013 zijn de handtekeningen onder de statuten 
gezet.
Door Elly’s drukke werkzaamheden bij Vluchtelingenwerk vindt zij het werk 
voor de HBV nu teveel worden. De functie van secretaris binnen een bestuur is 
immers een functie die veel tijd kost. Vanaf 2012 tot 2016 heeft Elly die functie 
tot ieders tevredenheid vervuld. Wij bedanken Elly dan ook voor haar jarenlange 
inzet.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 juni hebben we al afscheid van 
Elly genomen, maar langs deze weg willen we haar, namens het bestuur en de 
werkgroepen van de HBV, nogmaals bedanken. Elly, bedankt, het ga je goed.

Afscheid Elly Konings

Vanaf 1 januari 2017 is Meierijstad een feit. De afzonder-
lijke huurdersbelangenverenigingen van Wovesto, Huis & Erf 
en Area hebben, als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015, 
hun eerste prestatieafspraken met de betreffende gemeenten 
en corporaties nog maar net gemaakt en worden nu alweer 
geconfronteerd met een geheel nieuwe situatie, door de fusie 
van de drie gemeenten.
Wat betekent dit voor het vervolgoverleg en de volgende pres-
tatieafspraken? En hoe worden nu de jaarlijkse huur afspraken 
gemaakt? Komt er een nieuw overlegorgaan? Allemaal vragen 
die nu op ons af komen.
Er is één gemeente, er zijn drie woningcorporaties en drie 
huurdersbelangenverenigingen. Twee van deze corporaties, 
Wovesto en Huis & Erf, zijn fusiegesprekken opgestart. Beiden 
zijn verenigingen. Area daarentegen is een stichting.
Met het samengaan van de gemeenten wordt er ook over 
gedacht de huurdersbelangenverenigingen samen te voegen. 
Inmiddels hebben hierover twee gesprekken plaatsgevonden 
en zijn er vervolgafspraken gemaakt.
Er ligt een voorstel om verdere gesprekken onder begeleiding 
van een onafhankelijke procesbegeleider te laten plaatsvinden. 
Als de fusie Meierijstad op 1 januari 2017 een feit is, zal er 
mogelijk een nieuw overlegorgaan ontstaan. Of dit in de vorm 
van een huurdersbelangenvereniging is, is nog niet duidelijk. 
Als HBV Sint-Oedenrode zijn wij heel benieuwd hoe het straks 
ingevuld gaat worden.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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