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U vindt hier onze antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op 
uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Deze lijst wordt 
doorlopend up-to-date gehouden. 

1. Waarom gaan Huis & Erf en Wovesto fuseren? 

Er zijn een aantal redenen voor onze fusie: 

- Met de fusie worden we één grote organisatie die nu en in de toekomst haar professionaliteit 

kan vergroten. Dit komt ten goede aan onze klanten en sluit ook aan bij het beter kunnen 

voldoen aan de huidige eisen van wet- en regelgeving. 

- Mede omdat er aan woningcorporaties allerlei heffingen worden opgelegd, zijn we op zoek 

naar een bredere financiële basis. Deze bereiken we door, in plaats van als twee kleine 

woningcorporaties voort te bestaan, één grotere te vormen. 

- Door middel van de fusie bereiken we synergievoordelen en besparen we op de 

bedrijfslasten. Met deze besparing komen er meer middelen beschikbaar om in te zetten voor 

de sociale volkshuisvesting. 

- Sinds begin dit jaar zijn Sint-Oedenrode en Schijndel (samen met Veghel) onderdeel van de 

gemeente Meierijstad. Door richting deze gemeente met één mond te kunnen spreken, 

vergroten we onze slagkracht. 

2. Op welke datum is de fusie een feit? 

1 januari 2018. 

3. De nieuwe woningcorporatie krijgt een nieuwe naam. Wat ga ik hiervan merken? 

De nieuwe naam Woonmeij is bekend gemaakt aan onze leden tijdens de Algemene 

Ledenvergaderingen van 6 december 2017. Vanwege de grote impact van de naamswijziging is het 

niet mogelijk om op 1 januari 2018 de nieuwe naam al op alle fronten te gebruiken. Er zal dan ook 

sprake zijn van een overgangsperiode waarin u zowel onze nieuwe naam als ook soms nog de namen 

van de oude woningcorporaties voorbij ziet komen. In deze overgangsfase kiezen we ervoor om de 

klantprocessen voorop te stellen. Onze eerste focus is daarom gericht op de dienstverlening aan onze 

klanten. De invoering van de naam start direct per begin 2018 en wordt daarna geleidelijk afgerond. 

4. Gaan de twee verenigingen Huis & Erf en Wovesto over in een nieuwe vereniging of is 

de nieuwe organisatie een stichting?  

Beide woningcorporaties waren verenigingen. Als gevolg van de fusie verandert de rechtsvorm niet. 

Woonmeij is dus een vereniging. 

5. Zijn de Zelfstandige HuurdersVereniging Schijndel en de HuurdersBelangenVereniging  

Sint-Oedenrode betrokken bij de totstandkoming van de fusie? 

Ja, zij hebben een positief advies over de fusie uitgebracht. 

6. Zijn de ondernemingsraden van Huis & Erf en Wovesto betrokken bij de totstandkoming van 

de fusie? 

Ja, zij hebben aan de directeur-bestuurders een positief advies over de fusie uitgebracht. 

 



 

 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF 
EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 2 januari 2018)    

2 
 

7. Hoe zijn de leden van Huis & Erf en Wovesto betrokken bij de totstandkoming van de fusie? 

Op 30 november 2015 ondertekenden Huis & Erf en Wovesto een intentie-overeenkomst om te 

fuseren. Daarna hebben de volgende bijeenkomsten met de leden plaatsgevonden: 

- ‘Rondetafelbijeenkomsten’ en een gezamenlijke informatieve ledenvergadering om helder te 

maken wat de waarde van de samenwerking tussen Huis & Erf en Wovesto is en om aan te 

geven waar de beoogde fusie-organisatie voor staat. 

- Afzonderlijke Algemene Ledenvergaderingen van Huis & Erf en Wovesto op 17 mei 2017, in 

deze vergaderingen hebben de leden van beide woningcorporaties ingestemd met de 

voorgenomen fusie. 

- De laatste afzonderlijke Algemene Ledenvergaderingen van Huis & Erf en Wovesto op 6 

december 2017, in deze vergaderingen hebben de leden van beide woningcorporaties 

definitief ingestemd met het fusievoorstel. Hiermee zijn ook de statuten van de nieuwe 

woningcorporatie vastgesteld.  

8. Waarom was er op 20 december 2017 nog een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering? 

Deze eerste gezamenlijke Algemene Ledenvergadering was nodig om nog vóór de fusiedatum een 

aantal zaken aan de leden voor te leggen. De Algemene Ledenvergadering had een adviesrecht op 

een aantal specifiek onderwerpen: 

- De begroting 2018 en de meerjarenbegroting. 

- Het Bestuursreglement en het reglement Raad van de Commissarissen. 

9. Wie zijn de leden van de Raad van Commissarissen van Woonmeij? 

Zeven leden van de huidige Raden van Commissarissen van de beide woningcorporaties vormen de 

nieuwe Raad van Commissarissen. Door natuurlijk verloop zal dit aantal uiteindelijk op vijf uitkomen. 

Eind 2018 zijn er zes leden, waarna medio 2019 vijf commissarissen resteren. 

De commissarissen zijn: Rini Braat, Daan Hermes, David Lauwen, Wim Kelders, Annemarie Moons,  

Eric Schellekens en Huub van de Ven. Daan Hermes wordt voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. 

10. Wie vormt de directie van Woonmeij? 

Leo Overmars en Mark Wonders worden samen de directie van Woonmeij. Onderling verdelen zij hun 

taken. 

11. Wat zijn de gevolgen voor het personeel? 

Er vallen geen ontslagen. Iedere medewerker met een vast dienstverband krijgt een functie bij 

Woonmeij. 

12. Hoe gaan de Zelfstandige HuurdersVereniging Schijndel en de HuurdersBelangen-

Vereniging Sint-Oedenrode verder? 

Beide verenigingen dienen nog een keuze te maken hoe zij vanaf 1 januari 2018 verder gaan. Hierop 

heeft de woningcorporatie geen directe invloed. 
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13. Welke thema’s staan centraal in de visie van Woonmeij? 

In een notitie met de titel ‘Samen’ is in vijf thema’s uitgewerkt waar de nieuwe organisatie voor staat. 

Op deze thema’s kunt u ons als huurder aanspreken: 

- Beschikbaarheid 

We zijn er voor de sociale doelgroep -de mensen met de lage inkomens- ook als deze in 

omvang toeneemt. We hebben daarbij ook aandacht voor starters, senioren, urgenten, 

mensen die zorg nodig hebben en statushouders. Een divers woningaanbod is het 

uitgangspunt. De focus ligt op ons huidige werkgebied; de gemeenten Meierijstad en Sint-

Michielsgestel. 

- Betaalbaarheid 

We zijn er voor de mensen met de lage inkomens. We willen woningen aanbieden, die qua 

huurprijs passen bij het inkomen. We houden daarbij rekening met de huurtoeslaggrenzen. 

- Duurzaamheid 

We willen energiezuinige woningen aanbieden. Niet alleen vanwege het beperken van de 

woonlasten, maar ook vanuit het oogpunt van wooncomfort en duurzaamheid. 

- Financiële continuïteit 

We moeten een financieel gezonde organisatie zijn om onze ambities te kunnen waarmaken. 

Daar zorgen we dan ook voor. Onze aandacht ligt niet bij geld op de bank, maar bij geld om te 

investeren nu en in de toekomst 

 

- Betrokkenheid 

Als organisatie staan we dicht bij onze bewoners. We zijn bereikbaar, aanspreekbaar en 

slagvaardig. We staan in goed contact met onze klant en met onze andere belanghouders. 

SAMEN STERK 

Als Woonmeij kunnen we invulling geven aan de nieuwbouwopgave en de duurzaamheidsambities, 

we kunnen efficiënter werken en de klant beter bedienen. Ook zullen de bedrijfslasten dalen doordat 

we kunnen besparen op kosten. Kortom: Samen sterk! 

14. Zijn er verdere fusieplannen? 

Nee, dit is niet het geval. 

15. Hoe groot is Woonmeij vergeleken met andere regionale woningcorporaties? 

Woonmeij is actief in de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel en bezit 5.000 woningen.  

St. Joseph in Boxtel heeft ongeveer 4.200 woningen. Area (Veghel en Uden) heeft ongeveer 8.000 

woningen.  

16. Wat merken de huurders/woningzoekenden van de fusie? 

Als één grote organisatie kunnen we nu en in de toekomst onze professionaliteit vergroten en hebben 

we ruimere financiële middelen. Daardoor kunnen we beter werk leveren voor onze huurders/woning-

zoekenden en zijn we meer in staat om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming van ons huidige 

woningaanbod. Daarnaast krijgt de nieuwe woningcorporatie een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl 

en een nieuwe website. 
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17. Krijgt Woonmeij een nieuwe website? 

Ja, dit is nog in voorbereiding. Zodra onze nieuwe website in de lucht is, informeren wij u hierover.  

18. Kunnen de voormalige huurders van Huis & Erf vanaf 1 januari 2018 gebruik blijven maken 

van het klantportaal mijnhuisenerf.nl? Krijgt Woonmeij een nieuw klantportaal? 

De voormalige huurders van Huis & Erf kunnen gebruik blijven maken van mijnhuisenerf.nl.  

Op een later moment kunnen alle huurders, ook de voormalige huurders van Wovesto, van een 

klantportaal van Woonmeij gebruik maken. Zodra dit mogelijk is, informeren wij u hierover. 

19. Gaat Woonmeij gebruik maken van nieuwe e-mailadressen? 

Ja, dit is nog in voorbereiding. Zodra er sprake is van nieuwe e-mailadressen, informeren wij u 

hierover.  

20. Waar kan ik vanaf 1 januari 2018 als huurder/woningzoekende telefonisch terecht?  

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 08.30 tot 12.00 uur telefonisch 

bereikbaar via het algemeen telefoonnummer (073) 544 06 06.  

Mocht u per ongeluk het oude telefoonnummer van Wovesto gebruiken, dan wordt uw gesprek 

automatisch naar het nieuwe algemeen telefoonnummer doorgeleid. U merkt hier niets van.  

Indien u voor een reparatieverzoek belt, wordt u er via een keuzemenu op geattendeerd om het aparte 

telefoonnummer voor reparatieverzoeken te gebruiken. 

 

21. Waar kan ik vanaf 1 januari 2018 als huurder voor reparatieverzoeken terecht? 

Voor reparatieverzoeken hebben wij een apart telefoonnummer: (073) 544 06 07.  

Voormalige huurders van Huis & Erf kunnen hun reparatieverzoek ook blijven indienen via 

mijnhuisenerf.nl. Op een later moment kunnen alle huurders, ook de voormalige huurders van 

Wovesto, voor het indienen van een reparatieverzoek van een klantportaal van Woonmeij gebruik 

maken. Zodra dit mogelijk is, informeren wij u hierover. 

22. Welke kantoren heeft Woonmeij vanaf 1 januari 2018?  

Het huidige kantoor van Huis & Erf, Kerkendijk 55 in Schijndel is groot genoeg om de medewerkers 

van Woonmeij in onder te brengen. Dat zal dan ook gebeuren.  

Om onze huurders in Sint-Oedenrode te bedienen, behouden we een kleine vestiging in het huidige 

gebouw van Wovesto. 

23. Waar kan ik vanaf 1 januari 2018 als huurder/woningzoekende op kantoor terecht? 

Op maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) is de balie, zowel in Schijndel als in  

Sint-Oedenrode, geopend van 08.30 tot 12.00 uur. In de middagen zijn onze vestigingen op afspraak 

voor bezoek geopend.  

Op beide vestigingen kunt u uitsluitend pinnen. Het is dus op onze vestiging in Sint-Oedenrode niet 

langer mogelijk om contant te betalen. 

24. Gaat Woonmeij gebruik maken van Twitter, LinkedIn, Facebook? 

Ja, dit is nog in voorbereiding. Zodra onze nieuwe accounts in de lucht zijn, informeren wij u hierover. 

Tot die tijd maken wij gebruik van de accounts van Huis & Erf en Wovesto. 

25. Verandert het toewijzingsbeleid? 

Nee, dit is niet het geval. 
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26. Verandert het huurprijsbeleid of mijn huidige huur? 

Nee, als gevolg van de fusie verandert uw huidige huur niet. Het huurprijsbeleid van Huis & Erf en 

Wovesto wordt wel gelijkgesteld. Dit zal echter voor u als zittende huurder geen directe nadelige 

gevolgen hebben. 

27. Waarom is voor de voormalige huurders van Wovesto het systeem van waarborgsommen 

veranderd? 

Huis & Erf maakte geen gebruik van waarborgsommen. Besloten is om als nieuwe organisatie hier 

ook geen gebruik meer van te maken. Daarom hebben de voormalige huurders van Wovesto in 

oktober 2017 de betaalde waarborgsommen teruggestort gekregen. 

 

 

Onze contactgegevens VANAF 1 JANUARI 2018 op een rij 

Bezoekadres Woonmeij Kerkendijk 55 

5482 KG Schijndel 

Postadres (let op, niet voor facturen) Postbus 19 

5480 AA Schijndel 

Klantportaal voor voormalige huurders Huis & Erf mijnhuisenerf.nl 

Algemeen telefoonnummer 

- Bereikbaar op maandag t.m. vrijdag 

(uitgezonderd feestdagen) van 08.30 tot 

12.00 uur 

(073) 544 06 06 

 

Reparatieverzoeken via: 

 

(073) 544 06 07 

of 

mijnhuisenerf.nl (voormalige 

huurders Huis & Erf)  

Vestiging Schijndel 

- Open op maandag t.m. vrijdag 

(uitgezonderd feestdagen) van 08.30 tot 

12.00 uur 

- In de middagen op afspraak voor bezoek 

geopend 

Kerkendijk 55 

5482 KG Schijndel 

 

 

Vestiging Sint-Oedenrode 

- Open op maandag t.m. vrijdag 

(uitgezonderd feestdagen) van 08.30 tot 

12.00 uur 

- In de middagen op afspraak voor bezoek 

geopend 

Van Rijckevorsel van Kessellaan 1a 

5491 GD Sint-Oedenrode 
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