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Openingstijden
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Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte.

Facebook  www.facebook.com/wovesto

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte.

Twitter  www.twitter.com/wovesto

Reparatieverzoeken
Is er in uw woning iets kapot en heeft dit een spoed-
eisend karakter? U kunt uw reparatieverzoek 24 uur 
per dag aan ons doorgeven via: (0413) 47 69 10.

Niet spoedeisende klachten kunt u via onze website 
melden: www.wovesto.nl. U mag ons hiervoor natuur-
lijk ook gewoon bellen: (0413) 47 69 10.

Leo overmars
directeur-bestuurder

Een goed humeur
Wat ziet de wereld er toch heel anders uit als het weer meewerkt. Het is alsof iedereen goede zin 

krijgt. Dat goede humeur krijgt u hopelijk ook als u leest waar Wovesto mee bezig is. Al is fuseren 

een kwestie waar we verschillend over denken, de hoofdlijn van de reacties van huurders en  

rondetafelgesprekken is dat ieder de voordelen ervan in ziet. We willen als gelijkwaardige partijen 

samen verder gaan. En niet te vergeten, dezelfde dienstverlening met eigen, bekende mensen.

Ook na de fusie draait de volkshuisvesting gewoon door. Samen met wethouder Witlox hebben we 

al een “hoogste punt” en “eerste steen” gevierd. Dat is waar Wovesto samen met de gemeente voor 

gaat; bouwen, want het woningtekort is te groot. 

Verder leest u hoe Mieke al 18 jaar veel plezier heeft in haar werk voor u als huurder. Daar hoef 

je meneer en mevrouw Daniels niets over te vertellen, zij zijn al veel langer een tevreden Wovesto 

huurder.

Ten slotte hoop ik dat u ook goede zin krijgt van de lage huurverhoging dit jaar. Goed voor uw por-

temonnee, maar ook voor mijn en uw humeur.

Naast veel leesplezier wens ik u een zonnige zomer en een goed humeur.  

voorwoord
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Er zijn inmiddels met de leden  
een aantal gesprekken gevoerd 
rond de fusieplannen van Wovesto 
en Huis & Erf.

Meneer en mevrouw Daniëls  
vertellen waarom zij al meer dan  
51 jaar tot volle tevredenheid huurder 
zijn van Wovesto.

Wethouder Eus Witlox deelt zijn 
visie over wonen in Meierijstad en de 
samenwerking met Wovesto.

Baliemedewerkster Mieke Koolen 
vindt het belangrijk dat vragen  
en opmerkingen vlot afgehandeld 
worden.

4 & 5 6

7 8

5 UITgElIchT Jaarlijkse huurverhoging;
8 PROjEcTEn Sluitappel-Noord, Azaleastraat, 
  Pastorie Boskant, Mater Lemmensstraat, 
  Elzenpad 2e fase;
10 nIEUwTjEs Oplevering Sluitappel-Noord;
  Per direct te huur;
  Algemene Ledenvergadering;
11 nIEUwTjEs Klachtenadviescommissie;
  Aan u het woord;
11 OPROEP Tuinonderhoud;
12 Huurdersbelangenvereniging.

En verder:

inhoud
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IntentIeovereenkomst  In ons ondernemingsplan 2015-2018 
staat onze intentie om te fuseren. Dit werd concreet door het 
ondertekenen van de intentieovereenkomst om te komen tot 
een juridische fusie met Huis & Erf uit Schijndel. Deze over-
eenkomst is op 30 november 2015 ondertekend. In de Leden-
vergadering van december 2015 hebben wij daar melding van 
gemaakt. In deze overeenkomst wordt de intentie uitgespro-
ken om uiterlijk 1-1-2018 de fusie te laten plaatsvinden.

rondetafeLgesprekken  In mei en juni 2016 heeft Wovesto 
gesprekken georganiseerd met belangstellende huurders en 
woningzoekenden. Wij hebben daarbij aangegeven wat voor 
ons het belang is van de fusie. Ook onze leden gaven aan wat 
zij belangrijk vinden bij een fusie. Zo werd er onder andere 
aangedrongen op gelijkwaardigheid tussen beide partijen en 
het voortzetten van het (hoge) niveau aan dienstverlening. 
Tijdens de Ledenvergaderingen van 2016 is er verslag uitge-
bracht van deze bijeenkomsten.

UItwerkIng  Zowel binnen de beide organisaties, als tussen 
de bestuurders en de Raden van Commissarissen is er vervol-
gens uitgebreid gesproken over de consequenties en verdere 

uitwerking van de voorgenomen fusie. Helaas heeft dit proces 
enige vertraging opgelopen door een bestuurderswissel bij 
Huis & Erf. Deze heeft overigens geen invloed op de wens van 
beide organisaties om de fusie door te laten gaan.

gezamenLIjke overLeggen  Fuseren is geen aangelegen-
heid die alleen bestuurders of Raden van Commissarissen aan 
gaat. Daarom is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd, 
waar verschillende partijen elkaar beter leerden kennen.  
Zo hebben de personeelsleden van beide organisaties al  
twee keer een kennismakingsbijeenkomst gehad.  
Op 22 februari 2017 was er een gezamenlijke Rondetafel-
bijeenkomst waaraan leden van Wovesto en Huis & Erf 
deelnamen. Een gezamenlijk overleg tussen bestuurders en 
de beide huurdersorganisaties vond plaats op 10 april. En op 
19 april 2017 was er een gezamenlijke informatieve leden-
vergadering, waar vooral werd stil gestaan bij de visie en de 
meerwaarde van de gefuseerde organisatie.      
De rode draad in al deze bijeenkomsten is dat alle partijen het 
belang zien van fuseren. Hierbij spelen zaken als “efficiency 
van de organisatie”, “financiële armslag” en “positie binnen 
de gemeente Meierijstad” een belangrijke rol.

Een jaar geleden schreven we in het 

voorwoord van Beknopt over onze 

wens om te fuseren met huis & Erf  

uit schijndel. Vervolgens hebben er 

onder andere een aantal Rondetafel-

bijeenkomsten plaatsgevonden en is 

het onderwerp besproken op onze  

ledenvergaderingen. In dit artikel  

zetten we de zaken weer op een rijtje.

Stand van zaken
Fusie Wovesto – Huis & Erf 
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Op 1 juli aanstaande vindt de jaarlijkse huurverhoging 
plaats. Alle huurders vinden eind april een brief op de 
deurmat, met de huurprijsverhoging. Voor huurders 
doorgaans geen prettig bericht. Het goede nieuws is 
echter dat na jaren van forse verhogingen, de huur-
verhoging dit jaar erg laag is.

BElEiD  Jaarlijks maakt Wovesto de afweging welke huur-
verhoging zij aan haar huurders zal doorrekenen. Daarbij zijn 
een aantal zaken van belang, zoals het feit dat Wovesto een 
financieel gezond bedrijf moet blijven en dat we de kwaliteit 
van de woningen hoog willen houden. Uiteraard willen we ook 
kostenstijgingen (de inflatie) compenseren. Voor ons is echter 
ook de betaalbaarheid van de woningen van belang.
De minister bepaalt de zogenaamde maximale huursomstij-
ging. Dat is het verschil tussen het totaal aan huurinkomsten 
op 1 januari 2017 en 1 januari 2018. Deze huursom mag  
maximaal met 1,3% stijgen.

JaarliJKsE HUUrVErHoging  aangezien huurprijzen soms 
tussentijds worden aangepast (bij een huurderswisseling) en 
er een maximum huursomstijging is van 1,3%, kan de jaarlijkse 
huuraanpassing per 1 juli aanstaande slechts 0,6% gemiddeld 
zijn. Per woning ligt de huurstijging tussen 0,3 en 1,1%.

Huursombenadering

Jaarlijkse huurverhoging

LedenvergaderIng  Veel stappen zijn er 
inmiddels gezet om te komen tot fusie. Maar 
uiteindelijk is het aan de leden om hierover te 
beslissen. Daarom zal op 17 mei aanstaande aan 
de ALV de vraag worden voorgelegd of zij kan in-
stemmen met een fusie tussen Wovesto en Huis 
& Erf. Na instemming van de vergadering kan 
aan de nieuwe vereniging vorm worden gegeven.
Het streven is om per 1-1-2018 hiermee klaar te 
zijn.  

Onze leden worden bij deze van harte uitgeno-
digd om de algemene ledenvergadering op 17 
mei bij te wonen. 

Wovesto heeft voor al haar woningen zogenaamde “streefhu-
ren” vastgelegd. Dit zijn de huurprijzen, die naar onze mening 
het best bij de betreffende woningen passen. Bij de jaarlijkse 
huurverhoging (en ook bij mutatie) houden we rekening met 
deze streefhuur. Dat betekent dat woningen die een huurprijs 
hebben die dicht bij de streefhuur ligt, een lage huurverho-
ging (0,3%) krijgen. Woningen met een huurprijs ver onder de 
streefhuur krijgen een wat hogere huurverhoging (1,1%). Daar-
naast kennen we een midden categorie die 0,75% krijgt.  
al met al een gemiddelde huurverhoging van slechts 0,6%.
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Al 51 jaar huren meneer en mevrouw Daniëls tot volle tevredenheid bij Wovesto. 
Ze woonden meer dan 45 jaar in een tussenwoning aan de Hertog Janstraat.  
Het was dus best even wennen toen ze in 2013 verhuisden naar een appartement 
aan de Deken van Erpstraat. Maar al snel hadden ze hier goede aard!

naast is meneer Daniëls twee keer per week te vinden bij de 
jeu de boulesbaan in het atrium en is hij lid van de bewo-
nerscommissie. Mevrouw Daniëls gaat elke week kaarten in 
het complex. Daarnaast is het stel nog heel actief buiten de 
deur. “Het is een uitkomst dat we nu midden in het dorp én 
toch rustig wonen,” vinden ze. “En ook belangrijk: het is 
hier gewoon heel veilig en gemoedelijk wonen. Daar genie-
ten we elke dag weer van.”

‘We hebben hier goede aard’

Begin jaren 60 kwamen meneer en mevrouw Daniëls in 
Eerschot wonen. ”ons huis was zo’n half jaar oud,” ver-
telt mevrouw Daniëls. “De eerste jaren huurden we van 
de gemeente. We hadden  behoorlijke pech, want in die 
tijd hadden we regelmatig wateroverlast.” Toch heeft het 
echtpaar met veel plezier in de Hertog Janstraat gewoond. 
Zeker nadat in 1984 Wovesto de huurwoningen overnam. 
“Bij Wovesto is alles altijd goed geregeld,” vindt meneer 

Daniëls. ”als er iets is, hoef je maar te bellen en het wordt 
opgelost. En er is weinig verloop. Daardoor kennen wij de 
mensen van Wovesto en zij kennen ons. Dat is fijn.”

actIef steL  Meneer en mevrouw Daniëls zijn tevreden 
huurders, al werden ze bijna kopers. “op een gegeven 
moment konden we onze woning kopen van Wovesto. Daar 
hebben we serieus over nagedacht,” vertellen ze. ”Maar we 
zijn blij dat we het niet gedaan hebben. Want een paar jaar 
later zijn we verhuisd naar ons appartement.“ natuurlijk 
was het moeilijk om na zoveel jaar hun vertrouwde huis en 
buurt achter te laten. ”De eerste drie maanden voelde ik 
me levend begraven,“ grapt meneer Daniëls. als ferven-
te doe-het-zelver miste hij aanvankelijk de ruimte om te 
klussen. Maar al snel ging hij voor medebewoners kleine 
klussen klaren. En hij helpt ze altijd met veel plezier. Daar-

In de bLoemetjes gezet
meneer en mevrouw  
daniëls zijn al jaren blij 
met hun huis én met  
wovesto. vorig jaar  
vierden zij als huurder 
hun gouden jubileum en 
zijn zij in de bloemetjes 
gezet. Het was een  
gezellige bijeenkomst  
met een ‘gouden randje’!

thuis bij …



Vanaf dit jaar wonen Rooienaren in de gemeente Meierijstad. het gemeentehuis 
staat letterlijk wat verder van de mensen af. Maar Eus witlox, wethouder zorg, 
volkshuisvesting en volksgezondheid, wil dat de gemeente dicht bij de mensen 
blijft staan. “De lijntjes waren kort en dat houden we zo. Daarom werken we  
als gemeente intensief samen met wovesto. Op die manier kunnen we samen 
met de huurders de leefbaarheid op peil houden en waar nodig verbeteren.  
het is belangrijk dat mensen met veel plezier in een leefbare buurt kunnen  
wonen. Een fijn huis is immers veel meer dan een dak boven je hoofd!”

InTERVIEw MET EUs wITlOx, wEThOUDER MEIERIjsTaD

Mensen moeten veilig en plezierig kunnen wonen. Maar wat 
plezierig wonen is, kan per persoon verschillen. “Dat is ook 
het mooie van Meierijstad,” vindt wethouder Witlox. “We 
hebben verschillende kernen met elk hun eigen karakter. 
Het is uniek hoe we het dorpse en stedelijke in één gemeente 
combineren. Deze diversiteit maakt onze gemeente aantrek-
kelijk om in te wonen. En het biedt ook nog economische 
kansen. Want als mensen graag in Meierijstad werken én 
wonen is dat ook goed voor onze economie. Tegelijkertijd 
moeten we er voor zorgen dat iedereen in onze gemeente fijn, 
veilig en gezond kan wonen. Daarom werken we met de vier 
woningcorporaties in Meierijstad aan betaalbare huisvesting. 
We hebben daarbij ook oog voor kwetsbare groepen, zoals 
statushouders of mensen die beschermd willen wonen. En we 
hebben extra aandacht voor de woonbehoefte van bijvoor-
beeld jongeren en ouderen. Daar hebben de vier corporaties 
interessante ideeën en plannen voor. Het mooie is dat we 
die met elkaar kunnen gaan delen. Samen weten we meer en 
kunnen we meer. Dat komt ten goede aan onze inwoners!”

toekomstwensen  Onderlinge samenwerking en kruis-
bestuiving vindt wethouder Witlox belangrijk. Niet alleen 
tussen de woningcorporaties en de gemeente. Maar zeker 
ook tussen de huurders, woningcorporaties, gemeente en 
maatschappelijke organisaties. “Huurders hebben vaak goede 
ideeën over een aantrekkelijke woonomgeving. Daarom is het 
goed dat die gehoord worden, zoals bij de huurdersbelangen-
organisatie van Wovesto. Als relatief kleine corporatie kent 
ze haar huurders en de huurders kennen Wovesto. Daardoor 
weet de corporatie goed wat er leeft bij huurders en wat de 
toekomstwensen zijn. Dat vind ik echt een kracht van Woves-
to.” Wethouder Witlox benadrukt dat de woningbehoeften na 

de gemeentelijke fusie niet ineens veranderd zijn. “We gaan 
aan de slag met de bestaande plannen en uitdagingen. Eén 
daarvan is het verduurzamen van bestaande woningen. Maar 
ook met het leefbaar houden van de kleinere kernen. Je ziet 
dat bewoners daar vaak heel interessante ideeën over hebben. 
Dat geldt ook voor hun visie op de woonbehoefte. Zo biedt het 
voormalige gemeentehuis van Schijndel inmiddels onderdak 
aan jongeren. Het is een mooi voorbeeld hoe we als gemeente, 
woningcorporatie en inwoners maatwerk kunnen leveren. Het 
laat zien dat we samen gewoon verder komen. Daarom bouw 
ik graag aan een fijne samenwerking met Wovesto en haar 
huurders.”

“Een fijn huis is veel meer 
dan een dak boven je hoofd”
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8:00

als baliemedewerkster ben 
ik vaak het eerste aan-
spreekpunt voor huurders. 
niet alleen aan de balie, 
maar ook via de telefoon en 
e-mail. Ik begin mijn werk-
dag met het beantwoorden 
van de e-mail. ondertussen 
rinkelt de telefoon regel-
matig. de meeste mensen 
kan ik vlot helpen, zoals 
de jongeman die zich wil 
inschrijven en de oudere  
dame die een lekkage 
meldt. Ik vind het belangrijk 
dat vragen en opmerkingen 
vlot afgehandeld worden. 
gelukkig vinden al mijn 
collega’s van wovesto dat 
ook! Logisch dus dat onze 

onderhoudsmedewerker 
vandaag nog naar de lekka-
ge gaat kijken. Ik plan dat 
meteen in. want ook het 
inplannen van werkzaam-
heden voor de buitendienst 
hoort bij mijn werk.

Mieke Koolen
BAlIEMEDEWERKSTER

Opgeleverde woningen

sLUItappeL-noord  Medio 2016 is Wovesto gestart 
met de bouw van 8 sociale huurwoningen aan de  
Van der Lindenstraat in het bestemmingsplan  
Sluitappel-Noord. Als eerste project van de  
Rooise Gaard zijn de woningen op 3 en 4 april 2017 
opgeleverd en aansluitend zijn de sleutels overhan-
digd aan de nieuwe huurders. Ondanks de winter en 
het natte voorjaar is de bouw op tijd klaar. De nieuwe 
huurders zijn dolblij dat ze aan de slag kunnen op 
hun nieuwe stek.

azaLeastraat Eind oktober 2016 is het voormalige 
kantoor op de hoek Azaleastraat/Anjerlaan in  
Nijnsel gesloopt en daarna is direct gestart met de 
bouw van 3 patio huurwoningen. Op 15 maart 2017 
hebben we samen met wethouder Witlox van  
Meierijstad en de nieuwe huurders het bereiken van 
het hoogste punt van de woningen gevierd. In mei zijn 
de nieuwe woningen opgeleverd en aansluitend zijn 
de sleutels van de woningen uitgereikt aan de nieuwe 
huurders. De gemeente start binnenkort met het aan-
brengen van extra parkeerplaatsen aan de Anjerlaan.

pastorIe boskant In september 2016 is gestart met het 
verbouwen van de voormalige pastorie van Boskant. In het 
gebouw zijn 6 kleine appartementen gerealiseerd die geschikt 
zijn voor alleenstaanden. De appartementen zijn medio april 
2017 opgeleverd en verhuurd.

projecten



onder werktijd

10:30 11:00

Het is even rustig aan de 
balie. daardoor heb ik 
tijd om mijn collega’s te 
ondersteunen met admi-
nistratief werk. mijn baan 
is erg afwisselend en dat 
vind ik prettig. maar het 
allerleukste aan mijn werk 
vind ik het contact met 
mensen. In mijn functie zijn 
inlevingsvermogen en een 
luisterend oor belangrijk. je 
moet begrijpen wat iemand 
écht wil vragen en daar-
voor binnen de regels een 
passende oplossing beden-
ken. daar zet ik me voor in, 
want iedereen wil graag op 
de juiste manier geholpen 
worden. service staat bij mij 
en mijn collega’s hoog in 
het vaandel!

mijn werkdag zit er weer op. 
Ik rond de laatste zaken af 
en sluit mijn computer af. 
morgen help ik graag weer 
huurders en collega’s. dat 
vind ik gewoon fijn en leuk 
om te doen. dat is ook de 
reden waarom ik al 18 jaar 
elke dag met plezier naar 
wovesto kom.

een huurder komt uitleg 
vragen over de toewijzings-
regels en vraagt hoe ons 
woningzoekendensysteem 
werkt. daar neem ik de tijd 
voor en ik leg het met alle 
plezier uit. Ik geef hem 
meteen folders mee over 
wie we zijn en wat we doen.

12:309:00

van 9.00 tot 12.30 uur kun-
nen mensen binnenlopen 
met hun vragen en ver-
zoeken. en daar maken ze 
ook veel gebruik van. deze 
huurster wil graag weten 
of ze zomaar een andere 
keuken mag plaatsen. Ik 
geef haar een korte uitleg 
en een informatiefolder 
mee. al snel komen nog 
meer huurders binnenlopen. 
de meesten ken ik wel. dat 
vind ik echt de kracht van 
wovesto: we zijn klein en 
kennen onze huurders goed. 
dankzij onze kleinschalig-
heid kunnen we huurders 
snel en goed helpen. 

Woningen in aanbouw 

mater Lemmensstraat Op 6 februari 
2017 is Wovesto gestart met de bouw van 
22 sociale huurappartementen. Daarvoor 
zijn eerst de oude woningen aan de Mater 
Lemmensstraat gesloopt. Op 15 maart 2017 
gaf wethouder Witlox van Meierijstad het 
officiële startsein voor de bouw, door het 
onthullen van het bouwbord (zie foto op 
pagina 7). De oplevering van de apparte-
menten is begin 2018.

eLzenpad 2e fase In mei 2017 is Wovesto 
gestart met de bouw van 11 sociale huur-
woningen in het bestemmingsplan Elzenpad 
te Boskant. De woningen komen direct  
achter de eerste twee blokken van de  
“Brabantwoningen” aan de Knotwilg te lig-
gen, die Wovesto ruim 4 jaar geleden heeft 
gebouwd. De oplevering van de 11 woningen 
is eind 2017.

9Beknopt



Wovesto heeft bij een aantal complexen parkeergarages, die los 
verhuurd worden. Als deze vrij komen, worden ze via de website 
van Wovesto aangeboden. Heeft u interesse in een garagebox, 
houd dan onze website in de gaten!

Ook hebben we nog een aantal parkeerplaatsen te huur in de 
parkeergarage van de Deken van Erpstraat. Heeft u interesse? 
Reageer dan direct via (0413) 47 69 10, of via info@wovesto.nl. 

Per direct te huur

op 3 en 4 april werden 8 woningen  
opgeleverd aan de van der Lindenstraat. 
op diezelfde dagen werden de sleutels 
uitgereikt aan de nieuwe bewoners.

Op woensdagavond 17 mei 2017 houdt 
Wovesto haar eerste Algemene Ledenver-
gadering van 2017. Tijdens deze vergade-
ring vragen wij de leden goedkeuring te 
geven aan de jaarrekening 2016. 

Een ander belangrijk agendapunt is 
besluitvorming over fusie met Huis & Erf 
uit Schijndel. Onze leden ontvangen tijdig 
een uitnodiging voor de Algemene Leden-
vergadering. 

Algemene
Ledenvergadering
Woensdagavond 17 mei a.s.

Oplevering Sluitappel-Noord 
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Onze huurder schrijft: “Het is een thema waar 
iedere huurder van een eengezinswoning mee te 
maken heeft en wat ook bij veel mensen een bron 
van irritatie is. Als je zo door de straten loopt 
met veelal huurhuizen, zie je dat er veel mensen 
zijn die hun tuin keurig netjes hebben ingericht 
en deze ook heel goed onderhouden. De mees-
te mensen zijn er zelfs heel trots op! Echter een 
doorn in het oog is het als je plotseling tussen 
die mooi aangelegde tuinen één of meer “tuinen” 
tegen komt die volledig verwaarloosd zijn. Er zijn 
huizen bij waarvan de voortuin een opslagruim-
te is geworden van rommel, fietsen, containers, 
plastic zakken enz. Ergens anders laat men alles 
maar groeien en zie je echt door de bomen het 
bos niet meer. Weer ergens anders lijkt de tuin op 
een kopie van een wild stuk hei of weiland uit de 
Veluwe! Alleen de grazers ontbreken nog! Kort-
om er zijn ook mensen die er een grote zooi van 
maken.
Nu hoeft niet iedereen een prachtig mooi aange-
legde tuin te hebben, alles heeft immers ook met 
budget, man/vrouw kracht en groene vingers te 
maken, maar toch …
Ik vind dat de mensen hier wel eens een keer op 
gewezen mogen worden, ze hebben immers ook 
de plicht om het aanzien van de straat en de wijk 
op niveau te houden.”

Wij hebben daar als Wovesto niets aan toe te 
voegen en kunnen de oproep alleen maar onder-
schrijven.

Tuinonderhoud 
Het aanzicht van uw straat

In de vorige Beknopt plaatsten wij  
een oproep, aan u als lezer, om iets  
op papier te zetten over het “wonen  
in uw buurt”. Wij ontvingen hierop van 
een van onze huurders een oproep aan 
ons, om aandacht te besteden aan het  
thema tuinonderhoud of liever gezegd, 
het gebrek aan tuinonderhoud. 

vindt er bij u in de straat een leuk buurtfeest 

plaats? organiseert u samen met de buren een 

“opschoonactie”? woont er bij u in de buurt 

iemand die zich op een bijzondere manier inzet 

voor de leefbaarheid in uw wijk? en vindt u het 

ook nog eens leuk, om daarover iets op papier 

te zetten? U kunt uw bijdrage opsturen aan 

beknopt@wovesto.nl. In de volgende beknopt 

plaatsen we graag een leuke inzending. 

Aan u het woord
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Klachtenadviescommissie
Als u als huurder of woningzoekende niet tevreden bent over 
de behandeling door medewerkers van Wovesto, of de manier 
waarop zij de regels hebben toegepast, kunt u hierover in 
gesprek met de medewerkers zelf. Eventueel is de manager 
daarbij aanwezig. Als u na dit gesprek nog niet tevreden bent, 
kunt u een klacht indienen bij de directeur-bestuurder. Leidt 
ook deze stap niet tot tevredenheid dan kunt u de gang naar 
de klachtenadviescommissie maken. Zie hiervoor ook onze 
website op  http://wovesto.nl/over-wovesto/klachten.

Wovesto heeft samen met Area (Uden/Veghel), Huis & Erf 
(Schijndel) en St. Joseph (Boxtel) een regionale Klachten-
adviescommissie. Huurders en woningzoekenden van de 
aangesloten corporaties kunnen hier hun klachten over en/of 
meningsverschillen met de betreffende corporaties indienen. 
Wij zijn er trots op dat er ook in 2016, géén klachten over  
Wovesto bij de klachtenadviescommissie zijn gemeld.



Telefonisch advies
J. Seegers  06 11245177
P. Verheggen  0413 287723

Bestuur
Jos Wijn » voorzitter a.i.
Tiny Foolen » secretaris a.i.
vacature » penningmeester

T Tiny Foolen  06 39657628
T Jos Wijn  06 44527575

Secretariaat
De Quaystraat 60
5491 CW  Sint-Oedenrode
E secrHBV@wovesto.nl

E hbv@wovesto.nl
I hbv.wovesto.nl

Participatielab

Belangstelling
Het meest in het oog vallende probleem voor (alle) huur-
dersorganisaties is de teleurstellende belangstelling vanuit 
de achterban. Dit komt vooral tot uiting bij de opkomst 
voor de verplichte jaarvergadering. Een ander punt dat over 
de hele linie te horen viel: het schromelijk tekort aan socia-
le woningbouw. Nu de economie weer aantrekt hoopt men 
dat in de nabije toekomst een inhaalslag wordt gemaakt.

Discussiepunten
Ook de verhuurderheffing (de jaarlijkse afdracht van de 
corporaties aan de schatkist) was velen een “Blok” aan het 
been. Blok was destijds de verantwoordelijk minister. Hope-
lijk kan een nieuwe regering iets aan deze heffing doen.
De “doorstroming” -al jaren een discussiepunt- kwam deze 
middag ook op de agenda. Het blijkt niet eenvoudig te zijn, 
deze doorstroming naar tevredenheid te regelen.
De jaarlijks terugkerende huurverhoging is altijd een heikel 
punt. Deze wordt van boven af opgelegd. De huurdersbe-
langenvereniging heeft ook invloed op het uiteindelijke 
percentage. Het spreekt vanzelf dat zij deze naar beneden 
bij wil stellen.

Tot slot
Op het eind van de bijeenkomst werd stil gestaan bij de 
verschillende verbindingen en/of fusies van woningcorpora-
ties. Altijd moet de huurdersorganisatie hiermee vooraf ak-
koord gaan. De toezichthouder kan een eventuele negatieve 
zienswijze van de huurdersorganisatie bij een fusie alleen 
naast zich neerleggen als de corporatie daardoor niet naar 
redelijkheid kan bijdragen aan het beleid in de gemeente 
waar zij werkzaam is of in geval van financiële noodzaak.
Voor ons, als HBV was dit een zeer interessante bijeen-
komst.

De laatste jaren hoort men veel over energiezuinige woningen 
waarin de warmte uit de grond komt en elektriciteit van zonne-
panelen. Ook spreekt men van gescheiden waterhuishouding  
(bv. drink- en spoelwater). Niet iedereen woont echter in een 
huis met deze voorzieningen, maar men kan zelf wel wat rege-
len om de energiekosten omlaag te brengen.

•	 Haal stekkers uit het stopcontact, zeker als er een adapter aan 
zit. Laat de TV of radio niet in de stand-by stand staan. Zet 
zoveel mogelijk apparaten op een stekkerdoos met aan-/uit-
schakelaar; met één druk op de knop gaat alles aan of uit.

•	 Gebruik led lampen. De tijd van gloeilampen ligt achter ons. 
Halogeen- of ledverlichting is in de mode.

•	 Radiatorfolie: Om de warmte optimaal te benutten kunt u ra-
diatorfolie tussen radiator en muur plaatsen. Deze folie is voor 
een klein bedrag bij de doe-het-zelf-zaak te koop.

•	 Waterbesparing: Er zijn een aantal mogelijkheden om water te 
besparen en dus kosten te verminderen; vervang de douchekop 
door een waterbesparend exemplaar. Hiermee heeft u hetzelfde 
comfort, maar u gebruikt 40% minder water. Ook op andere 
kranen kunt u maatregelen nemen, bijvoorbeeld het plaatsen 
van een perlator.

•	 Tochtstrips: Plaats deze onder deuren, ramen en brievenbus.
•	 Gordijnen: Doe deze tijdig dicht en als ze voor de radiator 

hangen laat ze dan inkorten tot bovenkant radiator. De warmte 
stroomt dan onbelemmerd de kamer in.

Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, 
maar ook voor het milieu!   

Op 13 februari werd in Utrecht een participatielab  

gehouden. Ongeveer 65 afgevaardigden van huurders-

belangenorganisaties uit het hele land waren hier  

bijeengekomen om bevindingen en problemen uit  

te wisselen. 

Energie besparen


