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Nieuws van de woonbond 

De huurverhoging c.q. verlaging wordt vanuit de 
overheid opgelegd. Door een huurverlaging komen 
de huurprijzen meer in overeenstemming met wat de 
mensen zich kunnen veroorloven. De huurprijzen zijn 
de laatste jaren steeds gestegen, terwijl de inkomens 
daarentegen nauwelijks zijn veranderd. Uit cijfers van 
de Woonbond blijkt dat tussen 2010 en 2015 het ge-
middelde netto besteedbare inkomen van huurders op 
jaarbasis € 900 is gedaald, terwijl de sociale huurwo-
ning in dezelfde periode € 816 duurder is geworden!

Er is veel werk aan de winkel want om de gestelde doelen te halen moet bijvoorbeeld  
de verhuurderheffing van de baan waardoor er meer financiële ruimte komt voor  
huurverlaging en investeringen in nieuwbouw en energiebesparing. De bestaande 
woningvoorraad moet op jaarbasis met 100.000 huizen worden verduurzaamd. Dat is  
een van de doelstellingen van de onlangs gepresenteerde Bouwagenda.

Voor het nieuwe kabinet zullen deze wensen telkens weer op tafel komen. De Woonbond 
zal een en ander nauwlettend blijven volgen. 

In de aanloop naar deze gebeurtenis hebben we veel steun 
ondervonden van Leo Overmars en Jan de Laat van Wovesto 
en dhr. Oosterbaan als adviseur. Dhr. Jan Smulders wordt onze 
eerste voorzitter. 

Er wordt een spreekuur in het leven geroepen waar huurders 
met vragen terecht kunnen. Diverse vraagstukken worden 
hier besproken en vaak opgelost. Om een paar voorbeelden 
te noemen: bewoners in de Deken van Erpstraat, die daar een 

Bij de kabinetsformatie heeft de Woonbond erop aangedrongen om -na jaren van  
inkrimping van de woningvoorraad- aandacht te geven aan meer betaalbare/duurzame 
huurwoningen. Tegelijkertijd wordt gevraagd om een huurverlaging van ± 10%.  

Eerste lustrum hbv
We schrijven eind 2012 als we onder de vlag van Wovesto 
voor de eerste keer overleggen om tot de oprichting van 
een Huurdersbelangenvereniging te komen. Aan het einde 
van 2013 worden de statuten ondertekend. Zo ontstaat de 
huidige Huurdersbelangenvereniging, kortweg HBV.

parkeergelegenheid hebben onder het gebouw, willen allemaal 
een plekje dicht bij de lift. Die zijn er niet voor iedereen, dus 
moeten er soms compromissen worden gevonden. Ook voor 
mensen met een handicap hebben we in sommige gevallen 
kunnen bemiddelen. In het project “gladde vloeren” op de gale-
rijen, is een duidelijke verbetering behaald. Zowel op de Meierij 
als op Ameroyenhof zijn de galerijvloeren opgeruwd, wat een 
duidelijke verbetering blijkt te zijn. De vloeren van de Deken 
van Erpstraat zijn voorzien van een vinyllaag.
Het spreekuur (2x in de week ) in de lobby van zorgcentrum 
Odendael wordt in het begin druk bezocht maar dat is snel 
minder geworden. Wanneer iemand een vraag heeft, dan is een 
van de HBV-leden snel genoeg gevonden om deze te beant-
woorden. 

De eerste 5 jaren zijn bijna voorbij en de volgende komen er-
aan. Met enkele nieuwe bestuursleden erbij en het samengaan 
met Huis en Erf uit Schijndel kijken we met vertrouwen naar de 
toekomst.

Nieuwe
bestuursleden

Op onze Algemene Leden 
Vergadering van 29 november 
2016 deden we een oproep 
voor nieuwe bestuursleden. 
Dit heeft goed uitgepakt: 
maar liefst 3 mensen hebben 
we bereid gevonden om ons 
bestuur te versterken:  
Jan Vogels, Peter Kuijpers 
en Paul Verhappen. Alle drie 
draaien al een tijdje mee 
en voelen zich thuis in ons 
bestuur. Ze zullen worden 
voorgesteld op de eerstvol-
gende ledenvergadering en 
wij wensen hen vanaf deze 
plek alvast veel succes toe.


