
Ik zou willen dat iedereen iets 
meer met duurzaamheid bezig zou 
zijn. We leven met zijn allen op deze 
aarde en daar moeten we zuinig op 
zijn.

Caroline Buis.
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Vernieuwing.

Voor u ligt het eerste exemplaar van het nieuwe maga-
zine De Huurder. Dit magazine is de opvolger van de 
HuurdersBelangenKrant die al ruim 21 jaar gratis in de 

brievenbus van de huurders van woonstichting Leystromen in 
de gemeente Hilvarenbeek valt. Als vereniging zijn we trots op 
onze historie en om die reden hebben we besloten om de num-
mering door te laten lopen en ziet u op de voorzijde van deze 
eerste uitgave nummer 64 staan.

Uw huurdersbelangenvereniging is een organisatie die op vele 
terreinen actief is en wij zijn ervan overtuigd dat we met dit ma-
gazine u beter kunnen informeren over ons brede speelveld en 
bepaalde onderwerpen meer verdieping kunnen geven.

In  deze uitgave kijken we onder andere naar resultaten die 
naar boven zijn gekomen uit de enquête “kwaliteit & comfort” 
die onlangs door veel huurders zijn ingevuld. 

Duurzaamheid is én zal een belangrijk aandachtgebied blij-
ven bij de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek, niet al-
leen vragen we hiervoor continue aandacht bij Woonstichting 
Leystromen, de gemeente Hilvarenbeek, de huurders maar 
ook binnen onze eigen organisatie is het een belangrijk aan-
dachtspunt. Dat laten we zien door o.a. dit magazine op gere-
cycled papier te laten drukken, een brede workshop “groeien 
in duurzaamheid” aan te bieden maar ook door een interessant 
interview met Marian Hoogenboom en Caroline Buijs,  mede-
werksters verduurzaming bij woonstichting Leystromen in deze 
editie op te nemen. Daarnaast is er ook aandacht voor lokale 
projecten in het kader van duurzaamheid, dit keer over het pro-
ject “De Sluis” in Haghorst door de cooperatie Hilverstroom.

Ondanks dat Nederland een welvarend land is, is het niet van-
zelfsprekend dat ook iedereen mee kan gaan in deze welvaart. 
Helaas zijn er nog veel mensen die moeite hebben om de fi -
nanciele eindjes aan elkaar te knopen. In de gemeente Hil-
varenbeek is daarom Quiet Hilvarenbeek gestart een krachtig 
initiatief dat mensen kansen biedt om mee te kunnen doen in 
de samenleving. Het belang van dit soort initiatieven behoeft 
wat mij betreft geen onderschrijving daarom geven wij graag 
ruimte aan dit initiatief.

Een belangenvereniging kan alleen maar bestaan en blijven 
bestaan als mensen betrokken zijn bij de organisatie of bij één 
of meerdere onderwerpen. In dit magazine stelt Ine Sprangers 
zich voor die zich onlangs is toegetreden tot de kerngroep van 
de H.B.V.H. Daarnaast roepen wij U op om óók betrokken te 
raken bij uw leefomgeving, het verduurzamen en/of kwaliteit 
van uw huurwoning. 

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe Magazine De Huurder u 
aanspreekt en wens u dan ook veel leesplezier toe. Mocht u 
suggesties hebben, dan horen wij dat graag, het is immers een 
magazine dat voor u wordt uitgegeven.

Michèle de Vries, 

De volgende De Huurder verschijnt in de oktober 2018
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Noä’s, blik op de wereld...
Enige tijd geleden kwam ik tijdens een bijeenkomst op een innovatie dag in gesprek met uw voorzitter. Naar aanleiding 

van dit gesprek heeft hij mij gevraagd om eens een stukje te schrijven voor het magazine De Huurder met als titel 
‘Noä’s, blik op de wereld’. Nu u dit leest begrijpt u dat ik aan dit verzoek heb toegegeven.

Trends:
Er zijn veel sociale trends (gebeurtenissen) die invloed hebben op het wonen van nu en vooral op het wonen in de toekomst. 
Het voert te ver om ze nu allemaal te benoemen maar zij zullen zeker in volgende edities van De Huurder voorbijkomen. In 
deze eerste uitgave van het magazine De Huurder wil ik het graag met u hebben over de noodzaak van het verduurzamen.

Verduurzamen is een begrip waar je uiteenlopende zaken kunt hangen, bijvoorbeeld het bouwen met duurzame bouwma-
terialen (grondstoff en), het recyclen van oude materialen (circulair bouwen), het energieneutraal bouwen (nul op de meter 
woning) om er maar enkele te noemen die je allemaal in het begrip duurzaam bijeen kunt brengen. Alles wat duurzaam is, 
mag in elk geval het klimaat/milieu niet negatief beïnvloeden.

Hoewel het tegengaan van klimaatveranderingen voor eenieder van belang is, ongeacht je leeftijd, is het aantal mensen 
dat ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt om te veranderen nog behoorlijk klein. Om die reden neemt de overheid 
dwingende maatregelen zoals bijvoorbeeld Co2 neutraal in 2050, de asbestsanering, gemiddeld woninglabel B in 2023, 
geen cv-ketels meer vanaf 2021 én Nederland gaat op termijn geheel van het aardgas af. 
Gelukkig hoor ik ook positieve geluiden, mensen zoals u en ik die versnelt overstappen op ledverlichting, de oude koelkast 
vervangen door één die qua inhoud past bij de gezinssamenstelling en tevens heel wat minder kilowatt verbruikt per jaar. 
Ook de verwarming wat eerder een graadje terug, de was weer op een natuurlijke wijze drogen en de tv ook echt uitschake-
len om onnodig stroomverbruik tegen te gaan. Het lijken kleine aanpassingen in ons leven maar bij elkaar zorgen ze ervoor 
dat we een positieve invloed hebben op onze toekomst.

Het verleden geeft inzicht in de toekomst?
Tussen 1996 en 2012 zijn de energiekosten ruim drie keer zoveel gestegen als de algemene consumentenprijsindex, bo-
vendien nam de vraag aan energie per huishouden fl ink toe. De huurprijzen lieten in dezelfde periode een gematigde stij-
ging zien. Deze prijsontwikkelingen zetten zich voort, met als gevolg dat energielasten een steeds groter deel worden van 
de woonlasten. De stijging van de energielasten zullen de komende jaren mogelijk nog sneller toenemen dan verwacht, nu 
de overheid heeft besloten om de gaswinning in Groningen op korte termijn te stoppen. Dit toekomstscenario heeft grote 
gevolgen voor u, de sociale huurders. Want U als huurder bent voor grote energetische maatregelen in uw woning afhan-
kelijk van woonstichting Leystromen om fl inke investeringen te doen terwijl zij daar zelf niet de vruchten van plukt.

Maakt u het verschil?
Door deze afhankelijkheid geeft u als het ware woonstichting Leystromen in grote mate zeggenschap over uw toch al krap-
pe portemonnee. Daarom is het van belang om betrokken te raken bij het proces van verduurzaming van het bezit van uw 
verhuurder. Want voor uw portemonnee is het van belang wanneer uw woning wordt geïsoleerd, uw woning wordt voorzien 
van het beste glas én uw woning wordt losgekoppeld van het gasnet. Nu hoor ik u denken, daar heb ik toch geen invloed 
op. Het is de vraag of deze gedachte klopt. Er zijn ontzettend veel voorbeelden van ontwikkelingen waarin burgers die 
betrokken raken het verschil maken, bijvoorbeeld de lokale energiecoöperaties zoals Hilverstroom, de dorpscoöperaties in 
Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst of Wij-Wel in Diessen. Allemaal prachtige projecten waarin betrokken burgers werkelijk 
het verschil maken.
Met eenzelfde betrokkenheid kunt u nu invloed uitoefenen zodat woonstichting Leystromen ervoor zorgt dat uw portemon-
nee niet leeg raakt door een verwacht stijging van uw woonlasten.

Ik wens u veel betrokkenheid toe.

Noä is geboren in Zweden en is voor haar studie verhuist naar Utrecht, waar zij nog steeds woonachtig is. Zij is (mede)oprichtster van een inno-
vatieplatform dat start-ups begeleidt in de opstartfase van het “nieuwe” bedrijf. Daarnaast is zij actief als marktanalyste en innovatieadviseur bij een 
groot aantal bedrijven.
Noa is een voorstander om te veranderen van bezit naar gebruik oftewel het veranderen naar een deeleconomie. Voorbeelden zijn: het leasen van 
mobiliteit, spotify, gereedschap delen, enz. Naast haar passie voor haar werk, participeert zij graag als vrijwilliger in projecten in haar directe woon-
omgeving, waar zij haar kennis en kunde kan inzetten. Van belang is dat deze projecten het verschil kunnen maken in de leefomgeving en klimaat.
Haar afkomst en maatschappelijke betrokkenheid voert Noa tot in de kleinste details door. Zij vindt belangrijk dat haar werknemers tot 8 uur per 
maand (betaald) besteden aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorgtaken.

Wist je dat het goed is voor het klimaat om niet meer dan 40% van je tuin te verharden? Haal 
een tegel uit je tuin en lever die zaterdag 23 juni in, locatie’s waar u uw tegels kunt inleveren 
worden bekend gemaakt in de Hilverbode. In ruil voor drie tegels krijg je drie gratis vaste 
planten. Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden. 
Samen groeien in duurzaamheid.

Tegel eruit, plant erin...



Slechts 25% van het gehele bezit van woonstichting Leystromen een energie label B of beter heeft. Dat in de gemeente 
Hilvarenbeek 40% van de sociale huurwoningen een Label B of beter heeft. In 2023 het gehele bezit van woonstich-
ting Leystromen een gemiddeld Label B dient te hebben.

Woonstichting Leystromen dit jaar 40 tot 60 woningen wil verduurzamen in de gemeente Hilvarenbeek in de volgende stra-
ten: Sint Crispijnstraat, Sint Sebastiaanstraat, Doornboomplein, Hoogbocht, Kruisberg en Wilgenlaan.

U het energielabel van uw 
huurwoning kunt vinden 
op de website van Leystro-
men onder het kopje “wo-
ningdetails” nadat u bent 
ingelogd via “log in op mijn 
huurwoning”

Het verduurzamen van 
een huurwoning meestal 
gericht is op dakisolatie, 
spouwmuurisolatie, HR++ 
glas, vloerisolatie en ener-
giezuinige mechanische 
ventilatie.

De werkzaamheden vaak 
slechts 1 week duren. 

Buurtbemiddeling...

Wist u dat...

Problemenmetjeburen.nl
Buurtbemiddeling, onderdeel van ContourdeTwern, heeft samen met zo’n 80 
lokale organisaties voor Buurtbemiddeling uit andere steden één website ont-
wikkeld: www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie 
over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips 
gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbij-
zijnde organisatie voor Buurtbemiddeling.

Veel mensen wonen tegenwoor-
dig dicht op elkaar. Dat is ge-
zellig maar kan ook irritaties 

opleveren. Vaak begint het met een 
kleinigheid. Meestal komt u daar sa-
men met uw buren uit, soms lukt dat 
niet. Als u dan nergens terecht kunt, 
loopt zo’n kleinigheid al snel uit de 
hand. Een buurtbemiddelaar kan u 
helpen met het zoeken naar een oplos-
sing. Buurtbemiddeling is gratis.
 
Goed getrainde vrijwilligers bemid-
delen bij ruzies en problemen tussen 
buren. Ze brengen beide buren met 
elkaar in contact zodat die zelf een op-
lossing kunnen bedenken.

De vrijwilligers spelen niet voor rech-
ter en vellen ook geen oordeel. Ze zijn 
neutraal, fl exibel, geduldig en kunnen 
overtuigen. Maar het zijn vooral goede 
luisteraars. Als u een beroep doet op 
Buurtbemiddeling kunt u er gerust op 

zijn dat alles wat besproken wordt, ver-
trouwelijk blijft. Nadat u kort hebt uitge-
legd aan de coördinator wat er aan de 
hand is, komt er eerst een gesprek met 
u en twee vrijwilligers. Daarna leggen 
zij op uw verzoek contact met de buren 
met wie u de overlast wilt bespreken. 
Als die akkoord gaan, volgt er een 
afspraak voor een gezamenlijk 
gesprek op neutraal terrein.

De bemiddelaars luisteren naar 
beide kanten van het verhaal, 
maar blijven zelf neutraal. Doel is 
om u en uw buren zelf concrete 
afspraken te laten maken. Na een 
aantal weken nemen we nog eens 
contact op om te horen of de situ-
atie is verbeterd.

Buurtbemiddelaars helpen als u bereid 
bent naar een oplossing te zoeken, bij-
voorbeeld in de volgende situaties:
• Geluidsoverlast;

• Parkeeroverlast; 
• Rommel op straat;  
• Burenruzies; 
• Huisdierenoverlast; 
• Intimidatie; 
• Stankoverlast; 
• Schreeuwende kinderen; 

Buurtbemiddeling is niet bedoeld om 
iemand ‘gelijk’ te geven, maar om te 
werken aan een oplossing. Het gaat 
altijd om problemen waarbij politie of 
justitie nog geen rol hoeven te spelen, 
maar waarbij wél een derde nodig is 
om tot een oplossing te komen.

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen 
als u bereid bent om met uw buren 
naar oplossingen te zoeken. Of als u 
advies wilt hoe u zelf een gesprek kunt 
voeren. Meld u aan via het contactfor-
mulier op de website of neem contact 
op met 013 549 8646.



Enquete Kwaliteit & Comfort.
De huurdersorganisa-

ties zijn blij met de 
goede deelname van 

de huurders aan de enque-
te die n Q1 van dit jaar heeft 
plaatsgevonden.

In het gehele werkgebied 
van Woonstichting Leystro-
men werd massaal gehoor 
gegeven aan de vraag om 
het enquêteformulier in te 
vullen, zowel het papieren 
formulier als via de website. 
Daar zijn we trots op, want 
het betekent dat u werkelijk 
begrijpt dat úw mening van 
belang is. We zijn heel blij 
dat u heeft meegedacht aan 
de toekomst van úw woon- 
en leefomgeving. U doet het 
uiteindelijk voor uzelf, uw 
kinderen en uw buurt.

Het resultaat van de enquê-
te is én wordt meegenomen 
door de drie huurdersorgani-
saties die actief zijn binnen 
het werkgebied van Woon-
stichting Leystromen.

De enquête was vooral be-
doeld om te inventariseren 
waar uw wensen en prioritei-

ten liggen. Zo kunnen wij, de 
drie huurdersorganisaties, 
bij Woonstichting Leystro-
men werken aan voorzienin-
gen die voor u werkelijk van 
belang zijn. Zoals aange-
geven worden alle reacties 
anoniem behandeld. 

Hoewel het niet de bedoe-
ling was van het enqêtefor-
mulier hebben enkele huur-
ders specifi eke zaken via 
dit formulier gemeld. U dient 
dan te denken aan  specifi e-
ke en individuele klachten 
en/of problemen met zijn/
haar woning Vanuit H.B.V.H. 
hebben wij deze klachten 
doorgegeven aan de ver-
huurder zodat deze direct 
actie kon ondernemen om 
de melding te onderzoeken 
en waar mogelijk op te los-
sen. Mocht u zelf ook klach-
ten en/of problemen heb-
ben aan uw woning, meldt 
u kwestie dan rechtstreeks 
via het huurdersportaal van 
Woonstichting Leystromen 
of neem telefonisch contact 
met hen op. 

De voornaamste doelen 

van onze enquête zijn:

De huurdersverenigingen wil 
úw mening vertegenwoordi-
gen en die mening willen we 
niet zelf bedenken maar juist 
van ú horen, dat maakt ons 
legitiem.
 
Middels deze en andere en-
quete willen wij ontdekken 
wat uw keuze’s, afwegingen 
zijn en prioriteiten zijn. Kort-
om het inventariseren van 
uw behoeften.
In deze specifi eke enquete 
kon u aangeven of eventueel 
bereidt zou zijn om een (al 
dan niet kleine) eigen bijdra-
ge te betalen voor bepaalde 
comfort voorzieningen. Uit 
deze enquete komt duidelijk 
naar voren dat huurders zich 
bewust zijn dat niet alles au-
tomatisch in het standaard-
pakket van een woning be-
hoort en dat men dus voor 
bepaalde zaken bereidt is 
om een eigenbijdrage te be-
talen, al dan niet in de vorm 
van een huurverhoging.

De enquête is ingevuld door 
zittende huurders, ofwel 

huurders die al een woning 
van Leystromen bewonen. 
Veel huurders hebben zelf al 
voorzieningen aangebracht 
en hebben dus vaak andere 
behoeften dan woningzoe-
kenden. Dit heeft invloed op 
de uiteindelijke resultaten 
van dit onderzoek.

Uit de enquete kwam de vol-
gende top 5 naar boven:

 1. Veilig Hang- en Sluit-
werk.
 2. Maximaal isolerend glas.
 3. Nieuw keukenblok na 15 
jaar.
 4. Hangend toilet.
 5. LED buitenverlichting.

Deze top 5 en overige re-
sultaten wordt door de huur-
dersverenigingen meegeno-
men in de gespreken met 
Woonstichting Leystromen 
over het verbeteren van de 
kwalitiet & comfort van haar 
bezit. 

HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is er voor huurders van Woonstichting Leystromen en wordt gedragen 
door huurders uit de gemeente Hilvarenbeek. We zijn blij dat enthousiaste vrijwilligers zich inzetten voor de uw be-
lang. Sommige zijn het hele jaar door actief, anderen zetten zich vrijwillig in bij bepaalde onderwerpen. Het is gewel-

dig dat H.B.V.H.kan bestaan zónder werknemers op een loonlijst.

HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek roept huurders én met name jonge huurders op betrokken te raken bij het werk 
van de vereniging. We zijn op zoek naar jou kennis en ervaringen maar bieden je ook ruimte om je verder te ontwikkelen in 
jouw gaven en talenten. Bijvoorbeeld als (bestuurs-)lid in de kerngroep, als organisatietalent voor onze themabijeenkom-
sten of als meedenker over het verduurzamen van de sociale huurwoningen, enz. Kortom, de H.B.V.H. biedt je kansen om 
betrokken te raken bij je directe woonomgeving.

Durf jij het aan om je vaardigheden, kennis en kunde in te zetten en jezelf verder te ontwikkelen terwijl jij een directe bijdra-
ge levert om je leefomgeving te verbeteren. Neem dan contact met ons op. 
Dat kan via de mail: secretariaat@hurenhilvarenbeek.nl of telefonisch/WhatsApp via 06 1342 1304.

Raak jij betrokken?



Een prachtige dag, dat was het! 

Op vrijdagmiddag 6 april 2018, de eerste mooie lentedag van 2018 
gingen een bont gezelschap van vertegenwoordigers van de be-
wonerscommissies Schutsboom, De Poortwachter, Achter de Kerk 

en De Clossenborch,  buurtondersteuners, diverse lokale vrijwilligers en 
vertegenwoordigers van de HuurdersBelangenVereniging en Leystromen 
op pad met paard en wagen met medewerking van rijvereniging Wilhelmi-
na uit Hilvarenbeek. 

De ruiters van rijvereniging Wilhelmina hadden een mooie route uitgezet 
langs de prachtige Andreasroute te Esbeek. Het gezelschap kwam langs 
schitterende kunstwerken. Volgens Brabantse traditie was er tijdens de 
stop op deze schitterende vrijdagmiddag koffi  e met gebak en werd het 
geheel muzikaal opgeluisterd met accordeonmuziek en zang door de helft 
van het Biks Duo. Alle aanwezige genoten met volle teugen en diverse 
aanwezige leerde het lied van De Bikse Toren.

Alle betrokken bedrijven en deelnemers kijken terug op een zeer geslaag-
de middag. Daarnaast ook een bedankje aan  Mieke Franken (H.B.V.H) 
alsook Mieke v.d. Loo (Leystromen) om deze dag te regelen.

Van ruilen komt...een lach.



Servicekosten...
Hoe is het geregeld in appartementen met verschillende eigenaren.

Naast de bijdrage voor het onderhoudsfonds moeten de eigenaren ook - echte - servicekosten betalen. In het appar-
tementenrecht wordt dat de ‘periodieke bijdrage’ genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van elektra en/of 
verwarming van de algemene ruimten, de schoonmaakkosten, tuinonderhoud, kleine reparaties, collectieve verzeke-

ringen en dergelijke. De samenstelling van dit dienstenpakket en de in rekening te brengen kosten worden bepaald door de 
vergadering van eigenaren. Een ‘gewone’ meerderheid, van de helft plus één, neemt daarvoor de beslissing.

Servicekostenvoor huurders?

Voor huurders zijn deze regels anders. Alleen afge-
sproken posten kunnen worden doorberekend. Als 
woonstichting Leystromen het servicekostenpakket wil 
veranderen, door het schrappen of toevoegen van col-
lectieve service of diensten, moet minstens 70 procent 
de Leystromen huurders in het betreff ende complex ak-
koord gaan met de wijziging.

Bovendien wordt dit in het huurrecht niet besloten in een 
vergadering. De verhuurder, woonstichting Leystromen, 
moet de huurders individueel een schriftelijk voorstel 
doen om met een wijziging van het servicekostenpakket 
(en mogelijke ook verhoging van het voorschot) akkoord 
te gaan. Daarnaast dient woonstichting Leystromen de 
huurdersorganisaties en (indien van toepassing) een 
bewonerscommissie schriftelijk te informeren als hij het 
plan heeft om veranderingen aan te brengen in de se-
rivcekosten. Huurdersorganisaties hebben hierbij zelfs 
instemmingsrecht.

Ook voor de servicekosten geldt dat alle wettelijke regels uit het huurrecht gewoon gelden. Dus de bepaling over de 
jaarlijkse afrekening, de mogelijkheid om de ‘onderliggende’ stukken daarvan in te zien, de mogelijkheid om de huurcom-
missie en/of rechter in te schakelen én de hierboven genoemde regels voor wijzigingen van het servicekostenpaket zijn 
van toepassing.

Door: Owen van Oers, Ab OvO Tekstbureau.

Woningen energiezuiniger maken oftewel: ver-
duurzamen. Goed voor het milieu en… voor 
lage stookkosten. Politiek Den Haag heeft 

het hoog op de agenda staan, Leystromen ook. Tot en met 
2020 staan er jaarlijks zo’n 600 woningen op de lijst om te 
verduurzamen. Een huisbezoek is nodig om te bekijken 
wat duurzamer kan. Het team Verduurzaming van Leystro-
men zorgt dat het goed verloopt. Caroline Buijs en Marian 

Hoogenboom zijn lid van dat team. HbvH ging met Caroline 
en Marian in gesprek.

Bewoners worden eerst telefonisch benaderd voor een af-
spraak om de woning op te nemen. De geïnteresseerden 
krijgen een huisbezoek. Marian gaat maandag en woens-
dag op pad voor de huisbezoeken. Caroline elke dinsdag 
en donderdag. Samen met de aannemer en een energie-
deskundige bekijken zij wat er mogelijk is. De bezoekrondes 
voor de geplande verduurzamingen in 2018 zitten er bijna 
op. 
Energiezuinig, milieubewust leven? Dat doen ze zelf ook. 
Marian maakt er een sport van om zo weinig mogelijk afval 

Energiezuinig wonen...

te hebben. En bij Caroline gaat de verwarming overdag niet 
hoger dan achttien graden. Caroline: “’Een uur voor het naar 
bed gaan, zet ik die lager. Alleen bij extreme kou zet ik die 
op 20 graden, maar dat vind ik eigenlijk al zonde”. 

Voordelen
Een verduurzaamd huis heeft veel voordelen. Zo hebben 
bewoners minder last van tocht of vocht. En een lagere 
energierekening is ook prettig. Dat spreekt mensen aan. 
De grootste besparing hebben ze op gas. Mensen die wei-
nig gas verbruiken, hebben een kleinere besparing op hun 
energierekening. Maar voor mensen die meer gas verbrui-



ken, is de besparing groter. Vooral als 
de woning eerder niet goed geïsoleerd 
was”.
Lagere energierekening
De energetische aanpassingen worden 
voor 25% meegenomen in een maan-
delijkse huurverhoging. Leystromen 
neemt de resterende 75% van de kos-
ten voor rekening inclusief alle bouw-
kundige kosten. Tegenover de geringe 
huurverhoging staat een lager energie-
verbruik. En niet alles wordt in rekening 
gebracht. Caroline: “Verouderd dubbel 
glas bijvoorbeeld vervangen we koste-
loos door HR++-glas”.
Leystromen dringt mensen niets op, 
het is aan de huurders zelf om deel te 
nemen. Maar er is veel belangstelling. 
Marian: “We hebben een hoog deel-
nemerspercentage (68% op 17 april 
2018). Soms bedenken mensen zich 
en willen later alsnog meedoen. Die 
krijgen geen garantie dat het gebeurt. 
We bekijken later of losstaande wonin-
gen nog aangepakt kunnen worden, 
of het budget en de planning dat toe-
laten”.

Hele pakket of niet
Caroline en Marian komen in alle ge-
meenten waar Leystromen woningen 
heeft. Mensen kunnen ‘ja’ of ‘nee’ zeg-
gen tegen het hele verduurzamings-
pakket. Soms zien mensen op tegen 
de rommel en zeggen daarom ‘nee’. 
Al vallen de troep en tijdsduur in het 
algemeen mee. Leystromen plaatst 
standaard een afvalcontainer bij de wo-
ningen die worden verduurzaamd. Dat 
gebeurt om het huurders zo gemakke-
lijk mogelijk te maken. Mensen kun-
nen daar overbodige spullen in doen, 
waarna het wordt afgevoerd naar de 
vuilstort. 
Caroline: “Als we kijken: ‘Hoe kun je 
energiezuinig wonen?’ dan moet je het 

ook allemaal doen. Anders verduur-
zaam je niet”.  Marian: “De energiedes-
kundige rekent de woning van iedere 
deelnemer door. Aan de hand daarvan 
vindt de aanpassing plaats. Zegt een 
huurder: “Ik doe de gevel niet en de 
rest allemaal wel”? Dan klopt de bere-
kening niet. De gevel kan dan te koud 
worden, met eerder kans op schim-
melvorming”.  Leystromen wil haar 
woningen op het goede energieniveau 
brengen en dat kan niet als de plannen 
deels worden uitgevoerd. Leystromen 
neemt een heel groot deel van alle kos-
ten voor haar rekening om de verduur-
zamingsdoelstellingen te realiseren. 
Daar past geen half werk in. 
Toch houdt Leystromen de deur open 
als de bewoner een deel van het pak-
ket wil hebben uitgevoerd. De huurver-
hoging wordt dan berekend tegen de 
zogenaamde cafetariaprijslijst. Daarbij 
draagt Leystromen niets bij in de in-
vesteringskosten. Die huurverhoging is 
dan altijd minder aantrekkelijk.

Hilvarenbeek
Hoe zijn hun ervaringen in Hilvaren-
beek? Caroline: “Ik ben in Hilvaren-
beek op het Doornboomplein geweest. 

Allemaal huurders van het eerste uur. 
Mensen woonden er al vijftig jaar. Men-
sen wonen er met veel plezier, de wo-
ningen zien er ook goed verzorgd uit”. 
Caroline en Marian praten hartstochte-
lijk over hun baan. Je kunt ze mailen of 
bellen als er iets aan de hand is. Zijn 
ze vrij? Dan kunnen mensen het cen-
trale nummer bellen na kantoortijd en 
in het weekend is er een calamiteiten-
nummer beschikbaar bij Leystromen. 
Marian had laatst nog een huurder uit 
Hilvarenbeek aan de telefoon: “Bij een 
oudere mevrouw van 86 jaar werkte de 
thermostaat niet goed. Ik kreeg haar 
zoon aan de lijn, heb hem stap voor 
stap uitgelegd hoe het werkte. Hij heeft 
het aan zijn moeder uitgelegd. 

Caroline: “Ik zou willen dat iedereen 
iets meer met duurzaamheid bezig zou 
zijn. We leven met zijn allen op deze 
aarde en daar moeten we zuinig op 
zijn. En dan hoop ik op de jongere ge-
neratie die allerlei technieken ontwik-

kelt die de schade die nu ontstaan is 
oplost. Misschien te idealistisch, maar 
een mooi toekomstbeeld”. 

Stichting Leergeld...
Hilvarenbeek is een welvarende gemeente, maar ook hier zijn er gezinnen die veel moeite 

hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Door de krappe beurs van hun ouders kunnen 
hun kinderen niet meedoen aan activiteiten waar andere kinderen wel van kunnen genieten.

Bijvoorbeeld bij verenigingen die zich toeleggen op sport en cultuur. Het lidmaatschap is een te 
hoge drempel, of de aanschaf van sportkleding te duur. Soms zijn zelfs de kosten van een schoolreisje op de basisschool 
niet op te brengen. Kinderen uit deze gezinnen dreigen daardoor uit de boot te vallen. Ze missen de aansluiting bij hun 
vriendjes omdat ze niet mee kunnen doen. Bovendien remt die situatie hen in hun ontwikkeling. Dat is niet goed voor de 
kinderen zelf, maar ook niet voor de samenleving. Want iedereen moet daar voluit aan deel kunnen nemen! 
De Stichting Leergeld Hilvarenbeek heeft in 2017 meer dan honderd aanvragen voor fi nanciële steun behandeld. Dat was 
in een periode van vier maanden want Leergeld is in augustus offi  cieel van start gegaan. Duidelijk is dat Leergeld zowel 
lokaal als landelijk in een behoefte voorziet.

Heeft u een laag inkomen dan kan stichting Leergeld mogelijk ook wat voor u betekenen, neem dan zeker eens een kijkje 
op de website: leergeldhilvarenbeek.nl of loop eens binnen bij ContourdeTwern aan de Vrijhof 11 in Hilvarenbeek.



Michèle de Vries, voorzitter van de H.B.V.H. kwam eind 
2017 in gesprek met Gabie Conradi (Projectleider ZorgBe-
lang Brabant) over het ITHACA-project (zie kader blz. 9) en 
de mogelijkheid om dit project naar Hilvarenbeek te halen.

Met het ITHACA-project laten wij zien wat er mogelijk 
is op het gebied van sociale en technische innova-
tie om langer verantwoord, gezond thuis te wonen. 

Daarbij geven wij ook concrete inhoud aan de term bete-
keniseconomie. In de betekeniseconomie ligt de focus niet 
langer op geld en winst, maar zo veel mogelijk op maat-

schappelijke meerwaarde (geluk). Wat is de rol van inwo-
ners, overheid, maatschappelijke, sociale en commerciële 
organisaties? Wat doen zij op het gebied van langer thuis 
wonen? En wat vinden zij ervan? Tijd voor de proef op de 
som en wel in de gemeente Hilvarenbeek. 

Inmiddels is er voor dit experiment een kerngroep opgericht 
welke bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente 
Hilvarenbeek, woonstichting Leystromen, de Seniorenraad 
Hilvarenbeek, ZorgBelang Brabant en H.B.V.H.. De project-
leider is Gabie Conradi.

“Eind maart zijn wij gestart met een experiment in Hilvaren-
beek. In dit experiment gaan wij met inwoners van de zes 
kernen van Hilvarenbeek in gesprek. De gesprekken vinden 
plaats met zowel huurders als kopers, in de kernen alsook 
bewoners van het buitengebied. Wat doen zij zelf aan voor-
bereiding als het gaat om langer thuis te wonen? Waar lopen 
zij tegenaan? Op diverse levensterreinen, denk aan: wonen, 
dagbesteding en sociale contacten, willen wij weten wat de 
burger weet en doet. Wij richten ons op mensen van 60 jaar 
en ouder en, in het kader van de inclusieve samenleving, op 
mensen met een beperking. Dit laatste op verzoek van ge-
meente Hilvarenbeek die als samenwerkingspartner bij dit 
experiment betrokken is.”, aldus Gabie Conradi.

De leden van de experiment-kerngroep houden er rekening 
mee dat een deel van de ondervraagden helemaal niet bezig 
is met het thema ‘langer verantwoord, gezond thuis wonen’. 
Gabie:“Dan willen wij concreet weten wat mensen ervan 
weerhoudt om zich voor te bereiden. Ook stellen wij vragen 
over eHealth, digitale zorg zoals elektronische hulpmidde-
len in huis (domotica), of het gebruik van social media. Wij 
willen leren hoe wij kunnen inspelen op de behoeften van 
mensen.” 
Tweede fase
In de tweede fase van het experiment verwerkt de werk-
groep de informatie die zij ophalen uit de persoonlijke inter-
views. Aanvullend hierop wordt ook informatie uit onderzoe-
ken zoals dat van Sebastiaan Peek meegenomen. Gabie 
vervolgt: “Wij gaan concreet aan de slag in de tweede fase. 
Hoe dat er uit gaat zien, weten wij op dit moment nog niet. 
Verschillende opties liggen voor de hand, zoals het inrichten 
van een huis waar men kan gaan wonen en het aanbrengen 
van domotica in een bestaande woning. Wij willen echter 
ook maatwerk leveren, wat bij mensen past, en kijken wat 
elders al is geleerd.”

Daarnaast zet de werkgroep zich in om belemmeringen, 
waar mensen en organisaties tegenaan lopen, boven tafel 
te krijgen. “Op het gebied van beleid verwachten we hinder-
nissen: diverse loketten of afdelingen waar men mee te ma-
ken krijgt, regelgeving die niet meewerkt. Vanuit het experi-
ment geven wij adviezen voor innovatief beleid. Alles in een 
duidelijke koppeling naar de mensen om wie het om gaat.”

In het volgende magazine De Huurder leest u weer meer 
over dit ITHACA-project.

ITHACA staat voor InnovaTion in Health And Care for 
All. Negen Europese regio’s hebben zich aan elkaar 
verbonden om van elkaar te leren en om voor de eigen 
regio een innovatiestrategie en – beleid te ontwikkelen 
dat beter aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. 
Provincie Noord-Brabant is één van de 9 betrokken 
Europese regio’s en trekker van het ITHACA-project. 
Leren van elkaars innovatiebeleid en er actief op re-
fl ecteren; dat is de opzet van het 5 jaar durende project.

Wat betekent het project voor de regio Brabant?
Brabant doet al veel doet aan innovatie, zowel tech-
nisch als sociaal. Brabant is volop in transformatie naar 
een betekeniseconomie: naar een maatschappij waarin 
we niet alleen kennis en ervaring delen, maar waarin 
we ook experimenten in het dagelijks leven toepassen. 
Op lokale schaal met een wereldwijde impact, met cros-
sovers op economisch en sociaal gebied. In Brabant 
pakken wij maatschappelijke vraagstukken aan door 
bijvoorbeeld jongeren of ouderen erbij te betrekken. 
En door samen te werken met sociaal ondernemers 
en burgerinitiatieven. Deze mensen werken vanuit een 
bepaalde passie en intrinsieke motivatie. De kracht van 
Brabant is verbinden, versterken en samenwerken.”

“Met het experiment in de gemeente Hilvarenbeek 
willen wij vanuit de praktijk laten zien wat er moge-
lijk is om langer thuis te wonen. Hiervoor zoeken en 
stimuleren wij verbinding met en tussen burgers, 
burgerinitiatieven, sociaal ondernemers en partijen 
binnen wonen, zorg en welzijn”

Meer weten over het Europese project ITHACA kijk op 
www.interregeurope.eu/ithaca

De proef  op de som...



Samen duurzaam...
Energiecoöperatie Hilverstroom en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek (HBVH) zetten samen de schouders onder 
de verduurzaming van het energieverbruik in de gemeente Hilvarenbeek. 

Hoe kunt u daarvan als huurder profi teren?
H.B.V.H behartigt de belangen van de bewoners 
van een kleine 1.000 sociale huurwoningen in 

Hilvarenbeek. Daarmee is de HuurdersBelangenVereni-
ging Hilvarenbeek een van de grootste verenigingen in 
de gemeente Hilvarenbeek.
Hilverstroom werkt met haar vrijwilligers sinds 2012 
aan diverse projecten om het energieverbruik omlaag 
te brengen, te vergroenen en te verduurzamen. Hilver-
stroom stond aan de wieg van de biovergister in Esbeek. 
Denk ook aan het project bij de sluis van Haghorst, waar 
energie uit water wordt gewonnen, het promoten van 
zonnepanelen en de verkoop van groene stroom en gas. 
Een aantal nieuwe activiteiten kan voor u als huurder 
interessant zijn.

Gratis controle energierekening: verlaag uw energiekosten
Door de samenwerking tussen H.B.V.H en Hilverstroom wordt het mogelijk gemaakt dat de huurders in de gemeente 
Hilvarenbeek een gratis én vrijblijvend een controle kunnen laten uitvoeren. Een controle van uw energierekening en uw 
energieverbruik om zo tot inzicht te komen over dit deel van uw woonlasten.

Wat doet Hilverstroom tijdens deze controle?
Hilverstroom bekijkt tijdens een bezoek aan huis sa-
men met u naar uw energieverbruik, uw tarieven en 
het door u betaalde vastrecht. Samen met u wordt 
er dan gekeken welke mogelijkheden er zijn om uw 
energielasten (lees: maandelijkse woonlasten) te 
verlagen. Er wordt onder andere gekeken naar uw 
elektrische apparaten en het gebruik ervan. Ook kijkt 
Hilverstroom naar het gebruik van gas en hoe dat ver-
minderd kan worden. Als tijdens deze controle blijkt 
dat u teveel betaalt, dan kan Hilverstroom er voor zor-
gen dat u bij Hilverstroom minder gaat betalen voor 
uw stroom, gas en uw vastrecht. De overstap hoeft 
u niet zelf te regelen, dat doet Hilverstroom voor u. 
De stroom die Hilverstroom levert is bovendien 100% 
groen.
Heeft u interesse in een controle van uw energiereke-
ning neem dan contact op met Dave Verheggen, de 
energieadviseur van Hilverstroom.

Profi teer van de bouw van 4 windmolens.

Hilverstroom gaat samen met 10 andere energiecoöperaties uit 
Midden-Brabant 4 windmolens bouwen op het Spinderterrein in 
Tilburg. Deze windmolens gaan stroom leveren voor ongeveer 
7000 huishoudens. Het is een groot project met een investering 
van zo’n € 20 miljoen.
Het unieke van deze windmolens is dat het burger windmo-
lens worden. Dat houdt in dat u als burger kunt deelnemen in 
dit windmolenpark door winddelen te kopen. Er worden 8.000 
winddelen verkocht, waarvan 800 in Hilvarenbeek.
U profi teert met een mooi rendement door deelname van de 
opbrengst van de windmolens, ook gaat een gedeelte van de 
opbrengst naar de energiecoöperaties die daar dan weer duur-
zame projecten mee kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie kijk je op www.hilverstroom.nl

Groeikracht in werkgroep...
Dit voorjaar heeft De Nieuwe Wind (expertise centrum voor huurdersorganisaties) namens de H.B.V.H. een twee-

daagse workshop georganiseerd met de titel ‘Groeikracht in Duurzaamheid’. Het doel van deze workshops was de 
kennis over duurzaamheid verrijken, inzichten delen en vooral ons lokaal netwerk vergroten. Terugkijkend kunnen 

we zeggen dat we op alle terreinen geslaagd zijn. We merken dat steeds meer mensen de noodzaak zien om nu maatre-
gelen te nemen met betrekking tot het verduurzamen van onze leefgewoonten (woning, mobiliteit, energie, enz) enerzijds 
omdat dit interesant is voor onze portomonee en anderzijds omdat dit een positieve invloed heeft op onze leefomgeving 
voor nu en de generaties na ons.
 
Hoewel iedereen een steentje kan bijdragen zijn huurders, zeker op het gebied van het verduurzamen van de woning, 
afhankelijk van de maatregelen die een wooncorporatie neemt. De maatregelen en snelheid hebben echter wel een grote 
invloed op de betaalbaarheid van de woonlasten. De verhuurder heeft dus een grote invloed op uw portomonee, immers 
hoe minder uw huis is verduurzaamd hoe meer geld u kwijt bent aan uw energielasten. Toch heeft u als huurder meer 
invloed dan u denkt, door mee te denken over het verduurzamen van huurwoningen in de werkgroep “Duurzaamheid” van 
de H.B.V.H. krijgen ideeën, meningen en mogelijkheden een bundeling welke een krachtige invloed heeft op de corpora-
tie Leystromen. Doe en praat daarom mee én meldt u direct aan via: secretariaat@hurenhilvarenbeek.nl*



Puzzel nr.64...
Ditmaal geen puzzel maar vragen wij u om een mooie, vernieuwende en inspirerende slagzin te maken. Uit alle 

inzendingen kiezen wij een winnaar en deze winnaar wordt beloont met een VVV-kaart t.w.v. €.15,00. Uw slagzin 
kun u inzenden via de mail naar puzzel@hurenhilvarenbeek.nl of per post naar antwoordnummer 10035, 5081 VB 

te Hilvarenbeek [een postzegel is niet nodig]. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website hurenhilvarenbeek.nl.

Maak de volgende zin af: H.B.V.H. is van belang omdat...........

U kunt uw slagzin insturen tot 25 juli 2018.

Privacy is volop in het nieuws door de nieuwe Europese pri-
vacywetgeving. Ook de HuurdersBelangenVereniging Hilva-
renbeek heeft met deze nieuwe regelgeving te maken. 

De HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek legt alleen voor 
haar ledenadministratie gegevens vast in een daarvoor bestemd 
programma. Dit zijn enkel gegevens die noodzakelijk zijn om een 
goede ledenadminstratie te kunnen uitvoeren. Deze gegevens wor-
den niet gedeeld met derden (ook niet met woonstichting Leystro-
men) en onze interne procedure zorgt ervoor dat slechts een twee-
tal personen toegang hebben tot deze gegevens en dat van alle 
handelingen een backlog wordt gemaakt. 

Op onze website www.hurenhilvarenbeek.nl worden geen persoon-
lijke gegevens vastgelegd. Ook gaan wij zorgvuldig om met per-
soonlijke gegevens die wij per mail ontvangen, ook deze gegevens 
worden niet gedeeld met derden en verwijderd zodra deze niet 
meer nodig zijn voor de afhandeling van het verzoek.

Ook van onze samenwerkingspartners vereisen wij dat zij voldoen 
aan de nieuwe privacy wetgeving en het zorgvuldig omgaan met 
persoonlijke gegevens. Mocht u vragen hebben over de gegevens 
die wij van u hebben vastgelegd dan kunt u deze opvragen via:
ledenadministratie@hurenhilvarenbeek.nl of via 06 1342 1304.

Veel mensen zien soms door de vele formulieren het bos niet meer en zouden gebaat zijn bij wat hulp. Wist u dat er in 
de gemeente Hilvarenbeek een formuliereninloop bestaat. De formuliereninloop is er voor mensen die hulp kunnen 
gebruiken bij het doen van een aanvraag of het invullen van allerlei soorten formulieren. Daarnaast kunt u hier ook 

terecht om hulp te krijgen voor het bij elkaar zoeken van allerlei gegevens die voor bijvoorbeeld een traject bij de Krediet-
bank nodig zijn.
Budgetadvisering en een check of alle inkomensondersteunende regelingen wel benut worden hoort ook tot de mogelijkhe-
den. Alle zaken kunt u regelen tijdens de inloop maar het is ook mogelijk om de ondersteuning thuis te ontvangen.

De tijden van de formuliereninloop zijn:
 • Maandag 9:00-10:00 bij Juvans Schoolstraat 38  Hilvarenbeek.
 • Donderdag van 13:00 tot 15:00 Vrijthof 11 Hilvarenbeek
   
Op donderdag is Petra Meijs budgetcoach van Woonstichting de Leystro-
men) aanwezig. Zij kan iedereen (ook niet–huurders van Leystromen)  
meehelpen met het invullen van formulieren en het doen van aanvragen 
en zij kan ook budgetadvies geven. (petra.meijs@leystromen.nl)

Voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek neemt u contact 
op met ContourdeTwern, Marie-Jeanne Zuidervaart: 06 8316 8873 of mariejeannezuidervaart@contourdetwern.nl

Mijn naam is Ine Sprangers en ik mag sinds begin mei deel uitmaken van het bestuur van de HBVH. 
Ik wil jullie een kijkje geven in wie ik ben. Mijn naam is dus Ine en ik ben 60 jaar jong. Ik woon sinds 1988 in ons 
mooie dorp Hilvarenbeek en ben sinds 1996 

huurder van een woning en lid van de HBVH.

Ik heb voorheen samen met mijn kinderen ge-
woond aan de Schutsboom. Nadat zij uitgevlogen 
waren werd de woning me veel te groot, maar voor-
al ook minder geschikt door mijn gezondheid. Hier-
door ben ik in de zomer van 2017 verhuisd naar 
een appartement. Ondanks dat ik in mijn woonblok 
een “jonkie” ben, woon ik er met heel veel plezier. 

Mijn motivatie om deel uit te gaan maken van de 
HBVH komt voort uit mijn drive om anderen te wil-
len helpen met problemen. Ik heb immers de nodi-
ge ervaring opgedaan in mijn privéleven en weet 
de weg in het woud van regels en formulieren. Voor 
vragen sta ik altijd open en mocht ik één van jullie 
kunnen helpen met zaken rondom wonen en vooral 
blijven wonen in uw “eigen” huis bij gezondheids-
problemen, dan sta ik graag voor u klaar. 

Daarvoor kunt u contact opnemen met de HBVH 
via de telefoon op het nummer 06 1342 1304 of 
via de mail ine.sprangers@hurenhilvarenbeek.nl 
of kunt u me aanspreken als ik weer eens met de 
scootmobiel in het dorp te vinden ben. 

Formuliereninloop...

Nieuw bestuurslid H.B.V.H...



Vanuit de Governancecode Wo-
ningcorporaties vindt er (mini-
maal) tweemaal per jaar een 

overleg plaats tussen de huurdersor-
ganisaties en de Raad van Commissa-
rissen van Woonstichting Leystromen. 
In deze overleggen wordt dan gespro-
ken over het algemeen beleid van de 
woonstichting en de wijze waarop de 
raad toezicht heeft gehouden. Tot eind 
2017 was het zo ingericht dat de Raad 
van Commissarissen de huurders-
organisaties deelgenoot maakte van 
voor haar belangrijke aspecten in haar 
rol als toezichthouder.

Eind 2017 is vanuit de huurdersorgani-
saties aangegeven dat we dit contact 
met de Raad van Commissarissen in 
een andere vorm wilde gieten, een 
vorm waarin het dialoog meer centraal 
zou staan, een vorm waarin ieder 
vanuit zijn/haar rol en verantwoorde-
lijkheid over belangrijke onderwerpen 

zijn/haar inzichten kan delen.
Op woendag 25 april jongstleden 
was het zover, de eerste bijeenkomst 
nieuwe stijl onder de naam “een 
duurzaam dialoog”, georganiseerd 
door de huurdersorganisaties ging van 
start. Tot 2050 liggen er diverse ijkpun-
ten die vanuit de overheid opgelegd 
worden, zo dienen wooncorporaties 
in 2050 Co2 neutraal te zijn, in 2030 
elke huurwoning minimaal Label A 
te hebben, woningen gasloos te zijn 
en in 2023, elke woning gemiddeld 
Label B te hebben, is er een verbod 
op cv-ketels op gas en vervalt de 
salderingsregeling om er maar enkele 
te noemen.  Met het bovenstaande in 
ons vizier hebben we aan de hand van 
een viertal stellingen open dialoog met 
elkaar gevoerd.

We hebben elkaar inzicht gegeven in 
onze angsten (lees: stijging woonlas-

ten voor huurders, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van sociale huur-
woningen), visies en bijbehorende 
uitdagingen. We kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde avond waarin 
we echt met elkaar in gesprek zijn 
gegaan én inzicht hebben gekregen in 
elkaars uitdagingen en motivaties over 
het onderwerp duurzaamheid.

De vier gebruikte stellingen kunt u te-
rugvinden op onze website onder het 
kopje “bijeenkomsten / RvC”.

In dialoog met...

Afscheid & Welkom...
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het bestuur stil gestaan bij het vertrek van twee vrijwilligers welke 

jarenlang bijzonder actief zijn geweest binnen de vereniging vóór de huurders. 

Op deze plaats willen we Frans Driesser (ruim 20 jaar betrokken) en Mieke Franken (ruim 17 jaar betrokken) nogmaals 
bedanken voor hun inzet voor de belangen van de huurders in het algemeen en in het bijzonder voor de huurders in de ge-
meente Hilvarenbeek. Frans heeft al die jaren het secretariaat 
vorm gegeven en Mieke onderhield het directe contact met de 
huurders. Als bestuur zijn we blij dat we ondanks dat Mieke en 
Frans hun actieve rol binnen de H.B.V.H. hebben neergelegd 
dat zij beide hun kennis en inzicht op projectbasis willen blijven 
inzetten voor de huurders. Zo waarborgen dat 37 jaar ervaring 
niet ineens verdwijnt uit de vereniging.

Wij zijn blij te kunnen melden dat we in deze tijd de 
kerngroep van de HuurdersBelangenVereniging Hil-
varenbeek met twee zeer gemotiveerde vrijwilligers 

hebben kunnen uitbreiden. Mevrouw Annemarike Toepoel zal als vrijwilliger het secretariaat gaan uitvoeren en mevrouw 
Ine Sprangers zal zich toeleggen op het huurderscontact en de ledenadministratie. Beide personen zijn zeer betrokken bij 
de uitvoering van het verhuren van sociale huurwoningen én zijn een goede aanvulling binnen het huidige Kernteam* van 
de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek. 

* het kernteam van de H.B.V.H. bestaat uit bestuursleden & vrijwilligers en geeft gezamenlijk richting aan de koers van de H.B.V.H.


