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Voorwoord
Vandaag ligt wederom De Huurder in de bus. Het is de kerngroep van de HuurdersBelangenVereniging
Hilvarenbeek wederom gelukt om 16 pagina’s met uiteenlopende informatie voor u bij een te brengen. Een
bekend spreekwoord luidt: “vooruitzien is regeren”, dat vooruitzien is echter niet zo eenvoudig, Ellen aan
het Rot en Maaike van Dal hebben er binnen Leystromen een dagtaak aan om vooruit te kijken naar de
toekomst, wat zij doen leest u op pagina 10.
De toekomst is morgen voor iedereen weer een dag korter, daarom is het belangrijk om vanuit uw
kennis, verwachtingen en expertise mee te denken hoe we zouden willen wonen in 2030. Vooral voor de
aanstaande huurder, lees de jongeren van nu, is dit van belang om hun zienswijze te delen, want alleen
op die manier heb je invloed op je toekomstige woonomgeving en kunnen we de juiste invloed uitoefenen
op de nieuwe Woonvisie tot 2030 van de gemeente Hilvarenbeek. Dus via deze weg een oproep om mee
deel te nemen aan Het Gesprek op 24 januari 2019.
Het afgelopen jaar heeft de H.B.V.H. weer hard gewerkt om tot prestatieafspraken te komen met woonstichting Leystromen en de gemeente Hilvarenbeek. In deze De Huurder lichten we de afspraken over
bouw, herontwikkeling en verkoop van huurwoningen in 2019 toe, meer hierover leest u op pagina 6.
Op de pagina 3 leest u het interview met Guus van der Put over wonen in Hilvarenbeek en zijn plannen
voor de komende bestuursperiode.
Naast alle benoemde zaken heeft de redactie nog vele interessante artikelen opgenomen in De Huurder, ter afsluiting van dit voorwoord wil ik u namens de H.B.V.H. een veilige afsluiting van 2018 en een zeer
goed begin van het jaar 2019 toewensen..
Michèle de Vries, Voorzitter.
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Ik ben aangenaam verrast...
“Ik ben aangenaam verrast door het Hilvarenbeekse wij-gevoel”
Hilvarenbeek heeft een nieuwe wethouder Volkshuisvesting. In juni is Guus van der Put (66) geïnstalleerd. Hij was eerder wethouder in Goirle, waar
hij ook woont. Een veelzijdig mens met veel ervaring, ook buiten het openbaar bestuur. Zo was hij
eerder horecabaas en accountant. De Huurder ging
met hem in gesprek.
Guus ervaart Hilvarenbeek als een hechte gemeenschap. “Ik ben aangenaam verrast door het
Hilvarenbeekse wij-gevoel. Neem bijvoorbeeld de
dorpscoöperatie in Biest-Houtakker. Die heeft van
Ome Toon iets moois gemaakt”. Dat is ook koning
Willem-Alexander opgevallen. Hij bracht begin
juni een bezoek aan Hilvarenbeek. Lachend: “Dat
kwam helaas net iets te vroeg, toen was ik nog niet
geïnstalleerd”.
Gelderakkers II
De grenscorrectie van Bakertand is een van de
hoogtepunten uit zijn Goirlese periode als wethouder. Ongeveer 350 woningen zijn van Tilburg naar
Goirle gegaan. Ook mogen er in Goirle 100 extra
woningen gebouwd worden. Guus kijkt daar met
trots op terug. Welke toekomstplannen heeft hij
voor Hilvarenbeek? Daarover hoeft hij niet lang na
te denken: “Gelderakkers I is gebouwd, Gelderakkers II moet nog komen. Dat is erg noodzakelijk. Als
dat er niet komt, dan ligt er een halve woonwijk die
niet af is. Gelderakkers II moet as soon as possible
doorgaan, als het aan mij ligt. Ik ben iemand die
snel wil doorpakken, het kan mij niet snel genoeg
gaan. In het najaar gaan we zeker met de provincie
in gesprek om dat tot stand te brengen”.
Het tweede grote thema is de locatie van de Hispohal. Die komt vrij na ingebruikname van de nieuwe
sportaccommodatie De Roodloop. “Op de locatie
van de Hispohal gaan we huizen bouwen. Het is
op dit moment nog onduidelijk wat voor soort woningen er komen en of het huurwoningen worden.”
Starters en senioren
Maar of het nu huur- of koopwoningen zijn, de
Hilvarenbeekse raad heeft uitgesproken dat het om
starters- en seniorenwoningen moet gaan. Bouwen
in de goedkopere prijsklasse heeft prioriteit. Guus:
“We gaan met heel veel kracht inzetten op starterswoningen. Voor de leefbaarheid is het heel slecht
dat jongeren weggaan”.
Verder zijn er de nodige inbreidingsplannen (bouwen binnen bestaande bebouwing). Er is een lijst

Wethouder Guus van der Put

van veertig locaties in alle kernen die ervoor in aanmerking komen. Het is volgens Guus een behoorlijke puzzel om die te realiseren: “We bouwen naar
behoefte. Uit bevolkingsonderzoek van de provincie blijkt dat het aantal eenpersoonshuishoudens
tussen nu en 2040 toeneemt. Dan moeten we daar
goed op inspelen”.
Duurzaamheid
Leystromen is druk bezig met het verduurzamen
van bestaande woningen. Cruciaal is dat huurders
meegaan in die beweging. Een verhaal van bovenaf werkt dan niet. Leystromen heeft mensen vrijgemaakt om met huurders in gesprek te gaan. Deze
consulenten informeren mensen over de aard van
de werkzaamheden. Zo is overlast tijdens de verduurzaming – bijvoorbeeld lawaai en stof tijdens
woningisolatie of dubbel glas zetten - vaak onvermijdelijk. Maar huurders krijgen ook inzicht in de
voordelen, namelijk een lagere energierekening.
Deze consulenten zijn volgens Guus een voorbeeld van de toegenomen klantvriendelijkheid van
Leystromen. “Daarnaast is overleg met de Huurdersbelangenvereniging (HbvH) ingebed in het beleid. Bewoners worden er actief bij betrokken. Zij
ondertekenen afspraken ook”.
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Inbreidingsplannen.
Is het bouwen binnen bestaande bebouwing. Het tegenovergestelde is uitbreiding, dat plaatsvindt aan
de grenzen van bestaande bebouwing. Inbreiding is
soms een omstreden manier van bouwen, omdat dit
veelal gepaard gaat met archeologische en bodemsaneringsonderzoeken.
Inbreiding kan betrekking hebben op een kleine kavel, maar ook op een stuk grond dat al bebouwd is,
waarbij de bestaande bebouwing gesloopt wordt en
het terrein daarna weer herbebouwd wordt. Inbreiding is ook het gebruik van (tot nog toe) onbebouwde
grond (die vrijkomt door demping van een waterpartij)
voor de bouw van woningen. Inbreiding dient binnen
de bestaande bestemmingsplannen plaats te vinden,
of deze plannen dienen op de inbreiding te worden
aangepast.

Al met al heeft Guus veel zin in zijn nieuwe functie. Hij hoeft niet alleen op de winkel te passen. Dat
is ook niet wat hij wil. Gelukkig zijn er genoeg nieuwe projecten en ontwikkelingen.

Huurcommissie
bron: De Woonbond.
Verhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks
een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van
de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
De bijdrage geldt voor verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50 huurwoningen hadden met
een huur onder € 710,68. Verhuurders betalen een
vast tarief per woning, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief € 2,36
per woning. Voor Woonstichting Leystromen komt
dit dus neer op een bedrag van ongeveer € 22.656,-.

Klimaatakkoord
De verhuurderbijdrage moet niet worden verward
De maatregelen van Leystromen liggen ook in met de verhuurderheﬃng, de miljardenbelasting die
lijn met het Klimaatakkoord. Onlangs sloot het ka- verhuurders aan het rijk betalen.
binet-Rutte III dit akkoord met bedrijfsleven en milieuorganisaties.
Onacceptabel
Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, vindt
Wat vindt Guus van het Klimaatakkoord? “Het de maatregel een afwenteling op de corporaties
heeft een hoge mate van vrijblijvendheid. Industrie van publieke kosten voor rechtsbescherming. ‘De
en verkeer worden ontzien. Voor de VVD is het nog Huurcommissie is een goedkoop alternatief voor
onbespreekbaar dat het rekeningrijden wordt inge- de rechter, in andere sectoren betalen partijen ook
voerd. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is geen aparte bijdrage voor de bekostiging van de
voor het wel ingevoerd wordt”.
rechtsgang.
Hot issue is het gasloos maken van huizen, of het
nieuwbouwwoningen of bestaande woningen zijn.
Dat moet binnen nu en 2030 gebeuren. “Daarover
ben ik in gesprek met de energiecoöperatie. Dat is
afhankelijk van de technische oplossingen. Je kunt
je bijvoorbeeld voorstellen dat je een wijk aansluit
op aardwarmte. Warmteopslag zie ik niet gebeuren,
dat is technisch niet zomaar geregeld”.
Veranderen
Wat zou Guus nog willen veranderen in de contacten met Leystromen? “Ik heb niet zozeer behoefte aan verandering. Wel hoop ik onze goede
samenwerking voort te zetten. In Goirle hadden
we minstens vier keer per jaar bestuurlijk overleg.
De lijnen zijn kort; ik kan Leystromen-bestuurders
rechtstreeks bellen”. Lachend: “Maar het is niet mijn
gewoonte om ambtenaren te passeren”.
Zijn horeca- en accountancy-ervaring is goed bruikbaar in zijn baan als wethouder: “Ik kan snel schakelen tussen verschillende soorten mensen. Bij elk
plan kijk ik goed naar de ﬁnanciële onderbouwing”.

Door de vrijstelling van verhuurders met minder
dan 50 woningen en woningen boven € 711,- worden de kosten ook nog eens zeer selectief in rekening gebracht bij de sociale huursector. Dat vinden
wij onacceptabel.’, aldus de Woonbond.
Optimisme over woningbouw.
Wethouder Guus van der Put (ruimtelijke ordening)
is optimistisch over de mogelijkheden om woningen
te gaan bouwen in Hilvarenbeek. Dat zegt hij na een
gesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer over
het vastgelopen woningbouwbeleid in de gemeente.
Van der Put zegt naar aanleiding van het gesprek
‘ruimte te proeven om aan de slag te gaan’ met het
bouwen van woningen in Hilvarenbeek. Volgens de
wethouder kan de gemeente in ieder geval groen
licht geven voor inbreidingsplannen (bouwplannen in
de dorpskernen) met minder dan 25 woningen. Voor
uitbreidingsplannen met méér dan 25 woningen moet
eerst overleg worden gevoerd met de regio en provincie.
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Eigenaarschap bij een huurwoning
Vandaag eens een stukje in ons mooie magazine
over hoe iemand zijn of
haar huurwoning kan ervaren.
Wat ik hiermee bedoel te
zeggen is het volgende: In
Nederland heb je woningen
die in eigendom zijn van de
bewoner van die woning en
woningen die verhuurd worden door de eigenaren aan
huurders. Van de gekochte
woning wordt je eigenaar
genoemd, maar van een
huurwoning heet je huurder
te zijn.
Toch is er een manier
waarop je jezelf “eigenaar”
van je woning kunt noemen, zélfs als je huurt. Het zit
daarbij niet in het juridische eigendom van je huurwoning, maar in
je beleving van het wonen in dit
huis of appartement. Als je jezelf
“eigenaar” voelt, ervaar je het wonen anders dan wanneer je jezelf
enkel huurder voelt.
Een “eigenaar” gaat zuiniger
om met de woning, zorgt voor het
op tijd signaleren van problemen
in de woning en is trots op zijn of
haar stulpje.
Door het vroegtijdig signaleren
van eventuele problemen, kan
Leystromen op tijd inhaken om
deze te verhelpen of te zorgen dat
het probleem niet groter wordt.

dat een reparatie leidt tot een
forse verbetering. Als voorbeeld
neem ik het vervangen van de
unit voor de centrale afzuiging. Bij
iemand die slecht ter been of rolstoelafhankelijk is, kan er dan een
afstandsbediening in de badkamer worden geplaatst, waardoor
de bewoner niet eerst naar de
keuken hoeft om de schakelaar
om te zetten als hij wil douchen
of een grote boodschap heeft gedaan. Dat scheelt veel ongemak
voor de bewoner.
Leystromen staat dan eerder
naast u, dan boven u als bewoner. Het goed overleggen over
individuele wensen maakt een
persoonlijke aanpak van veel
problemen mogelijk. Leystromen
streeft hier ook naar.

Om het gevoel van de zorg van
Leystromen naar de huurders te
versterken, heeft Leystromen een
eigen ploeg mensen die dagelijks
op pad zijn deze problemen op te
lossen Zij zien ter plaatse wat er
gerepareerd moet worden en zij
zullen dat in overleg met de bewoner doen.

Leystromen biedt ook de optie
om een serviceabonnement af te
sluiten voor een groot aantal onderhoudsklussen die anders voor
eigen rekening komen. De kosten
hiervan zijn laag en het plezier
ervan is enorm groot. Uiteindelijk
heeft Leystromen ook baat bij het
goed beheren van de “eigen” woning, omdat de onderhoudskosten
daardoor af zullen nemen. Daarbij
leidt het tot meer woongenot voor
de bewoner.
Een goed onderhouden woning
met een prettige woonomgeving
leidt tot een prettige buurt om te
wonen. Daarbij kunnen eigenaren van woningen (huur en koop)
samenwerken in het bijhouden
van de tuinen, het onderhouden
van de brandgangen, het opruimen van straatafval, het ruimen
van blad en van sneeuw. Samenwerking leidt zo tot een prettigere, veilige woonomgeving waarin
mensen langer kunnen blijven
wonen.

Dat alles verhoogd de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van
de bewoner. Hierdoor kan deze
vaak langer blijven wonen in zijn
eigen woning. Daarbij kan ook de
de afdeling W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning) van de geWe zijn allemaal eigenaar van
meente Hilvarenbeek een rol spe- ons eigen geluk, maar ik voel me
len. Bij het op tijd signaleren van een gelukkige “eigenaar” van mijn
Hierdoor kan het maar zo zijn (gezondheids)problemen bent u huurwoning.
altijd beter af.
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Prestatieafspraken 2019...

Op 10 december jongstleden zijn hebben Leystromen, de gemeente Hilvarenbeek en de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek de prestatieafspraken 2019 ondertekent. In deze prestatieafspraken zijn
diverse plannen voor de komende jaren opgenomen. In deze De Huurder willen wij u graag informeren
over de prestatieafspraken inzake nieuwbouw- en her-ontwikkelingsplannen en verkoop die zijn opgenomen in deze afspraken.
Men is voornemens om in 2019 te starten met de bouw van:
◘ Loosche Akkers, 6 grondgebonden woningen.
◘ Holstraat, 8 grondgebonden woningen.
◘ Schoolstraat, 11 grondgebonden woningen.
In 2019 worden de volgende nieuwbouw woningen opgeleverd:
◘ Koestraat, 19 NOM-appartementen bestemd voor doorstromers in de leeftijd van 55+,
Onderzoek i.v.m. nieuwbouw:
Hilvarenbeek:
◘ Gelderakkers, ca 15 grondgebonden woningen [met mogelijk start bouw 2019/2020].
Diessen:
◘ Vroonacker, ca 24 grondgebonden woningen [verwachting start bouw 2020, circulaire bouw]
Her-ontwikkeling:
Leystromen laat de woningvoorraad zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de huidige en
toekomstige klanten, in kwantitatief en kwalitatief opzicht.
Herbestemming van bestaand bezit danwel deels of volledige sloop, gevolgd door opbouw respectievelijk nieuwbouw om zo het vastgoed [opnieuw] te laten aansluiten bij de behoefte vanuit technische/
functionele aanleiding en/of aanleiding vanuit de locatie en/of markt.
Hilvarenbeek:
◘ Groot Loo, 9 grondgebonden zorgwoningen met algemene ruimten [transformatie voormalig
kinderdag verblijf Mikz.
Diessen
◘ Eenhoorn, 11 grondgebonden zorgwoningen met algemene ruimten t.b.v. oudereninitiatief Benjamin [transformatie bestaand bezit].
Verkoop:
Leystromen streeft er naar om in in haar totale werkgebied 15 tot 3 huurwoningen te verkopen in 2019.
Keuzes rondom verkoop worden gebasseerd op de portefeuillestrategie van Leystromen [waarin geld
dat verjonging van de woningvoorraad een belangrijke opgave is net zoals het creeëren van aanbod
voor middeninkomens] én er wordt rekening gehouden met zoektijden van woningzoekenden per gemeenten. Een van de uitgangspunten binnen de portefeuillestrategie is dat aangepaste woningen niet
worden verkocht.
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Duurzaamheid, wat staat ons te wachten?
Tegenwoordig hoor en lees je
voortdurend over de noodzaak de
CO2-uitstoot te verminderen. We
moeten alle zeilen bijzetten om
de opwarming van de aarde te
beperken om onze planeet leefbaar te houden. Voor ons en onze
(klein-)kinderen.

Veel van de technieken die ons
kunnen helpen staan nog in de
kinderschoenen. Van massa-productie is nog geen sprake. Hierdoor zijn de oplossingen nog erg
duur en weten we ook niet altijd
hoe betrouwbaar ze op termijn
zullen zijn.

Om dit te bereiken zijn enorme
maatregelen nodig. Onze woningen moeten veel beter worden
geïsoleerd, hopelijk hebben we
inmiddels onze verlichting al vervangen door LED-lampen en oh,
ja… dan moeten we de komende
jaren ook nog even van het aardgas af.

De tijd dringt dus we moeten
snel beginnen met verduurzamen. Voor woningen heeft onze
overheid bedacht dat de woningcorporaties het voortouw mogen
nemen. Zij moeten ﬂink investeren in (nog erg) dure vernieuwende oplossingen. Hierdoor zal
de prijs op termijn dalen en dan
wordt het interessant voor particuliere woningbezitters.

Gelukkig zijn er alternatieven,
zoals warmtepompen, om ons
huis te verwarmen. Koken kan

prima elektrisch met inductie en
zonnepanelen en windmolens
kunnen een deel van de benodigde (groene) energie leveren.
Al met al dus een hele revolutie
die ons te wachten staat. Maar…
hoe kunnen we dit mogelijk maken? De kosten zijn namelijk
enorm: per woning gaat het om
tienduizenden euro’s… hoe gaan
we dit opbrengen?

En zo wordt de rekening van

de vernieuwing gelegd bij ons,
de sociale huurders. Zolang de
regering geen extra middelen
beschikbaar stelt moeten de corporaties maar zien waar ze het
geld vandaan halen. En dat kan
dan alleen van de door ons opgebrachte huur...
Laten we hopen dat de politiek nu eindelijk eens constructief
meewerkt aan de uitdaging die
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voor ons ligt. Tot nu toe lijkt dat
nog niet te willen lukken. Kennelijk heeft de regering heel andere belangen, van investeren in
de (schonere) toekomst lijkt nog
geen sprake.
De nieuwste tegenvaller betreft
het plaatsen van zonnepanelen.
Een prima manier om aan wat extra energie te komen, maar… een
rechter heeft bepaald dat zonnepanelen de WOZ-waarde van de
woning verhogen. Dat betekent
dat de corporatie, als eigenaar,
meer belasting gaat betalen. Oftewel: we worden bestraft voor
het vergroenen van onze woning!
En wat nu? Maar rustig afwachten wat er gebeurt? Hopen
dat het allemaal wel mee zal val-

len? Of… toch maar hard aan de
slag?!
Bij Leystromen wordt hard nagedacht, overlegd en onderhandeld over mogelijke oplossingen.
Zoals ook elders in dit magazine
is te lezen: het artikel over de
(meer dan) energie-neutrale woning in Hilvarenbeek. Momenteel
worden diverse pilots gerealiseerd die kunnen bijdragen aan

de oplossingen.
De opgedane kennis hiervan
wordt gebruikt om te zien welke
voor- en nadelen er aan de verschillende oplossingen kleven.
En zo wordt gezocht naar de beste aanpak die dan grootschalig
kan worden toegepast.
Naast deze erg vernieuwende
oplossingen wordt ook al ﬂink gewerkt aan verduurzaming van bestaande woningen. Deze worden
een stuk energie-vriendelijker
gemaakt en daarmee worden ze
meteen een stuk comfortabeler.
Dit kost geld, zeker… maar
slechts een beperkt deel van de
kosten wordt doorberekend aan
de huurder (via een huurverhoging). Dit lijkt heel vervelend voor
de huurder maar… er wordt op
gelet dat het voordeel van een
lager energieverbruik minstens
even groot is. De huurder wordt
er dus ﬁnancieel niet slechter
van!

Dat is natuurlijk prachtig…
comfortabeler wonen voor dezelfde of lagere kosten. Te mooi
om waar te zijn? Tja, de keerzijde
is natuurlijk dat de totale kosten
van de verduurzaming betaald
moeten worden. Uit de grote pot
met al onze huuropbrengsten. En
dat geld kan dus niet meer voor
andere zaken gebruikt worden…
Daarom zal zorgvuldig worden
afgewogen welke woningen voor
verduurzaming geschikt zijn. We
willen tenslotte onze middelen zo
goed mogelijk gebruiken om zo
veel mogelijk te kunnen verbeteren! Soms blijkt bijvoorbeeld dat
het té veel kost om een woning
te isoleren. Dan kun je dat geld
beter gebruiken om andere woningen wél aan te pakken.
Zelf kunnen we een steentje bijdragen door mee te denken over
mogelijke aanpassingen aan
onze woningen. Zeker, dit kan

maar het kan ﬂink in de kosten schelen als een hele straat
besluit mee te willen doen aan
bijvoorbeeld aanbrengen van
extra isolerende beglazing.
En hoe meer we die kosten
omlaag kunnen brengen, hoe
meer woningen kunnen worden verbeterd!
Het is duidelijk dat ons de
komende jaren nog veel te
wachten staat. De uitdagingen zijn gigantisch, maar
afwachten lost niets op. Die
tijd hebben we niet meer. We
moeten daarom snel aan de
gang gaan met verduurzaming en samen meewerken
en meedenken aan slimme
oplossingen. Laat ons vooral
uw ervaringen, mening en
ideeën horen!

tijdelijk ongemak opleveren

Energetische verbeteringen van de huurwoningen
Tot 2023 wil Woonstichting Leystromen 3.500 woningen opnemen om deze energetisch te verbeteren. Met als uitgangspunt: lagere woonlasten en hoger wooncomfort voor klanten. Deelname aan
energetische verbeteringen is op vrijwillige basis, maar Leystromen doet er alles aan om bewoners
zo goed mogelijk te informeren, betrekken en enthousiasmeren.
Woonstichting Leystromen berekent vanaf 2019 0% van de investering in de energetisch verbeteringen van de woning door in de maandelijkse huur. Dat betekent dat de maandelijkse huur voor bewoners niet stijgt. Maar per saldo dalen de woonlasten omdat de energiekosten dalen.

Ben jij een jonge toekomstige huurder.....
Durf jij mee te denken aan het wonen van morgen?
Meld je nu je nu aan voor “het gesprek”.
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Huurtoeslag in 2019, op een rijtje...
Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is
namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als u over deze bedragen heen gaat, dan
heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk
wordt toegekend.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;
◘ U bent 18 jaar of ouder.
◘ U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen
zelfstandige woonruimte).
◘ U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
◘ U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
◘ Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het
(gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
◘ Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?
◘ Bent u alleenstaand, en verdient u in 2019 méér dan € 22.700 of heeft u meer dan € 30.360 aan
vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer
dan € 60.720 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 15.700 én voldoet u aan alle andere
voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 354 per maand.
Met toeslagpartner
Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan
€ 30.825 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 60.720 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben.
Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 30.360 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 358 per maand als u samen minder verdient
dan € 23.219.
Thuiswonende kinderen met inkomen
Heeft u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan telt een
deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Dit noemen wij een
vrijstelling. Er wordt automatisch rekening met deze vrijstelling. De vrijstelling voor thuiswonende kinderen
tot en met 22 jaar is € 4.885. Studieﬁnanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.
Huurtoeslag als u studeert
Ook in 2019 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet aan een paar extra
regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn,
én u moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt
verstaan kunt u hieronder lezen. Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan €
424,44 euro bedragen. Tenslotte mag u niet meer dan € 30.000 aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als u nog studeert en ouder dan 23 bent of u heeft een kind dan gelden er andere regels voor u. De
huur mag in dat geval maximaal € 720,42 bedragen.
Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?
De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2019 niet gewijzigd. Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. Uw woning moet tenminste beschikken
over:
◘ een eigen woon en/of slaapkamer
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◘ een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
◘ een eigen toilet met waterspoeling
Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen:
◘ appartement
◘ rijtjeswoning
◘ woonwagen
◘ gesplitste woning op 1 huisnummer
◘ gedeelde etage
◘ waterwoning
◘ recreatiewoning
◘ woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen
Welke servicekosten tellen mee?
Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:
◘ Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
◘ Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij)
◘ Huismeesterkosten
◘ Kosten voor dienst- en recreatieruimten
Voldoet uw woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in
aanmerking te komen voor huurtoeslag, meer informatie vindt u op toeslagaanvraag.nl

De kunst van het bewust plannen en bouwen...
In de gemeente Hilvarenbeek wordt de komende jaren veel gebouwd. Op bestaande locaties,
maar ook op nieuwe zoals in de wijken Gelderakkers en Vroonacker. Ellen aan het Rot (asset manager (38)) en Maaike van Dal (projectontwikkelaar (36)) zijn daar namens Leystromen bij betrokken. Gesprek over nul op de meter, circulair bouwen en… vleermuizen.
Ze zijn beiden al zo’n vijftien jaar werkzaam bij
Leystromen. Ellen, lachend: “Ik ben er eigenlijk ingerold. Er komt heel wat kijken bij een ‘dak boven
het hoofd’. Dat maakt het werk veelzijdig en interessant”.
Een asset manager plant wat er in de toekomst
nodig is aan woningen. Dat gebeurt niet op gevoel.
Ellen maakt gebruik van een hulpmiddel: een tool
van ABF Research. “Dat is een onderzoeksbureau
dat ook achter de bevolkingsprognoses zit. Zij bundelen data van het CBS, landelijke woononder-

zoeken. Veel gegevens komen bij elkaar. Op basis
daarvan kan ik scenario’s draaien en een keuze
maken. Zo kijken we naar de korte en langere termijn”.
Op die manier is zichtbaar hoeveel huurwoningen er in een gemeente moeten komen. Ook kan
onderhoud ingepland worden. Als de berekeningen
en prognoses afgerond zijn, geeft ze intern een opdracht. Ze schakelt bijvoorbeeld Leystromen-ontwikkelaar Maaike in. Zij is betrokken bij bouwplannen in de nabije toekomst.
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A man’s world
Er zijn maar weinig vrouwelijke projectontwikkelaars. Bouwen is nog steeds a man’s world, maar
die wereld bevalt Maaike wel. Ze heeft hts Bouwkunde gedaan. In 2003 begon ze als stagiaire bij St.
Joseph (rechtsvoorganger van Leystromen, red.)
en is niet meer weggegaan. Wat de mannenwereld
betreft: in nieuwbouwprojecten is goede communicatie cruciaal. “Dat is de sterke kant van vrouwen.
Daar kan ik mijn kwaliteiten optimaal benutten”.

Hilvarenbeek
Al met al heeft Leystromen de nodige plannen
met de gemeente waar ze wonen. Tussen nu en
2025 worden er 50 à 100 woningen toegevoegd in
de gemeente Hilvarenbeek. Ellen: “Dat zijn vooral
grondgebonden woningen: huizen met tuin. Aan appartementen is in mindere mate behoefte. Die zijn
de afgelopen jaren al veel toegevoegd. Daarom zijn
in Hilvarenbeek de afgelopen tijd al verschillende
plannen aangepast om op deze veranderende

Foto: Ellen aan het Rot - Maaike van Dal

Weten wat er speelt
Ellen en Maaike wonen allebei in de gemeente
Hilvarenbeek. Dat is een voordeel, zegt Maaike: “Ik
kom mensen in het dorp tegen. Je kent je bezit, je
kent je straten. Ik kan mensen bredere informatie
geven. Je weet wat er speelt”. Actueel is de sloop
van de Hispohal. Maaike heeft nog geen beeld wat
daar gaat gebeuren: “Als de gemeente de kar trekt,
gaan we in overleg”.
Leystromen bouwt binnen de bebouwde kom (inbreiden) of is betrokken bij uitbreidingsplannen. De
kwaliteit binnen de dorpskern moet in orde zijn voordat je gaat uitbreiden. Dat wil de Provincie ook. Er
zijn in Hilvarenbeek veel uitbreidingswijken: Vroonakker, Gelderakkers. Beverakkers (Biest-Houtakker) en Brouwershof (Baarschot). Uitbreiding kan
een ﬂinke impuls geven aan een gemeenschap.
Dat zag Maaike in Biest-Houtakker: “Door saneren
van veehouderijen (opheﬀen) konden er woningen
komen (geen stankcirkel). Je zag dat er meer leerlingen kwamen op de basisschool. Dat is goed voor
de leefbaarheid”.

behoefte in te spelen. Maaike: “In de Paardenstraat
zijn twaalf appartementen omgezet naar woningen
met tuin. De appartementencomplexen in Holstraat
en Schoolstraat worden ook omgezet in woningen
met tuintjes”.
Gelderakkers
Daarnaast is Leystromen van plan om bij Gelderakkers sociale huurwoningen te realiseren.
In Holstraat/Schoolstraat worden de bestaande
gebouwen geschikt geacht voor huismussen en
vleermuizen. Dat betekent dat van april tot en met
september onderzoek moet plaatsvinden door een
ecoloog. Deze kijkt of er in- en uitvliegende vleermuizen of vogels zijn. Als die gebouwen inderdaad
geschikt zijn, moet Leystromen bijvoorbeeld tijdelijke nestkastjes plaatsen. Dit als vervangende huisvesting.
Maaike: “We mogen ook niet slopen tijdens het
broeden. Het lijkt erop dat we in het najaar kunnen
gaan slopen. Tot op heden zijn er geen vogels in het
gebouw gezien. Een vogel is genoeg om de bouw
te vertragen”.

De Huurder, Winter 2018, pagina 11/16

Kritisch
Leystromen houdt in alle toekomstplannen rekening met de bevolkingssamenstelling. De komende
jaren, tot 2025, zijn er bijvoorbeeld meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen die langer thuis
blijven wonen. Hoe zit het met de jaren na 2025?
Voor de periode 2025 – 2035 zijn er geen harde,
voldoende betrouwbare cijfers. Op dit moment verwacht Leystromen niet dat er nog meer woningen
nodig zijn. Tot 2030/2035 neemt de bevolking nog
wel toe, maar in een afnemende mate. Daarna
wordt krimp verwacht. Het is nog te ver weg om er
betrouwbare getallen aan te koppelen qua woningaantal”.
Huishoudens in de gemeente Hilvarenbeek

Eenpersoonshuishoudens
Huishoudens zonder kinderen
Huishoudens met kinderen
Totaal aantal huishoudens

1.691
2.253
2.406
6.350

Soms betekent een gewijzigde bevolkingssamenstelling dat bouwplannen gewijzigd moeten worden.
Ellen: “We houden niet tot het moment van bouwen
aan het plan vast. We blijven altijd kritisch”. Zo gaat
‘Langer thuis wonen’ niet altijd. Maaike: “We kunnen niet alle huizen levensloopbestendig maken.
Levensloopbestendig houdt bijvoorbeeld in dat er in
verschillende ruimtes voldoende ruimte is voor een
draaicirkel van een rolstoel. Dat vergt meer vierkante meters en hogere bouwkosten”.

Leeftijdsopbouw in de gemeente Hilvarenbeek
Totaal 15.366 inwoners

0 tot 15 jaar
16 tot 25 jaar
26 tot 45 jaar
46 tot 65 jaar
66 jaar of ouder
Mannen
Vrouwen

2.357
1.783
3.047
4.854
3.325
7.731
7.635

Maaike: “We zien ook steeds meer ﬂexibele bestemmingsplannen. Gemeentes zetten daarin niet
meer halsstarrig de exacte woning met de exacte
maten, maar geven vlekken aan waarin je meer kunt

inspelen op de veranderende markt”. De gemeente Hilvarenbeek staat ook open voor zo’n ﬂexibel
bestemmingsplan. “In de Holstraat en Schoolstraat
kijken we of het bestemmingsplan ﬂexibel kan zijn.
Zo kunnen we uiteindelijk tegemoet komen aan veranderende behoeftes.” weet Maaike.
Circulair bouwen
Een bestemmingsplan is één ding, bouwen is
twee. Duurzaam bouwen helemaal. In de bouw is
80% van de grondstoﬀen nieuw, een groot percentage. Dat kan anders, meer duurzaam. Circulair
bouwen is een goed alternatief: recyclen, dakplaten
in de buurt halen (minder CO2-uitstoot). Leystromen
is zich daar goed bewust van. Maaike: “We zetten
in op CO2-neutraal bouwen in de wijk Vroonacker in
Diessen. Hoewel we wel gebruikmaken van nieuwe
bouwmaterialen, zijn de materialen eenvoudig her
te gebruiken met behoud van waarde”.
Circulair bouwen kun je ook breder trekken:
bouwen en nieuw bestemmen. Maar de locatie is
daar ook bepalend in, volgens Maaike: “In dit geval zeggen we: Vroonacker is een uitbreidingswijk
in Diessen. Het is niet heel aannemelijk dat er een
verpleegtehuis, zorgcomplex of studentenhuis op
de locatie komt. Je ziet in de steden vaker dat het
ook een herbestemming qua functie mogelijk is.
Wat we wél willen: ﬂexibiliteit binnen de woning.
Niet elk huishouden wil bijvoorbeeld hetzelfde aantal slaapkamers. In circulair bouwen kun je het als
legostenen opstapelen. Bevestiging gaat dan via
een soort pinnetje in plaats van cement. Dan kun
je ze in een later stadium altijd weer afstapelen. Zo
heb je waardebehoud van het materiaal. Dat kun je
ergens anders weer opnieuw gebruiken”.
Ellen voegt daaraan toe: “En op kleinere schaal,
ook met het oog op de portemonnee van de bewoners: hoe handig is het dat iedereen nog de oude
verlichting heeft (niet led) en ieder voor zich witgoed?”
Nul op de meter:
Klimaat- en milieubewust bouwen gebeurt ook
via ‘Nul op de meter’. Dat wil zeggen: de energie-opwekking van een huis is hetzelfde als het verbruik. Opwekking door zonnepanelen en verbruik
door verwarming, ventilatie en huishoudelijke apparaten worden dan tegen elkaar weggestreept. Maar
de meter staat uiteindelijk nooit helemaal op nul. In
Rijen is het eerste project van start gegaan met vijftien huurwoningen. In Hilvarenbeek gaat Leystromen nul-op-de-meterappartementen bouwen aan
de Koestraat.
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Maaike: “Bij elk project onderzoeken we de haalbaarheid. Hoe is het met zonnepanelen, kunnen we
ze kwijt? Hoe groot is het dakvlak? Dat is niet altijd
haalbaar. Maar we proberen het wel mee te nemen. Het vraagt aan de voorkant een investering,
die ruimte moet er ook zijn”. De corporatie moet namelijk € 20000 à € 25000 ex btw meer betalen per
woning. De huurder moet een vergoeding betalen
en uiteindelijk moet de investering zich terugverdienen”.

Kostenbewustzijn is de tweede natuur van Ellen
en Maaike. Is het mogelijk om een huurwoning te
bouwen tegen minimale kosten (onder de € 50000)?
Maaike: “We kunnen niet onder de € 100000 bouwen, zeker niet bij nul op de meter-woningen. Bepaalde installaties moet je toch aanleggen, die kosten al zo’n € 25000. Het maakt daarbij niet uit hoe
groot een woning is”.
Invloed door huurder
In hoeverre hebben de huurders ook iets te vertellen over de huizen? Maaike: “We kunnen niet
heel veel opties aanbieden, anders wordt de huur
te hoog”. Een voorbeeld is nieuwbouwproject Vliegende Vennen in Rijen. De huurder kan kiezen: een
tweede toilet op verdieping, wel of geen slaapkamer
op zolder. Er zijn wel meerkosten voor de huurder.
Zelf bouwen door huurder is geen optie bij Leystromen. Ellen: “Er is altijd een worsteling tussen keuzevrijheid en mogelijkheden”. Dat neemt niet weg
dat Leystromen oog heeft voor huurderswensen.

‘Fabrieks’woningen
Leystromen zet daarnaast in op ‘fabrieks’woningen. Dat zijn woningen die voor 85% in de fabriek
vervaardigd zijn, weet Maaike. Ze zijn verder exact
hetzelfde als een normale woning. “In december
2017 stonden ze op de bouwplaats, in februari 2018
werden de sleutels in Rijen uitgereikt. Het voordeel:
er zijn geen weersinvloeden. En arbotechnisch is
het ook verantwoord: mensen konden op normale
hoogte werken.
Maaike vult aan: “Het zijn solide betonnen constructies, waardoor je ze op elkaar kunt stapelen en
in de hoogte kunt bouwen. De vloeren en wanden
worden in de fabriek gemaakt en dan verplaatst.
Vervolgens is alles op locatie in elkaar gezet. Je
hoeft dus niet in een keer een groot huis aan te
leveren. Dat is gunstig, helaas kun je op veel inbreidingslocaties niet met een oplegger komen”.
Levensduur
Milieubewust bouwen betekent verder dat huizen
lang moeten meegaan, minstens 50 jaar. Huizen
moeten een ‘levensduur’ van een halve eeuw hebben. De prijs-kwaliteitverhouding moet ook deugen.
Volgens Maaike is er onderzoek gedaan naar een
levensduur van 30 jaar. Achterliggende gedachte:
dat zou goedkoper zijn. “Maar de kosten bleken niet
op te wegen tegen de opbrengsten,” stelt Maaike.
“Vaak is het verkooppraatje goed, maar zijn de bijkomende kosten als grondkosten, bestemmingsplan, aansluitkosten, leges en dergelijke vergeten.
Ook als het om losse woonunits gaat, is het nog
niet lucratief”.

Neem bijvoorbeeld jongeren. Ellen: “In huishoudens van jongeren wordt vaker thuisgewerkt dan
bij ouderen. Mede daardoor denken we bij project
Vroonakker aan ﬂexibiliteit binnen de woning. Uit
onderzoek blijkt dat mensen graag een tweede
slaapkamer hebben. Ze gebruiken niet zozeer die
extra ruimte als slaapkamer, maar bijvoorbeeld wel
als werkkamer”.
Veranderen
Het bevalt Ellen en Maaike goed bij Leystromen.
Toch willen ze nog zaken veranderen op verhuurgebied. Maaike zou meer geld willen hebben om
een woning hoogwaardiger af te kunnen werken:
“Een nieuwbouwwoning is heel kaal. We bouwen
steeds voor onze primaire doelgroep: mensen met
een laag inkomen. Toch moeten mensen zelf schuttingen zetten, vloeren leggen, wanden afwerken. Er
zou een subsidie uit de overheid moeten bestaan
om de woning beter af te kunnen werken”.
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Vervolg de kunst van het plannen en bouwen

Ellen maakt zich zorgen om mensen met een
middeninkomen. “Die vallen in ons werkgebied
echt tussen wal en schip. Dat is uiteindelijk ook een
kwetsbare groep. Vanuit Den Haag werd gezegd:
“Beleggers gaan het oplossen”. Maar dat is geen
oplossing voor Hilvarenbeek, daar gaan beleggers
echt geen product voor ontwikkelen”. Zij wenst een
betaalbare huurprijs voor middeninkomens (€ 710
- € 850).
Die wensen worden in de nabije toekomst niet
vervuld. Maar een ding is zeker: Ellen en Maaike
blijven plannen en bouwen met hart voor de huurders.

Prijswinnaar slogan.
In de vorige De Huurder stond een oproep om
een leuke slogan in te sturen waarin u aangaf
wat het belang van de H.B.V.H. voor u is.
Uit alle inzendingen hebben we volgende winnende slogan gekozen:
H.B.V.H. is van belang omdat zij mij met
vele vragen helpen kan.
Proﬁciat Els van Pelt, de vvv-bon komt naar
je toe.

Pilot verduurzaming in Hilvarenbeek...
Leystromen gaat binnenkort een woning in de kern Hilvarenbeek, volledig van het gas afhalen. Het gaat
om een pilot in de route op weg naar Co2 neutraliteit in 2050. De woning wordt voorzien van infrarood
panelen voor de verwarming en van zonnepanelen voor het opwekken van energie.
De verwachting is dat deze woning zelfs meer energie gaat leveren dan nodig is voor de woning.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen belangstellende de woning voor bewoning bezoeken en ervaren hoe
het is om te leven met deze vorm van verwarming.
HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek volgt deze pilot met belangstelling en is benieuwd naar het
eindresultaat.

Brrr, koud. Waar zit het warmte verlies...
In deze periode van het jaar heeft iedereen weer zijn verwarming aan op een behaaglijke stand. Maar
weet u hoeveel er van de door u kostbare opgewekte warmte verdwijnt uit uw woning?
Veel mensen zijn er niet van op de hoogte waar het verlies van de warmte zit en of de warmte lek eenvoudig op te lossen is of dat de oplossing van dit probleem gezocht moet worden bij Leystromen. De enige
manier om daar achter te komen is het meten van dit warmte verlies.
Een meeting kan nu eenvoudig uitgevoerd worden met behulp van de warmtecamera van de H.B.V.H.
Heeft u interesse naar uw woning, neem dan contact via hans.van.mazijk@hurenhilvarenbeek.nl
De Huurder, Winter 2018, pagina 14/16

Wij wensen
alle huurders
een succesvol en tevreden
2019 toe
met veel woongenot.

HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek
staat ook in 2019 klaar voor
uw huurdersbelangen.
Colofon:
De Huurder is een uigave van:
HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek
Postbus 13, 5080 AA te Hilvarenbeek
Telefoon 06 13 42 13 04
media@hurenhilvarenbeek.nl
De Huurder wordt gedrukt op 100% gerecycled papier en daarmaa in een duurzame samenleving.
Drukwerk: Rutten’s Drukkerij Udenhout. ©2018.H.B.V.H.
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Het Gesprek...
Als huurdersorganisatie komen we graag in contact met betrokken huurders over onderwerpen die direct te maken hebben met je huurwoning, de service die je ontvangt vanuit Leystromen. Daarnaast zijn er
uiteraard ook nog vele onderwerpen waar je als huurder mee te maken hebt maar die niet direct te maken
hebben met je huurwoning, denk aan onderwerpen als leefbaarheid in je straat, wijk en dorpskern. In de
gemeente Hilvarenbeek kunnen we gelukkig “bouwen” op en vanuit een grote betrokkenheid binnen de
huurders.
Omdat wij als HuurderBelangenVereniging Hilvarenbeek verder willen “bouwen” aan het vergroten van
uw inbreng op de onderwerpen die bij ons ter tafel komen starten we in 2019 met Het Gesprek.
Het Gesprek is een kleine en informele bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan over een
bepaald onderwerp. Tijdens deze gesprekken bespreken we het onderwerp vanuit ieders invalshoek en
inspireren we elkaar om het onderwerp naar een hoger niveau te brengen.

Het Gesprek, hoe wil jij wonen.
Naar verwachting komt in het 2e kwartaal van 2019, B&W van de gemeente Hilvarenbeek met een nieuwe woonvisie tot 2030. Voor de huurdersbelangenorganisatie is dit het moment om invloed uit te oefenen
op deze visie. Wij willen daarom dan ook met jou in “Het Gesprek” verkennen welke behoefte er is op het
gebied van het sociaal huren.
Voor deze eerste editie van Het Gesprek zijn we vooral op zoek naar jongeren, toekomstige huurders
en doorstromers. Wij willen graag weten hoe jij denkt over hoe jij wilt gaan wonen, welke randvoorwaarden
er volgens jou nodig zijn om goed en prettig te wonen. Kortom, wat beweegt jou.
Het eerste gesprek zal plaatsvinden op donderdagavond 24 januari 2019..

Gaan wij met jou in gesprek op 24 januari?
Aanmelden via: hetgesprek@hurenhilvarenbeek.nl.
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