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De Huurder is een uitgave van HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.

Voorwoord
De toekomst van onze huurdersorganisatie.
In dit magazine De Huurder vooral veel aandacht voor het vervolg van een organisatorische verandering die enkele jaren geleden door de samenwerking binnen de drie huurdersorganisaties
is ingezet.
Binnen het Huurders Overleg Platform (H.O.P) werken de drie zelfstandige huurdersorganisaties
intensief samen op alle zaken die boven lokaal waren. Dit betreft zo’n 80% van alle beleidsplannen die jaarlijks op onze tafels voorbij komen. Om ervoor te zorgen dat we zowel lokaal of
boven-lokaal de stem van de huurder krachtig naar voren kunnen blijven brengen moet de samenwerking naar een toekomstbestendig niveau worden gebracht. Dit zal zijn in de vorm van een
nieuwe stichting Huurders Leystromen (i.o).
Het zijn van een belangenbehartiger voor huurders vraagt steeds meer tijd en kennis. Binnen de
kerngroep van de H.B.V.H. lukt het ons nog om op dit moment om de meeste zaken op orde te
houden. Het is echter al bijna 20 jaar een feit dat het uitbreiden van de kerngroep een moeilijke
opgave blijkt te zijn. Het vinden van de juiste vrijwilliger is niet alleen voor de H.B.V.H. een moeilijke opgave. HuurdersVereniging Oisterwijk, onze samenwerkingspartner, heft zich per 31 december 2019 op door een gebrek van nieuwe bestuursleden. Ook in Hilvarenbeek is bijvoorbeeld de
Seniorenraad in zwaar weer geraakt wegens gebrek aan vrijwilligers. Het blijkt dat mensen niet
bereid zijn zich langdurig en intensief te verbinden aan inzet voor de gemeenschap. Men doet dat
op vele manieren, maar vaak in korte tijdsperioden en alleen specifiek voor die zaken waarvoor
men zich interesseert. Dat vraagt van besturen van verenigingen en stichtingen dat men zich bezint op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat stichting Huurders Leystromen en haar moderne
wijze van werken (meer tijd/plaats onafhankelijk) meer vrijwilligers voor de korte- of lange termijn
aan zich kan verbinden.
Dat tijden veranderen blijkt wel uit het feit van het aantal reacties op de 19 appartementen die
gebouwd gaan worden aan de Koestraat in Hilvarenbeek. Een eerste voorzichtige conclusie die
men uit de cijfers kan trekken is dat er vooral vanuit jongeren veel vraag is naar betaalbare appartementen in Hilvarenbeek.
Verderop in De Huurder vindt u een uitgebreide puzzel. Uiteraard hopen wij dat u weer massaal
opzoek gaat naar het juiste antwoord. Onder de deelnemers met het juiste antwoord verloten wij
weer enkele leuke waardebonnen.
Ook brengen wij in het kader van duurzaamheid een project met de naam Paddepoel-Noord onder de aandacht, een burgerinitiatief waarin een gehele wijk middels een eigen coorporatie van
het gas af gaat. Mogelijk inspireert u dit om te kijken wat er in uw wijk mogelijk is, want waarom
zullen we altijd moeten afwachten tot Woonstichting Leystromen actie gaat ondernemen en het
mooiste is dat deze omschakeling zonder extra kosten voor de bewoners gaat plaatsvinden,
Vroonacker III begint vorm te krijgen in de vorm van circulair bouwen. Traditionele woningen zijn
slechts 15 – 18% circulair en deze woningen worden 70 - 75% circulair gebouwd. Daarnaast
gaat men bekijken of het mogelijk is de was- drooginstallatie in de eventuele gemeenschappelijke
ruimten onder te brengen op basis van pay for use, naast het besparen van ruimte geeft het ook
de mogelijkheid om de apparatuur tijdig te vervangen zodat het milieu minimaal belast wordt
Kortom, veel lees plezier.

Van
HBVH naar SHL...
door: Hans van Mazijk
Uw huurdersbelangenvereniging is waarschijnlijk bij u bekend. Al vele jaren helpen wij, vaak
achter de schermen, mee om wonen in Hilvarenbeek zo plezierig en betaalbaar mogelijk te maken en te houden.
Veruit de meeste sociale huurwoningen worden verhuurd door Leystromen.
Maar Leystromen verhuurt ook woningen in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle en Oisterwijk.
Omdat veel van de zaken waarmee we te maken hebben ook spelen binnen die gemeenten hebben we al jaren regelmatig contact en overleg met de twee huurdersverenigingen aldaar. Dit zijn
Uw Huurdersraad voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Goirle
en Huurdersvereniging Oisterwijk voor de gemeente Oisterwijk.

De tijden veranderen...
Als vereniging merken wij dat het steeds lastiger wordt voldoende vrijwilligers te vinden die zich
kunnen of willen inspannen om de zaken op te pakken die belangrijk zijn voor het comfortabel
en betaalbaar kunnen (blijven) huren. Ook de twee hierboven genoemde verenigingen hebben
hiermee te maken.
Kortgeleden werden wij geïnformeerd dat Huurdersvereniging Oisterwijk voornemens is zich op
te heffen. Dit betekent dat de huurders aldaar niet langer worden vertegenwoordigd en bijgestaan. Uiteraard is dit iets wat we niet willen laten gebeuren. Bovendien moeten huurders wettelijk worden vertegenwoordigd als derde partij naast gemeenten en verhuurder.

Samen staan we sterker...
Omdat toch al veel kennis en ervaring gedeeld wordt, zien we dit
als een mooi moment om door te
groeien naar een HuurdersBelangenVereniging 2.0, oftewel: Stichting Huurders Leystromen.

Per 1 januari 2020 zal deze nieuwe stichting (in oprichting) de belangen behartigen van alle
huurders in het gehele gebied waar Leystromen actief is. Hierin zullen leden van de huidige verenigingen plaatsnemen. In de loop van het jaar gaan dan de taken van de afzonderlijke verenigingen over naar de nieuwe stichting. We hopen dan voor het eind van het jaar alles in de nieuwe
stichting te hebben ondergebracht en de overgebleven verenigingen op te heffen. Dit opheffen
moet besloten worden op een algemene ledenvergadering, waarvoor wij u te zijner tijd zullen
uitnodigen.

Wat betekent dit voor de Hilvarenbeekse huurder?
Uiteraard zullen we die, als vanouds, met woord
en daad blijven bijstaan. Daarin verandert dus
eigenlijk niets. We verwachten alleen door de
bundeling iedereen beter van dienst te kunnen
zijn. Natuurlijk verandert er wel iets, zoals de
website en het postadres. Maar dit laten we uiteraard tijdig weten.

Draag een steentje bij...
De nieuwe stichting krijgt, naast het bestuur,
ook werkgroepen. Dit zijn (tijdelijke) teams van
vrijwilligers die met kennis van en/of passie voor
bepaalde onderwerpen meedenken en doen om
knelpunten op te lossen en huren mogelijk en aantrekkelijk te houden.
Een thema voor een werkgroep kan bijvoorbeeld zijn: hoe kunnen we het mogelijk maken dat
jongeren onder de 25 jaar aan een huurwoning komen? Ze kunnen zich immers pas vanaf hun
18e inschrijven en met de huidige wachtlijsten heb je niet zomaar een eigen stek.
Of bijvoorbeeld: duurzaamheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, met de beperkte middelen, we
tóch de woningen voldoende energiezuinig krijgen?
Vanwege de vergrijzing, die ook binnen onze verenigingen plaatsvindt, nodigen wij dan ook vooral de (iets) jongeren uit na te denken over het opofferen van wat vrije tijd om met ons mee te denken. De komende jaren komen veel uitdagingen op ons af, als huurder, waar we hulp bij kunnen
gebruiken. Dus aarzel niet om contact op te nemen en eens vrijblijvend hierover van gedachten
te wisselen.

Boven je oude zelf uit-

stijgen is afdalen naar de
diepte om te kunnen transformeren naar een vorm
die nu bij je past.
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Kabinet
wil alleenstaanden uitsluiten...
door: De Nederlandse `woonbond
Kabinet wil alleenstaanden uitsluiten van sociale huur
Alleenstaanden met een middeninkomen boven de 35.000 euro bruto komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, als het aan het Kabinet ligt.
Een slechte zaak. Kopen of duur huren in de vrije sector is voor deze groep vaak onbereikbaar
en onbetaalbaar. 140.000 huishoudens kunnen straks geen betaalbare woning vinden.

Huursector op slot

Dit gaat grote problemen opleveren voor veel huurders en woningzoekenden. Van starters met
een bescheiden middeninkomen tot alleenstaande senioren in een te grote woning die graag willen doorstromen naar een kleinere gelijkvloerse woning. De huursector gaat voor hen nog verder
op slot.

Appartementen Koestraat...
De belangstelling voor de appartementen in de
Koestraat was enorm. Het aantal belangstellenden laat duidelijk zien dat er op dit moment een
grote behoefte is in Hilvarenbeek aan betaalbare appartementen en dat deze behoefte niet
alleen ligt bij ouderen (55+) maar voor het overgrote deel bij mensen jonger dan 55.

lopend op deze evaluatie alvast wat cijfers op
een rijtje zodat u een beter inzicht krijgt.

In totaliteit zijn er 334 reacties gekomen op de
advertentie. 70% van woningzoekenden die
hebben gereageerd zijn jonger dan 55 jaar. 125
belangstellenden hadden de leeftijd 30 tot 55
jaar en maar liefst 108 reacties betrof het jonDe woningen zijn beschikbaar gesteld voor huis- geren onder de leeftijd 30 jaar.
houdens vanaf 55 jaar en/of met een WMO-indicatie. Uiteraard gelden er ook inkomenseisen Slechts 30% van alle woningzoekenden had
aansluitend op de regelgeving (‘passend toe- een leeftijd van 55 jaar op ouder. Er waren 40
wijzen’). In pilot-vorm is geëxperimenteerd met reacties uit de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar.
het verlenen van voorrang aan huurders van en 61 reacties van mensen die van 65 jaar en
Leystromen bij ongeveer de helft van de ap- ouder.
partementen (idem dito bij vergelijkbaar nieuwbouwproject in Oisterwijk). Dit met als doel om Van alle reacties (334 woningzoekenden) waeen stukje doorstroming op gang te brengen. ren er in totaal 8 woningzoekenden met een
In januari wordt de pilot geëvalueerd. Vooruit- WMO-indicatie. 5 uit de leeftijdscategorie 55

jaar en ouder en 3 jonger dan 55 jaar.
Van de 334 reacties waren er 15 van zogenaamde doorstromers, dit zijn mensen die op
dit moment al een woning huren van Woonstichting Leystromen. Deze doorstromer laat
vaak een eensgezinswoning achter die bij verhuizing weer vrijkomt voor andere woningzoekenden.

Woningtoewijzingen

Achter de Kerk...

De 19 appartementen zijn inmiddels toegeweU heeft het vast al opgemerkt, er staan al
zen, 18 woningen zijn toegewezen aan de leefgeruime tijd veel steigers rond het pand Achter
tijd 55+ en 1 woning aan een woningzoekenden
de Kerk in Hilvarenbeek.
die (iets) jonger is, maar wel een WMO-Indicatie heeft.
Helaas blijkt dat de verduurzamen van dit
pand wat lastiger dan dat men vooraf heeft
8 appartementen zijn toegewezen aan huurbedacht. Zo bleken de tekeningen waarop
ders van Woonstichting Leystromen, waarvan
het project is gebasseerd niet conform de
er 7 woonachtig zijn in de gemeente Hilvarenwerkelijkheid te zijn, waren bewoners vooraf
beek.
onvoldoende geinformeerd en bleek veel van
de benodigde materialen niet tijdig geleverd te
11 appartementen zijn toegewezen aan wokunnen worden. Kortom, een project dat zeker
ningzoekenden die of een koopwoning of een
geen schoonheidsprijs wint.
woning bij een andere verhuurder achterlaten.
15 appartementen zijn toegewezen aan huishoudens uit de gemeente Hilvarenbeek.
(7 huurden dus een woning bij Leystromen) en
4 appartementen zijn toegewezen aan huishoudens woonachtig in een andere gemeenten
van het werkgebied van Woning in Zicht.

Naast alle langdurige overlast bleek ook de
communicatie tussen verhuurder, huurders en
aannemer alles behalve soepel te verlopen.
Afspraken werden niet nagekomen of zonder
afstemming plotseling verplaatst met alle ongemaken van dien.
Op verzoek van de bewoners heeft H.B.V.H.
met alle betrokken partijen een avond georganiseerd om knelpunten, mis-communicatie en
het niet nakomen van afspraken te bespreken.

ALV, 2020...

H.B.V.H. is op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen van de ALV 2020. Deze ALV
zal in het teken staan van de overgang van
H.B.V.H. in de nieuwe Stichting Huurders
Leystromen. Alle betalenden leden van de
H.B.V.H. ontvangen hiervoor ter zijner tijd een
uitnodiging.

Na aanleiding van deze avond zijn er diverse
maatregelen genomen, zo is er direct een huismeester aangesteld die het aanspreekpunt
is voor de huurder in het complex. Daarnaast
hebben de verhuurder en aannemer elke woning bezocht om alle knelpunten per huurder
te inventariseren.
Daarnaast is het gang van zaken rond dit project een directe aanleiding om met de directie
van Woonstichting Leystromen aan tafel te
gaan zitten of de procedure fouten die zijn
gemaakt en hier gezamenlijk opzoek te gaan
naar een toekomstbestendige oplossingen.

Servicekosten...
Moeten wij servicekosten bijbetalen?
Wij hebben maar liefst drie afrekeningen van
de servicekosten tegelijk gekregen. En voor
alle drie moeten we ook nog een flink bedrag
bijbetalen. De oudste afrekening is al van 2016.
Mag de verhuurder dit zomaar nog doen?
Antwoord
De verhuurder is wettelijk verplicht om binnen
zes maanden na een kalenderjaar een gespecificeerd overzicht te geven van de in rekening
gebrachte servicekosten over dat jaar. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen servicekosten die per kalenderjaar
worden afgerekend en
servicekosten die gaan
over een andere periode, bijvoorbeeld van mei
tot mei of september tot
september.
Dergelijke
‘gebroken’ boekjaren zie
je vooral bij de afrekening
van de stookkosten.
Voor 1 juli
De afrekening over 2016
moet de huurder vóór 1
juli 2017 hebben ontvangen, die over 2017 vóór 1
juli 2018, enzovoorts. Als
de afrekening de periode van bijvoorbeeld mei
of september 2016 tot
mei of september 2017
betreft, moet de afrekening vóór 1 juli 2018 aan
de huurder zijn verstrekt, over de periode mei
of september 2017 tot mei of september 2018
vóór 1 juli 2019, enzovoorts.
Verzoek aan Huurcommissie
Als de verhuurder de afrekening niet of te
laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een
straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag

niet verhogen. Een voorstel daartoe kunt
u dan dus weigeren. Daarnaast kunt u, als u
geen afrekening heeft ontvangen terwijl dat wel
had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de
servicekosten zijn. Zo’n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de
datum waarop u de afrekening had moeten
ontvangen. Bij de afrekening over 2015 kan dit
dus tot 1 juli 2018, bij het boekjaar van mei of
september 2015 tot mei of september 2016 tot
1 juli 2019.
Afrekening jaren te laat
Als u de afrekening van de servicekosten pas

ontvangt als de termijn al is verstreken waarbinnen u een beroep op de Huurcommissie
kunt doen, hoeft u niet meer bij te betalen. Dit
betekent dus dat de verhuurder over de afrekening van het kalenderjaar 2016 geen nabetaling meer kan verlangen. De ‘huurcommissietermijn’ tot 1 juli 2019 is voorbij. Maar over het
boekjaar 2016 – 2017 nog wel. De Huurcommissietermijn daarvoor ‘verloopt’ tenslotte pas
op 1 juli 2020.

De huismeester, hoe zit dat ook alweer?
Kan de aanstelling van de huismeester zomaar veranderen?
Wij hebben als bewonersraad een vraag over de huismeesters. Sinds 35 jaar is er in de flats
een huismeester die 40 uur in dienst is. Nu is er bij een complex een huismeester overleden
en is er voor hem een vervanger voor 20 uur aangenomen. Deze woont ook niet in de directe
omgeving. Kan de corporatie dit zomaar doen? Het is na al die jaren toch een verworven recht?
Antwoord
De corporatie heeft u blijkbaar niet geïnformeerd over de gewijzigde aanstelling van de huismeester van het betreffende complex. Mogelijk weet de in dat complex actieve bewonerscommissie, voor zover aanwezig, er meer van. Die hoort over een dergelijke wijziging natuurlijk
te worden geïnformeerd. Zo niet, dan doet u er als bewonersraad goed aan de corporatie om
opheldering te vragen over het hoe en waarom.
Overeengekomen service
De huismeester is een tussen huurder en verhuurder overeengekomen dienstverlening, waarvoor via de servicekosten wordt betaald. Dit betekent dat de verhuurder die niet zomaar op
eigen houtje kan wijzigen. Daarvoor is instemming van de huurders nodig. Het gaat niet om
een verworven recht, maar om overeengekomen service. Als de huismeestertaken eenzijdig
door de verhuurder zijn gewijzigd kunnen de huurders, de eventuele bewonerscommissie en
de bewonersraad de verhuurder ter verantwoording roepen en, afhankelijk van de antwoorden,
tot verdere stappen besluiten. Waar de huismeester woont doet in principe niet terzake, tenzij
bijvoorbeeld zou blijken dat daarmee hoge reiskosten zijn gemoeid, die aan de huurders worden
doorberekend.
Is takenpakket gewijzigd?
Eerst moet worden uitgezocht of sprake is van verandering van de taken van de huismeester,
en zo ja, in welke opzichten. Het gehalveerde aantal uren lijkt te wijzen op een gewijzigd takenpakket. Is dat niet zo, dan doet de nieuwe huismeester alles blijkbaar twee maal zo snel als de
vorige. Vraag hierover opheldering bij de corporatie. Als de huismeester minder uren maakt,
heeft dat logischerwijs gevolgen voor de hoogte van de servicekosten. Is er volgens de huurders sprake van onredelijke hoge servicekosten, dan kunnen ze die door de Huurcommissie
laten toetsen.
Werkzaamheden voor verhuurder niet doorberekenen
Werkzaamheden die de huismeester verricht voor de verhuurder mogen niet aan de huurders
worden doorberekend. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van binnendeuren in de woning
als onderdeel van groot-onderhoud, herstelwerk in gemeenschappelijke ruimten, bezichtigen
van lege woningen met aspirant-huurders, het maken van een opnamestaat bij verhuizing, enzovoorts.
Werkzaamheden voor huurders wel
Verricht de huismeester ook activiteiten voor de huurders, dan mogen de kosten daarvan wel
via de servicekosten worden doorberekend. Het moet daarbij wel gaan om activiteiten waarvan
is afgesproken dat de huismeester die voor de huurders uitvoert en die dus onderdeel zijn van
zijn takenpakket. Voorbeelden zijn het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, ijs- en
sneeuwvrij houden van trappen en toegangen, buiten zetten van vuilcontainers en allerlei kleine
diensten ‘die een goede bewoning voor de bewoners bevorderen’.

(vervolg De Huismeester)
Taakomschrijving nodig
Voor de juiste verdeling van de kosten is het
noodzakelijk dat de verhuurder en de huurders
- bijvoorbeeld via een huurdersorganisatie of
bewonerscommissie - een taakomschrijving
voor de huismeester overeenkomen, inclusief
een tijdsbesteding (in uren) aan verhuurdersen huurderstaken. In veel gevallen ontbreekt
helaas een taakomschrijving, laat staan dat
de huismeester ‘uren schrijft’. In dat geval is
het onduidelijk welke taken de huismeester
verricht voor de huurders en welke voor de
verhuurder.

Warmtecentrale aan het Reitdiep
Het kloppend hart van het warmtenet is een
nieuw te bouwen buurtwarmtecentrale in het
parkje tussen de Planetenlaan en het Reitdiep.
Dit gebouwtje van 15 bij 17 meter telt slechts
één bouwlaag en huisvest alle installaties die
nodig zijn om warm water te leveren aan 450
woningen.

Duurzaamheid.
Er zijn veel initiatieven op het gebied van het
verduurzamen van woningen. Dit keer willen wij
graag een project onder de aandacht brengen
om te komen tot een gasloze woning. Mogelijk
kan u dit inspireren...
Zo’n 450 huizen in Paddepoel-Noord kunnen in
2021 van het aardgas af. Als de plannen doorgaan krijgt de buurt een warmtenet dat bodemwarmte gebruikt om de huizen te voorzien van
warm water en centrale verwarming.
Het warmtenet komt er alleen bij voldoende belangstelling. Dinsdagavond kunnen de bewoners op een informatieavond zeggen of ze de
plannen ondersteunen. Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben zich al 130 belangstellenden
gemeld.

De bestaande radiatoren voldoen
In de woningen zelf maakt de cv-ketel op zolder plaats voor een warmtewisselaar (een afleverset) die heet water ontvangt van het buurtwarmtenet. De warmtewisselaar (ongeveer
even groot als een cv-ketel) draagt de warmte
van het warmtenet over aan twee gescheiden
circuits: één voor de centrale verwarming en
één voor warm kraan-, bad- en douchewater.
Het water is zo warm dat de bewoners gewoon
hun bestaande radiatoren kunnen gebruiken.
Een meter in de afleverset houdt het energieverbruik bij. Omdat de huizen van het gas af
gaan ruilen de bewoners hun gaskookplaten in
voor inductiekookplaten.

Buiten langs de gevel

WarmteStad

De buizen van het buurtwarmtenet lopen onder
de huizen door. Vanuit de kruipruimtes gaan ze
langs de buitengevels omhoog en vlak onder
de dakrand weer naar binnen. Deze route buitenlangs voorkomt dat er gaten in de vloeren en
plafonds geboord moeten worden. En dankzij
de route door de kruipruimtes hoeven er minder
stoepen en straten te worden opengebroken.

Het buurtwarmtenet vormt een aanvulling op
de plannen van WarmteStad. Dit nutsbedrijf
van de gemeente en het waterbedrijf Groningen levert warmte aan flatgebouwen in Paddepoel, maar niet aan de laagbouw. Daarom
bundelden bewonersinitiatief Paddepoel Energiek en energiecoöperatie Grunneger Power
hun krachten. Samen ontwikkelden ze een plan
voor een coöperatief buurtwarmtenet voor Paddepoel-Noord.

Samen werken aan de toekomst

Vroonacker III, circulair bouwen...
Woonstichting Leystromen gaat in Diessen 23 sociale huurwoningen bouwen in Vroonacker
III: 11 tussenwoningen en 12 hoekwoningen. Het gaat om bijzondere woningen die circulair
gebouwd worden. Daarnaast vraagt Woonstichting Leystromen middels een enquête op welke
woonwensen er leven bij de klanten.
Op basis van de enquête gaat Woonstichting Leystromen het plan verder uitwerken. Bijzondere
is wel dat deelname aan de enquête geen recht geeft op een van de woningen.

Circulaire woningen

Bij circulair bouwen wordt slim gebruik gemaakt van grondstoffen, goederen en producten waardoor deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo wordt het milieu zo weinig mogelijk belast.
De woningen in Diessen zijn demontabel. Dat wil zeggen dat ze makkelijk in elkaar gezet kunnen worden en ook weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Omdat onderdelen van de woningen in een fabriek worden voorbereid, duurt de bouw ervan maar een paar maanden. De installatie van de woningen is volledig elektrisch en voorziet zelf in zijn elektriciteit (Nul op de Meter).

Passend toewijzen

Corporaties moeten woningen passend toewijzen. Dat wil zeggen dat het inkomen moet passen
bij de huurprijs van de woning.
Huurprijs *
Benodigd inkomen*
€ 607,46 (tussenwoning)

1-persoonshuishouden: t/m € 22.000
2- of meerpersoonhuishouden: t/m € 30.825

€ 630.49 (hoekwoning)

1-persoonshuishouden: € 22.701 t/m € 38.035
2- of meerpersoonshuishouden: € 30.826 t/m € 38.035

Huurprijzen zijn exclusief een EnergieVergoeding van € 52,50
*Huurprijzen en inkomensgrenzen prijspeil 2019. In 2020 worden deze geïndexeerd volgens de
huurprijs- en inkomensgrenzen die de overheid bepaalt.
Voor meer informatie over dit project kunt u zich direct wenden tot Woonstichting Leystromen.

Stichting Huurders Leystromen
Kernbestuur.

Bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 huurders van Woonstichting Leystromen.
Incl. secretariaat, budgetbeheer, communicatie, dagelijks bestuur.

Commissie
Bewonerscommissies

Bestaande uit vertegenwoordigers van de bewonerscommissies.
Bieden van ondersteuning aan de bewonerscommissies.
Verkrijgen van input van wat er speelt bij de bewonerscommissies.

Lokale
Commissie

Verantwoordelijk voor lokale activiteiten zoals informatieavonden,
Prestatieafspraken, lokale initiatieven, lokale (bouw)plannen Leystromen.
Bieden van ondersteuning aan lokale huurders.
Verkrijgen van input van wat er lokaal speelt.

Huurders
Commissie

Bestaande uit huurders uit het gehele werkgebied Woonstichting Leystromen.
Verkrijgen van input over komende beleidskwesties (Leystromen breed).
Verkrijgen van input voor beleid van Stichting Huurders Leystromen.

Thematische
Werkgroep

Samengestelde werkgroep uit deskundige huurders en/of thema experts.
Doel: komen tot een advies / denkrichting over het onderwerp.
Tijdsinspanning is overzichtelijk en vooraf bepaald.

In het bovenstaande schema wordt de nieuwe organisatie Stichting Huurders Leystromen op
eenvoudige wijze weergegeven.
U ziet dat het kernbestuur (bestaande uit maximaal 9 huurders) zorg draagt voor de continuiteit
van de organisatie. Zij voeren als bestuur ook de gesprekken met de directeur van Woonstichting
Leystromen en de Raad van Commissarissen. Daarnaast bepalen zij het beleid van de stichting
en worden daarbij gevoed door de commissies en werkgroepen.
De Commissie Bewonerscommissies bestaat uit vertegenwoordigers van lokale bewonerscommissies en heeft als doel elkaar te informeren over datgene waar men bij vastloopt bij o.a. Woonstichting Leystromen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om gezamenlijk scholing te doorlopen.
Uiteraard blijven de Bewonerscommissies volledig zelfstandige organisaties.
De Lokale Commissie kunt u het beste vergelijken met de huidige huurdersvereniging met dat
verschil dat zij zich gericht gaan bezig houden met lokale zaken, zoals de Prestatieafspraken,
lokale bijeenkomsten, leefbaarheid en lokale initiatieven t.b.v. huurders in de gemeente waarin
men actief is.
De Huurders Commissie is het platform waarvoor alle huurders zich kunnen aanmelden. Deze
commissie is de voedingsbodem voor het beleid van de S.H.L en kan het beste worden vergeleken met de rol van de (betaalde) leden binnen de oude huurdersverenigingen. Daarnaast legt
het bestuur van de S.H.L ook verantwoording af naar de Huurders Commissie. De verwachting
is dat deze commissie een tot tweemaal per jaar bij elkaar komt.
De Thematische Werkgroep komen bij elkaar op basis van een onderwerp waarvoor men interesse heeft. Hierdoor wordt de inzet van de vrijwilliger overzichtelijk en interessanter.

Proces...
Het jaar 2020 zal voor de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek in het kader staan van de
overgang naar een Lokale Commissie binnen de Stichting Huurders Leystromen.
Om dat proces soepel te laten verlopen zal in een bijzondere ALV aan de leden gevraagd worden
om het eerder ingezette proces van intensieve samenwerking met de andere twee huurdersorganisaties te continueren met de opheffing van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek en
het overlaten gaan van de organisatie naar de Stichting Huurders Leystromen.
De ALV (maart 2020) zal alleen toegankelijk zijn voor de betalende leden van Huurders Belangen
Vereniging Hilvarenbeek die in het kalenderjaar 2019 hun contibutie hebben betaald op uiterlijk
31 december 2019.
De statuten vereisen dat de leden in een eerste en eventuele tweede vergadering hebben ingestemd tot het opheffen van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek. Indien bij vergadering is besloten tot het juridisch opheffen van de organisatie zal de huidige kerngroep de vereniging zo snel mogelijk afbouwen doch uiterlijk in Q4 van het jaar 2020 de boeken sluiten.
Vooruitlopend op het proces en om ervoor te zorgen dat de belangen van huurders gewaarborgd
blijven wordt per 1-1-2020 de Stichting Huurders Leystromen opgericht.
Het kan natuurlijk zijn dat de leden van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek niet instemmen met het
voornemen om de vereniging te sluiten. In dat geval zal de H.B.V.H. volgens de huidige statuten vervallen tot een
zelfstandige Locale Commissie om reden dat de statuten het niet toelaten op te treden als belangenbehartiger voor
huurders buiten de gemeente Hilvarenbeek.

Uiteraard worden alle leden ter zijner tijd middels een brief geinformeerd en uitgenodigd voor de
bijzondere Algemene Leden Vergadering.

SHL, samen voor alle huurders...

Dubbele puzzel...
Allereerst moeten de antwoorden op de onderstaande 23 vragen worden gevonden en kunt u
deze in de woordzoeker op de rechterbladzijde aanstrepen. Daarnaast hebben we een extra
onderdeel toegevoegd. Van de gevonden oplossingen kunt u, door de letters in volgorde te vinden, een woord samenstellen. Dit woord is de oplossing die u in mag sturen om kans te maken
op één van onze cadeaubonnen. We wensen u veel puzzelplezier toe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

In welke van onze gemeentes staat de Sint-Petruskerk?
Christelijke feestdag
Volgt op oudjaar
Leest u nu
Dat is de HVBH
Straat waar de gemeentelijke stortplaats is gevestigd
Dat bent u
Leystromen
Elk jaar per 1 juli
Helpt uw woonlasten te verlagen
Dat moet iedere woning worden
Vorm van een elektrische koken
In welke straat in Hilvarenbeek wordt er nu een appartementencomplex gebouwd?
Ruimte om buiten te zitten bij een appartement
Hebben de meeste huizen als buitenruimte
Wat u kunt winnen met deze puzzel
Dat zijn de medewerkers van de HVBH
Wijk in Diessen
Voorzitter van de gemeenteraad
Waar kun je winkelen in een voormalige kerk?
Dorp op het grondgebied van Hilvarenbeek
Naam van het bejaardentehuis
Bedrijventerrein in Esbeek

Het woord is de oplossing..
Zoek het woord van 12 letters en stuur dat in als oplossing
8e woord 3e letter …..
3e woord 2e letter …..
10e woord 9e letter …..
16e woord 1e letter …..
12e woord 7e letter …..
15e woord 2e letter …..
18e woord 5e letter …..
11e woord 2e letter …..
6e woord 1e letter …..
2e woord 2e letter …..
21e woord 4e letter …..
13e woord 1e letter …..

Woordzoeker...

Uw oplossing insturen naar...
Heeft u het woord gevonden,
Stuur dan uw antwoord naar:
Antwoordnummer 10035
					5080 VB
					Hilvarenbeek
Liever digitaal, mail naar:		
Inzenden kan tot 30 januari 2020.

puzzel@hurenhilvarenbeek.nl

2023,
SHL wat is er van gekomen?
door Jaap Beemster
Ik wil u meenemen naar de toekomst, naar het jaar
2023. In dat jaar is al een aantal jaren de Stichting
Huurders Leystromen een feit. We gaan in gesprek
met een lid van het kernteam.
Het kernteam is een club van mensen die zegt te
spreken en te handelen namens de huurders van
Leystromen, maar is het niet gegroeid tot een groepje dat zichzelf belangrijk vindt en ver weg staat van
huurders?
Het kernteam bestaat op dit moment uit vijf personen. De leden van het team hebben verschillende deskundigheden maar hebben één kenmerk
gemeen: ze zijn huurder van Leystromen. Ze ondervinden dus dezelfde lusten en lasten van het huren
als andere huurders.
Door het lid zijn van het kernteam en de contacten
met medewerkers van Leystromen krijgen u en uw
medeleden vast een bijzondere behandeling.
Daar is geen sprake van en mocht dat zo zijn dan
zal daar zeker tegen opgetreden worden. We zijn gewone huurders en wensen niet anders dan anderen
behandeld te worden.
Dat zegt u nu wel, maar wie treedt op? De leden van
het kernteam zullen elkaar wel afschermen als ze
voordelen ondervinden van hun positie. Is er wat dit
betreft externe controle?
Als het gaat om de financiën is er controle van de
jaarlijkse kascommissie die bestaat uit onafhankelijke personen die ieder jaar gekozen worden op de
jaarvergadering. Als andere zaken ter oren komen
van huurders kunnen ze dat melden aan de leden
van de adviescommissie of aan de orde stellen op de
jaarvergadering.

men als kerngroep ook in de diverse gemeenten en
kernen om te horen wat er leeft onder de huurders
van Leystromen. Dus ja, ik denk dat wij goed op de
hoogte zijn.
Dan vergeet ik nog te vermelden dat we ieder jaar
een vergadering beleggen waarvoor alle huurders
worden uitgenodigd, waarop we verantwoording
afleggen over het gevoerde beleid en waar huurders
kunnen aangeven welke zaken we moeten aanpakken in het komende jaar.
Dat kan wel zo zijn, maar jullie doen toch gewoon
wat Leystromen wil. Zo gaat dat toch altijd: wie dicht
bij het vuur zit, wordt er door besmet.
Wij hebben goede contacten opgebouwd met
Leystromen, zowel met de bestuurder, de raad van
commissarissen als medewerkers. Meestal is het
overleg constructief, maar we gaan verschil van mening niet uit de weg. De belangen van de huurders
staan voor ons voorop.
Het is echter ook waar dat het in belang van huurders is dat Leystromen een gezonde organisatie is
en soms vraagt dat compromissen waarbij het lijkt
dat de huurder ondergeschikt is aan het belang van
Leystromen. Wij wegen dat iedere keer zorgvuldig
af. Wij bepalen ons eigen standpunt, bespreken dat
met de adviesraad en indien nodig leggen we dat
voor aan de huurders via een enquête.
Vroeger had je drie huurdersorganisaties die dicht
bij de huurders van de gemeenten stonden. Wat is nu
dan zoveel beter?
Toen er nog drie afzonderlijke huurdersorganisaties
waren, was er regelmatig overleg nodig om te komen
tot een gezamenlijk standpunt. Dat overleg is nu niet
nodig wat een tijdbesparing is.
Daarnaast is er nu één bestuur, waar er vroeger drie
besturen waren. Die kampten met een tekort aan bestuursleden. Doordat we nu bestuursleden kunnen
vragen aan alle huurders van het hele werkgebied
van Leystromen voor een beperkt aantal bestuursposities is er meer kans dat we goede bestuurders
vinden. Dat is een belangrijk winstpunt.
Voor Leystromen is er nu één aanspreekpunt als het
gaat om beleidszaken die men voor wil leggen aan
huurders. Dat verhoogt de efficiëntie en vergemakkelijkt het contact.

Is het kernteam goed op de hoogte wat er leeft onder
de huurders?
Wij onderhouden op verschillende manieren contact met de huurders. Allereerst is er een adviesraad
van huurders waaraan we kwesties kunnen voorleggen. Daarnaast zijn er werkgroepen van huurders
die zich met diverse problematieken bezig houden
zowel op plaatselijk niveau als op gebiedsniveau.
Deze werkgroepen komen met adviezen waaraan
huurders hebben meegedacht. Vervolgens houden we regelmatig enquêtes onder de huurders die
hebben aangegeven hiervoor open te staan. We ko- Zo zijn er meer zaken die nu beter of anders gaan.

