
| 2Nieuwsbrief september 2021

Update structuur HV Fijn Wonen 

Nieuw bestuurslid

In 2020 is het bestuur een ontwikkel-
traject gestart om te komen tot verdere 
professionalisering van de vereniging. 
Dit met als uiteindelijk doel om de 
belangen van de huurders van 
Woonkwartier zo goed mogelijk te 
kunnen behartigen. En een gelijk-
waardige gesprekspartner te kunnen 
zijn voor de corporatie en de gemeente. 

Eén van de aandachtspunten waarover 
binnen het bestuur gesproken is, is de 
structuur van de vereniging. Vorig jaar 
werd besloten om de afdelingen op te 
he� en en de afdelingsfunctionarissen 

de gelegenheid te geven om toe te 
treden tot het bestuur. Hiermee is 
er een bestuur gevormd dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van alle drie 
de gemeenten waar Woonkwartier 
bezit heeft. Het bestuur bestaat op 
dit moment uit 9 personen en we 
komen op voor de belangen van alle 
huurders van Woonkwartier. Er zijn 
enkele werkgroepen gevormd om de 
taken te verdelen. De wens van het 
bestuur is om meer huurders te 
betrekken. Een aantal huurders 
heeft aangegeven, af en toe mee 
te willen denken. Overwogen wordt 

om een ‘huurdersraad’ te vormen 
die meedenkt met het bestuur, een 
mening geeft en adviseert. 
Hiermee bouwen we verder 
aan een sterke structuur 
van de vereniging.

Kleis Willemstein uit Zevenbergen heeft 
zichzelf aangeboden het bestuur van de 
huurdersvereniging te komen 
versterken. Kleis is een gepensioneerd 
ondernemer die een aantal jaren 
geleden, vanwege nierfalen, met zijn 
bedrijf moest stoppen. 

Dankzij een anonieme donor, waar hij 
nog elke dag dankbaar voor is, ontving 
hij via transplantatie een andere nier en 
daarmee kwam ook weer een flinke 
portie energie en levenslust terug.

Energie die hij gebruikt om ZZP’ers, 
maar ook particulieren te helpen met 
administratie, belastingen en toeslagen. 
Ook houdt hij zich bezig met lokale 
politiek en zet hij zich in voor de 
belangen van nierpatiënten en donoren.

Kleis zou zich in de huurdersvereniging 
graag bemoeien met de organisatie en 
met zaken die te maken hebben met 
het langer zelfstandig wonen.
Immers, woningcorporaties zijn ook 
betrokken bij wonen, zorg en welzijn 
van de huurders. En een belangrijk 
deel van de huurders bij Woonkwartier 
is ouder dan 65 jaar. Op de jaar-
vergadering zal aan u gevraagd worden 
of u met het bestuurslidmaatschap van 
Kleis kunt instemmen.
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Prestatieafspraken/Kaderafspraken 
2021-2024 Halderberge Moerdijk 

In juni hebben we overeenstemming 
bereikt over de Kaderafspraken die 
gesloten worden tussen de gemeente 
Halderberge, Moerdijk, Woonkwartier 
en de HV Fijn Wonen. Deze afspraken 
vormen de basis voor de jaarlijks te 

Uiteraard zijn er ook in de gemeente 
Steenbergen prestatie- en kader-
afspraken voor de periode 2021 en 
verder besproken en afgesloten.
Alleen was dat zowel in 2020 als dit
jaar geen eenvoudige opgave. In de 
gemeenten Moerdijk en Halderberge 
wordt samengewerkt met 
Woonkwartier en HV Fijn Wonen. 
Voor Steenbergen is er een grotere 
groep – in het kader van de Brabantse 
Wal - waarmee afspraken gemaakt 
moeten worden: gemeenten 
Steenbergen, Bergen op Zoom, 
Woensdrecht en Tholen en de 
woningcorporaties Woonkwartier, 
woningstichting Woensdrecht en 
Stadlander die woningen heeft in 
Bergen op Zoom, Steenbergen en 
op het eiland Tholen. Naast HV Fijn 
Wonen zijn nog een aantal huurders-
organisaties betrokken en dat 
betekent per bijeenkomst een flink 
aantal deelnemers dat aansluiten. 
Vanwege corona konden fysieke 
afspraken geen doorgang vinden. 
Desondanks zijn we met name met de 

Prestatieafspraken gemeente Steenbergen

maken prestatieafspraken met de 
genoemde partijen. Inmiddels is het 
overleg gestart om te komen tot 
afspraken voor de jaarschijf 2022. 
Onderwerpen die daarbij onder 
andere de aandacht krijgen zijn de 
woningbehoefte, de nieuwbouw-
planning, het onderhoud en de 
verduurzaming van de woningen, het 

gemeente Steenbergen een aantal 
keer bij elkaar geweest om te bekijken 
wat er met name in Dinteloord moet 
gebeuren om het dorp leefbaar te 
houden. Daarbij wordt uiteraard 
gekeken naar leefbaarheid, bereik-
baarheid en de verduurzaming van 
de huizen (Woonkwartier) omdat we
in de naaste toekomst van het gas af 
moeten. 

Ook andere zaken vragen en krijgen 
aandacht. Bijvoorbeeld hoe lang kan 
Woonzorgcentrum De Nieuwe Haven 
(Stadlander) nog functioneren als 
woonzorgcentrum? En als De Nieuwe 
Haven aan vervanging toe is wat kan er 
dan voor in de plaats komen? 

Er zijn plannen opgestart, zaken ter 
beoordeling voorgelegd en de intentie 
is om die plannen fysiek door te 
spreken zodat iedereen zijn/haar 
mening kan ventileren. Uiteraard is de 
jaarschijf 2021 doorgesproken en door 
gemeente Steenbergen – Woonkwartier 
en HV Fijn Wonen ondertekend.

Contact
HV Fijn Wonen
Postadres
Postbus 90, 4750 AB  Oud Gastel

Contactpersoon 
Karin van Beers
Ambtelijk secretaris, HV Fijn Wonen 
06-463 198 18 
info@hvfijnwonen.nl

www.hvfijnwonen.nl

Aanmelden
via Karin van Beers, info@hvfijnwonen.nl 

Vervoer
Mocht u naar de vergadering willen komen maar geen vervoer hebben? 
Geen probleem. Als u via info@hvfijnwonen.nl aangeeft dat u opgehaald wilt 
worden dan zorgen wij ervoor dat de taxi klaarstaat.

bevorderen van het Langer Thuis 
wonen en de leefbaarheid in de 
kernen. Mocht u nog onderwerpen 
hebben waaraan naar uw mening 
extra aandacht geschonken zou 
moeten worden, laat het ons dan 
weten. Dan kunnen we dit meenemen 
naar het overleg. 

Wilt u meer weten of meedenken over 
bovenstaande onderwerpen? Neem 
dan contact met HV Fijn Wonen op via 
info@fijnwonen.nl of Karin van Beers 
tel.nr. 06 46 31 98 18.

Kwartslag en de nieuwsbrief van
HV Fijn Wonen verschijnt 3 keer per 
jaar. Wilt u op de hoogte blijven van
HV Fijn Wonen en vaker informatie 
ontvangen? Geef uw mailadres dan 
door via info@hvfijnwonen.nl dan 
gaan we u mailadres opnemen in de 
digitale nieuwsbrief.

28 september Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van HV Fijn Wonen 
nodigt u van harte uit voor de 
Algemene Ledenvergadering.

Genodigd:
Alle huurders van Woonkwartier

Algemene Ledenvergadering 
Datum: Dinsdag 28 september
Inloop: 18:45 uur 
Aanvang: 19:00 uur 
Locatie:  Het veerhuis, 
 Veerkensweg 22, 
 Oud Gastel

O� icieel programma
Er wordt gestart met een o� icieel programma:
• Benoeming bestuursleden
• Het financiële gedeelte van de huurdersvereniging
• Huidige stand van zaken van de vereniging
• Wat heeft de vereniging tijdens corona gedaan voor jou als huurder?
Pauze: waarin u met elkaar onder het genot van een drankje bij kunt praten.
• Thema: Langer Thuis blijven wonen
 Met medewerking van gemeenten – Woonkwartier en nog nader te bepalen 
 partijen (op moment van schrijven nog niet concreet)
• Brainstorm

Besloten is om de vergadering fysiek te houden. Natuurlijk wordt rekening 
gehouden met voldoende ventilatie en afstand. 

Aankondiging 
Algemene Ledervergadering 
28 september 2021
Per 1 september is de verwachting 
dat Nederland weer “Los” kan van de 
coronaregels. (dit artikel schrijf ik in 
juni). 

Het is meer dan 1 jaar geleden dat 
HV Fijn Wonen een Algemene 
Ledenvergadering heeft gehouden. 
En de leden vinden het fijn u weer 

persoonlijk te mogen ontmoeten en u 
op de hoogte te stellen van het wel 
en wee van de vereniging. Naast het 
formele gedeelte wil het bestuur ook 
het thema “Langer thuis blijven 
wonen” aan deze vergadering 
koppelen. Belangrijke vragen hierbij 
zijn: Wil ik wel in het huis blijven 
wonen zolang als wenselijk is of 

mogelijk is. En zo ja, wat heeft u 
ervoor nodig? Of wil ik liever naar 
een zorgcentrum en wat houdt dat 
dan in? Het zijn DE vragen waar u 
tijdens deze avond mogelijk weer 
een stapje verder mee komt in het 
maken van een beslissing.

We hebben deze vergadering in 
juli uitgeschreven maar met 
Corona weet je het maar nooit.
Hou dus ook onze website in de 
gaten of informeer bij het 
secretariaat.
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Op verzoek van de huurders-
vereniging is met Woonkwartier 
gesproken over het onderwerp 
buurtbemiddeling. Hierbij was ook 
de heer Piet Luijkx aanwezig. 
Hij is coördinator buurtbemiddeling 
Halderberge en Moerdijk. 
De aanleiding voor het overleg was 
dat huurders regelmatig vragen of 
HV Fijn Wonen een rol kan vervullen 
bij onenigheid tussen buren. 
Buurtbemiddeling behoort echter 
niet tot de kerntaken van de 
huurdersvereniging. 
Buurtbemiddeling is een initiatief 
van de gemeenten, Woonkwartier
en politie. Bij buurtbemiddeling 
beschikken ze over mensen die 
opgeleid zijn om te bemiddelen 
wanneer u er samen met uw buren 
niet uitkomt. 

Doel van buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is bedoeld om 
overlast en conflicten tussen buren in 

een vroeg stadium aan te pakken.  
Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars 
ondersteunen daarbij. Buren moeten 
zelf met oplossingen komen. 
Het stimuleert bewoners zelf de 
verantwoordelijkheid te nemen en 
niet direct naar de politie, gemeente 
of verhuurder te stappen bij elk 
probleem of conflict.

Waarvoor kan ik hulp vragen? 
U kunt hulp van de buurtbemiddelaar 
inroepen wanneer u een conflict heeft 
met 1 van uw buren. Zo’n conflict kan 
gaan over: geluidsoverlast, rommel/
vuilnis van buren, vernielingen, 
pesterijen, stankoverlast, harde muziek, 
overlast door huisdieren etc. Bij overlast 
situaties waar meerdere buren last van 
hebben kunt u contact opnemen met 
Woonkwartier. 
Criminele zaken zoals drugs, prostitutie 
en bij acties waar geweld aan te pas 
komt, meld u rechtstreeks bij de politie 
of andere hulpdienst.

Update augustus 2021
Op dit moment (red. augustus 2021) zijn 1200 huurders aangesloten bij 
Uitonsdak. In totaal kunnen 1500 huurders deelnemen. Er zijn nog 60 
plekken over voor huurders van Woonkwartier. Alle deelnemers hebben in 
het voorjaar een nieuwsbrief ontvangen met de actuele stand van zaken 
over de voortgang van Uitonsdak.

Het voornemen was om voor de bouwvakvakantie 4 gebouwen te voorzien 
van zonnepanelen. Dit is verplaatst tot na de zomer, omdat de onderzoeken 
naar de dakconstructie en het dakbeschot nog niet zijn afgerond.
De overige gebouwen komen ook na de bouwvakantie aan de beurt.

Buurtbemiddeling Warmtetransitie 
Halderberge/Moerdijk

Uit ons dak: zonnepanelen

Huuraanpassing 2021
Alle gemeenten in Nederland hebben de verplichting om voor eind 2021 
een warmtetransitie visie vast te stellen. De gemeente Moerdijk heeft 
hiervoor een traject ingesteld om te inventariseren wat nodig is om van 
het gas af te gaan.

Dit proces is eind 2020 opgestart en onze bestuursleden sluiten bij deze 
overleggen aan. Deze visie moet vastleggen in welke volgorde de 
verschillende wijken in de verschillende gemeenten en kernen van het gas 
af zullen gaan. Eén van de klimaatdoelen is dat Nederland in 2050 gasloos 
zal zijn c.q. CO2-neutraal. Omdat dit ook grote gevolgen heeft voor de 
huurders en de huurwoningen, volgt de vereniging dit proces op de voet. 
Walter Heijnen, Ad de Jong en Kleis Willemstein vertegenwoordigen het 
bestuur bij de overleggen met de gemeente Halderberge en Moerdijk.

In de vorige nieuwsbrief van HV Fijn Wonen hebben we u al geïnformeerd 
over de warmtetransitie. Inmiddels zijn alle vier de bijeenkomsten afgerond 
en zijn de kaders en de uitgangspunten bepaald. Het vereist een grote 
samenwerking met de diverse partijen en Woonkwartier. Een van de 
belangrijkste punten is het streven naar de laagste maatschappelijke kosten 
en daarnaast moeten de aanpassingen financieel haalbaar zijn. Inwoners en 
relevante organisaties worden meegenomen in het proces. In eerste 
instantie wordt in de conceptvisie gekozen voor het tre� en van isolerende 
maatregelen aan woningen en gebouwen om de energievraag te beperken. 
Daarnaast wordt bezien welke technische mogelijkheden er zijn om de 
huidige cv-installaties op termijn te vervangen door een meer duurzame 
installatie om de woningen en gebouwen te verwarmen. 

Na de vaststelling van de Warmtetransitievisie door de gemeenteraad wordt 
gestart met een meedenkgroep van inwoners en met een stakeholdersgroep 
om de uitvoeringsstrategie te bepalen.

HV Fijn Wonen blijft betrokken en zal u op de hoogte blijven houden via deze 
nieuwsbrief. 

Woonkwartier is bezig met het 
inrichten van een nieuw klantportaal. 
Wat is een Klantportaal? Binnen het 
klantportaal kan de huurder allerlei 
zaken digitaal regelen zoals de huur 
betalen, vragen stellen en de huur 
opzeggen. Het verzoek aan onze leden 
was het portaal aan de voorkant te 
testen. Dit houdt in dat elke tester 10 
opdrachten kreeg die in het klant-
portaal opgezocht moesten worden. 
Bijvoorbeeld het indienen van een 
reparatieverzoek voor een stortbak 
van een toilet wat stuk is, maar ook 
vragen als geluidsoverlast van de buren 
en klachten over het niet eens zijn met 
de huurverhoging. Op deze manier 
krijgt Woonkwartier een goed beeld
of het portaal gebruiksvriendelijk en 
duidelijk is. Eventuele knelpunten 
worden aangepast. Renske Vreugdenhil 
heeft deelgenomen aan het testen van 
het klantportaal. Het algehele resultaat 
werd positief beoordeeld en leverde 
nauwelijks problemen op.

Testen 
Klantportaal

2021 is een bijzonder jaar voor de 
huuraanpassing die jaarlijks op 
1 juli wordt toegepast. De advies-
aanvraag vanuit Woonkwartier lag al 
bij het bestuur op de plank toen de 
minister Kasja Ollongren, Minister 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties besloot om de 
huren van de sociale huurwoningen 
per 01-07-2021 te bevriezen.  

Daarnaast trad de Wet eenmalige 
huurverlaging in werking. In 2021 
heeft als gevolg hiervan een aantal 
huurders van Woonkwartier met een 
hoge huur en laag inkomen een 
voorstel tot eenmalige huurverlaging 
ontvangen.

Huurverlaging zelf aanvragen
Als u geen huurverlagingsvoorstel 
hebt ontvangen, maar denkt dat u 

met uw inkomen hiervoor wel in 
aanmerking komt, dan kunt u zelf 
een verzoek tot huurverlaging 
indienen bij Woonkwartier. 
Wilt u weten of u voldoet aan de 
voorwaarden voor huurverlaging, 
kijk dan op de website van 
Woonkwartier  www.woonkwartier.nl/
ik-huur/huurprijs/eenmalige-
huurverlaging-in-2021/

Een gezamenlijk gesprek, een 
gezamenlijke oplossing
Buurtbemiddelaars luisteren eerst 
goed naar de verhalen van beide 
partijen afzonderlijk en begeleiden 
daarna een gezamenlijk gesprek. 
Buurtbemiddeling helpt mensen zo 
weer in gesprek met elkaar te komen 
en samen oplossingen te bedenken. 
Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor 
een bepaalde oplossing gekozen, 
waarna heldere afspraken worden 
gemaakt waar beide partijen zich aan 
moeten houden. Doordat de partijen 
zelf de oplossingen aandragen, is de 
kans veel groter dat het probleem 
daarna echt is opgelost. In 2020 zijn er 
alleen al in Halderberge 75 casussen 
voorgelegd waarvan 60 ook in 2020 
zijn afgerond en 54 positief zijn 
afgesloten. Dit is een resultaat om 
trots op te zijn.

Wilt u hulp van een 
buurtbemiddelaar?
Woont u in de gemeente 
Halderberge? Neem dan contact op 
met de coördinator buurtbemiddeling 
Halderberge en Moerdijk via
 06 44 68 82 19 of 
buurtbemiddeling@halderberge.nl.

Woont u in de gemeente Moerdijk? 
Neem dan contact op met de 
coördinator Buurtbemiddeling via 
telefoonnummer 06-44688219 of 
via buurtbemiddeling@moerdijk.nl. 

Woont u in de gemeente 
Steenbergen? Neem dan contact op 
met de coördinator Buurtbemiddeling 
via telefoonnummer 06-58990383.

Zonnecoöperatie Uitonsdak plaatst 
zonnepanelen op daken van 
appartementencomplexen van 
Woonkwartier en Thuisvester. 
Huurders die in de buurt van of in 
één van de complexen wonen, 
kunnen lid worden. U betaalt 
éénmalig € 15,00 en u doet mee 
met 3 panelen. Aanmelden kan via 
www.Uitonsdak.nl. De korting op 
de energiebelasting wordt 1 keer 
per jaar verrekend door uw 
energieleverancier. 

Korting
Het installeren en aansluiten gaat 
gefaseerd en is per gebouw 
verschillend. Hierdoor gaat de 
korting dan ook niet voor iedereen 
op hetzelfde moment lopen.

Uitonsdak is afhankelijk van veel 
factoren, waaronder de 
netbeheerder. Dit kan ervoor zorgen 
dat de panelen al ergens liggen, 
maar dat de aansluiting nog gereed 
moet worden gemaakt voor 

teruglevering van energie aan het 
energienetwerk.

Leden van Uitonsdak die in het 
gebied wonen en waar een installatie 
is afgerond en aangezet, krijgen 
hiervan bericht en een uitnodiging 
om de productie te gaan volgen in de 
app. Vanaf dat moment genieten zij 
dus voordeel middels de ‘regeling 
verlaagd tarief’ op grond waarvan ze 
een korting krijgen op hun 
energiebelasting.

Meer informatie vindt u aan op: 
www.uitonsdak.nl/2021/04/29/
nieuwsitem-3/
De adressen van de gebouwen 
waarop straks zonnepanelen komen 
staan erop vermeld. 

lees verder op de achterzijde


