Toelichtingen achterbanraadpleging HV Fijn Wonen
Zijn er andere zaken die u via de website zou willen doorgeven?
Anders, namelijk
Gemeente Moerdijk
15

49

Sinds fusie wachten wij al op nieuwe keuken, wc badkamer , is door vorige organisatie toegezegd in
2016 ! nu 2018 en nog niets gekregen !
De communicatie tussen woonkwartier en uitvoerende bedrijven. Er is iemand bij me geweest om te
kijken wat er tegen de tocht gedaan kan worden, maar diegene die kwam wist steeds niet waarvoor!
heeft geen zin, geen reactie!!!
dat er verschil bestaat tussen woningen onderling wat onderhoud betreft ook al zijn het dezelfde
woningen, rara hoe kan dat?????????? En bij de volgende vraag staat er huuft?????? Zal wel heeft
moeten zijn spelingscontrole is al lang uitgevonden hoor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Onderhoud gezamenlijke garage

54

Hoe kan ik mijn account activeren?

57

Verstoppingen

71

de vervanging van de kozijnen en deuren

79

ketelonderhoud cv

85

het niet op tijd schoonmaken van de cv ketel

90

Klachten

103

115

verpauperen van de wijk
Er was gezegd. Dat ze groot onderhoud zouden dan. Maar dat gaat nu niet meer door. Maar wel de
huurprijs omhoog.
smerige ramen ook naar onderhoud Perfect

133

website werkt niet om klachten door te geven

140

planning onderhoud berging/schuur

147

157

Aanvraag voor een andere woning.
Er is zeker sprake van een gebrek aan communicatie: er is anderhalf jaar geleden een inventarisatie
geweest van de toestand van de woning: nooit meer iets van gehoord!
onderhoud buitenzijde ramen appartementencomplex

158

dat wij als mensen behandeld worden,en NIETals imbecielen

161

171

Klachten
wanneer er schoongemaakt wordt, het vermoeden bestaat dat men niet schoonmaakt en wel
factureert
wijzigingen van persoonsgegevens

174

Vragen over woning

175

communicatie verbetering omtrent uitleg renovatie woning

180

de gebreken en beschadigingen tijdens de renovatie

185

205

Betaal nog steeds veel voor een huis uit 1942
Zit te wachten op renovatie, maar er is weining informatie, het papieren draaiboek klopt van geen
kanten
omhoog gaat, dit is het probleem van de 50+ woningen te moerdijk. met dank voor Uw aandacht

229

Ik kan nog steeds niet inloggen op de site

242

Onderhoud van tuinen etc. Rommel van buren in de omgeving.

243

alles als ik op de site kan komen

261

inschrijven voor seniorenwoning

287

Buurtoverlast

310

Hopelijk gaan ze iets doen aan de toch dit heb ik al vaker laten weten

397

Waarom worden jongere woningen wel gerenoveerd en woningen van 1972 niet
ik zal graag in de berging een rooster in de muur willen voor de afzuiging van de was droger de raam
daar staat dag en nacht open en daar kom dan ook koude lucht van onder de deur door en graag wil

20
27
40

112

150

169

195

400

Nieuwe Achtergracht 17  1018 XV Amsterdam  Telefoon [020] 5517711  Telefax [020] 5517799
E-mail info@wka-centrum.nl  Website www.wka-centrum.nl

1

ik ook dat ze de ramen goed komen dichten wand het trekt er door heen
403

Het zou fijn zijn als de woningbouw op mijn klacht over behooerlijke tocht voa de ramen zou reageren.

429

Service verlening is slecht, wordt bijna niet op doorgepakt bij herhaaldelijk aangeven

454

onderhoud brandgang en stoep rond het huis.

539

565

geen reactie emails
Vragen komen ongelegen huizen zijn net gerenoveerd, zit alleen nog op zonnepanelen te wachten en
had aangegeven dat de keuken ook gedaan kon worden is (nog) niet gedaan. Ook is de Renovatie in
mijn ogen nog niet afgenomen.
MIJN VOORDEUR ZIT NOG ENKEL GLAS IN

572

site van de woningst.

591

656

Er zit geen verwarming in mijn wc! Waardoor het er letterlijk bijna vriest
Een aantal vragen heb ik niet ingevuld omdat de cv van ons zelf is en we zelf heel veel aan de woning
gedaan hebben zoals nieuwe keuken,berging/schuur,toilet, alles zelf laten stucen,nieuwe
achterdeur+deurstijl en beneden overal nieuwe deurstijlen+deuren
wij betalen al 21 jaar extra voor kleinere woning , is nu nodig maar er wordt slecht aan gewerkt.
Wij zouden toen het nog brabandse waard was in 2019 aan de beurt zijn voor nieuwe kozijnen enzv
groot onderhoud ,maar nu horen nergens iets meer van dus gaat dat dan nog wel gebeuren ,het is
echt nodig hoor !
Wanneer onze wonihg in aanmerking komt voor renovatie

716

Meer afval verwerking voor papier en karton

738

Het afzetten van de voorkant in verband het plaatsen van fietsen door gebruikers van de bussen

752

ontwikkeling van zonnepanelen

775

Afzuigkap werkt slecht

812

mede inspraak als buurt mbt huisuitgeven ivm heel veel overlast

834

Klachten melden Is via de site onmogelijk

836

Tuinen schoonmaken en geen auto'sin de tuin plaatsen
ALLE ALGEMENE KLACHTEN ALS HUURDER ZIJNDE O.A. PARKEEROVERLAST
SPORTSCHOOL EN GARAGE HOLLANDER. VERMINDERD WOONGENOT SINDS KOMST
SPORTSCHOOL.
23-1 wordt gestart met de renovatie in Heinigen terwijl er nog geen gesprek is geweest met de
huurders over wat ze kunnen gaan verwachten, zodat ze zich kunnen voorbereiden. ik vraag me af
hoe ze binnen werkzaamheden willen gaan doen als er geen bewoners thuis zijn. ik kan geen vrij
meer regelen en laat niemand zonder toezicht in mijn huis. dit mag en kan de verhuurder niet eisen
van zijn huurders.
Zonnewering buitenzijde of warmtewering buitenzijde

553
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940

Gemeente Halderberge
17

Vaste trap naar de zolder

25

63

Huur te hoog
wonen op de derde etage van de flat in Hoeven . Je kunt het onderhoud van raam en niet
vergelijken met de lager etages, daar die Allen een balkon hebben. Op de derde etage, aan de
westkant zijn de kozijnen meer aan slijtage onderhevig.
Heel de wijk heeft kunst of kozijnen en deuren gekregen. Onze kozijnen zijn zeer slecht en onze
woningen zijn overgeslagen. Gemeld dat onze kozijnen rot zijn. Maar geen respons.
Windschermen op het balkon

69

de watermeter uit de put naar boven halen

74

Parkeer problemen

105

heb in Febr. een brief gestuurd geen reactie

120

wanneer worden mijn boven ramen geisolleerd

125

klachten over hun communicatie.

131

afspraken niet nagekomen

136

3maanden geleden klacht ingedient en nog steeds niet gemaakt

148

Onvoorziene zaken bij de renovatie worden niet goed opgelost

26
55
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160

onderhoud buiten het gebouw en binnen.

186

238

Leefomgeving
Er is 30 jaar geen groot onderhoud gepleegd aan de woning, waardoor een hele hoop zaken in
slechte staat zijn. Dit staat wel op de planning om aangepakt te worden, maar onduidelijk wanneer.
Daarom ben ik ook niet bereid huurverhoging te betalen.
Bijvoorbeeld aanvraag voor zonnepanelen.
Mijn huurwoning is slecht geisoleerd. Ik hoor mijn buren praten. Vooral als zij bezoek ontvangen.
Hierdoor heb ik mijn woning al anders ingericht, zoals mijn bankstel en bed tegen de andere wand
geplaatst. Extra isolatie zou niet gek zijn om geluidsoverlast te verminderen.
buiten verlichting voordeur brand altijd zou hraag met sensor willen

250

De hal schoonmaak kan beter

252

308
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De slechte werking van de app woonkwartier. Er wordt een reactie beloofd binnen2 werkdagen. Na
4 maanden en de nodige telefoontjes nog geen reactie
In de zomer is het in alle woningen te warm er is geen adequate zonsinval vermindering bijv door
screens aan beide zijden. Hopelijk is dit dit jaar wel mogelijk deze aan te brengen zodat het in de
zomer behaaglijk is om in de woning te verblijven. Ook is het geluid in de tussen hallen en tussen de
woningen is geluidsoverlast dat soms te tollereren ismaar meestal niet.
woonkwartier komt zijn belofte niet na,beloven wel maar komen die niet na
Dat de huizen erg gehorig zijn, de honden van de buren 3 huizen verder hoor ik blaffen, en dat de
toilet echt te erg is, ik schaam me voor bezoek, er is nog nooit een vernieuwing uitgevoerd
Dat het tijd wordt om eens te renoveren de huur is belachelijk hoog voor een huis wat aftakeld

317

het slecht werken van woonkwartier

326

Laat ze eerst maar eens afspraken na komen zou wel een wonder zijn
Jammer dat we na 2 jaar er achter zijn gekomen dat wij een service abonnement moesten afsluiten
voor de reparaties. Dit is ons bij de fusering nooit vermeld. Alles zou blijven zoals op ons contract
stond.
Beluchtings bij de ramen
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475

de afzuiging /wc,keuken] luchjes niet goed.
Zou graag zien dat ze wat aan de woning gaan doen maar tot 2023 niks dus ja zwaar teleurgesteld
door woonkwartier en onze huizen zijn zo koud
Wanneer de renovatie begint,we zouden dec.2018 bericht krijgen,nog niets ontvangen.
Slechte onderhoud van de woning, word laxs mee omgegaan, jullie oplossing is alles dicht kitten,
heele slechte serves, zwaar onte vreden over de wooningbouw, zu moeten zich schamen
We hebben oct verwarming gehad waneer krijgen wij dubbelglas tovht aan alle ramen

518

Het waait soms in huis!!!

519

616

Geluidsoverlast van de weg. Thermostaat slecht in te stellen.
na groot onderhoud kunnen we de oven niet meer gebruiken. Stop springt , oorzaak volgens de
electrien de koel/viescombinatie gebruikt te veel stroom. Dus wil ik een cake bakken dan zal ik de
koel/vries combinatie moeten uitzetteen. Dit vind ik erg jammer, de electrische oven wordt nu niet
meer gebruikt
EEN vraag,en dan moet al achtmaanden wachte
de voegen aan de voorkant en de schuur mogen wel gedaan worden , die zijn in slechte staat , de
stenen vallen er bijna uit.
Mijn kozijnen zijn heel oud waardoor het veel trekt in mijn woning. Is er uitzicht op nieuwe kozijnen?

655

Onderhoud voortuinen/achtertuinen in de straat

673

: VOLGT NOG

691

liefst alles als het goed geregeld is

697

Het geluid van de beuren die daar met8acht

732

ik wacht nog steeds op antwoord op aanvraag van mijn 2 e toillet

747

Rioolservice

761

afzuigkap wind lekkage

776

Vocht in de meterkast -kou vanonder de vloer-krom achterdeur
Mijn ketel is voor het laatst in dec 2016 schoongemaakt. Vorige maand is in de straat de buitenkant
geschilderd behalve bij mij. In de straat hebben ze buitenverlichting brandmelders en een haak op
de voordeur geplaatst behalve bij mij. Wel €13 huurverhoging maar geen onderhoud. Heel slecht
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793

832

Graag zsm kozijnen vervangen voor een kunsstof
Stel dat de huurder het huis gaat isoleren tochtvrij gaat maken gaat er dan geld van het huurbedrag
af?
onderhoud cv ketel

853

contact over aanpassing

854

De gemaakte afspraken voor de renovatie voor dit jaar gaan niet door

874

Onderhoud van de balkon
1) . Heb voor de kerstdagen een melding gedaan van toilet waar de glazuur laag erg is aangetast
en vuile zwarte strepen laat zien . Hier is iemand naar komen kijken en zou dan dit voor leggen wat
er aangedaan zou worden en dan zouden we bericht terug krijgen . Dit is nog steeds niet gebeurd ,
wij wachten nog steeds op een reactie . 2). Het schilderwerk aan de buiten kant is echt nodig ,
vooral de dakgoten en de ramen zijn er erg aan toe . Ook vragen wij ons af of er bij ons ook een
nieuwe dak + isolatie komt zoals in de Meidoornlaan . Dank bij voorbaat
Het verf onderhoud aan de buitenkant is erg lang geleden. Vorig jaar is toegezegd dat men zou
komen verven, maar dat is ook weer ingetrokken

816

881

912

Gemeente Steenbergen
12

96

Onveiligheid betreffende brand en de WMO deuren
Alles, naar na 3 mails nog steeds geen reactie ontvangen op het niet werken van mij account op de
site
klachten worden niet uitgevoerd

201

dat ze gewooon niet reageren op mijn mails

300

Wanneer wordt er iets gedaan aan de buiten deuren naar het balkon.

358

Schandalig hoe ze een woning opleveren
Ja, Er is een vochtprobleem,waarvoor wij voor heel veel onkosten komen te staan en wij andere
mensen moeten inschakelen om vloeren te verwijderen etc. Hebben afgezien om deze te laten
uitvoeren omdat wij op leeftijd zijn en geen medewerking of compensatie aangeboden kregen van
uit het woonkwartier. Het vochtprobleem is een probleem van de stichting en niet van onszelf.dus
voelen we ons niet serieus genomen door de woningstichting.

35

705

Overige
46

Het vervangen van filters luchtcirculatie zoals beloofd.

167

Dat ik de zenuwen krijg van die schuine stopcontacten

218

Hoe lang moet ik nog wachten op raam. Hoe lang blijft dat vocht nog op vloer?

255

specificeer de rekeningen: "weet niet waar de kosten vandaan komen"is geen optie!!

379

412

Achteruitgang omgeving
Onderhoud van de mechanische ventilatie elk jaar en niet om de 9 jaar volgens informatie gegeven
door woonkwartier
Ik meldde problemen, niemand reageerde

432

stankoverlast honden in tuin buren

468

ik heb een nieuwdakraam besteld bij de onderaannemmer maar zijn nog niet geweest
(toestemming vragen) het kenbaar maken aanpassingen woning. Zorg er graag wel voor dat de
website efficiënt en super duidelijk/overzichtelijk, snel werkt. Meldingen via de website is een mooie
oplossing mits er goed nagedacht is over de functionaliteit er van. Zo zou ik graag een aanmeld
bewijs met kopie (bijvoorbeeld: pdf) willen zien via e-mail zodat ik kan bewijzen dat mijn melding ook
daadwerkelijk verzonden is. Zo zullen mensen sneller overstappen op één goed werkend systeem.
Dit scheelt uiteindelijk geld en tijd voor de woonbond en een hoop ontevreden bewoners. Ook vind
ik het belangrijk dat de oudere generatie niet vergeten mag worden. Deze generatie belt vaker,
houdt van papier werk. De balie lijkt mij minder nodig aangezien ouderen slecht ter been zijn
jongere mensen steeds vaker kiezen voor digitaal. Mensen zouden beter een afspraak kunnen
maken voor persoonlijk contact.
Ja drugs overlast in buurt
via de website komt de klacht of verzoek blijkbaar niet door , moet er zelf steeds achteraan om
antwoord te krijgen , tot nu toe nog steeds geen antwoord gekregen op verschillende verzoeken
helaas
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U beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening van uw verhuurder als onvoldoende of slecht. Kunt u uw
antwoord toelichten?
Gemeente Moerdijk
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Er word zeer weinig gedaan aan het tocht probleem in mijn woning. De kozijnen zijn slecht en het
kitwerk rondom de ramen.
Het is steeds koud en tochtig. De badkamer heeft schimmel, terwijl ik altijd ventileer. De afvoer in de
badkamer stinkt en verstopt regelmatig.
De boeiboorden onder de dakgoot zijn heel vies. En de muur onder de dakgoot heeft bijna geen
voegen meer.
Als ik een mail stuur krijg je automatisch bericht dat er binnen 5 dagen wordt gereageerd. Als je na
5 weken dan nog niets gehoord heb en ik dreig naar de commissie toezicht te gaan, staan ze de
volgende dag op de stoep en zo gaat het steeds sinds de puinhoop van de vorige renovatie door
KOK-bouw.
Een gesprek aanvragen met de directeur lukt ook niet!
Weinig concrete info over mijn woning die allang is afgeschreven maar waar geen cent in
geinvesteerd wordt.
Laatst waren er schilders in de straat. Van buren vernamen we dat de huizen werden geschilderd.
Van de verhuurder kregen we hierover niets te horen.
Tenslotte kwam de schilder zelf zeggen dat het maar 1 kleur mocht zijn, een afschuwelijke kleur
grijs. Vorige keer mochten we kiezen uit verschillende kleuren. Dit is een taak van de verhuurde,
niet van de schilder.
Had verwacht dat ze serieus nemen als je klaagt over tocht, slechte ramen, schimmel in huis. Enz.
Meerdere keren kontact opgenomen met verhuurder ivm achterstallig onderhoud aan woning. Geen
actie op vraag .
na de verbouwing en tijdens, zijn wij als imbecielen behandeld de belangen van stoop wegen
zwaarder dan de onze,+ dat wij nu met een steenkoude aanbouw + een zeiknatte schuur.
Opzichters hebben geen verstand van bouwen. Bij klachten kommen zij met de meest stommen
oplossingen . wij zijn de laatste jaren veel geld kwijt aan extra stookkosten .
en wij zijn nu blij gemaakt met een dooie mus
wijkregiseurs onvoldoende betrokken
Bij de renovatie van mijn woning heb ik zonnepanelen aangevraagd dit was in mei volgens mij. Tot
op heden nog niets vernomen. Gebeld naar woonkwartier die zeide dat het via vastgoed ging. Niks
gehoord. De uitvoerder van Huybregts relou bouw wist ook van niets. Dus dit vind ik een super
slechte zaak.
- onderhoud wordt uitgevoerd als je lid ben van een onderhoudspotje.
- jaren achterstallig onderhoud(ijzeren ramen cq kozijnen.)
- nu renovatie aan de gang, weinig duidelijkheid omtrent communicatie tussen woonkwartier, kok
bouwgroep en huurder. niet duidelijk is voor de huurder wat er bij de oplevering hoort (bv.
nieuwevoorzieningen, wel/niet ophangen van lampen, wat is meerwerk waar wij als huurder een
rekening krijgen ingediend van de bouwgroep.
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In mijn geval is er renovatie geweest, wat ontzettend chaotisch was en weken zo niet maanden
heeft geduurd, nu nog niet klaar is, hierbij kwamen allerlei punten aan de orde: zoals
beschadigingen, vragen over wanneer gebeurt er weer wat, welke dagen moet ik nu thuis zijn, b.v.
een volle week vrij genomen en niemand gezien.
De beschadigingen wil ik graag vergoed krijgen en zeker ook het ongemak en overlast wat dit hierbij
heeft meegebracht. de gebreken die er nu nog zijn wil ik graag dat die in orde worden gemaakt, als
dit niet hersteld wordt dan gaat dat ten koste van de isolatie, het tocht ontzettend beneden in huis.
Uiteraard zal alles wel goed komen maar ik weet helaas niet wanneer.!!!
Heb via de website en de mail aangegeven wat de klachten zijn maar daar in 1e instantie wel een
reactie op gekregen maar het was beter dat bij de oplevering de klachten worden bekeken en in 2e
instantie geen reactie meer op gekregen.
ik zet maar geen verwarming aan omdat dat geen nut heeft vanwege de tocht.
Erg jammer, had
Moet vaak bellen voor hetzelfde, en gezien me werk en hun tijden on nodig vrij vragen
In de ruim vijf jaar dat ik hier woon heb ik met grote regelmaat wateroverlast in de berging, zodat ik
die niet naar behoren kan gebruiken.
Elke keer heb ik er melding van gemaakt maar tot nu toe is het nog steeds niet opgelost. De laatste
keer zijn ze eind december bezig geweest.
Nu afwachten of het resultaat goed is.
Ruim een jaar geleden op 11 december 2017 had her erg gesneeuwd en ik rij de garage in waar
verwarming naar de toegang tot de garage in zit maar die stond opeen of andere manier uit en ik
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schuif met mijn auto zo tegen de rechterzijkant van de muur, met gevolg schade aan mijn auto. wie
is hier voor verantwoordelijk en wie betaald mijn schade?
ja. Vensterbank en voordeur slecht geschilderd. Vensterbank verrot.
Goten worden slecht schoongemaakt. Geen controle. Buurman haalde achteraf nog een halve
emmer uit de goot toen hij de zijne schoonmaakte. Na inzetten diverse ramen oude latten weer
gebruikt waar allemaal insectennesten in zijn gekomen. Niet teruggekomen voor de tweede keer
afschilderen.
Vensterbanken binnen zouden vervangen worden. Niet gebeurd.
Mis een tweede buitendeur. Bij brand geen extra uitgang. Is volgens mij verplicht 2e deur in een
pand te hebben. Meerdere bewoners klagen hierover,
Ik zou een nieuwe verwarming krijgen in me wc is al weken geleden hoor er niks van
Ze hebben er een handje van bepaalde bewoners voor te trekken. Waar dan wel de reparatie of
verandering plaats vindt. Bv een 2e toilet. Of deze mogen wel bv een aanbouw plaatsen of laten
staan. Terwijl ik mijn aanbouw moest weg halen of geen 2e toilet krijgt. Men zou al de woning
renoveren de douche, keuken en toilet toen ik hier kwam wonen binnen een termijn van 2 jaar. Ik
woon hier nu 5 jaar. Het excuus toen Brabant Waard overging naar woonkwartier is dit niet meer
door gegaan. Dan wel onze woning heeft opeens geen prioriteit meer. En een 2e toilet niet mogelijk.
Kosten vielen bij de buren, die wel een 2e toilet hebben gekregen te hoog uit. En deze woning toen
er andere bewoners in kwamen is wel gerenoveerd. Mogelijk kan het pas bij een renovatie wel een
2e toilet maar ik heb geen zekerheid. Gelijke monniken gelijke kappen. We betalen dezelfde huur.
Dan ook dezelfde woning aanbieden met dezelfde voorzieningen.
onderhouds reparaties laten maanden op zich wachten.
de gebruikte materialen bij renovatie van o.a. badkamer zijn van mindere kwaliteit dan de
oorspronkelijk gebruikte materialen.
schilderwerk aan de buitenkant niet goed uitgevoerd.
Ja, de verhuurder mag vaker onderhoudscontroles houden. Is met 17 jaar nog nooit gebeurd
Ben al jaren bezig met een schimmel probleem in de badkamer,tegels laten los etc. Bij de renovatie
badkamer zou de schimmel behandeld worden wat niet is gebeurd. Gevolg een prachtige badkamer
met inmiddels een muur vol schimmel en tegels die los laten. Wat we ook aan klachten indienen
woningbouw weigert he lt op te lossen. Bij de energetische maatregelen zouden we geen verhoging
jaarlijks. Echter kregen we een verhoging na de maatregelen en tevens alsnog de jaarlijkse
verhoging. Hierdoor ben ik in 4 maanden tijd zo'n 40 euro omhoog gegaan in de huur. En dat voor
iemand die afgekeurd is en leefr van een uitkering. Woningbouw heeft mooie praatjes maar liegt
alles bij elkaar en komt geen afspraken na.
Slechte communicatie over de onderhoud van de woning
Deze woning is van 1972. Er wordt minimaal gedaan aan isolatie en renovatie.Bij woningen jonger
van rond 1985 worden wel renovaties uitgevoerd.
Herhaalde reparaties aangeven, bij intrek (jan 2018) van de woning bij 1,5 a4’tje doorgegeven en
het laatste pas eind november 2018 pas verholpen.
Andere repartie in okt 2018 aangegeven en tot op heden nog niet verholpen.
Onderhoud aan woning is slecht: Zeer slechte/rotte kozijnen. Erg tochtig in huis mede door slechte
kozijnen. Niet overal dubbel glas aanwezig. Huis slecht geïsoleerd, mede hierdoor erg gehorig
binnen van geluid van buiten. Lang geleden aangegeven bij woonkwartier maar nooit iets mee
gedaan. Wel stijgt de huurprijs jaarlijks. Dat is prima maar daar wil ik wel een goed onderhouden
woning voor. Tevens is dit een huis voorzien van een aanbouw (bewoner met beperkingen) Dan
hoort de woning juist goed te onderhouden zijn
Ze doen niets met aanvragen
Maar de huur gaat wel elk jaar omhoog
Na een controle zouden ze kontakt opnemen ivm afzuigsydteem en een senioren toilet ze moeten
nog reageren
Er was verbouwing badkamer en w.c.belooft en zonnepanelen zouden geplaatst worden.....is nog
steeds niet gebeurd
wij Klagen al geruime tijd over een aanbouw
maar er word niets aan gedaan
De huizen zijn gewoon in zeer slechte staat. Nu is het al jaren de bedoeling dat er gerenoveerd
wordt maar dat is ook een gebed zonder end. Je wordt nergens van op de hoogte gehouden over
hoe of wat. Het wordt tijd dat de huizen een keer energiezuinig worden want je tocht weg....
moeten ze maar komen kijken , maar doen ze niet , klacht wordt niet serieus genomen
Brabantse waard is gewoon veel beter.
Woonkwartier neemt je niet serieus. Als je aangeeft dat er 27 jaar geen onderhoud aan het huis is
geweest (behalve de keuken) doen ze net of hun neus bloed.
Na 2,5 jaar hebben ze eindelijk het dakkapel een beetje opgeknapt.
De voordeur sluit niet goed aan, oh we plaatsen wel een tochtstrip komt nog steeds kou langs.
Buitenkant van het huis is al in geen jaren geverfd, vd zomer zijn de aan de overkant bezig en wij
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worden gewoon overgeslagen.
613

heb ik beandwoord in vorige vraag

635

Ik vind woon kwartier erg star in hun houding, ook denken ze niet mee met bewoners .
Heb ik al ingevuld .onze huizen zijn nog met enkel glas ,de verf bladdert maar wachten met
doorgeven omdat de brabantsewaard toen gezegd heeft dat alles in 2019 word vernieuwd.
Over reparaties heb ik altijd zelf meerdere malen moeten bellen nadat me beloofd is dat er terug
gebeld zou worden op de zelfde dag
afspraken na komen en aan de huurders denken staat niet op nummer 1 en tenslotte word ik voor
me gevoel niet serieus genomen door de opzichter
Er wordt geluisterd maar men doet niets.
Mijn indruk is , dat door de samenvoeging van de woningbouwvereniging de kwaliteit navenant is
terug gelopen. Er zijn meer mogelijkheden om lastige dingen af te schuiven op een collega.
Groter is niet in alle opzichten beter.

649
716

730
752

801
812

866

871

882

916

Een jaar geleden heb ik over zonnepanelen vragen gesteld en gevraagd om medewerking daarover.
Tot nu toe nog niets vernomen. Ik word er een beetje moe van om iedere keer weer te bellen.
Het mag allemaal wel wat sneller en sirieuzer. Paar keer moeten bellen voor onze klachten
ondertussen 3 weken geleden en ze zijn nog niet eens komen 'kijken'.
wij wonen hier met heel veel plezier, maar ze zetten er mensen in waar wij klachten over hebben en
met woonbond bespreken en er wordt niks gedaan en de bewoners zijn bang en boos en ze laten
ons zachtjes aan verdrinken.
maar wij moeten ons toch niet aanpassen aan mensen die buiten de wet leven.
-Op mails wordt niet gereageerd waardoor je naar de balie moet gaan/vervolgens wordt je daar ook
met een kluitje in het riet gestuurd/wordt aangegeven dat je teruggebeld wordt wat vervolgens NIET
gebeurd en na maanden krijg je dan een nietszeggend antwoord of brief
-Bij het reinigen van het ventilatiesysteem worden een paar filters in de brievenbus gegooid i.p.v.
deze te plaatsen
-Er worden vanuit een appartement commerciële maaltijden verkocht waardoor je stankoverlast
hebt. Melding gemaakt maar daar wordt niets mee gedaan. Maar wel zeuren als er eens een fiets 5
minuten op de gang staat
BIJ ALLE ONREGELMATIGHEDEN WORDEN OPLOSSINGEN DOOR VERHUURDER
AFGEWEZEN. DEZE WORDEN ALLEEN GEHONOREERD BIJ EEN
HUURVERHOGING VOOR DE HUURDERS. BIJ ALLE ANDERE VOORKOMENDE GEVALLEN,
WORDT ALLES STANDAARD AFGEWEZEN EN AFGESCHOVEN NAAR DE HUURDERS ZELF.
Een voorbeeld. De vloer van de badkamer is lek, waardoor er water via de muur naar beneden
loopt. Vervolgens wordt er een expert gestuurd om de staat van de badkamer te beoordelen en
beoordeelt dit als versleten. De badkamer zou vervangen moeten worden werd gezegd. Vervolgens
komt de opzichter langs en beoordeelt de badkamer als goed. De expert had nooit de uitspraak
mogen doen dat de badkamer versleten is zonder overleg met de stichting. De lekkage zit er nog en
de badkamer is nog steeds versleten.
Ik ben nooit ontevreden geweest. Dat is nu gekomen door de renovatie. Er wordt niet voldoende
rekening gehouden met huurder. Ik weet niet wat er precies allemaal gaat gebeuren. Ik heb hier tot
nu toe ook geen inspraak in. Wat ik wel weet is dat ze morgen gaan starten. Je verwachten maar
dat je thuis bent als het nodig is. Als ze straks binnen gaan beginnen is het te laat om vrij te vragen.
Ik laat geen mensen in huis als er geen toezicht is. Niemand krijgt op korte termijn vrij. Ik vraag me
af hoe ze dat gaan regelen. Doen ze straks niet in mijn huis, omdat ik niet mee werk. Terwijl als ik
op tijd op de hoogte zou zijn gebracht ik gewoon vrij had kunnen nemen er niets aan de hand zou
zijn. Daarnaast ben ik alleenstaand met een baan. Ik weet helemaal niet wat ze in huis gaan doen.
Ik moet waarschijnlijk dingen leegruimen. Ik heb daar de tijd voor nodig. Maar nu kan ik niets.
Kortom ik ben voor de renovatie en wil graag meewerken, maar op deze manier lukt dat niet. Ik ben
bang dat ik als huurder de dupe van wo

Gemeente Halderberge
14
80

95

Na telefonische melding over het buitenschilderwerk in mei moest ik nog drie maal bellen voordat er
actie werd ondernomen en het werk pas plaatsvond op 4 december met extra stookkosten tot
gevolg omdat de deuren steeds open moesten blijven.
1 Komen afspraken niet na.
2 Notuleren niet alles bij een bijeenkomst.
3 Slaan een jaar over om een nieuwe overleg te regelen.
4 Onderzoeken niet of de klacht goed is afgehandeld.
5 Maken zonder overleg met andere bewoners een pilot ,
6 en houden de rest van de bewoners jaren aan het lijntje
* Afspraken worden niet nagekomen , je neemt vrije dagen op om reparaties te laten uitvoeren en
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125
136
151

202
208
220
237

252
271
282
302
304
317

367
372

401
418
425

427

431
463

vervolgens komt er niemand opdagen.
* Meerdere klachten worden niet als spoed behandeld terwijl ze toch spoed zijn.
* Klachten worden niet serieus genomen
* AL 5 JAAR BEZIG OVER GROTE SCHIMMELKLACHTEN IN DE BADKAMER EN ER WORDT
NIETS AAN GEDAAN. ZEER SLECHT VOOR DE GEZONDHEID !!!!!!!!!!
Als ik een vraag aangeef via de telefoon voor direct antwoord en ze weten het antwoord niet direct
bellen ze NOOIT terug.
we hebben een klacht ingediend 3 maanden geleden,nog steeds geen actie.het lijkt wel dat ze ons
een beetje voor de gek houden, ik denk dat ik ook mijn huishuur ook eens in geen
houden,(vergeten te betalen) misschien . ik vind het niet normaal hoe ze ons behandelen.
Wij huren nu 45 jaar deze woning,heb nooit een keuken gekregen,vroeg in juli om een nieuwe
keuken maar krijg die niet St.Bernardus was geweldig mee-werkend voor haar klanten maar
Woonkwartier niet. Heb dit jaar voor isolatie gevraagd maar moest per maand 17.50euro bijbetalen
wij moesten dan de onkosten betalen.
Bij overlast word er niks gedaan. Bij vocht en dergelijke worden geen maatregelen genomen.
Als er wordt gezegd dat er nog dingen worden gedaan in het huis door woonkwartier, dan verwacht
ik dat ook.
Ik heb meerdere malen door gegeven dat ik last heb van schimmel, is 1x naar gekeken en kreeg als
antwoord zet maar een raam open.
Omdat we redelijk veel betalen voor de woning zeer kleine woonkamer.. kleine slaapkamers
tegenover wat je betaald..
En de prijs kwaliteits verhouding is ook heel slecht....
Oude huizen ... t tocht als n ziekte
En daar extra voor willen betalen, nee we betalen al veel voor dit huis.... tijd om de huizen goed te
isoleren jullie taak om goeie huizen te leveren waarvoor we betalen
je word van kastje naar de muur gestuurt kan beter en veel afwijzingen als je er om vraag
Dit omdat er geen eerlijk antwoord word gegeven als je iets vraagt over een renovering die op de
planning staat maar er word niks gezegd of over gesproken.
De communicatie is slecht. Na de nodige aanvragen, telefoontjes, en 2x het bezoek van de
opzichter, die beloofd dat ik wordt terug gebeld, nog geen oplossing. Ben gestart met het indienen
van een vraag vorig jaar september....ook via de nieuwe app. Nog steeds ook daar geen reactie...
teveel beloven maar die daarna niet nakomen oftewel laks gedrag
Ik heb gevraagd om de waterleiding in de badkamer in de muur te maken,krijg ik als antwoord,nee
mevrouw daar beginnen we niet aan
echte noodreparaties worden na 10 tal keren bellen nog steeds niet serieus genomen . Waardeloos
Woonkwartier als je maar je huur betaald voor de rest laat me maar met rust is zowat de
mentaliteit, onbekwaam personeel . Het zijn 5 jaar oude huizen dus recent gebouwd, nog steeds de
grondlaag wat betreft het schilderwerk als het aangegeven wordt trekken ze de schouders op en
nog maar een jaar verder , zonder wat te doen . Het is gewoon waardeloos de manier waarop alles
beken wort.
Heb al een keer voor de poort gemaild voor het verven maar niks en ook aan de druk van het water
is gewoon heel slecht maar wordt niks mee gedaan en heb zelf duidelijk de boosdoender gegeven
maar dan kan niet zeggen ze
1 Een hoop problemen gehad met lekkage in badkamer.
2 Een verbetering vanuit jullie is in mijn geval een verslechtering.
Schuur ophogen heeft bij mijn woning erg veel schade opgeleverd, flinke scheuren in fundering en
muren die er voor het ophogen niet waren!
naar herhaald bellen over schilderwerk buiten werd na 4maanden eindelijk actie ondernomen dit is
te gek voor woorden.
Het woonkwartier heeft in 2018 laten weten onderhoud te verichten aan onze woning en wij in
december verdere toelichting over hoe en wat te doen zouden krijgen,tot op heden niets gehoord.
jullie luisteren niet naar de klacht die wij aangeven jullie doen een eigen oordeel.Als ik een email
instuur in oktober 2018 en tot nu toe nog steeds geen antwoord gehad wel een mail gehad dat ik
tussen 5 werkdagen antwoord ontvang ik moet het nog krijgen en als je iets vraagt is er niets
mogelijk maar wij moeten wel het volle pond huur betalen.
nu het woonkwartier is geworden zijn we wat klantvriendelijkheid veel op achteruit gegaan. en
onderhoud word er niet gedaan.
Wonen nu 30 jaar in de woning en er is niets gedaan aan wc, badkamer. Keuken is 1x vervangem in
30 jaar.
Verderop in wijk staan dezelfde huizen in dezelfde periode gebouwd en daar is eea aan ramen,
kozijnen vernieuwd. Wik hebben nog steeds enkelglas in deuren beneden.
Vraag maar aan mun Advocaat
Klachten moeten meerdere malen gemeld worden voor er reactie komt.
Op e-mail krijg je geheel geen reactie, dus moet je als nog bellen.
Diverse klachten worden direct naar de huurder terug verwezen en die mag het dan zelf uitzoeken.
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Krijg vaak de indruk dat er geen interesse is in de klacht.
475

575

We zouden in december een brief krijgen over de vraag waneer dubbelglas nog steeds niets
gehoort de kou komt langs alle ramen zo hebben we niets aan de verwarmijng je stookt je eigen sug
wie betaalt dat extra van de stookkosten in october
Ik begrijp dat alles een hoop geld kost voor jullie als verhuurder, maar ik merk wel dat de huizen
daardoor achteruit gaan in onderhoud. Er kan eigenlijk niets meer als je wat vraag.
Onze keuken is al meer dan 18 jaar oud, het aanrechtblad zit los, kastjes hangen, kraan
functioneert niet goed, maar een andere keuken? ho maar....
ALS je een vraag stelt,en wacht acht maanden. En dan wordt voor de gek gehouden dan kom
erachter dat erbij woonkwarter een rotter appel zit,die Niet volgens regels werkt.als zo iemand in je
team heb is dat niet goed.je krijg zo een slechte Naam,weg met die rotter appel.
Ik wil het wel toelichten ,de directeur heb ik al brief gegeven,maar of hij er wat mee doet dat is
zijn zaak?????????????????
Ze zijn niet goed geordend op kantoor, zaken worden op de lange baan geschoven. Antwoord
krijgen duurt lang. Je moet er zelf meerdere keren achteraan anders gebeurt er niets.
Men denkt alleen naar zich zelf en proberen alles door tijd te rekken af te wimpelen

582

ze komen afspraken niet na

622

Dat ik al bijna EEN jaar wacht eer ze aan de klachte beginnen
Melding gemaakt van lekkage dat via kroonsteen aansluiting verlichting kamer naar beneden
drupte, tot op heden nog niet serieus naar gekeken, kroonsteen met aansluiting hangt nog steeds
hetzelfde na ruim 1 jaar verder.
er zou gekeken worden waar het water vandaan zou kunnen komen. Blijkt erg ingewikkeld te zijn.
Vocht meting ??
Toen ik me contract al had getekend, en ze nog moesten komen werken en ik er nog niet in kon
krijg ik als eerst geen tegenmoetkoming dan komen ze niet eens meer controleren of er goed is
gewerkt
de keuken die erin staat is bar slecht al verschillende malen aangegeven wordt niks mee gedaan.
de afzuigkap blijft van de muur vallen. de voordeur staat krom en tocht als een sluis.het schuurtje
geen woorden voor het vriest erin
Ze Bellen NOOIT terug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik hebt geen toilet boven en beneden in mijn toilet is zo oud, die tegels zijn van de jaren 1980 is
gewoon belachelijk voor woorden terwijl ik zoveel aan huur maandelijks betaald!!
Iedere keer als ik douch kan ik geëlektrocuteerd worden omdat er helemaal geen ventilatiesysteem
aanwezig is...tenzij ik die dakraam in de winter openmaakt dan moet ik vriezend douchen
!!!belachelijk gewoon ....ik hebt geen afvoer voor een vaatwasser in m,n keuken en daardoor moet ik
jaren vaat met de hand wassen soms trekt ik het gewoon niet meer...ik zit al jaren zonder tuinkraan
het is gewoon lastig in de zomer als ik zeg maar buiten aan het poetsen bent dat er geen kraan
buiten aanwezig is ...ik kan net zo goed in het bos gratis gaan wonen...m,n buurman klaagt over het
zelfde probleem maar we kunnen gewoon nergens met ons probleem .Of misschien is het tijd om
naar de rechter te stappen!
Zie vorige

540

542

566

664

693
694
715
750

792
805
854

865

874

892

Ik heb inmiddels drie keer gebeld voor een aantal reparaties. Na 2 maanden is er nog niks gebeurd.
Gemaakte afspraken gaan niet door
Ik als huurder wordt blij gemaakt met een dode mus
Vollop beloftes
Maar niet na komen
als mijn klacht waar ik al 20jaar over bezig ben en mijn echtgenote daar mede door copd aan heeft
over gehouden dat mijn verhuurder die klacht alleen maar wil verhelpen als ik instem met een
huurverhoging vind ik dat ronduit Schandalig toch zeker als in dezelfde straat huizen volledig zijn
geisoleerd zonder huurverhoging en mijn huurverhoging door het puntenstelsel jaarlijks weer
verhoogd wordt en zo is het en niet anders.
Ja zeker...ik heb een balkon waar ik hellemaal niet van kan genieten. Het is namelijk beschadigd
een beschimmeld. Zeer gevaarlijk ook als je met blote voeten er over heen loopt. Ik had dat
aangegeven bij de wooningbouw, er werd een ondernemer gestuurd en zie inderdaad de
houtenplanken moeten vervangen worden want dit is gevaarlijk. Ik dacht mooi wordt de probleem
verholpen! Daarna kwam ene frank van de woningbouw zelf een die zegt nee we kunnen er niks
aan doen. Ik zie dat toch als stukje macht misbruik, dat omdat ik een frank niet echt een klik
hadden! Ik vind er moeten meerdere toezicht houders zijn die zo iets kunnen bepalen. Nou betaal ik
voor een balkon waar ik niet eens van kan genieten! Dit is niet het enigste heb wel is vaker gebeld
voor onderhoud maar daar werd ook geen gehoor aan gegeven. Als het om betalen komt dan zijn
ze er heel goed in om te vorderen...maar onderhouden daar hebben ze niet zo trek niet. Hoop echt
dat er iets mee gedaan wordt!!!
Blijf bellen voor klachten maar hoor niks
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I reported a broken glass problem twice and I was ignored.
I called both phone numbers.
I did not receive an e-mail, no one called me back, nobody came to see.
Je wordt constant van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt onderling niet gecommuniseerd.
Klachten worden niet in behandeling genomen en geen controle op gedaan, verder duurt het te lang
als men iets moet navragen omdat deze niet op de hoogte is van regels of handhaving.
Moeilijk de juiste personen te bereiken, dienstverlening is minimaal. Klachten worden niet in
behandeling genomen

Gemeente Steenbergen
35

Ik ben niet in de gelegenheid om te bellen tijdens de beperkte uren. Ik heb 2 reapartieverzoeken en
daarnaast werkt het online account bij mij niet.
3x gemaild afgelopen 3 maanden. Tot op heden geen reactie. Heel teleurstellend.

53

96
121

201
325

356
559

Dit is eerder ook al voorgekomen, maar als mij ex partner/ raadslid mailt, staat er wel de volgende
dag iemand voor de deur. Ik vind dat erg jammer.
De vorige verhuurder verzorgde erfafscheidingen zodat de buurt een eenduidige uitstraling had. Dat
heeft mijn voorkeur.
De vorige verhuurder maakte het ook mogelijk om keuken en badkamer inrichting te huren. Dit
wordt nu niet meer gedaan, ik ervaar dat als een achteruitgang.
Al 3 keer klacht ingediend in 2 maanden er word niets mee gedaan.
mijn is in 2015 al beloofd om geen huurs verhoging toe tepassen met anderdubbelglas en
dubbelglas te zetten het ook buiten het puten stelsel te houden want daar word ook naar gekeken
voor huurverhoning en maximale huur ik over een gekomen per telefoon afspraak gemaakt speciaal
naar huis gekomen van uit buitenland aan nemer komt niet opdagen word andere afspraak gemaakt
ruiten gezet nooit meer af gewerkt tot op de dag van van daag bij buren is al het hang en sluit werk
nage keken zonodig vervangen ik kan u zeggen hier helemaal niets dus zeer slecht te spreken ook
over het contact een beandwoording van mijn vragen heb nog niet een keer een andwoord
gekregen
Ze reageren niet op mails van reparatieverzoeken. Ook niet als ik die twee keer mail.
"Mijn woonkwartier" werkt niet. Er zou een mevrouw met mij contact opnemen. Gebeurt niet. Ook
niet na nog een mail van mij hierover!
moeilijk de juiste personen te spreken, Zonne panelen is voor ons )2e etage bewoners uitgesloten,
dus wij kunnen niet hier door aan besparing doen.
reparaties worden vaak klungelig uitgevoerd dat dan tot gevolg heeft dat de reparatie enkele keren
opnieuw gedaan moeten worden
Slechte communicatie tussen huurder en verhuurder
wij hebben 10 maanden moeten wachten op de badkamer ,dit is uiteindelijk gedaan .
en nu ruim 16 maanden op het vocht probleem er zijn mensen wezen kijken en zouden het advies
doorgeven aan woonkwartier maar hier horen we echter niets meer van .

Overige
144
156
218
355
412
432
449
516

afspraken worden, zonder reden, niet nagekomen.
De reparaties worden niet nagekeken en daarnaast stond mijn badkamer op de planning voor
renovatie voor de fusie. Echter wordt nu aangegeven dat er nog geen plannen zijn hiervoor terwijl
dit wel mondeling was doorgegeven door Bernardus. De badkamer is aan renovatie toe.
Als Abest gaat zijn wel snel.
Vocht probleem nog nooit opgelost.
Kozijn zonder raam vindt ik ook nils.
Vaak geklaagd maar krijg als antwoord het is een oud huis
Dus waait het bij ons en is het vochtig binnen
geen reactie op klachten
verhuurder onderneemt niets het gouden van honden in de tuin. door stankoverlast kun je niet in de
tuin zitten
Dames die de telefoon beantwoorden zeer onvriendelijke,brutaal , en zeker niet service gericht.
Niet tegen mij persoonlijk maar heb dit al van meerdere huurders gehoord.
Ik vind de kwaliteit van de dienstverlening van mijn verhuurder onvoldoende omdat:
Er te weinig vanuit een menselijk gevoel wordt gekeken naar de huurder. Ik vind het erg betreurend
dat onderhoud aan de woning zoals vervanging van enkel glas voor dubbelglas in een slaapkamer
geld moet kosten in de vorm van een huurverhoging. De huurprijzen zijn hoog genoeg. Het
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onderhoud van de woning met als doel; het verbeteren en onderhouden van de gezondheid van de
woning en dus de gezondheid van de huurder horen ook bij de huurprijs te zitten en als ik mij vergis
heb ik hier ook voor getekend. Helaas hoor ik in mijn omgeving meerdere van dit soort verhalen.
Kwantiteit en eigenbelang. Zo zie ik het voor me als ik terug kijk op de afgelopen jaren huren. Wees
eens trots op wat je gezamenlijk zou kunnen bereiken als woonbond. Van telefonist tot directeur met
als EERSTE belang dat je mensen gelukkiger wilt maken met goede eerlijke diensten. Jullie hoeven
niet continu nieuwe woningen te bouwen met het geld van huurders die w
Zo min mogelijk willen repareren, aanpassen, slechte communicatie
mijn ervaring is dat mijn klachten niet serieus genomen worden. en voor kleine reparaties moet ik
extra betalen.
Wat je ook vraagt ze zeggen ja maar doen nee
Er wordt niet gereageerd op e mailberichten met het verzoek contact op te nemen. Je ontvangt
alleen een standaard bericht retour met de mededeling dat er binnen 5 werkdagen contact wordt
opgenomen. en vervolgens hoor je niets meer.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden op een van de volgende manieren contact gehad met uw verhuurder?
Anders, namelijk
Gemeente Moerdijk
11

jaarlijks contact met medewerkers van verhuurder

56

Beeindiging huur woning van mijn schoonvader

115

contact groep Molenstaete

117

ja fiat voor poort v/d tuin groter maken

147

Ik heb gemaild. Helaas heb ik nooit een antwoord gekregen.

180

telefonisch contact geweest maar er komt iemand langs bij de oplevering.

243

bij het betrekken van de woning ,uitleg gekregen van de verhuurder

247

Niet meer. Ik heb dit al zo vaak aangehaald. Maar krijg steeds afwijzing.

281

Reparatieverzoek gedaan

429

Opzichter aangesproken en het bedrijf dat het zou komen verhelpen

455

via de mail

500

is pas door woonkwartier overgenomen.

535

Op kantoor wensen voor renovatie van de appartementen besproken

539

email verzonden

546

Spreekuur in de standdaart

558

E-Mail

563

introductiemiddag

578

Mail contact

645

Er zijn mensen in en om de woning geweest om een renovatie plan op te kunnen zetten

660

Gebeld dat ik niet kan inloggen, werkt moeizaam

676

Mail

723

Zwaluwe Bouw is langs geweest, zeer ontevreden over dit bedrijf

731

Voor een andere woning

791

831

inspectie i.v.m. event.groot onderhoud.
Via mail gevraagd om vernieuwing 30 jaar oude badkamer en toilet, maar nog geen concrete reactie
ontvangen
Email

836

Kon niet was ziek

858

Met de renovatie al door gegeven dat de zijdeur niet sluit van onderen.

897

Mail contact

900

Contact opzichter

918

wegens renovatie naar bijeenkomst geweest

824
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Gemeente Halderberge
26

Onderhoud schilderswerk aan de voordeur!

55

Gemeld dat onze kozijnen zeer slecht zijn

95

Regelmatig emails verstuurd

98

107

Iemand van Woonkwartier aangesproken toen hij in de hal van appartementencomplex was.
Mail gestuurd met betrekking tot reparatie's/problemen. Voro 1 zijn ze komen kijken echter geen
terugkoppeling gehad, over de andere 2 vragen geen reactie gekregen.
via e-mail en onderhoudsman

111

via email

131

mailcontact gehad

163

Gemaild

172

reparatieverzoek, werd snel behandeld

184

voor storing contact gehad

202

Via mail

203

reparatieverzoek

302

email gestuurd

326

542

Via de email
Ze zeiden in decemnber ontvangt uw een brief over wat er gedaan gaat worden natuurlijk nog niets
gehoord
nog ben ik voor de gek gehouden

664

via email met degene die langs is geweest

724

lek

776

mail verstuurd

780

Via mail

786

e-mail

833

achter de woning van de buren net een vuilnisbelt

848

via e mail
Wij willen naar een appartement in het centrum ivm slecht lopen echtgenote. Reactie: gewoon op je
beurt wachten!

100

475

870

Gemeente Steenbergen
35

Gemaild

88

niet met de verhuurder zelf, wel ingehuurde reparateur

121

mail

201

via de mail

924

Mail over zonnepanelen

Overige
218

Zal nog wel keer bellen

338

E mail met vraag verzonden

636

Via e mail
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Heeft u nog vragen of opmerkingen over de enquête of zijn er onderwerpen die u bij HV Fijn Wonen onder
de aandacht wilt brengen?
Gemeente Moerdijk
11

13
20
22
27
36
38

40

42
43

49
56
62
71
78
85
113
116

119
122

De vraag over "energie" besparen zou uitgebreid kunnen worden met "dat ik aan "energiebesparing"
doe".
De vraag over huurverhoging is lastig te beantwoorden ivm de opeenvolgende
belastingverhogingen tav energie,
Woonkwartier stelt dat men wil isoleren. Ik heb de mening dat huizen uit 1956 geïsoleerd dienen te
worden door Woonkwartier , ik omschrijf dit als achterstallig onderhoud. Ik betaal elke maand wel de
volle mep aan huur
Betere communicatie naar de uitvoerende bedrijven. en meer keuzes in het reparatieverzoekmenu
op de website
Er moet VEEL meer worden gecontroleerd op uitgevoerde werkzaamheden en niet alleen opdracht
geven tot reparatie en geen enkele controle uitvoeren
want nu krijg ik de indruk dat bedrijven worden gelooft op hun blauwe ogen
Sinds de fusie is het een grote puinhoop. Onbereikbaar, nooit reageren.
Meer toezicht op het onderhoud ,door de verhuurder , van de voor- en zijtuinen .
De huurders wijzen op de onderhoudsplicht .
Overlast van de buren door gehorigheid. Gooien en smijten met deuren door buren. Blaffende
honden overdag en midden in de nacht. De buren zijn brood fokkers. Overlast stank urine en
ontlasting honden. Heel veel geblaf van deze honden, die in de tuin worden gehouden... 's zomers
last van veel vliegen door de honden. Het stinkt naar een dierentuin. En hier wordt niets aan gedaan
door de woningbouwvereniging!!!!
'Echt heel fijn wonen'.....
Bij de huidige renovatie van mijn woning wordt er veel onderling onderscheid gemaakt tussen
dezelfde woningen. Waarom? Het kan toch niet zo zijn dat er zoveel verschil is? Verder is de
informatie die verstrekt wordt over de werkzaamheden van de renovatie door Woonkwartier veel te
weinig en door de aannemer idem dito, wij alles huurders willen graag van alle zaken op de hoogte
blijven en zijn over wat er met onze huurwoning gaat gebeuren. Daar zijn uitzonderingen zoals de
schilder Geluk, na lang aandringen heb ik een planning ontvangen waar ik wat zaken uit kon halen
maar verder moesten zaken geregeld worden met de werkmensen!!!!!!! Goed natuurlijk maar naar
mijn mening hoort het zo niet te gaan.
Alles is tot nu toe gedaan wat ik wilde, alleen heb ik deze week een gesprek met Dhr. Arjan van
Beek van Woonkwartier, over het isolatieglas in mijn voordeur, weer zo'n punt van verschil met
andere, dezelfde woningen. Algemeen gezien ben ik maar voor de helft tevreden voor de andere
helft zal er nog veel moeten gaan gebeuren.
Beter onderhoud ,zeker betreft isolatie
ik zou graag zien dat de Huismeester 1 uur per week spreekuur
zou houden om de lopende zaken te bespreken nu wordt er voor B.V, een deur die niet goed sluit
door bijna iedereen gebeld
daar moet men toch op het kantoor van Woonkwartier toch ook gek van worden??
Na een reparatieverzoek per imail krijgt men hier geen antwoord meer op hoe men dit afhandelt
voor een wel bij brabandse waard Zevenbergen
Meer duidelijkheid over wat er met de eigen aangebrachte veranderingen, die door de verhuurder
destijds zijn goed gekeurd moet gebeuren als je de huur opzegt.
Hoop dat de nuizen sneller opgeknapt worden.
Een vraag over de vernieuwing van de kozijnen en deuren.. wanneer deze plaats zullen vinden.
Ja, wij ouderen werken niet met internet. Hou daar aub rekening mee in uw communicatie en
bereikbaarheid.
de woning zo spoedig mogelijk het glaswerk
ver beteren
Screening van potentiële huurders.
Bv: antecedenten-onderzoek
wij hebben bijna allemaal last van vieze zilvervisjes en er wordt door de verhuurder niets aangedaan
hun zeggen het is een nieuw gebouw en het komt door het vocht daarom heb ik ook aangegeven
dat we last hebben van vocht bij sommige bewoners kruipen de zilvervisjes op bed zeer onsmakelijk
we moeten het zelf maar oplossen al 5 bussen vergif gespoten nog geen afdoend resultaat graag
aktie
Het tocht veel in mijn huis heb al tochtstrippen aangebracht.
Al eerder vermeld bij woonkwartier en de voordeur is iets bij gesteld maar het zou beter zijn een
nieuwe met dubbel glas en ook het doucheraam moet worden vervangen .
Tweejaarlijkse enquête houden. Huurder aan het woord laten via HVFijnWonen nieuws
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171
174
180
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185
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204
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Schoonhouden van het appartement laat te wensen over.
Ook de afzuiging in keuken werkt onvoldoende. Bij een windkracht 3 a 4, begint het systeem te
loeien en te klepperen.
De mentaliteit van de bewoners laat te wensen over, houden zich niet aan afspraken die in de
algemene huurvoorwaarden staan. Deze zouden hierop gewezen moeten worden.
Deze enquete wordt niet gevraagd hoelang het duurt voor er actie wordt ondernomen na het melden
van een klacht, en dat is naar mijn mening veel te lang ik heb een lekkage in mijn badkamer een
daar is iemand wezen kijken, daarna nog iemand wezen kijken, en nu gebeurt er al enkele weken
voorlopig al drie weken helemaal niks
her is goed WONEN
Het beleid bij eventuele overlast van buren. Dit gaf tot enkele maanden geleden veel problemen
waar zelfs de verhuurder geen duidelijkheid voor kon geven. Zelf de politie kon hierbij niet afdoende
advies geven.
Heeft de buurt een slechte naam bezorgd.
Doorstroommogelijkheden naar een grotere winning
niets toe te voegen
Slecht klantenservice, na contact en terugbel beloftes wordt je meestal niet terug gebeld. Dat is mij
meerder keren overkomen. Nu onze huizen na eindeloze beloftes dan eindelijk volgend jaar
gerenoveerd gaan worden. En er al een jaar allerlei mensen van bedrijven over de vloer komen.
Hebben we nog steeds totaal geen idee wat er gaat gebeuren. Nu stond er dan eindelijk in de
woonkrant de volgorde van werken. Maar weten we nog steeds niet wat ze precies aan onze huizen
gaan doen. Wij waren toen de eerste berichten over de renovatie begin 2018 kwamen, juist onze
kamer aan het opknappen. En zijn toen snel gestopt. En zitten nu al een jaar te wachten op de
renovatie zodat we de kamer af kunnen werken.
het minstens 2 x perjaar de buitenzijde van de ramen van inganghal laten lappen
Er staat een spelfout in een vraag: "Huuft u de website wel eens bezocht?"
Verder ga ik ervan uit dat mijn antwoorden anoniem worden verwerkt?
Er staan spelfouten in de enquete. Vind ik slordig.
op de website geweest ( via de inlogcode die ik in een brief heb ontvangen)met een vraag daarna
geprobeerd om wederom hierop om de nodige informatie op te vragen maar kwam er niet meer in
met mijn gegevens.
Door storing aan mijn cv ketel kwam ik er achter dat het nummer van de storingsdienst veranderd
was.
Woonkwartier zegt ons een brief daarover gestuurd te hebben, maar wij hebben nooit een brief
ontvangen.
Ik vind dit toch zeer slordig.
Overigens heb ik aan meerdere mensen gevraagt of hun er ooit een brief over gehad hebben, maar
ook hun wisten niks van een brief.
Na de aanpassingen vd woning niet te vreden met het resultaat om minder kou in huis te hebben
zelf met isolatie en HR++ glas, centraal afzuigsysteem ligt de bediening al weken na een aantal
keer gebeld en beloften voor langs komen nog steeds niemand gezien waarschijnlijk medio januari
2019 anders ga ik wéér bellen
Er zijn vragen bij,die we wat uitgebreider zouden invullen dan Ja of nee.
Of 1-2-3-4-5 .
het beton aan de buitenkant moet schoongemaakt worden en van een coating voorzien. Het wordt
steeds viezer en maakt niet bepaald een nette indruk voor deze complexen. Je moet oppassen voor
een verloederende indruk.
Verder wil ik zeggen dat het heel fijn is om in dit appartement te wonen, en ook de omgeving is hier
geweldig, beter kan ik niet wonen.
Alleen jammer van de lekkage in de berging en de verwarming die niet werkte naar de ingang van
de garage dat het sneeuwde, met alle gevolgen van dien.
De gallerij is levens gevaarlijk.!!!!!!!!!!! heb ik 10 jaar geleden al steeds doorgegeven.!!!!! maar er is
nog steeds niets aan gedaan door toen wsg. andere bewoners hebben het ook menigmaal
doorgegeven maar de wsg wilde er geen geld insteken.konden dat niet meer betalen.!!!!
verschillende mensen zijn hier al door gevallen .waaronder ik zelf. had hierdoor een
hersenschudding.!!!! het is niet te doen om op de gallerij te lopen als het geregentheeft. levens
gevaarlijk.!!!! hoop dat er nu iets aan gedaan zal worden. a.u. b.
Er moet een beter contact komen tussen de huurder die de woning verlaat en de nieuwe huurder,in
opdracht van woonkwartier moet vaak alles worden weggenomen,terwijl de nieuwe huurder met
bijv.laminaat blij zou zijn.Een voorval van een woning van een bejaarde dame die de woning heeft
verlaten en daar 60.jaar woonde.is er nauwelijks aandacht geschonken aan de achterstallig
onderhoud de z.g.n.huismeester geeft opdracht aan de bouwmensen niet te veel op te knappen.en
dat terwijl er in 60 jaar geen onderhoud was gepleegddeze huismeester was autoritair.en wilde voor
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woonkwartier de kosten minderen.dit gaat ten koste van de woning en de huurder moet zelf de
muren maar glad maken
er komen zelden mensen van woonkwartier persoonlijk de mensen vragen welke problemen er
spelen.De beloofde overzicht van de woningen zijn vorig jaar niet geweest.en zo blijven de huurders
maar hopen.Deze enquete is op een moeilijk tijdstip gekomen kerst en oud en nieuw zijn voor de
mensen drukke dagen.jammer ik hoop toch nog op tijd te zijn met mijn opmerkingen .Bij voorbaat
dank voor Uw inzet.m.vr.gr.
Meer controle op uitvoering mankementen.
Sta ingeschreven voor n appartement vind mijn woning te groot worden voor mij alleen
Er zijn denk veel gezinnen die op zon mooie woning wachten
Doe hier mischien iets mee
Ps sta wel bij klik voor wonen ingeschreven
Onderhoud van de buiten gevels, 2x reparaties laten doen van scheuren, valt er telkens uit, slecht
gedaan.
Wij hebben in onze tuin[en] St Janstraat Standdaarbuiten veel last van wateroverlast , na een
regenbui staat de tuin en ook de brandgang blank . Als wij met de fiets boodschappen gaan doen
na een regenbui moeten we eerst laarzen aan om de fietsen te pakken en bij de voordeur laarzen
en schoenen verwisselen en bij thuiskomst in tegengestelde richting .
Gaan we met schoenen weg dan hebben we natte voeten .
Men zou eens wat meer aan de veiligheid van de woningen kunnen doen hier in Fijnaart. Zie huizen
in Oudenbosch.
Te denken valt aan buitenverlichting aan het huis zelf en goede sloten. De huizen zijn tot op
vandaag niet veilig.
Daarnaast kan ik mijn woning niet verder energie zuinig meer maken. Ik wil graag electrische gaan
koken. Dit is nu eenmaal energiezuiniger. Ik heb zonnepanelen. Maar ik kan niet elektrische gaan
koken omdat dit op krachtstroom gaat. Ik moet een extra groep aanleggen voor krachtstroom op
eigen kosten betalen. In het kader van energie zuinig vind ik dat de woningstichting dit moet doen.
Daarnaast heb ik een ketel van 25 jaar oud. De zonnepanelen helpen niet veel. Als je een ketel hebt
die energie vreet. Ook regelmatig aangegeven bij de woningstichting. Maar ketel doet het nog dus
waarom vervangen....
Mijn isolatie loopt uit de muur
De ramen in de woning zouden dubbel glas moeten zijn maar binnen/tussen in de ramen zit een
blinkende strip die los zit/ gebroken is. Dit betekend dat de werking van dubbel glas niet meer werkt.
Dus is ook zwaar onvoldoende.
Bedankt voor de enquête!
Tot een half jaar geleden met plezier gewoont. Nieuwe buren gekregen, woongenot 60% gedaald
i.v.m. geluidsoverlast.
Had voorkomen kunnen worden door een bijlage wat er wel/niet kan bij het betrekken van een
nieuwe woning.
Wellicht zou een controle tijdens het betrekken van de woning en het aanbrengen van wijzigingen
door de nieuwe huurder, kunnen worden gevolgd en daarmee problemen hebben kunnen
voorkomen.
Hopelijk word er aan de hand van de enquête verbetering komt
De badkamer is erg verouderd. Kit naden laten los. Heb geen thermostaat kraan. Verwarming is
zeer oud, de verf bladert daar van af...kortom ziet er niet uit.
Zou fijn zijn als er een extra radiator geplaats kan worden,
Mijn echtgenote heeft het altijd koud in deze woning en ervaart geluid. Volgens haar is er iets indeze
woning wat haar ziek maakt!! Hierover al eens een brief geschreven om te verhuizen naar een
geschikte woning maar staan opnieuw ingeschreven dus op een lange wachtlijst.
Toen wij hier kwamen wonen,was het huis in de staat van 1970
dus ook de keuken in de woonkamer!
wij waren geacht dit zelf op te knappen.
Dus over de verbouwing is er nooit iets over gezegd als er iemand van de woning bouw aan huis
kwam!
Dus ik verwacht niet dat ik het in huidige staat moet terug brengen!!!
woningaanpassingen/verbeteringen komen alleen nieuwe bewoners voor in aanmerking. Dat
betekent dat er voor de huidige bewoners niets gedaan wordt. Voorbeeld dubbele beglazing
bovenverdieping.
Schilderwerk buiten lang geleden
CV ketel onderhoud wordt niet regelmatig meer uitgevoerd.
Weinig actie vanuit woningbouw op het slecht onderhouden voortuinen waardoor het er in sommige
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straten verloederd uit gaat zien. Parkeren auto in voortuin???? Mag dit zomaar
408

Huis is wel geisoleerd maar er is een stukje overgeslagen.

438

Onze woningen worden medio 2019 gerenoveerd
Vraag die we al meer gesteld hebben, wanneer wordt dak vernieuwd / geïsoleerd?
Daar valt veel warmteverlies mee te winnen .
Tocht erg en is erg slecht geïsoleerd
Graag ook eens gekeken wordt naar het onderhoud van brandgangen , stoepen en verlichting om
het huis.
onze woningen in de straat zijn ongelooflijk gehorig
Bij het recente groot onderhoud is naar mijn mening bij het vervangen van onderdelen sprake
geweest van willekeursbeleid.
Had storing aan mijn verwarming, moest drie weken wachten, voor het opgelost werd. Vind dit wel
erg lang en het telefonisch contact ging ook erg moeizaam.
Ik vind de sloten van onze woning heel erg slecht. Ik vind het ook raar dat wij voor iedere deur een
andere sleutel nodig hebben. Als wij via achter naar binnen willen hebben we al 3 sleutels nodig om
binnen te komen.
er zijn zoveel dingen beloofd maar zijn niet nagekomen heb een paar jaar geleden een val gemaakt
van de losse zoldertrap alle ribben gekneusd.zouden komen voor te kijken niet geweest..in
december zijn hier schilderwerken geweest verschrikkelijk lelijk gedaan. en ga zo maar
door.lekkages aan de dak goot doen ze niks aan.
Nee heb ik niet
Ja groen onderhoud
Van het grasmaaien heb ik al jaren last
Mijn voordeur is 1 meter van het gras
En wekelijks lig alles vol met troep
Heb ik meerdere malen doorgegeven
Ook aan de gemeenten groenvoorzieningen
Mvgr
wij hebben bij de WSG verschillende keren gevraagd of de galerijbodem stroever gemaakt kan
worden i.v.m. uitglijden. hier is nog steeds geen gevolg aangegeven ondanks herhaaldelijke
toezeggingen. is voor komende tijd zeer van toepassing aangezien dit een onoverdekte galerij is.
ook de buitendeur en de daarbij behorende deuropener en ook het geluid van de speaker is zeer
slecht, zou ook veranderd worden, maar tot op heden nog niets van gemerkt.
De schuur die bij onze huizen hoort is erg vochtig en heeft een asbest dak.

443
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500
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Bij melding hiervan werd mij vertelt dat een schuur alleen dient om een fiets in te zetten, maar wij
zijn zo klein behuisd en hebben geen enkele kast voor bijvoorbeeld voorraad etc. dat we
genoodzaakt zijn de schuur ook hiervoor te gebruiken.

545

Ook al ben je oud mag je toch wel een beetje ruimte hebben .
Er is een aanvraag gedaan bij woonkwartier voor een laadpaal voor electrische auto op de
parkeerplaats deze is afgewezen.Dit is toch de toekomst onbegrijpenlijk dat woonkwartier hier niet
aan meewerkt.
Lastig om enquete in te vullen omdat er al een inventaris is gemaakt ivm grote renovatie en in
afwachting zijn van wanneer dit gaat plaatsvinden. Is nu al uitgesteld van eind 2019 naar begin
2020.
Er vindt, volgens mij, geen tot zeer weinig controle bezoek plaats aan ons appartementengebouw,
m.b.t. netheid en schoon zijn!
Ligbad, nieuwe wc zonnepanelen.

548

Het doorgeven van je woning aan je kinderen onder de 35 jaar

556

Kan ik nu niet zo snel vormuleren
Mijn antwoorden zijn niet helemaal representief gezien wij pas sinds 1 januari bij woonkwartier
horen
MIJN VOORDEUR ZIT NOG ENKEL GLAS IN
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Geen opmerkingen
De slechte beoordeling over het huis is vanwege de algehele slechte staat van het huis. Deze
huizen zijn van 1939 en eigenlijk slooprijp.
Ik zou graag willen dat mijn woning beter geïsoleerd word! De wc is werkelijk niet om uit te houden
zo koud! Ik gebruik nu teveel gas , omdat het gewoon weg anders Veelste koud is! Ik zit op een
hoekwoning dus misschien dat daar eens naar gekeken kan worden!
-ik heb nog steeds enkel glas in mijn slaapkamerraam waardoor ik vanaf eind september t/m ca april
vochtige ramen heb ondanks dat mijn raam altijd open staat hiervoor (kan dubbel glas krijgen maar
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moet 15 euro huurverhoging dan betalen en dat wil ik niet want leef van een minimum inkomen)
-terugkerende schimmel in de badkamer ondanks het vele
ventileren (deur,rooster, raam open)
Dat ik hoop dat het groot onderhoud/renovatie geen gevolgen heeft voor de huur door dit
achterstallige onderhoud . Heb zelf al 11 ramen laten vervangen, in overleg met verhuurder, in
dubbelglas moest per raam € 1,00 extra p.m gaan betalen en ook nog een huursverhogibg erover
heen. Terwijl enkel glas al jaren uit de tijd is. (Heb dit in 2013 laten doen) Dus daarom vind ik een
mogelijke huursverhoging na renovatie NIET terrecht omdat de kwaliteit vd woning ver achter blijft
Mijn huis is zo vreselijk slecht geisoleerd dat mijn energierekening al jaren heel hoog is. In de
winter, nu dus, is het ijskoud en in de zomer bloedheet. In de Kreeck worden woningen heel goed
geïsoleerd en komt er regelmatig iemand langs im het te controleren en aan te laten passen. Hier, in
de Mauritsweg, nooit.
Nogmaals de vraag, wanneer de woning gerenoveerd word .
bij de bejaarden woningen,
de keuken kastjes, geen deurtjes ,
maar laden maken .
wij kunnen slecht bukken en ook niet op onze knieen
daar zijn we dan heel blij mee.
dank u.
De renovatie / duurzaam maken van de woning duurt erg lang. Momenteel zijn ze 5 maanden
bezig en het is nog niet klaar. Onderaannemers leveren slecht werk af. Veel herstel
werkzaamheden. Communicatie voor en over het uitvoeren van de werkzaamheden is slecht.
Verzakkingen van tuin en terras, rondom de woningen in de wijk de Bosselaar.
Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. onderhoud van de woning.
Wij hebben bijvoorbeeld een enorm krakende vloer op zolder.
Oude houten vloer.
Deze mag er niet zomaar uit, maar de zolder kunnen wij hierdoor totaal niet gebruiken.
Dit is dan ook echt een mega negatief punt.
Daarnaast tocht het enorm, en de opmerking, tochtstrips plakken, gaat hier niet op.
Boven anno 2019 nog steeds enkel glas!
Beneden als het een beetje koud is en waait, vriezen we bijna weg door de kou door de ramen, in
de zomer kunnen we niet luchten omdat er klepraampjes in de woonkamer aanwezig zijn....
Daarnaast zijn de voegen echt wel aan vervanging toe. Deze vallen er nu dan ook gewoon uit.
We horen graag, hoe onze woning verbeterd kan worden, zodat we weer met plezier kunnen
wonen.
De woning is nu heel slecht maar word op korte termijn gerenoveerd
Beter contact met de opzichter en een opzichter die minder een hork is als ik zo aso even mag
brenegn
het contact met de verhuurder is prima , alleen de klachten die doorgegeven worden,worden niet
snel verholpen.
Het enige wat ik wil aangeven dat ik zwaar ontevreden ben over de gang van zaken mbt Zwaluwe
Bouw over hoe zij het werk uitvoeren. In Januari 2018 zou er iemand langs komen mbt inspectie
van de keuken voor verbouwing. Er is mij duidelijk door jullie aangegeven dat ZB contact met mij
zou opnemen. Dus niet. Uiteindelijk heb ikzelf alles moeten regelen en is mijn keuken pas in begin
Juli geinstalleerd en moest toen nog 2 MAANDEN wachten (September 2018) totdat men kwam
afkitten en de nieuwe kastjes kwam installeren. Wat een blamage.
Als voorzitter van onze Bewonerscommissie hoop ik een wat meer intensievere samenwerking.
Dat er heel gauw wat gezegt word van de voortuinen want dat worden gewoon dump plaatsen heel
erg in Klundert .Klundert is altijd netjes geweest maar dat laat de laatste jaren laat dat te wensen
over ..?
Bij kennismakings bijeenkomst aangegeven dat diverse verlichtingsbakken
op gallerij zijn
afgeplakt en of zijn uitge schakeld.
Woonkwartier is hier vrij snel aan begonnen en jammer
genoeg niet afgemaakt .
Nummers bekend bij Woonkwartier
.
Als men een e-mail stuurt met de vraagstelling om hierop te antwoorden
dan krijgt men een automatische mail met de mededeling dat, indien men
de inhoud van de mail dusdanig belangrijk vind, dan wordt er wellicht op de
mail geantwoord, ik vind dit niet kunnen.
Een mail met daarin vermeld om op een vraag te antwoorden lijkt mij niet
meer dan normaal maar niet via een automatische mail, hoe onpersoonlijk
kan het zijn.
Ik heb zelf ook gewerkt in het beheer van onroerend goed en hier werden
alle brieven en mails persoonlijk beantwoord aan de bewoners.
misschien even en opmerking over kou/tocht in huis.
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Alles is prima behalve de keuken, Ik denk dat het door de kieren van de deur komt.
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Mijn ervaringen over zonnepanelen, eerder vermeld in deze enquête
bij de vraag over zonnepanelen kunnen wij niet aangeven dat wij er 6 stuks hebben. Wat ons betreft
is er ruimte voor 8.
Er komt binnenkort een renovatie bij ons dan wellicht meer
te melden........
Indien dit tot lagere energielasten leidt zijn verschillende buren serieus geïnteresseerd in
zonnepanelen, mits deze onder de verantwoordelijkheid van de wooncorporatie worden geplaatst.
Vraag: in hoeverre is er een mogelijkheid om de huurwoning te kopen.
Dit jaar komt er waarschijnlijk groot onderhoud aan de woning, daar zie ik als een berg tegenop, en
eigenlijk wil ik dat helemaal niet.
Betreft schilderwerk, woning onlangs gerenoveerd, o.a. dubbel glas en nieuwe draaiende delen.
Schilderwerk staat gepland, na de winter.
ik heb al aangegeven hier met heel veel plezier te wonen,
maar de woningbouw is er enkel voor geld te vangen en niet voor gemak van de bewoners. Isolatie
NEE zelf dubbel glas geplaatst want ik wil naar energie kijken wb NEE. en dan ben ik weleens boos
en verdrietig dat men zo met mensen en wensen om kan/mag gaan.
behandeling van de buitenmuren slecht uitgevoerd renovatie slecht uit gevoerd cv kachel oud
radiatoren geven weinig warmte behalve de nieuwe in de douche
Er is / wordt nauwelijks onderhoud uitgevoerd m.u.v.
schilderswerk.
Er zijn geen extra maatregelen genomen om energie te besparen zoals bijv. dubbel glas boven.
Indien huurders 1x per 15 jaar een nieuwe keuken krijgen laat ze dan geen 30 jaar wachten op
nieuwe tegeltjes.
Vervang ook verouderde materialen
Te kleine ramen boven(te smal kun je niet door bij bv brand), en nog geen dubbel glas bij ramen
bovenverdieping.
Ik heb aangegeven dat ik meer info wil krijgen over bv energiezuinigheid ,ga ik dat dan toch ook
ontvangen?
Door de komst van sportschool "Lifestyle 13" is het WOONGENOT, als gevolg van parkeeroverlast
en vervuiling op het eigen terrein van Brabantse Bellefleur, STERK VERMINDERD. Woonkwartier
doet hier verder niets aan, ondanks het feit, dat bij de aanvaarding van de woning door een
medewerker, destijds in dienst van Woonkwartier, verklaard is, dat bij eventueel parkeeroverlast het
terrein voor derden afgesloten zou worden. Woonkwartier komt zijn afspraken niet na. Woonkwartier
wil wel tegen huurverhogingen voorzieningen laten plaatsen. Dit is voor de bewoners onacceptabel.
Afspraak is afspraak, toch!! Wij als bewoners betalen voor het onderhoud en schoonhouden van het
eigen terrein en niet de sportschool en/of de garage. De garage parkeert auto's van personeel en
klantenauto's ook op het terrein van de Bellefleur. Het gebeurd ook regelmatig, dat wij als
bewoners, na het doen van bijv. boodschappen, onze auto niet meer geparkeerd kunnen krijgen op
het "eigen terrein" van de Bellefleur. Woonkwartier neem nu eens actie, zonder kosten voor de
bewoners.
ja ik woon dus in portiekflat maar ik wil weten wanneer daar aan de buiten kant de ramen wordt
gezeemd want dat kan ik zelf niet . kom zelf maar eens kijken Lage wipstraat 60 4761 ed
zevenbergen.
gaat om de voorkant 1ste verdieping
Wordt er ook eens iets gedaan met de enquête. Ben toch benieuwd wat er gedacht wordt over het
verhaal van onze badkamer en hoe dit is afgehandeld. Het is natuurlijk vreemd dat een expert de
badkamer als versleten beoordeeld en de opzichter dat dan niet ziet.
Ik zou graag willen weten waarom mensen die al reeds lange tijd in een huurwoning wonen geen
mogelijkheid krijgen om
de woning te kunnen kopen.
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Dit is nl . bij andere woningcorparaties wel mogelijk; echter niet bij het Woonkwartier in de plaats
Fijnaart.
Het gebruik van een houtkachel in de huurwoning of het zelf aanbrengen van zonnepanelen of het
zelf isoleren van het huis ( spouwmuurisolatie )
Contact over gedane "renovatie" en uitgevoerde reparaties ontbreekt

903

Geen opmerkingen

914

Duurzaam wonen

916

Ik wil u bedanken voor de enquête. Het waren zeer duidelijke vragen.

918

het meeste zelf veranderd of vernieuwd.
Graag aandacht en meting temperatuur in de zomer bij zonnig weer in het appartement, het glas
wordt zeer heet de temperatuur kan oplopen tot 28 graden. Wij moeten zomers bij zonnig weer de
gehele dag met de rolgordijnen dicht de dag doorbrengen. gezien de huurprijs per maand vindt ik

897

940
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dat hier wat aangedaan moet worden, bijvoorbeeld zonnewering buitenzijde of hitte werende folie op
de ramen buiten zijde,

Gemeente Halderberge
14

ja,beter ensneller handelen van woonkwatier zodat klachten eerder worden opgelost.

25

Bij fijnwonen weten ze al wat mijn problemen zijn
Graag wil ik onder uw aandacht brengen, dat honden in een flat eigenlijk niet moet kunnen. Ze
brengen toch een hondengeur met zich mee, wat in de lift toch zeer merkbaar is, plus dat er wel
eens hondenplas is opgemerkt.

26

Hoe kunnen ze mensen met 4! hondjes plus een kat toestemming geven om in een seniorenflat te
komen wonen.
Ook bewoners met een grotere hond, die dan nog eens, met kennissen die ze meebrengen met een
hond, gebruik maken van de lift waar dan drie honden in staan. dit moet niet kunnen vinden wij hier
allemaal.
Bij volgende bewoners die in aanmerking komen om in deze flat te gaan wonen, moet woonkwartier
eens goed gaan screenen of het weer mensen zijn met een of meerdere dieren. Veel oudere
bewoners gaan het hier al een hondenasiel noemen. Wat toch een kwalijke zaak is.
Aldus de mening van de meerderheid van De Halderberge flat in Hoeven.
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m.vr.gr.
De bewoners van de Halderberge flat te Hoeven
Ik heb een jaar geleden een mail / brief ontvangen om deel te nemen met het aanbrengen van
zonnepanelen. Na enige maanden en meerdere telefonische navraag, werd mij medegedeeld dat dit
niet mogelijk was in dit appartementen complex. Stuur dan geen mail.
Ik woon op de bovenste etage ,met plat dak, dus zonnepanelen zijn zeer
Zeker aan te brengen.
Woonkwartier moet eens stoppen met allerlei instanties in te schakelen die in je huis willen komen ,
en foto`s maken. Laat ze de foto`s opvragen bij woonkwartier.
Met instanties bedoel ik o.a. inspectie veiligheid woning , asbestcontrole , energielabelfiguren. En
allemaal moeten ze foto`s nemen. Het is GEEN open huis bij mij.
Maar goed dat ik niet meer werk , want ik zou al mijn snipperdagen aan deze onzin kwijt zijn.
Meer ondernemen als mensen overlast van buren ervaren en proberen mee te denken hoe dit op te
lossen..
Ben momenteel nog werkende huurder, overdag dus niet beschikbaar.
Graag zou ik 2 kleine gaten in de buitenmuur van ons huis dicht willen ,wij moeten een hele zak
cement kopen voor iets kleins al een paar keer doorgegeven aan de mensen die onlangs kwamen
kijken of alles goed gedaan was .In de zomer krijgen we last van wespen.voor de rest geen
klachten.
Afgelopen zomer een 3-tal problemen per mail doorgegeven aan woonkwartier.
Voor 1 probleem (vocht/schimmel op de woonkamermuur zijn ze komen kijken maar geen
terugkoppeling meer gehad hoe dit opgelost gaat worden. Mogelijk wordt dit in het groot onderhoud
meegenomen maar had dat even teruggekoppeld. De andere 2 problemen (scheuren in de muren
en een kit rand die telkens los laat in de douche helemaal niets over gehoord of gezien.
Slecht dat wij als langzittende huurders steeds zelf opdraaien voor beter sanitair en keuken.
Doordat wij alles goed onderhouden vond men zelfs in 2010 dat geen nieuw sanitair en keuken
nodig was. Daarom alles zelf weer moeten vernieuwen. Alle huizen in de rij zijn diverse malen van
huurder gewisseld dus al vaker vernieuwt. Heel ontevreden over dit beleid.
over de enquete niet ,maar zoals ik al aangaf ,dat ik in Februari een brief heb gestuurd ,en dat de
moeite niet word genomen om een antwoord te geven ,waar ging de brief over : dit huis is 49 jaar
oud ! heb een 3de hands keuken [35 jaar oud ] geen dubbel glas boven -geen dubbel glas in de
voordeur geen dubbel glas in beide achterdeuren ,en voor de veiligheid vind ik de grote ramen
naast de voordeur helemaal niks ,heb ook al eens om een dichte voordeur gevraagd ,zelf heb ik
voor de veiligheid en warmte overal rolluiken laten hangen ,ik vind dat woonkwartier ook weleens
wat mag doen nu !dank u wel
Dat mijn woning op korte termijn wordt aangepast om energie zuinig te worden.
Ik heb gelezen dat na de fusie, worden de afspraken gehouden, maar het is niet zo.
ik vind de openingstijden van het verhuurderskantoor in oudenbosch veel te beperkt en op
ongelukkige tijdstippen.
Ik ervaar dat als een gebrek aan dienstverlening , zeker in vergelijking met de balie van de vorige
verhuurder Bernardus wonen.
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Woningen uit een complex waar woningen zijn verkocht lijken voor Woonkwartier een aparte status
te hebben. Ze worden volgens mij in een vergeethoekje geplaatst.
Schilderwerk, inbraakvoorzieningen, keuken van 40 jaar oud etc.
Het is vervelend dat van het wooncoplex Molenweide in Oud Gastel de
huismeester moeilijk te bereiken is. Er is geen telefoonnummer van bekend
waar naar toe kunt bellen als er iets is.
Er is grootschalig onderhoud nodig bij een geheel aantal woningen, waaronder mijn huurwoning. Er
is veel onduidelijkheid over wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden en er wordt geen
termijn afgegeven in welk jaar dit eventueel zou kunnen plaatsvinden. Ik vind over het algemeen dat
als ik iets aankaart bij de woningstichting dat er na wat moeite wel reparaties worden verricht. Dit is
vaak pleisters plakken. De huur aan de woning betaal je mijn inziens ook voor onderhoud en dat
wordt niet of nauwelijks gedaan. Het grote probleem van deze woningen is dat er al zo lang niets
aan gedaan is, dat nu alles tegelijk komt en dat betreur ik ook voor de woningstichting.
harder optreden bij overlast, woningen die bestemd zijn voor ouderen en maximaal 2 personen, niet
laten huren door gezinnen met kleine kinderen en ook niet toestaan dat er hele families in dat soort
woningen gaat wonen, en bij klachten niet reageren of je neus bloeit terwijl er al zoveel klachten
ober binnen zijn.
nee hoor
nee
De renovatie van de keuken is in 2016/2017 beloofd - zou tussen 6 maanden en 2,5 jaar
projectmatig plaatsvinden - maar heb daar nog steeds niets over gehoord.
Heb vorig jaar info gevraagd over zonnepanelen; konden ze toen niets over zeggen. Is er inmiddels
meer duidelijkheid over 2019?
Op dit adres is het in principe zeer fijn wonen, zij het dat de huur wat aan de hoge kant is. Het is een
mooie en unieke locatie maar regelmatig is het ook erg druk vanwege vele bezoekers Tivoli en 't
Zusje.
Het zou fijn zijn als de keuken en badkamer eens vervangen zouden worden
Dat ik het zeer spijtig vind dat een vaste trap naar zolder niet meer door de stichting gedaan wordt.
Mijn zolder bestrijkt de gehele oppervlakte van het huis, maar volgens de stichting is het geen
volwaardige kamer. Ik durf de zolder niet op met die vlizotrap, dus is hij voor mij onbruikbaar en
moet ik voor elke scheet met de ketel hulp inschakelen.
Zoals eerder gezegd graag meer aandacht voor isolatie om geluidsoverlast van buren in rijtjes
huizen te verminderen.
Momenteel niet..
nee
Overlast hondenpoep.
Buurt verpaupert hier .
Misschien eens wat extra investeren in leefbaarheid.
Lijkt wel of er alleen nog maar (a) socialen een huurwoning krijgen .
Dat Woonkwartier eerlijk moet zijn naar de mensen toe.
het enige punt wat ik aan heb gegeven is de afzuiging boven het gasfornuis. Toen ik er kwam
wonen heb ik meteen melding gemaakt van het feit dat de afzuiging niet tot nauwelijks werkt. dit is
echter wel vervelend want als je aan het koken bent beslaan de ramen en de luchtjes van eten
hangen door heel het huis. Hier is toen destijds iemand voor komen kijken. die heeft de afzuiging
gecontroleerd door een a4tje tegen de afzuiging aan te houden dit werkte totaal niet. De afzuiging in
het gebouw moest gewoon werken maar niet via de afzuigkap. Dit is niet het geval. Nu gaan wij
binnenkort verhuizen en is dit voor ons niet meer van toepassing maar voor de volgende bewoner
zou het toch wel fijn zijn dat hier naar gekeken wordt en ook veranderd zou worden. Verder heb ik
geen op of aanmerkingen.
Wij hebben keuken en w.c e een eigen c.v instalatie aan gebracht in onze woning
Nogmaals de slechte communicatie van het Woonkwartier. Ondanks de moeite die ik al heb gedaan
ben ik nog steeds bij af.....
Burenoverlast waar niets mee word gedaan!
ik zou willen dat woonkwartier niet zo veel beloofde ze komen hun belofte niet na
Veel vragen over de woning Niet over schuur of berging .Dit is ook een probleem Hier ligt meestal
gereedschap en elect.gereedschap Dit roest weg in je kist. Veel vocht probleem.
Halfsteens muren en golfplaten
DAT ZE LUISTEREN EN WAT ONDERNEMEN
De stichting zou meer aandacht kunnen besteden aan de tuin rond ons appartementencomplex.
alleenwonende ouderen blijven in een 1 gezinswoning zitten van wege de lagere huur t.o.v.
seniorenwoning of flat.
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hiervoor zou een oplossing moeten worden gezocht.
360

.

363

Achtenkant een lek

365

n.v.t.

372

389

Beter isoleren van oudere woningen dmv nieuw dubbel glas en vloerisolatie
voor de isolatie zou het vernieuwen van het dak al een groot +punt zijn met isolatieplaten nu enkel
dakbeschot.
Klantenpanel graag, mits digitaal (zonder bijeenkomsten)

401

snellere reactie bij indienen klacht

410

mogelijkheden voor geluidsisolatie om overlast te beperken en woongenot te verbeteren.

416

Ik zou meer willen weten over de zonnen panelen

422

448

wat ze beloven ook uitvoeren.
dat er bij ons eens een keer een goede renovatie komt en dat er in de huizen fatsoenlijk volk komt
en niet van die drugs gebruikers en mensen die het huis helemaal verwaarlozen want dat doet
woonkwartier wel in de van mallandstraat in stampersgat alle schorre morrie douwen ze erin. en
leven de huizen helemaal uit en verwaarloze de tuinen we hebben daar veel overlast van .
Onderhoud woning. Na 30 jr mag je dat toch wel verwachten
Graag wil ik n opmerking maken betreffende onderhoudwerk.
Ik heb problemen gehad met onderhoud van schilderwerk wat toen 7 jaar geleden was,ondertussen
is het gelukkig goed aangepakt en hersteld.
In deze periode ben ik langs hun kantoor gegaan in oudenbosch en zevenbergen maar al bij al
hebben ze me zo jaren aan t lijntje gehouden ik was er klaar mee en heb gezegd dat ik de huur niet
meet zou betalen als t niet zou worden opgeknapt.toen ging eindelijk t balletje rollen en kreeg ik
zelfs al n brief om te vragen hoe t schilderwerk was gedaan of ik het goed vond of niet ...terwijl er
nog geen kwast was gebruikt....dit vond ik echt ronduit schandalig en kwam bij mij binnen met zoiets
van man man man wat n communicatie daar dit was dus heel slecht.
Inmiddels is het afgelopen jaar 2018 op geknapt en kan ik zeggen dat t er weer netjes uitziet.
Alleen vervelend dat men daar dus 7 jaar op moest wachten.
woonomgeving /groenonderhoud

475

Ja bericht over dubbelglas ???

481

Regelmatiger informeren. Op tijd toiletten vervangen.
Het schoon maken en houden van de betonplaten die in 2017-2018 zijn gelegd deze worden groen
en zijn moeilijk schoon te krijgen.Zou graag advies willen hebben welk middel er voor in de handel is
heb met schoonmaakazijn bezig geweest geen resultaat
een keer een brief ontvangen ,dat een aantal woningen ,bezocht zouden worden i.v.m. onderzoek.
eventuele[ plafon] platen,voor thuisgebleven,maar waarschijnlijk viel ik daar jammer genoeg niet
onder.
Het looppad op de achterzijde van de woningen aan de Duiventoren 2t/m28 en 98 t/m108 te
Oudenbosch verkeerd in een zeer slechte staat van onderhoud Het is modderpoel Oorzaak hiervan
is dat er praktisch geen split meer aanwezig is
Mijn vraag is: Wie is verantwoordelijk voor dit alles
Is dat Woonkwartier of de Gemeente Halderberge
Mocht dit de laatst genoemde zijn zou het dan mogelijk zijn dat er van jullie zijde wat druk wordt
uitgeoefend op de gemeente
Bij voorbaat hartelijk dank
Heel veel succes !
woongenot in dit straatje. er is een huisje waar een nieuwe bewoner is
die huis en omgeving verwaarloosd en is geen gezicht voor de overige
bewoners.
De berging/schuur van de woning is een enkelsteens hokje met absoluut geen bescherming tegen
kou en vocht. Alles wat vocht op kan zuigen wordt uiteindelijk vochtig, wat de schuur als berghok
ongeschikt maakt!
geen opmerkingen
Na de samenvoeging zou alles bij hetzelfde blijven, alleen ben ik via de buurvrouw erachter
gekomen, dat je nu een servicecontract moet hebben, voor klein onderhoud. Dit is niet
gecommuniceerd, en heb ik vervelend ervaren, als je ineens zelf iets moet regelen. Terwijl een brief
of mailtje dit had kunnen voorkomen.
Ze zijn minstens een half jaar geleden huis weesten inspecteren.
Iz isolatie enz.
Niks meer van vernomen
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Ook heb ik zonnepanelen gevraagd, er is een meneer langst geweest.
Maar niks meer van vernomen..
Dit vind ik vervelend.
Ik verwacht minstens antwoord of iets dergelijks over mogelijkheden of aanpassingen inhet hoe en
wanneer.
Als de mensen eens willen luisteren bij woonkwartier en beter met mensen om willen gaan .ze
kannen nog veel leren.
Meer aandacht geven aan WIE je iets verhuurd.
Ik wil graag dubbel glas boven, en meer ventilatie in de keuken.
De muurisolatie wordt 30-01-2019 uitgevoerd.
Zo spoedig mogelijk isoleren onze woning is van de jaren 60 en het dak is niet geïsoleerd en langs
de kozijnen komt veel kou naar binnen en helemaal als er de wind erop staat.
Hier zijn we niet blij mee, omdat de gasprijzen enorm zullen gaan stijgen en het inkomen wordt
alsmaar minder omdat ik met pensioen ga!!!!
Het nakomen van gemaakte afspraken is belangrijk, zo ook de afspraken tussen opzichter en
huurder.
Onze huizen zijn eind 2017 begin 2018 gerenoveerd. Daar waren enkele bewoners bij die geen cv
hadden,die hebben cv gekregen zonder huurverhoging,terwijl wij al jaren huurverhoging hebben
betaald voor de cv van ca 35 euro per maand.
Deze regeling geldt ook voor dubbele beglazing .
Ik heb gemaild naar woonkwartier met deze vraag ,maar die antwoorden dat alle woningen gelijk
gesteld worden.
Mijn antwoord luidt behalve de huren!
Ik zou graag willen hebben dat ze de daken een keer controleren ik denk dat die niet erg goed meer
zijn met name het dakbeschot
schilderwerk van van achter gevel een schandaal
de voegen aan de voorkant zouden nodig gedaan moeten worden en ook die van de schuur , de
stenen vallen er bijna uit .
Dat de klachten eens worden uitgevoerd word
Als je door grote inkomingsdaling niet in staat bent zelf aangebrachte zaken zoals een kozijn e.d. te
onderhouden kun je geen reparatie laten uitvoeren met huurverhoging door woonkwartier. Erg
jammer en moielijk zelf op te lossen
Zoals al aangegeven: eigen onderhoud voor en achtertuin. Vinden wij belangrijk en in onze straat is
dat aan het verpauperen. Huurders die dit naten moeten erop gewezen worden dat ze als ze huren
met tuinen dat ze deze ook netjes horen te houden. Wij vi den dat normaal, maar veel mensen
tegenwoordig niet.
Afgelopen jaren heb ik een drietal keren een brief ontvangen mbt onderhoud. 2x over een opname
van de staat van de woning en één keer over klein schilderwerk.
Daar is nooit een vervolg op gekomen, geen opname en schilderwerk is niet uitgevoerd. Het is
inmiddels 8 jaar gelden dat er een likje verf aan de buitenkant van kozijnen en deuren is gesmeerd.
Dat geeft geen vertrouwen.
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Er is wel vanuit het CBS een onderzoek geweest over energiezuinigheid van de woning, daar heb ik
wel een volledig rapport van mogen ontvangen van het CBS zelf.
Het vocht probleem dat steeds weer terug komt in de badkamer

691

Beter contact met de bewoners

696

Jammer dat je geen opmerkingen kon geven bij sommige vragen.
Ik zou graag eens willen weten hoeveel zo veel mensen in zo woning kunnen wonen en ik als ik me
in schrijf voor een rustige woning ik 6haar moet wachten dat zal niet lukken dan ben ik door de
stress al zo ver dat het niet meer hoe in die tijd dat ik er woonden ben ik meer dan 80procent met
me gezond heide achter uit gegaan dit heb ik niet van te voren geweten
De online omgeving waar ik dingen kan doorgeven. Als ik ingelogd ben kan ik nog steeds mijn huis
niet zien, enkel mijn garagebox. Ik heb daar al een paar keer over gebeld, er wordt gezegd dat het
bekeken wordt maar tot nu toe is het resultaat nul.
Ja hoe zit de toewijzing in elkaar ik krijg de indruk bij meerdere toewijzingen vreemde dingen
gebeuren is hier na controle op bv toewijzen aan gescheiden mensen en erna toch bijna alle
nachten weer samen onder een dak wonen en ik kan niet verhuizen omdat mijn inkomen te hoog
zal zijn met 2 keer AOW en pensioen en vrije sector is veel te duur want wij zitten er maar net boven
dat maakt ons zorgen want de beurt word ook steeds onverdraagzame met die gescheiden mensen
daar voelen de bejaarden zich ook niet meer thuis maar ja eens komt het nog goed hopen we
Er zou wel wat meer ruimte mogen zijn voor de nuances die er altijd zijn op elk onderwerp
ER is door mij al diverse keren doorgegeven dat de website niet goed werkt , dan wel ik niet ik kan
loggen op "MIJN WOONKWARTIER " .
Ik krijg hier geen respons op .
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Het vertrouwen in het via e-mail doorgeven van info of een ander verzoek is dan ook ver zoek !!
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nee
Ik hoop dat ik serieus genomen wordt met mijn klacht en dat er daadwerkelijk iets aan gedaan kan
worden!
neen
Wanneer word er aan de vochtige meterkast iets gedaan
Wanneer word er aan de koude vloer iets gedaan
Aan de kromme achterdeur [ niet even een extra sloten opzetten ]
zou willen weten wanneer wij hier een nieuw dak krijgen? uiteraard met isolatie
is een gestructureerde relatie tussen Huurdersbelangen Vereniging en de verschillende
Bewonerscommissies onderdeel van zorg?
De woonings inspectie is al geweest maar het is tot nu toe geen informatie over wat gaat gebeuren
en wanneer
De enquête is toch anoniem waarom wordt er dan toch gevraagd naar je email adres.
Misschien beter de nieuwsbrief op de site te zetten dan kan men zelf bepalen of men de nieuwsbrief
wil lezen. Zo ook vragen naar postcode?
Verder vind ik het jammer dat als je iets vraagt ter verbetering van de woning je altijd een negatief
antwoord krijgt zo van kan niet. Er wordt ib enquete alleen gesproken over energie en niet over
andere aanpassingen in woning tegen huursverhoging. Eenzijdig dus. Verder vind ik het jammer dat
er geen goedkope klusjesdienst is ook voor tuinonderhoud e.d.. Er wonen ook vaak mensen in
huurwoningen die het niet zo breed hebben, alleenstaanden of ouderen die lastig verbeteringen zelf
kunnen uitvoeren. Daar zou toch een dienst voor moeten zijn. De woningen waar ik in woon zijn al
oud zelf onderhoud of iets veranderen is gewoon te duur. Ik heb gevraagd dat ik graag iets door
woonkwartier wil laten veranderen in de woning desnoods tegen huursverhoging gelijk nee dat gaat
niet. Het is nog niet aan renovatie toe. Jammer. Het zou de woning tenslotte ten goede komen.
Tenslotte huur ik van jullie een woning en is de woning jullie eigendom. Jammer dat er bijna geen
ruimte is voor overleg of alles volgens bepaalde regels wordt uitgevoerd en niet in overleg met de
huurders. Kortom wat meer naar de wensen van huurders luisteren.
Over energie gesproken, het achter raam is van de slechtste kwaliteit glas die er is, het is niet te
doen als het koud is om bij het raam te gaan zitten.
Gevraagd voor een betere kwaliteit dubbel glas krijg je als antwoord ja maar dan gaat de huur
omhoog of als het kapot gaat dan wordt het vergoed door de verzekering dus met andere woorden
zorg dat het glas kapot gaat dan krijgt u nieuw glas zonder huur verhoging.
Ik wil aangeven dat een type ventilatie systeem dat vorige jaar is aangebracht in de woning in
Oud.Gastel niet echt met energie zuinig heeft te maken
Ook brengt het systeem veel stof verplaatsing door de woning. En systeem is handmatig niet goed
in te regelen.
woonomgeving
Kom geplande afspraken en toezeggingen na
Daar heeft een huurder wat aan
En is het vertrouwen weer aanwezig
het wel of geen huurverhoging bij een noodzakelijke verbetering aan mijn woning terwijl
vergelijkbare woningen dat niet hebben
ik zou willen dat er beter overleg gevoerd kan worden als er iemand slecht ter been is en je wilt
verhuizen naar het centrum en niet als je belt dat ze zeggen: gewoon op je beurt wachten (en je
mag verder niets uitleggen)
Binnenkort verhuis ik naar een nieuwbouw-appartement van Woonkwartier in Bosschenhoofd. Het
verloopt tot nu toe voorspoedig maar er is toch een ding wat me van het hart moet.
De nieuwe huurders krijgen met extra kosten die ik in ieder geval niet had verwacht. Zoals het zelf
verven of behangen van alle muren. Geen aansluiting voor inductiekoken, er ligt alleen een loze
leiding. Wel is er een gasaansluiting. Heel Nederland staat bol voor meer duurzaamheid, van het
gas af en eigenlijk moet ik aan het gas. Tenzij ik zelf de aansluiting laat doen voor zo'n € 200,-. Er
worden geen plinten geleverd, want iedereen haalt die er tegenwoordig toch uit. Vreemd argument.
Geen mogelijkheid om de stekker van mijn koel/vriescombinatie in een stopcontact bij/in de keuken
te steken. Moet met een verlengsnoer worden gedaan. Er is een mogelijkheid onder het kooktoestel
voor een tafelmodel koelkast. Moet ik dan ook maar weer een andere koelkast kopen? Is toch wel
een beetje uit de middeleeuwen.
Het is begrijpelijk dat Woonkwartier waarschijnlijk bezuinigd i.v.m. de gestegen bouwkosten. Maar
wat betere informatie over voornoemde zaken en vooral wat meer betrokkenheid zou toch wel
prettig zijn. Bijvoorbeeld Woonkwartier zou namen van hun contacten (denk aan behangers,
elektriciens, e.d.) aan de nieuwe huurders kunnen doorgeven die werkzaamheden voor hen
kunnen uitvoeren. Een collectief gebeuren waardoor de nieuwe huurder ook misschien wat
goedkoper uit is.
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Er wordt niet gezocht naar een passende oplossing voor erge tocht in huis.
Na paar keer aankaarten ben ik er mee opgehouden omdat er niks beters uitkomt
Hoop dat er echt actie op wordt ondernomen
De deuren van de bergingen zijn niet vorzien van dubbelglas,daar is misschien nog wat
energiezuinig voordeel te behalen,
graag isoleren

Gemeente Steenbergen
12
53
88

Staan geen vragen over brandveiligheid in. Zou het hoofd van de brandweer wel eens willen
ontmoeten en wat vragen willen stellen over de brand veiligheid.
Mensen met een hoger inkomen worden als scheefwonen betiteld tegenwoordig. Er zijn echter geen
alternatieven voorradig zodat blijven zitten waar je zit de enigste optie is. Naar mijn mening zou
woonkwartier hier iets mee moeten doen.
Er kwam een vraag over geluidsisolatie, waar verder niet op in is gegaan.
Ik woon in een heel gehorige woning. Gelukkig heb ik rustige (oudere) mensen naast me, maar dat
kan veranderen. Zelf heb ik 2 kinderen en ik vind het heel vervelend als ze last van mij hebben.
Ik heb geen idee of er meer mogelijkheden zijn om dit te voorkomen (meer geluidsisolatie?)

256

Ik heb aangegeven dat ik last heb van tocht en kou, maar wel een comfortabele woning te hebben.
Dit probleem is voornamelijk op zolder. Mijn dochter slaapt daar, na plaatsing van open trap. Het is
slecht geïsoleerd en tocht.
dat er een leden vergadering waar dit soor enquete besproken worden zo als het er nu aan toe gaat
weet 50% niet een s dat ze lid zijn en ook geen inspraak zie ik ze ook maar een verlengde van de
wooning bouw om zonder tegen spraak altijd een huurders vereneging acher zich te hebben
Dat je beter op de hoogte wordt gehouden van de renovatie dat is heel slecht

293

Tuin voor en achter zeer slecht onder houden heeft mij veel geld gekost

300

Bel me maar of kom eens langs, dan kunnen we de diverse punten bespreken

356

Isolatie
Slechte terug koppeling van Woonkwartier en (Janssen Bergen op Zoom onderhoud C.V.) probleem
c.v. ketel.
Er zijn al jaren geen onderhoudswerkzaamheden meer gebeurt. Een schilder is jaren geleden voor
het laatst geweest. Het lijkt wel of de woningstichting de woningen in Zevenbergen en omgeving
belangrijker vind dan de overige woningen in hun kernen
geen
Er moet meer rekening met ouderen gehouden worden. Alles gaat maar digitaal maar dit lukt ons
niet
no
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Overige
10

Dat ze beter naar bewoners luisteren en geen valse beloftes doen en ook eerlijk moeten zijn

46

De kosten voor jullie voor opvragen electra gebruik berging, zijn duurder dan verbruik dan opbrengt.
Op een aantal vragen heb ik niet kunnen antwoorden omdat er 3 maanden geleden pas geïsoleerd
is. Resultaten zijn dus nog niet bekend.
beter personeel wat bemiddelt vanuit woonkwartier met buren.
iemand die bij aanvang van een gesprek al een mening heeft of zegt dat de partij die de overlast
veroorzaakt zielig is vind ik niet kunnen ze moeten geen partij kiezen maar onbevooroordeeld zijn.
En als er meerder klachten zijn van mensen niet zeggen dat het niet waar is terwijl deze mensen
ook door buurtbemiddeling gebeld zijn. En overlast die al meer dan zeven jaar loopt is natuurlijk
gewoon absurd.
100% groen mag niet van woonkwartier
Eerder laten weten wanneer buitenkant geschilderd word en niet 1 dag van te voren.
De rest van de straat word niet gedaan volgens de schilders.
is dat omdat er toch nieuwe kozijnen geplaatst worden zoals oorspronkelijk eerst de bedoeling was?
Ik heb in december zeker 6 keer gebeld om Richard Kromhof te spreken. Er is herhaaldelijk een
terugbel verzoek ingediend door de telefoniste maar hij heeft tot de dag van vandaag nog steeds
niet teruggebeld.
Onderhoud mechanische afzuiging in de woning elk jaar en niet volgens medewerker van
woonkwartier om de 9 jaar
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onderneem ieys naar de buren. het is een broodfokker
Waanneer krijgen wij nieuwe daken en wordt het schilderwerk gedaan buiten het is gewoon aan het
afbladeren maar heb al gebeld maar ze moeten nog terug bellen en dat is al vijf maanden geleden.
Iedereen een gezond en leuk 2019 gewenst!
kan niet inloggen op mijn woonkwartier.
er ligt hier nog steeds een plaket van lijm op de tegels vanwege het onderhoud aan de
galerijplanken.
Gegevens die voor de fusie aanwezig waren zijn verdwenen. Evenals destijds gemaakte
mondelinge afspraken. Oude medewerkers zijn ontslagen dus wij hebben het nakijken.
Op dit moment kan ik even niets bedenken
Sommige keuze antwoorden zijn kortzichtig en geven te weinig mogelijkheden om te antwoorden .
ook sommige vragen geven niet het gevoel dat het om een anonieme enquête gaat., De pas
geleden verbeteringen aan de woning geven nog geen duidelijk resultaat van de uiteindelijke plus
punten. Als men over isolatie praat bedoeld men warmte isolatie terwijl geluidsisolatie ook een heel
belangrijk ding is en helaas niet gecombineerd is bij verbetering van de woning.
De woning is zo slecht geïsoleerd dat de energie kosten al jaren exceptioneel hoog zijn.
Wij hopen dan ook dat de aangekondigde renovatie snel in gang gezet gaat worden en wij over de
besluitvorming van te voren geïnformeerd worden.
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