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Fijn Wonen Nieuws
 Uitgave september 2022

Op moment van schrijven is het 31 graden, terwijl u de nieuwsbrief pas eind 
september kunt lezen. Het is logistiek een hele uitdaging om Kwartslag bij u op de mat 
te krijgen. Dat is meteen de reden dat al in mei/juni de kopij aangeleverd mag worden. 

Campagne 
Het is u hopelijk of waarschijnlijk opgevallen dat HV Fijn Wonen een campagne 
is gestart om meer huurders te betrekken bij bepaalde vraagstukken. De vraag-
stukken die behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: ‘Zijn er straks nog wel 
genoeg huurwoningen?’ en ‘Hoe ziet mijn huurprijs er in de toekomst uit?’ Het enige 
dat u hoeft te doen is u via meedenkers@hvfijnwonen.nl aanmelden. De eerste 
meedenkersavond heeft inmiddels eind september plaatsgevonden. Uiteraard zullen 
er meer meedenkavonden georganiseerd worden.

Noteer woensdag 19 oktober alvast in uw agenda: 
Algemene Ledenvergadering in het Veerhuis te Oud Gastel

Lees meer over onze
meedenkersactie  
in deze nieuwsbrief

Zoals u gewend bent van HV Fijn Wonen is er na de pauze weer een spreker  
met een bepaald thema. Houd hiervoor www.hvfijnwonen.nl in de gaten.  
De themabijeenkomsten ‘Langer thuis blijven wonen’ en ‘Duurzaamheid’ zijn  
bij de aanwezigen bijzonder goed ontvangen.

Terugkoppeling Algemene 
Ledenvergadering 24 mei 2022
Op dinsdag 24 mei vond de Algemene 
Ledenvergadering van HV Fijn Wonen 
plaats. Naast het bestuur en de leden 
waren ook medewerkers en een lid  
van de RvC van Woonkwartier, de 
Woonbond en gemeente Halderberge 
vertegenwoordigd. Gestart werd met 
het officiële gedeelte.

Hierin kwam onder andere de verant-
woording van het gevoerde beleid aan 
de orde, maar ook een overzicht van 
vergaderingen en activiteiten waar  
het bestuur aan heeft deelgenomen.  
Ad Sinnema en Petra Brands werden  
als bestuurslid voorgedragen en 

gekozen. De pauze werd door menig 
huurder gebruikt om vragen en 
eventuele klachten aan medewerkers 
van Woonkwartier voor te leggen.  
Op deze manier zijn de lijntjes  
kort voor de huurder. Het is altijd 
prettig dat medewerkers van 
Woonkwartier aanwezig zijn bij  
de Algemene Ledenvergadering. 
Hierdoor is er een binding met de 
huurders en met de vereniging.  
Na de pauze verzorgden  
Michel Bakermans namens 
Woonkwartier en Maud Overbeek 

van de gemeente Halderberge  
een presentatie over verduurzaming.  
De presentatie kunt u teruglezen op  
de website.

Lees verder aan de binnenzijde
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Regionale Geschillencommissie

Verlenging Regeling Reductie 
Energiegebruik woningen (RREW)
De subsidieregeling is verlengd tot eind van dit jaar. Huurders kunnen  
dus nog gebruik maken van de mogelijkheid om gratis energiebesparende  
artikelen aan te schaffen. Dit geldt voor huurders uit de gemeente Steenbergen  
en Halderberge.

Huurders uit gemeente Halderberge vragen een cadeaubon aan van € 40,- via 
https://www.energiekhalderberge.nl/gratis-energiebesparende-maatregelen-
voor-uw-woning 
Huurders uit gemeente Steenbergen vragen een cadeaubon aan  
van € 70,- via deze link https://regionaalenergieloket.nl/etten-leur/steenbergen

Omdat op dit moment het maximum aan cadeaubonnen is bereikt, wordt u op een 
wachtlijst geplaatst. Indien reeds uitgegeven cadeaubonnen niet worden benut, 
komen mensen van de wachtlijst mogelijk alsnog in aanmerking. 

Ook Woonkwartier draagt haar steentje 
bij door in het pand van Maria ter 
Engelen in Oudenbosch vrouwen en 
kinderen uit de Oekraïne te vestigen. 
Het bestuur van HV Fijn Wonen heeft 
de uitnodiging van Woonkwartier 
afgewezen om te zien hoe deze mensen 
opgevangen worden. Natuurlijk stellen 
we de uitnodiging zeer op prijs, maar de 
leden zien dit soort bezoeken meer als 
‘pottenkijken’. We vertrouwen volledig op 
de medewerkers van Woonkwartier dat 
deze mensen goed onderdak hebben. 

Klik voor Wonen
Afscheid René Visser
Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van  
René Visser. René was jarenlang voorzitter van de ‘oude 
vereniging HV Dinteloord’. Met de fusie van Woonkwartier  
is hij meegegaan naar HV Fijn Wonen. Vanwege de 
mantelzorg voor zijn vrouw kan René het werk voor HV Fijn 
Wonen niet langer voortzetten. Wij danken uiteraard René 
voor zijn inzet en zijn vrouw voor het lenen van René voor 
de vele vergaderingen dat René niet thuis was.

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog en 
neemt nog steeds toe. Ook in West-Brabant zijn er meer 
mensen op zoek naar een woning dan dat er sociale huur-
woningen vrijkomen. Eind 2021 stonden ruim 91.000 mensen 
als woningzoekende bij Klik voor Wonen ingeschreven.  
Er zijn meer nieuwe inschrijvingen dan uitschrijvingen. 
Huurders die al een woning hebben verhuizen weinig.  
Het aantal verhuringen daalde opnieuw in 2021 naar 4.108. 
Kortom, de woningcorporaties in Brabant die gezamenlijk 
hun woningen aanbieden via Klik voor Wonen staan voor 
uitdagingen om de woningzoekenden zoveel als mogelijk 
aan een woning te helpen.

Cijfers Klik voor Wonen regio herkenbaar in het 
werkgebied van Woonkwartier
Ook in de gemeente Halderberge en Moerdijk en de kern 
Dinteloord zien we dat de druk op de woningmarkt hoog 
blijft. De gemiddelde zoektijd is 2,2 jaar in 2021. Dat is een 
kleine stijging ten opzichte van 2020 (toen net onder de  
2 jaar). De zoektijd is de periode tussen de eerste reactie van 
een woningzoekende en de woningacceptatie. 

Per gemeente of kern zijn er wel verschillen in inschrijftijd, 
variërend van 3,9 tot 6,5 jaar. De inschrijftijd is de tijdsduur 
tussen het moment van inschrijven bij Klik voor Wonen en 
het moment van woningacceptatie.

De huisvesting 
van Oekraïners in 
Maria ter Engelen

Lees verder

Wervingscampagne HV Fijn Wonen
Als u dit leest, heeft u onze campagneadvertenties in de verschillende 
Bodes voorbij zien komen. Teksten als ‘Laat je stem horen’ en  
‘Zijn er straks nog betaalbare woningen?’ zullen vast de aandacht 
getrokken hebben. De stem van Huurdersvereniging Fijn Wonen is van 
groot belang bij toekomstige plannen van zowel Woonkwartier als de 
gemeente. Om de belangen van huurders goed te kunnen behartigen  
is het belangrijk om te weten wat er bij hen leeft. In hun woning, straat,  
wijk en leefomgeving.

Deel uw mening
Met de actie ‘Laat je stem horen’ vraagt HV Fijn Wonen huurders zich aan te melden als ‘meedenker’ over 
actuele thema’s. “Er speelt een hoop vandaag de dag. Denk aan de stijgende energieprijs en de verduurzaming 
van sociale huurwoningen. Maar ook het tekort aan woningen voor lagere inkomens. En wat gaat er gebeuren 
met faciliteiten in kleinere kernen? Het zijn onderwerpen die heel dicht bij onze leden liggen”, aldus de 
huurdersvereniging. “Juist daarom horen we graag wat zij hiervan vinden of hoe zij dat ervaren.  
Met deze informatie kunnen wij ons sterker maken voor de belangen van alle huurders in de gesprekken  
met Woonkwartier en lokale overheden. En dat is echt belangrijk.”

Iedereen kan meedenker worden
Of iemand nu veel of weinig tijd heeft. Graag ergens samenkomt of liever thuisblijft. We willen de thema’s op 
een manier behandelen die iedereen past. Denk aan bijeenkomsten of aan (digitale) enquêtes. We willen het 
voor iedereen toegankelijk maken. Maar eerst is het van belang dat mensen zich aanmelden. Kijk gerust op 
www.hvfijnwonen.nl/meedenkers voor informatie en meld u aan.

meedenkers

De eerste bijeenkomst was op 27 september.  
Maar uiteraard volgen meer ‘Meedenkavonden’.

Regelmatig wordt het bestuur van HV Fijn Wonen geconfron-
teerd met klachten van huurders. Vaak zijn het klachten die al 
bekend zijn bij Woonkwartier. In veel gevallen heeft de huurder 
een antwoord gekregen waar hij/zij het niet mee eens is.  
Niet alle klachten kunnen naar tevredenheid opgelost worden. 
Er moet door Woonkwartier ook een duidelijke lijn getrokken 
worden die voor alle huurders hetzelfde is. Uw klacht is 
daarmee niet afgehandeld. Mocht u toch een stapje verder 

willen gaan, dan kunt u contact opnemen met de Regionale 
Geschillencommissie. De Regionale Geschillencommissie is 
een onafhankelijke commissie waarin ook een van onze leden 
– Kleis Willemstein – is vertegenwoordigd. Wilt u aanvullende 
informatie, dan kan er altijd contact opgenomen worden 
via info@hvfijnwonen.nl. Via deze link een toelichting van 
de klachtenprocedure https://www.woonkwartier.nl/mijn-
woonkwartier/selfservices/klachtmelden/



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

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

www.hvfijnwonen.nl

Woonkwartier zet in op  
doorstroming en maatwerk
Naast de inzet op nieuwbouw 
voor de lange termijn zoekt 
Woonkwartier ook naar oplossingen 
voor de korte termijn. Voorbeelden 
zijn de pilots in kleinere kernen om 
de doorstroming te stimuleren.
Zoals bij de toewijzing van de 
nieuwbouwprojecten Rebus in 
Stampersgat en Plein 1940 in
Zevenbergschen Hoek. 
Inwoners ouder dan 55 jaar 
die een huur- of koopwoning 

achterlaten kregen voorrang op 
deze nieuwbouwappartementen in 
hun eigen dorp. Daardoor komen 
voor meerdere doelgroepen extra 
woningen vrij. Aan de hand van de 
ervaringen van deze pilots bekijkt
Woonkwartier of en hoe ze dit vaker 
gaan toepassen. Ook onderzoekt 
de corporatie flexwonen voor 
spoedzoekers en zijn ze bezig 
met de uitwerking van een aantal 
woonconcepten voor bijvoorbeeld 

mensen in maatschappelijke opvang 
of met een lichamelijke beperking.
Daarnaast startte begin 2021 een 
woonadviseur bij Woonkwartier. 
Woningzoekenden krijgen advies 
en begeleiding bij het zoeken naar 
een woning. Ook wordt onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om 
de doorstroming te verbeteren. 
Wil je meer weten over deze 
projecten neem dan contact op met 
Woonkwartier.

Proces prestatieafspraken gemeente 
Halderberge/Moerdijk/ Steenbergen
Onlangs zijn de gesprekken met 
de gemeenten en Woonkwartier 
gestart om te komen tot nieuwe 
prestatieafspraken voor 2023.  
De huurdersvereniging heeft een 
notitie geschreven met een aantal 
prioriteiten en aandachtspunten 
voor het maken van de afspraken. 
We hebben onder andere aandacht 

gevraagd voor de betaalbaarheid 
door de jaarlijkse huuraanpassing te 
beperken en maatwerk (bijvoorbeeld 
huurverlaging, huurkorting, 
huurbevriezing) te bieden voor 
huurders die betalingsproblemen 
hebben. Ook is aandacht gevraagd 
voor een voldoende woningaanbod 
voor starters / jongeren om hiermee 

de leefbaarheid in de kernen 
te borgen. We pleiten ook voor 
behoud van wijk- en buurthuizen 
en ontmoetingsruimten. En het 
bevorderen van de doorstromings-
mogelijkheden voor met name 
senioren. Bent u geïnteresseerd in 
de volledige notitie, kijk dan op onze 
website. 

Als erkende huurdersvereniging 
is HV Fijn Wonen lid van de 
Woonbond. Maar wat doet de 
Woonbond voor u als huurder?
• Inhoudelijke vragen 
 beantwoorden over de 
 WOZ-waarde/Huurverlaging/ 
 energietoeslag/onderhoud enz.
• Ook biedt de Woonbond 
 webinars aan waar de leden 
 gratis aan deel kunnen nemen
• Een Woonbond-adviseur voor 
 bijvoorbeeld advies bij de 
 jaarlijkse huuraanpassing en 

 andere zaken
• Een webshop met boekjes over 
 puntentelling in relatie tot de 
 huur/servicekosten/huurders 
 tussen kopers/aardgas vrij 
 wonen en nog veel meer
• Neem een kijkje op woonbond.nl

In een volgende nieuwsbrief komen  
we uitgebreider terug op de inzet 
van de Woonbond.

Woonbond

volg ons op




