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Verslag van de 
Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging 

Valkenswaard 
4 september 2017 

Bij Feesterij Lugano te Valkenswaard.  
Aanvang 19.30 uur 

 
 

Naam Aanwezig Afwezig Naam Aanwezig Afwezig 

Fred Fens X  Anita Schellens  X 

Ad Schrijvers X  Yvonne v Asten  X 

Alex v Asten X  Petra Heesterbeek  X 

Gerrit Ras X  Hester Storm X  

Jos Weijers X  Hans Puts X  

 
 

 
1. Opening. 

 
Welkom aan Thomas Verbeek van Woningbelang als vervanger van Petra 
Heesterbeek, de aanwezige bestuursleden en alsmede de kandidaat-
bestuursleden Mevr. Hester Storm en de Heer Hans Puts, en Mevr. Verbunt 
als vaste belangstellende. 
Thomas stelt zich in het kort even voor aan de aanwezigen. 
En de voorzitter legt in het kort de gang van zaken aan hem uit. 
 
Mededelingen: 
- Afmeldingen van Petra Heesterbeek van Woningbelang en onze 

bestuursleden Anita Schellens en Yvonne van Asten. 
- Ons jaarlijks bestuursetentje wordt gehouden op 1 december 2017. 
- Contributie Woonbond 2018. We blijven lid van de Woonbond. 
- Bloemetje voor Petra vanwege haar huwelijk. 

 
 

2. Behandelen agendapunten Woningbelang. 
 

- Woningbelang wordt stichting. Formaliteiten moeten nog afgehandeld worden. 
Krijgen nog de stukken hierover die voor ons van belang zijn.  

- Elcomapark 1 is verkocht. 
- Reactie huurster op renovatie enkele woningen aan het Wilhelminapark. 

Thomas vraagt na en koppelt terug.  
 
 

3. Verslag bestuursvergadering van 14 augustus 2017. 
 
Blz. 2. 

- Punt 5 laatste zin bedrag 652,52 moet zijn 710,68 euro. 
            Met deze aanpassing is het verslag nu definitief en kan zo op de website. 
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4. Beëindigen werkgroepen (wijken en bwc). 

 
Voorzitter heeft nog geen tijd gehad om een gesprek met de werkgroep te 
houden. Hij maakt een afspraak na zijn vakantie. En wordt dan op de agenda 
geplaatst.  
 

 
5. Ingekomen stukken/lijst bijeenkomsten (vanaf 14 augustus) 

 
- Ingekomen stukken. 

Bijeenkomst voorzitters Woonbond Zuid. Afmelden van onze voorzitter. 
- Bijeenkomstenlijst. 

Lijst bijwerken met: 
 
 

6. Actielijst. 
 
 En enkele data van afhandeling zijn aangepast. (174) 
 

 
7. Voorbereiden Algemene Ledenvergadering. 

 
Het ingekomen stuk van A Jansen zal op persoonlijke titel als ingekomen stuk 
in de nieuwsbrief worden opgenomen. Verder zijn er nog enkele stukjes van 
bestuursleden of kandidaat-bestuursleden binnen gekomen voor de 
nieuwsbrief. 
 
Opmerkingen over het concept verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van 22 mei kunnen per mail naar het secretariaat gestuurd worden. 
 
Thema wordt  ? 
 
Penningmeester zal de lijst van aanwezigen en afmeldingen van de laatste 
Algemene Leden Vergadering verzorgen. 
 

 
8. Verslag werkgroepen. 

 
Bij de volgende werkgroepen zijn activiteiten geweest. 
 
Projecten: 
Hof Bergeijk. 
Bewonerscommissie Hof Bergeijk is aanwezig bij vergadering Sociaal Plan 
met Thomas en Fred. 
 
Op 7 oktober houdt Woningbelang een Burendag met als onderwerp 
Duurzaamheid. 
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Dit is dag van het huren en heeft een breder programma, niet te verwarren 
met burendag (4e zaterdag van september) 

 

Klachten: 
1 zaak loopt nog. 

 
Pr:  
Stukken verzamelen voor de vergadering 20 november.   
 
MT-DB:  
De verslagen van 26 juni en 21 augustus enkele vragen hierop zijn. 
26 juni.  
Bij punt over Daeb niet Daeb. Wie zijn de 7 partijen ? 
Hierbij moet je denken aan andere belanghebbende zoals o.a. de Overheid, 
de Gemeentes dergelijke. 
 
Bew.com:  
Volgende maand starten weer de bijeenkomsten. 

 
Woonbond:  
Op 6 november is er weer een woonmarktregiovergadering (WMRV). 
En zal de pilot geëvalueerd worden. 
 
KWS: 
Niets te melden. 
  
Wijken:  
Op 18 september is er inloop dag bij De Kerkakkers. 
Jos en/of Gerrit gaan hiernaartoe. 
 
Prestatieafspraken. 
Op woensdag 11 oktober is er de volgende bijeenkomst met de gemeente 
Bergeijk.  
En met gemeente Valkenswaard loopt het zeer stroef.  
 
 
10. Rondvraag. 
 
Gerrit: 

- In de nieuwe Huurpeil van de Woonbond staan interessante onderwerpen die 
eventueel ook voor de HBV interessant kunnen zijn.  
Wie heeft er interesse. 

- Contributie uit 2016 van een lid nog terugboeken.  
Penningmeester zal het nakijken. 

- Themadag Woningbelang op 11 oktober 2017. 
Doorgeven als je komt.  
 

Jos: 
- Tegeltuintjes 

Er komt gesprek met de gemeente hierover. 
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Fred: 

Woningbelang is stichting. Is dit ook iets voor ons. 
Dan werken we voor alle huurders en hebben dan ook geen leden meer. Denk 
er eens over na. 
 

Alex: 
Voorbestemmingsplan Dommelen. 
De bestuursleden die in Dommelen wonen kunnen op eigen initiatief naar de 
bijeenkomst gaan. 
 

Tomas: 
Het sociaalplan Hof Bergeijk zal er zijn op de bijeenkomst aanstaande 
woensdag. 
 

Hans: 
Wie mogen er naar de landelijk dag in Utrecht? 
Alleen leden van de Woonbond. 
 

Hester: 
 Wie mogen stukjes inleveren voor de nieuwsbrief? 

  Alle huurders mogen op eigen titel stukjes inleveren. Het moet wel van en voor 
huurders zijn. 

 
 

10. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de aanwezigen en hun 
inbreng. 

 
 
 

Besluit. 
 
 
Volgende vergadering maandag 2 oktober 2017 19.30 bij Lugano. 
 
 
 
Secretaris HBV 
A Schrijvers 

 
 
 
 
  


