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Voorwoord van de PR werkgroep

Zoals U gewend bent van onzevereniging, hierbijweer de nieuwsbriefvooronzeleden. Dezekeer in eenietsandere
lay-out vanwege het afscheid van onzevoorzitter.
Het doel van de nieuwsbrief is u tijdigteinformeren over zoveelmogelijkactuelezakenwelkebetrekkinghebben op
allehuurders van Woningbelang en onzeleden in het bijzonder.
Extra aandacht in dezeuitgavewillen we bestedenaan het afscheid van Toon Jansen, sinds 16 jaarbestuurslid en
voorzitter van de HBV Valkenswaard.
Vanwegezijnafscheid is de laatsteweken in de lokale media al vakeraandachtbesteedtaan het
bijzonderefeitdatiemandvoorzo'nlangeperiode, met zoveelinzet en passieeendergelijketaakverricht. Alswerkgroep
van de P.R. willenwij in dezeuitgave van de Nieuwsbriefnatuurlijknietachterblijven.

Toon was in al die jaren de meeststimulerende factor en onderzijnleiding is
onzevereniginggewordenwat het nu is, eenactieve club die de belangen van de
huurdersvolinzet en ambitie, behartigd.
Wijhopendater heel veelledennaaronzealgemeneledenvergaderingkomenwelke op 22 April 2013 gehoudenwordt,
want tijdens die vergaderingzalToonook extra in het zonnetjewordengezet en krijgenalleaanwezigen de
gelegenheidpersoonlijkafscheidtenemen van de heerToon Jansen.
Namensallebestuursledenwillenwij hem danookspeciaal en
oprechtbedankenvoorallejarendathijzichheeftingezetvoorzijn: HBV Valkenswaard.
WijwensenToonnog heel veelgezondejaren toe zodathijnoglangkangenieten van zijnvrijetijdsamen met zijnvrouw,
kinderen en kleinkinderen.

Uitnodigingvoor de AlgemeneLedenvergadering van de
HuurdersBelangenVerenigingValkenswaard

Maandag 22 april 2013 in ZaalLuganoLeenderweg 42 teValkenswaard
Aanvang 20.00 uur
De agenda voordezevergaderingtreft u elders in dezenieuwsbriefaan.

HuurverhogingWoningbelang per 1 Juli 2013

Geachtehuurders,
Graaghaddenwij in dezeeditie van de Nieuwsbrief u alleinformatiebetreffende de aanstaandehuurverhoging van
Woningbelangwillengeven maar wegenstijdgebreki.v.m. het latendrukken van dezeNieuwsbriefkunnenwij u
daarnoggeeninhoudelijkeinformatie over geven.
Zoals u inmiddelsallemaalheeftkunnenvernemen in de media, zijnergroteveranderingen op komstvanwege de
plannen van de overheidom de huurders van Nederland flinkaantepakken.
Overheidsbeleid
Het kabinetwileeninkomensafhankelijkehuurverhoging.Inmiddels is het voorstel van de regering in tweede en
eerstekameraangenomen.
Inkomensafhankelijkehuurverhoging:
Inkomens tot €33.614: inflatie + 1,5%(= 4%)
Inkomenstussen €33.614 - €43.000: inflatie + 2% (= 4,5%)
Inkomensboven €43.000: inflatie + 4% (= 6,5%)
Om de laagsteinkomensgroepteontzienzal het budget voor de huurtoeslagwordenverhoogd conform het Regeerakkoord.

Eenwoordvoerder van Woningbelangzal in onzevergadering van 22 April 2013 eennaderetoelichting op de
genomenbesluitengeven.

Bezwaar tegen de huurverhogingsplannen
De HBV Valkenswaard heft na het bekendworden van de huurverhogingsplannen van de regering, via de
Woonbond, massaal geprotesteerd tegen deze plannen.

Alle bestuursleden hebben de petitie “huuralarm” ondertekend en dat ook gedaan namens alle huurders van
Woningbelang.
HBV Valkenswaardzoektnieuwebestuursleden.

VacaturesBestuurHBVValkenswaard
Omdater van het zittendebestuur, zesbestuursledenaftredendzijn; Toon Jansen, (voorzitter), is aftredend en
nietherkiesbaar.Marja Loots ( Penningmeester ), Ad Schrijvers ( Secretaris ), GerritRas, Wil van de Moosdijk en Fred
Fens, zijnaftredend en allenherkiesbaar.
Daarom is het bestuur van HBV Valkenswaarddringend op zoeknaarmensen die interessehebbenomzittingtenemen
in het bestuur.
Het huidigebestuurbestaatuitachtledenterwijldaternegenzoudenmoetenzijn. Er is behalve het vervangen en/of
herkiezen van de huidigebestuursledendusnogeen extra vacature.

Wijdoeneendringendberoep op onzeledenomzichalskandidaatbeschikbaartestellen. Natuurlijkhopen we op
kandidaten die ookwerkelijkietswillendoenvooronzevereniging en enigeaffiniteithebben met socialewoningbouw.
Overigekandidatenkunnenzich tot veertiendagenvoor de vergadering van 22 April 2013 schriftelijkaanmelden,
bijvoorkeur via de e-mail: info@hbvvalkenswaard.nl of bijeen van de bestuursleden van het dagelijksbestuur ( de
telefoonnummerskunt u vinden op onze website: www.hbvvalkenswaard.nl.

Agenda Vergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3 NotulenAlgemeneLedenvergadering van 26 nov. 2012
4. Jaarverslag 2012
5. Financieeljaarverslag 2012
6 Verslagkascontrolecommissie
AftredendMevr. Dijkstra
7 Verkiezingbestuur. ( Kandidatenkunnenzich tot uiterlijk 8 April 2013 schriftelijkaanmelden)
Pauze
8. Woningbelang, huurbeleid.
9 Rondvraag
10 Sluiting

Woonbondblijftstrijdentegen de gluurverhoging
De EersteKamer is akkoordgegaan met de gluurverhoging. De Woonbondziet de wetgevingalsonrechtvaardig en
moeilijkuitvoerbaar en blijftzichertegenverzetten. De Woonbondvoorzietdattienduizendenhuurdersbezwaarzullenmaken.
De nieuwewetgevingmaakt het mogelijkdat de huren met 4 tot 6,5procentomhooggaan en de privacy van
huurderswordtgeschonden. Datleidt tot armoede en rechtsongelijkheid. De Woonbondvindtdatonacceptabel.Daarbijvoorziet
de Woonbondgroteproblemenbij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgevingrammelt en
verhuurderszullenoverspoeldworden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen.
De Woonbondgaatzijn 1,5miljoenledenintensiefvoorlichten over de gluurverhoging en de teverwachtenproblemenrond de
uitvoeringervan. Vanzelfsprekendwordtdaarbijhulp en ondersteuninggeboden, zodatiedereen die
eenfoutiefhuurverhogingsvoorstel in de
brievenbuskrijgtookdaadwerkelijkbezwaarzalmaken.Bezwaarmakenkostweiniginspanningvoorhuurders en zal in
veelgevallenlonendzijn.
Huurdersorganisatieshebben het rechtom op plaatselijkniveauadviestegeven over het huurbeleid van verhuurders. De
Woonbondroepthuurdersorganisaties op omnegatiefteadviserenvanwegeproblemen met de betaalbaarheid van het hurenvoor

de lage en bescheidenmiddeninkomens, maar ookvanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De
Belastingdienstheeftlangniet van allehuishoudens de inkomensgegevens en ookniet de actueleinkomensgegevens. De kans op
fouten is daardoorgroot.
Veelverhuurdershebben al beslotenom de gluurverhogingniet door tevoeren. Woonbonddirecteur Ronald Papingroept de
overigeverhuurders op omookaftezien van de gluurverhoging: 'Doe het uwhuurdersnietaan, maar doe het
ookuweigenorganisatienietaan. Minimale extra opbrengstengaangepaard met gigantisch extra werk en veelonrust en
ongenoegenbijuwhuurders.
Bent u noggeen lid en bent u welhuurder van eenwoning van Woningbelang,
komdaneensnaaronzeledenvergaderingomkennistemaken en meld u direct aan. Voor de kostenhoeft u het niettelaten want die
zijnslechts € 2,50 per jaar. De koffie of eendrankje zit eraltijdaanvooruwmoeite.

Koolmonoxidegevaarlijkehuisgenoot ( huurwijzer nr. 4)
Heeft u in huisvaak last van hoofdpijn, misselijkheid en hartkloppingen? En verdwijnendezeklachtenals u naarbuitengaat? Dan
kan KOOLMONOXIDE de redenzijn. Het geurlozekoolmonoxide- veroorzaakt door onvolledigeverbranding van olie, gas of houtis eengevaarlijkehuisgenoot, die jaarlijksnog steeds dodelijkeslachtoffersmaakt. Neem in voorkomendegevallen contact op met
de technischedienst van Woningbelang.

Kijkvoor het laatstenieuwsregelmatig op: www.hbvvalkenswaard.nl.

