
 
 

 
 
 
 

 

 

4 december 2017 Pagina 1 
 

Verslag van de 
Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging 

Valkenswaard 
4 december 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  Hans Puts X  

Gerrit Ras X  Petra Heesterbeek X  

Jos Weijers X     

 
 

 
1. Opening. 

 
Welkom aan Petra Heesterbeek van Woningbelang alsmede de aanwezige 
bestuursleden. 
 
Mededelingen: 
- Er zijn geen mededelingen. 

 
  

2. Behandelen agendapunten Woningbelang. 
 

- Er zijn een 119 brieven naar huurders gegaan om met zonnepanelen mee te 
doen. Er zijn 39 aanmeldingen binnen gekomen. 

- Aedes heeft de tevredenheidscijfers binnen. Woningbelang behoord weer tot de 
beste van het land. Toch wil Woningbelang een verbeterproject opstarten. 
De HBV wil periodiek op de hoogte gehouden worden, o.a. door evaluaties.  

- In wijken faciliteren. Het stuk is aangepast na gesprek met gemeente, o.a. over 
parkeerplaatsen voor gehandicapten. 

- Beleidsregels aan klant verkopen zijn ook aangepast en besproken. 
 

 

3. Verslag bestuursvergadering van 13 november 2017. 
 
Er zijn op dit verslag geen op en of aanmerkingen. Het is nu dan ook definitief goed 
gekeurd en kan op de website gezet worden. 

 
4. Ingekomen stukken en lijst bijeenkomsten (vanaf 13 november) 

 
- Ingekomen stukken. 

Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken. 
- Bijeenkomstenlijst. 

Ook hier zijn geen vragen of opmerkingen over. 
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5. Actielijst. 
 

Nummer 187 restgeld doneren is afgewerkt.  
Nummer 174 gesprek vz en werkgroep bij “Door” aanpassen met vz en 
werkgroep organiseert gesprek. 

 
 

6. Verdeling bestuursfunctie en werkgroepen. 
 

Het DB is na enig gediscussieer als volg per 1 januari 2018 samengesteld. 
Voorzitter        Alex van Asten (tot 1 februari)? 
Secretaris        Ad Schrijvers 
Penningmeester Hans Puts 
 
De werkgroepen zijn aangepast en met wie is aanspreekpersoon. (De eerste) 
 
Projecten.   Alex van Asten en Fred Fens 
Servicekosten.  Gerrit Ras, Yvonne van Asten en Jos Weijers 
Klachten.   Gerrit Ras, Anita Schellens en Jos Ras 
Pr.    Hans Puts, Anita Schellens en Ad Schrijvers 
Mt-Db.   Alex van Asten, Ad Schrijvers en Hans Puts 
Bewonerscom.  Gerrit Ras en Jos Weijers 
Woonbond.  Ad Schrijvers en Fred Fens 
KWS.    Anita Schellens en Yvonne van Asten 
Wijken.   Gerrit Ras, Fred Fens en Jos Weijers 
Prestatieafspraken. Het DB 
 
Tijdelijke. 
Overlast.   Werkgroep klachten 
Statuten.   Alex van Asten en Fred Fens 
Lasso+.   Gerrit Ras en Hans Puts 
 
 

 
7. Evaluatie ALV van 20 november. 

 
Een rondje door de bestuursleden levert op dat het een interessante, 
levendige vergadering was met actieve huurders die aanwezig waren. 

 
 

8. Verslag werkgroepen. 
 
Bij de volgende werkgroepen zijn activiteiten geweest. 
 
Projecten: 
Dr. Schaepmanstraat. 
Alle huurder hebben andere woonruimte gevonden. 
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De leegstaande woningen worden door tijdelijke huurders bewoond. 
Hof Bergeijk. 
Dit staat even stil. Gemeente moet nog toestemming geven. 
Zonnepanelen. 
Er is geen voorlichting gehouden richting de deelnemers met name over 
veiligheid, vraag en aanbod.  
 
Servicekosten: 
Werkgroep gaat afspraak maken. 
 
Klachten: 
Enkele (3) zijn van een langdurig karakter en zijn zo niet vlug op te lossen. Zijn wel in 
overleg. 
Er komt een jaarlijks overzicht. 
 

Pr:  
De nieuwe leden van deze werkgroep zullen eens onderzoeken of er stukjes 
van de HBV opgenomen kunnen worden in het plaatselijk weekblad. 

   
MT-DB:  
De volgende bijeenkomst is op 18 december. Fred Fens meld zich af voor 
deze bijeenkomst. 
Als er vragen zijn dan graag insturen voor deze datum. 
 
Bew.com:  
Alle bijeenkomsten zijn nu geweest. 

 
Woonbond:  
Op 6 november is er weer een woonmarktregiovergadering (WMRV) geweest. 
Het verslagje komt nog. 
En was vooraf een discussie met vz van de Woonbond over al of niet toelaten 
van persoonlijke leden van de Woonbond op deze vergadering. Aanpassen 
van de statuten kan dit oplossen. 
Fred is als plaatsvervangend Verenigingsraadslid gekozen. 

 
Wijken:  
Binnenkort is er weer een bijeenkomst van Dommelen. 
 
Prestatieafspraken. 
Wachten op afspraak gemeentes voor ondertekening. 
 
 

9. Rondvraag. 
 
Ad: 

- Ik heb afschrift identiteit nodig voor de KvK van Anita, Yvonne en Hans. 
- Ik ben afwezig van 22 december 2017 tot 4 februari 2018 
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Gerrit: 
- Lijst van bestuursleden nakijken en aanvullen met ontbrekende gegevens. ----- 
- Declaraties 4e kwartaal. Ja inleveren eind december. 
- Nieuwe voorzitter. Voorstel. Kijk eens rond voor een geschikte kandidaat. 
- Werkgroep Overlast. Zal contact opnemen met de heer van Herk. 
- Meld mij voor de vergadering van 5 februari af. 
Jos: 

Website. Er staat nog jaarverslag van 2014 op. 
Wordt nagekeken. 

Fred: 
- 1 Mei nieuwe privacyregels. Kijk deze eens goed na kan ook gevolgen hebben 

voor ons. 
- Ik doe mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan eventueel 

gevolgen hebben voor de lidmaatschap HBV. 
- Jaarlijks gesprek met wethouder Wonen weer oppakken. Verkiezingen 

afwachten. 
- Politiek benaderen over de betaalbaarheid huurwoningen. 

Hans: 
- Ik ga samen met Ad naar workshop Facebook op 7 december. 
- Ik wil persoonlijk geen mailtjes van een bepaalde toon niet meer ontvangen. 

   Yvonne: 
- Waarom was Hans niet uitgenodigd voor het etentje? 

Voorzitter en penningmeester leggen dit even uit. 
  
 

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

 
 
 

Besluit. 
 
 
Volgende vergadering maandag 8 januari 2018 om 19.30 bij Lugano. 
 
 
 
Secretaris HBV 
A Schrijvers 

 
 
 
 
  


