Verslag van de
Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging
Valkenswaard
6 augustus 2018

Bij Feesterij Lugano te Valkenswaard.
Aanvang 19.30 uur

Naam
Fred Fens
Ad Schrijvers
Alex v Asten
Gerrit Ras

Aanwezig
X
X
X
X

Afwezig

Naam
Anita Schellens
Jos Weijers
Petra Heesterbeek

Aanwezig Afwezig
X
X
X

1. Opening.
Welkom aan Petra Heesterbeek van Woningbelang alsmede de aanwezige
bestuursleden en natuurlijk ook aan onze trouwe toehoorster Mevr. Verbunt.
Mededelingen:
-

Afmelding van Hester Storm.
In verband met het warme weer proberen we de vergadering zo kort mogelijk te
houden.

2. Behandelen agendapunten Woningbelang.
-

-

Prestatieafspraken Valkenswaard 2018 zijn weer opgestart, o.a. over de
Weegbree. Voor 2019 nog niets van gehoord van de gemeente.
Samenwerkingsovereenkomst. Reacties doorgeven aan Woningbelang.
Duurzaamheid. Er komt binnenkort een bijeenkomst.
Doelgroep woonwagenbewoners. In samenwerking tussen ministerie wonen,
ombudsman, gemeentes en corporaties komt er een onderzoek naar de
behoeftes.
ZAF-beleid niet meer van deze tijd, komt bijeenkomst.

3. Verslag bestuursvergadering van 4 juni 2018.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op dit verslag.
Wel komen we onder agendapunt werkgroepen op enkele onderwerpen terug.

4. Ingekomen stukken en lijst bijeenkomsten (vanaf 4 juni 2018)
Er zijn op deze lijsten geen vragen.
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5. Actielijst.
Het punt 198 wordt aangepast met. Hester gaat dit verzorgen.
Ook punt 201 wordt aangepast met.Dat er op 8 augustus een gesprek met de
gemeente volgt.
Het punt 205 verzekeringen is afgehandeld. Kan niet volgens de AGV.

6. Penningmeester/declaraties.
Fred en Anita gaan samen het penningmeesterschap invulling geven
Voorstel om een maand de tijd te hebben om declaraties in te dienen.
Er zal een brief opgesteld worden met de voorwaarden.

7. Indeling Werkgroepen.
Voorstel om binnen een week door te geven in welke werkgroepen men zitting
wil nemen. Voorzitter zal dan een inventaris maken.

8. Werkgroepen.
Er zijn van de volgende werkgroepen activiteiten geweest.
Projecten.
- Zonnepanelen. Komt een vervolg van de pilot.
Klachten.
- Er komt een inventaris wat er zoal het jaar heeft gespeeld aan klachten.
Mt.
- Volgende bijeenkomst op 20 augustus.
Woonbond.
- De nieuwe statuten zijn door de vergaderingen goedgekeurd, maar de
verenigingsraad heeft ze afgekeurd.

9. Rondvraag.
Alex:
- Gluurders schadeclaims kunnen met modelbrieven van de woonbond ingediend
worden bij de belasting. Geld voor de jaren 2014 en 2015.
- HO+ enquête ingevuld door mij.

Gerrit:
- Paulusstraat. Wanneer borstelen?
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Klacht indienen. Wie is hier verantwoordelijk voor. Is discussie tussen gemeente
en Woningbelang.
-

Invalide parkeerplaatsen.
Er is een nieuwe indeling gemaakt voor 4 brede invalide parkeerplaatsen.

Fred:
- Algemene ledenvergadering in november.
Er komt een voorstel over de termijnen van indienen.
Petra:
- Willen jullie de nieuwe bemensing van de werkgroep bewonerscommissie aan
ons doorgeven.

10. Sluiting.

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

Besluit.
Volgende vergadering maandag 3 september 2018 om 19.30 bij Lugano.

Secretaris HBV
A Schrijvers

Vergadering van 6-8-2018

Pagina 3

