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INFORMATIEBOEKJE 
Huurdersvereniging Goeree Overflakkee 

4e jaargang – mei 2019 

 
 
 

ONS KANTOOR: 
Antoon Coolenstraat 100a 

3245 MC Sommelsdijk 
Telefoon 0187-486390 

E-Mail: info@hvgoereeoverflakkee.nl 
www.hvgoereeoverflakkee.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPENINGSTIJDEN: 
Elke donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. 

Behalve juli en augustus 
(buiten kantoortijd op afspraak)  

secretaris 0187-601385 
Bankrelaties: 

Bank NL 67 INGB 00049.41.449 
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Voorwoord. 

Beste leden en belangstellenden, 

Hier de eerste uitgave van ons informatie boekje 2019.  

Er is een hele drukke tijd voorbij; zoals u wellicht in de krant 
hebt gelezen zijn we kortgeleden naar ons nieuwe onderkomen 
verhuisd. Daar hebben we weer heel wat extra uurtjes 
ingestoken maar het resultaat mag er zijn.  Op 20 maart jl. is 
het in klein commite door dhr. S. v. Nieuwaal feestelijk 
geopend. Misschien heeft u op 
onze site de vorderingen 
gevolgd. Natuurlijk bent u op 
donderdagmiddag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur ook altijd 
welkom om ons kantoor te 
bezichtigen. 

Ook waren we druk met 
bijeenkomsten en besprekingen 
voor de fusie, verderop leest u 
hier meer over. 

In dit boekje ook de uitnodiging voor onze algemene 
ledenvergadering op donderdag 16 mei a.s. Op deze 
vergadering hebben we sprekers uitgenodigd die het gaan 
hebben over buurtpreventie en buurtbemiddeling, de laatste 
jaren neemt de overlast toe. Zij gaan ons vertellen hoe we zelf 
ook maatregelen moeten of kunnen nemen en hoe 
buurtbemiddeling werkt. Door contacten met onze leden 
proberen we te ontdekken  wat er in de samenleving leeft zodat 
wij erop in kunnen spelen. Daarom hopen we u daar te zien. 

Het bestuur. 
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Van de voorzitter.    

Deze keer wil ik het hebben over “leefbaarheid”. Door de krapte op de 
woningmarkt, het scheiden van wonen en zorg, bezuiniging op het 
sociale domein en het versmallen van de doelgroep krijgen de 
woningcorporaties in sommige gevallen in bepaalde straten te maken 
met leefbaarheidsproblemen.  
Door eenzijdige samenstelling in wijken zal dit als negatief ervaren 
worden.  
Er moet nog meer worden gedaan om dit te voorkomen. Het ideaal is 
een fijne buurt waar iedereen kan wonen, zich thuis voelt en mee kan 
doen. Tijd om het tij te keren.  
Dus geen wijken, waar door krapte op de woningmarkt en stijgende 
huren en huizen prijzen, alleen nog mensen kunnen wonen met een 
goed salaris.  
Ook geen straten waarin alleen kwetsbare mensen worden 
gehuisvest.  
Dus een gevarieerd woningaanbod in alle wijken en de doelgroep van 
de corporatie vergroten.  
Wijken waar iedereen zijn plek heeft, ongeacht zijn financiële positie, 
leeftijd, gezondheid of culturele achtergrond.  
Er zijn dorpen die te kampen hebben vergrijzende en krimp van de 
bevolking.  
Sommige voorzieningen verdwijnen daar en dat tast ook de 
leefbaarheid aan.  
Daar zijn zeker maatregelingen voor nodig.  
Uiteindelijk een prettige en veilige wijk: is de straat waar je woont, 
daar contact zoekt met elkaar, dus naar elkaar omkijkt en de zorgen 
en problemen deelt.  
Ook door voorzieningen voor buurt en sportaccommodaties niet weg 
te bezuinigen, maar juist te koesteren door met de buurt (bewoners ) 
samen te kijken aan welke voorzieningen en diensten behoefte is, 
hoe je die voor de wijk kan behouden, organiseren of uitbreiden.  
En door initiatieven van buurtbewoners ruimte te geven en deze te 
ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch.  
Hierbij hoort ook het betrekken van jongeren bij de buurt.  
Jongeren hebben vaak goede ideeën en vinden het fijn als er mét 
hun gepraat wordt, in plaats over hen.  
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Bezoek  ook de diverse informatie avonden die gehouden worden 
door verschillende instanties en laat uw mening horen.  

M.v.d.Klooster 

 
 

Van de penningmeester. 
Bij dit boekje ontvangt u een brief over het betalen van de 
contributie als u dit zelf nog niet heeft gedaan.. 

Automatische betalen kunt u regelen via uw computer, maakt u 
nog gebruik van overschrijvingsformulieren dan kunt u contact 
opnemen met uw bank en vragen om in het vervolg in januari 
automatisch ieder jaar € 5,= over te maken naar de 
bankrekening van de huurdersvereniging. Dit scheelt ons veel 
werk en kosten. Aan onze vorige oproep hebben heel veel 
leden gehoor gegeven, we hebben nu al 40% van de betalingen 
binnen. 

NL67INGB0004941449 t.n.v. Huurdersvereniging Goeree-
Overflakkee.  

Helaas is er vorig jaar heel veel mis gegaan: we hadden in mei 
heel veel betalingen ingevoerd in onze computer, toen we laat 
in de middag een grote stroomstoring kregen en na later bleek 
was er van ons vele werk niets opgeslagen. Normaal deed het 
programma dat altijd automatisch, wij hadden dit natuurlijk 
moeten controleren maar dat is niet gebeurd. Deze storingen 
hebben zich jammer genoeg meerdere malen voor gedaan. 
Zodoende zijn er veel betaalherinneringen onterecht de deur 
uitgegaan, sorry voor de overlast. We zijn inmiddels, zoals u 
wel weet, verhuisd en hebben gelukkig geen stroomstoringen 
meer en ook zijn we op een nieuw systeem overgegaan dat 
beter werkt.We hopen dat we door de problemen heen zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Ledenadministrateur en penningmeester. 
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Uitnodiging. 
  

Het bestuur van de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee 
nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene  

Ledenvergadering op donderdag 16 mei a.s. in het 
Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis.  

  

Aanvang 19:30 uur.  

  

Agenda:  

1. Opening.  
2. Mededelingen.  
3. Notulen ALV van 26 april 2018 (deze worden niet voorgelezen, u 

kunt ze bekijken op: www.hvgoereeoverflakkee.nl ).  

4. Jaarverslag 2018 (op internet geplaatst en zie hieronder).  
5. Financieel verslag en verslag van kascontrolecommissie.  
6. Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie.  
7. Verkiezing bestuursleden:   

Adrie Prinsen         - aftredend en herkiesbaar 

Wil Noteboom        - aftredend en herkiesbaar   
8. Pauze.  
9. Sprekers: dhr. A. Groenendijk en iemand van buurtbemiddeling 
10. Verloting voor de leden.  
11. Sluiting. 

  

  

۞
          Bij binnenkomst  en inschrijving op de presentielijst ontvangen                        

     de leden een nummer waarmee u later op de avond een leuk                      
     prijsje kunt  winnen.  
  
 

http://www.hvgoereeoverflakkee.nl/
http://www.hvgoereeoverflakkee.nl/
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Jaarverslag 2018.                      
 
1. Inleiding: 
Ook dit jaar heeft het bestuur veel werk gehad dit door onder andere  
werkzaamheden door de voorbereidingen van de eventuele fusie tussen de 
verschillende corporaties .  

2. Bestuur en algemene gegevens: 
In 2018 bestond ons bestuur uit 5 leden. 

Tijdens de jaarvergadering is dhr. W. Heistek gekozen en als algemeen 
bestuurslid toegetreden. 

De prestatieafspraken tussen de gemeente, wooncorporaties en de 
huurdersverenigingen zijn door ons getekend.  

Wij hebben aangegeven dat het aantal goedkope woningen niet in aantal 
moet verminderen zoals nu in de plannen staan van de corporaties. Verder 
is door ons er op aangedrongen de huren te matigen en dat de gemeente nu 
duidelijkheid moet gaan geven over het WMO convenant. 

Viermaal werd door een aantal bestuursleden de provinciale 
ledenvergadering van de Woonbond bijgewoond. De huurdersvereniging is 
hier lid van en ontvangt regelmatig tijdschriften en digitale informatie om bij 
te blijven over zaken die  huurdersbelangen betreffen.  

Ook hebben we in 2018 weer veel 65-plussers kunnen helpen bij de 
belastingaangifte en aanvraag van zorg- en huurtoeslag.  

Op de website worden voor u belangrijke berichten geplaatst zoals 
bijvoorbeeld verslagen van de Algemene Ledenvergadering, de boekjes en 
het jaarverslag.  Verder worden hier ook belangrijke persberichten en 
berichten van de Woonbond op geplaatst. 

Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur hielden we spreekuur voor onze 
leden. (behalve de maanden juli en augustus). 

Individuele klachten van onze leden zijn besproken met de verhuurders en in 
de meeste gevallen zijn deze met succes afgehandeld. Het valt ons wel op 
dat de klachten de laatste jaren minder worden, een goed teken. Wat we wel 
merken dat ook in 2018 er veel klachten zijn over vocht in de woningen. 

Verder zijn wij aanwezig geweest bij opening van Tuundorp in Nieuwe 
Tonge, de Stove (v.h. Refugium) in Sommelsdijk, 1e paal Kortevliet Dirksland 
en de ingebruikname van de NOM-woningen Hyacintenstraat Sommelsdijk. 
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En de ingebruikname van NOM-woningen in de Meidoornstraat 
Ooltgensplaat. 

In 2018 hadden wij bij Woongoed en FidesWonen aangegeven dat het 
kantoor dat wij huren verkocht is en op zoek zijn naar kantoorruimte, 
gelukkig voor ons heeft Woongoed een ruimte gevonden aan de Antoon 
Coolenstraat 100a, het is geheel naar onze wensen verbouwd, wij gaan ons 
nieuwe kantoor 2019 betrekken. 

Tweemaal is er weer een informatieboekje geschreven en door onze 
vrijwilligers rond gebracht. 

 

3. Woongoed GO. 
Viermaal is er overleg geweest met de directie van Woongoed GO. Er werd 
gesproken over de begroting 2019, de jaarrekening 2017, de huurverhoging, 
het jaarverslag 2017, het verkoopbeleid, het beleidsplan en de lopende 
zaken als nieuwbouw en de voortgang daarvan. 

 

Viermaal was er informeel overleg met dhr. M. ten Have, hoofd 
woondiensten over lopende zaken.  

Verschillende malen hebben we een gesprek gehad met dhr. Abbo en mevr. 
Drenth, 2 huurdercommissarissen deze zitten op voordracht van de ons in 
de Raad van Commissarissen. 

Ook de voorzitter van de RvC., dhr. C. Dolman, heeft ons bezocht en een fijn 
gesprek gehad. 

Tweemaal werd de Algemene Ledenvergadering bezocht.  

Het belangenhouders overleg (Stakeholders) en drie keer een 
bewonersavond werden bijgewoond. 

 

4. FidesWonen. 
Driemaal was er overleg met de directeur bestuurder over o.a. de begroting 
2019, huurverhoging, jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017.  

Bijna iedere maand was er informeel overleg, met dhr. P. Klink hoofd 
woondiensten over allerlei lopende zaken en klachten.  

In maart werden sollicitatie gesprekken gevoerd voor nieuwe 
huurdercommissarissen voor de RVC. In het boekje van november heeft u 
kennis kunnen maken met de twee gekozen heren.   
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Verschillende malen was er overleg met beide huurderscommissarissen, 
dhr. G. Epema en dhr. H. Willemse, over de samenwerking met 
FidesWonen.  
Ook met de voorzitter van de RVC dhr. S. Visser hebben we een fijn gesprek 
gehad. 
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van FidesWonen en het 
stakeholdersoverleg werden bijgewoond en bij meerdere bewonersavonden 
waren wij aanwezig. 

Door FidesWonen werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het 

project EBM (energiebesparende maatregelen) in de werkgroep zaten 

buiten de bewoners ook Wil Noteboom en Ko de Boed, de projecten 

EBM vinden plaats in de woonkernen van Achthuizen, Den Bommel en 

Sommelsdijk.  

 

5. Beter Wonen. 

Driemaal was er overleg met het bestuur over o.a. de begroting 2019, 

huurverhoging, jaarverslag 2017 en verkoopbeleid en hebben wij de 

ledenvergaderingen bezocht.  
Dhr. B.J Bruggeman is terug getreden als huurderscommissaris, zijn plaats 
wordt voorlopig als interim huurderscommissaris door dhr. W. Nattekaas 
ingenomen. 
 

6. Fusie. 
In 2018 is het fusie traject begonnen tussen de corporaties en hebben wij als 
bestuur vele vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond. Wij hebben ons 
hard gemaakt omdat de belangen van de huurders prioriteit zijn, en dat de 
huurder er niet op achteruit mag gaan maar juist vooruit. 

Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en zullen niet van ons standpunt 
afwijken, al met al zal de fusie in 2019 worden afgerond, maar dit alleen als 
wij akkoord gaan en onze wensen zijn ingewilligd. 

Zoals u kunt lezen was er weer werk genoeg te doen voor de 

huurdersvereniging en staat er weer veel op het programma voor 2019. 

M. v.d. Klooster    G. Gertenbach 

Voorzitter                                                       Secretaris 
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Fusie woningbouwverenigingen op Goeree Overflakkee. 

Fusie van vier woningcorporaties, waarvan enkelen al 100 jaar 
of langer bestaan, is niet eenvoudig. Immers het is lastig om 
afscheid te nemen van wat was. Zeker als de zaken goed 
liepen. Echter, er zijn genoeg redenen die pleiten voor een 
fusie. De sociale volkshuisvesting vanuit één organisatie vorm 
geven op Goeree-Overflakkee levert voordelen op. Financiële 
voordelen die ten goede komen aan de huurders bijvoorbeeld, 
maar dat niet alleen de kwaliteit van dienstverlening op Goeree-
Overflakkee neemt toe. Door de vele regelgeving is de 
bureaucratie enorm toegenomen. De kwetsbaarheid van de 
kleine organisaties nam daardoor eveneens toe. Zo maar een 
paar redenen om te gaan fuseren en de krachten te bundelen.  

Zoals u weet zijn de voorbereiding om tot een fusie te komen al 
geruime tijd aan de gang. De Huurderverenigingen maken dit 
proces van heel dichtbij mee; sterker nog, leveren vanuit de 
belangen van de huurder een zo constructief mogelijke 
bijdrage. Huurderverenigingen staan immers pal voor de 
belangen van huurders en toekomstige huurders. De 
voorbereidingen en de besluiten gaan vaak vlot, maar soms 
gaat het wekenlang moeizaam omdat partijen het ergens maar 
niet over eens kunnen worden. Dat is volstrekt normaal en hoort 
er gewoon bij, moet u maar denken.  

Hoever zijn we nu? Het officiële besluit inhoudende het 
voornemen tot fusie is enige tijd geleden genomen. Is het dan 
nu al onomkeerbaar? Nee, want er zijn vele instanties die aan 
een dergelijk besluit hun goedkeuring moeten hechten. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de Autoriteit Woningbouwcorporaties, 
die in dezen namens de minister optreedt, maar ook het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Goeree-
Overflakkee hebben daarin een stem. Instemmen met een fusie 
moeten ook de beide huurderverenigingen op Goeree-
Overflakkee. Zonder die instemming kan niet worden 



Huurdersvereniging mei 2019                                                                         pagina 10 

gefuseerd, zo simpel is het. Nu hebben vanaf het begin beide 
huurderverenigingen beloofd zich constructief op te stellen, 
maar daarbij wel vooral de belangen van de huurders in het oog 
te houden. Aan die afspraak hebben zij zich gehouden. 
Februari jl. kon overeenstemming met de besturen worden 
bereikt. Dat ging niet over één nacht ijs. Er is lang over 
vergaderd en nadat overeenstemming was bereikt, kon ook met 
de fusie worden ingestemd. Overeengekomen werd, dat de 
komende jaren slechts een beperkte huurverhoging zal worden 
doorgevoerd. Om te beginnen dit jaar. De huren gaan daardoor 
per 1 juli 2019 maximaal met 1% omhoog. Volgend jaar 
maximaal inflatie minus 0,5% en de jaren tot en met 2022 met 
maximaal het inflatiepercentage. Verder is overeengekomen, 
dat de voorraad goedkope huurwoningen wordt bevroren op het 
peil van 31 december 2019. De HVGO en Huurdervereniging 
Goedereede boekten daarmee een mooi resultaat.   

Als de fusiecorporatie definitief van start gaat, zal de HVGO er 
voor waken dat de kwaliteit van de dienstverlening niet achteruit 
gaat, maar minstens op het huidige niveau blijft.    

En nu is de eindfase aangebroken. Nog één keer mogen de 
leden(raden) zich uitspreken al dan niet te fuseren en dan is het 
zover. Een spannende periode voor de medewerkers van de 
fuserende partijen. Zij moeten immers weer hun plek zien te 
vinden in de nieuwe organisatie. Helaas kon de werving van 
een directeur-bestuurder nog niet succesvol worden afgerond, 
maar ongetwijfeld gaat dat in de tweede ronde lukken. Het 
kantoor van Woongoed GO wordt het nieuwe kantoor voor heel 
Goeree-Overflakkee. Daar zal nog wel een en ander aan 
verbouwd moeten worden, want dit kantoor moet in de 
toekomst twee keer zoveel medewerkers een werkplek geven 
dan nu het geval is. Een nieuwe naam voor de nieuwe 
woningbouwvereniging wordt binnen niet al te lange tijd bekend 
gemaakt.  
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Absolute zekerheid dat de fusie doorgaat is er nog niet, maar 
het ziet er wel naar uit dat het er van komt.  
Het wordt langzamerhand ook tijd!  

 
Wist U dat…… 

 
 …… u ook ‘wist u datjes’ in kunt sturen 
 …… u bij ons terecht kunt voor onopgeloste klachten 
                  (wel eerst zelf naar de corporatie) 

…… u ook een stukje voor ons boekje kunt schrijven 
 …… we open staan voor allerlei suggesties 
 …… we graag uw mening horen 
     

Lid worden. 

 
Hoe wordt u lid van onze vereniging? Heel éénvoudig: stort € 5,= (per 
jaar) op onze rekening, NL67INGB0004941449, vermeld duidelijk: 

NIEUW LID uw naam en uw postcode + huisnummer. 
Zodra de betaling binnen is schrijven we u in als nieuw lid en 

ontvangt u in het vervolg onze mailing. Onze website. 
Neem eens een kijkje en geef uw mening. 

 www.hvgoereeoverflakkee.nl.  

 

OPGELET: 

Je trekt al gauw ‘even snel’ de deur achter je dicht. Bijvoorbeeld 
als je een boodschap gaat doen of even naar de buren loopt. 
Maar een inbreker heeft maar 'heel even' nodig om binnen te 
komen. Gelukkig kunnen simpele handelingen een inbraak 
helpen voorkomen! 

Doe daarom altijd de ramen dicht, draai de deur op slot en zorg 
dat je huis een bewoonde indruk maakt. Monteer daarnaast 
stevig hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan de 
binnenkant van de deur zitten. 

http://www.hvgoereeoverflakkee.nl/
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Tips als u met vakantie bent 

• Schrijf uw huisadres niet op uw koffer als u met het vliegtuig 
gaat. Uw naam en mobiele nummer is genoeg. 

• Laat via social media niet zien dat u langere tijd van huis bent 
en wees voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw 
voicemail en in uw e-mail. 

• Zorg dat u zo min mogelijk post krijgt, of laat dit uit het zicht 
leggen. 

• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter. 
• Laat wat spullen op tafel liggen, bijvoorbeeld een krant, boek 

of kopje. Zo ziet uw huis er bewoond uit. 
• Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer 

en waar u met vakantie bent. Zorg er voor dat ze in geval van 
nood uw woning in kunnen. 

 

EBM. 

Energie Besparende Maatregelen  

Dirksland, Herkingen en Melissant zijn dit jaar aan de beurt om 88 
woningen energiezuinig te maken.  

Waarom gebeurt dit: Omdat er gestreefd wordt om deze huizen naar 
het energielabel A te tillen én voor een beter leefklimaat . 

Wat houdt dit in, er zijn nu huizen met energielabel D en E en je 
begrijpt natuurlijk wel dat de energie zo verloren gaat en dat de 
stookkosten dus, de energierekening vaak de pan uit rijst. Het is dus 
nodig om dit aan te pakken, zoals er in Nederland heel veel van zulke 
maatregelen worden uitgevoerd en is dit terecht?  Volgens de ene 
persoon wel en de ander niet, de meningen zijn hier heel erg over 

verdeeld maar om niet in de wachtkamer te gaan zitten is de mening  
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van de woningbouwcoöperaties dat het nu het juiste moment is om 
aan te pakken. 

Wat er gaat gebeuren ?? 

Vloer en spouwisolatie:  
Dit houdt in dat er onder de betonvloeren, schuim    (PUR) wordt 
gespoten en dit om de kou die omhoog komt uit de kruipruimte tegen 
te gaan maar ook het optrekkend vocht wordt zo tegen gegaan, het is 
tevens een luchtdichte laag.  
 
Kier en Naadafdichting: 
De kieren en naden die bij de raamkozijnen en deurkozijnen zitten 
kunnen zo beschadigd zijn, dat dit bezien moet worden en waar nodig 
gerepareerd. 
Spouwisolatie: 
De spouwruimtes die in een huis zitten zullen onder druk worden 
volgespoten met glaswol vlokken, een soort wol wat voor 80% 
bestaat uit glas en dit heeft de voordelen dat het duurzaam is maar 
ook wat voorheen vaak gebeurde, de isolatie inzakte en er dus open 
ruimtes kwamen in de spouw en de isolatiewaarden voor een groot 
deel teniet gedaan werden en nu, als het zo is dat er nog isolatie 
aanwezig is in de spouw, dit wordt aangevuld ,dus niet in de hele 
muur nieuwe isolatie. 
 
Dubbelglas:  
Waar er in de woningen nog geen dubbel glas zit, wordt 
er  HR++  dubbelglas geplaatst met goede ventilatieroosters die op 
meerdere standen gezet kunnen worden om altijd verse lucht te 
hebben en de condens vorming tegen gegaan wordt. 
 
Kunststof kozijnen: 
Waar er nog geen kunststof kozijnen zijn, worden die aangebracht, 
dus schilderwerk is ook verleden tijd en met een beetje autowash 
blijven ze super mooi. 
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Mechanisch ventilatiesysteem: 
Omdat er zo goed geïsoleerd wordt, moet er ook goed geventileerd 
worden en dit gaat met een ventilatorunit die de hele ventilatie 
huishouding kan regelen, ventilatieroosters, die in de kozijnen 
geplaatst worden zullen zorgen voor de verse buitenlucht terwijl het 
ventilatie unit de vuile lucht afvoert en dit zorgt ook voor een beter 
leefklimaat. 
 
Dakisolatie:  
Er wordt dakisolatie aangebracht  van buitenaf en dat zijn platen 
isolatie die aan de buitenzijde van het dak worden aangebracht, dan 
panlatten erop en dakpannen. Tevens worden ook de schoorstenen 
verwijderd zodat er, een mooier geheel wordt gecreëerd voor een 
mooie rechte daklijn. 
 
Zonnepanelen: 
Er worden zonnepanelen geplaatst, standaard 6 panelen  maar u 
kunt er voor kiezen om er nog eens 3 extra bij te laten plaatsen, dit 
voor een grotere opbrengst zodat uw maandelijkse uitgaven voor 
energie beperkt blijven. 

Beste leden en huurders, mochten er over dit geheel nog vragen zijn, 
schroom dan niet en stel uw vragen gerust bij uw 
woningbouwcoöperatie, voor dit project is het Fides Wonen. 

 
Discussieer mee, geef uw mening. 

In het vorige boekje deden wij een oproep om 
u op te geven voor een achterban 
raadpleging. Helaas hebben wij heel weinig 
aanmeldingen gehad, wij zouden het fijn 
vinden om uw mening te horen over bepaalde 
zaken die u als huurder aangaan. 

Geef u op en denk mee! Geef uw mening ook ongevraagd mag 
u ons laten weten wat goed of niet goed gaat. Stuur uw reactie 
naar info@hvgoereeoverflakkee.nl 

 

mailto:info@hvgoereeoverflakkee.nl
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Lezers schrijven. 

Al jaren stonden we als woningzoekende ingeschreven voor 
een gelijkvloerse woning en mede omdat we een dochter op het 
eiland hebben wonen, kregen we de kans om ons hier te 
vestigen in een mooi appartement, geschikt voor senioren. Nu 
zeggen we zo vaak, dat we eigenlijk te laat zijn verhuisd, want 
verhuizen op latere leeftijd heeft meer impact dan menigeen 
denkt. Denk daar maar eens over na. Laat u in ieder geval 
inschrijven. 

Een dankbare huurder. 

 

Vocht. 

 
Omdat er steeds meer klachten komen over vocht willen wij u 
toch een paar tips geven: 

• Houdt uw ventilatieroosters in de muur open 

• In vochtige ruimtes: dag en nacht ventileren(en niet zoals 
men vaak hoort een kwartiertje) 

• Ventilatie roosters in dubbelglas: open hele dag(liefst 
tegenover elkaar) 
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Wat doet een huurdersvereniging?. 
 
➢ Oefent invloed uit op het woon- en huurbeleid van  
      verhuurders  
 
➢ Probeert druk uit te oefenen op verhuurders om de              
     huren betaalbaar te houden 
 
➢ Houdt haar leden regelmatig op de hoogte van haar  
      activiteiten 
 
➢ Biedt gratis hulp aan haar oudere leden bij het invullen   
     van belasting papieren 

 
➢ Helpt de leden bij het aanvragen van huursubsidie en  
     zorgtoeslag 
 
➢ Helpt bij het invullen van diverse formulieren. 
 

Voor informatie kunt u tijdens het spreekuur bellen naar 
nummer 0187-486390 of mailen naar 
info@hvgoereeoverflakkee.nl  
 
 

Van de redactie.    

 
Bent u nog geen lid en wilt u dit wel worden leest u dan 
elders in dit schrijven hoe u dit kunt worden om in het 
vervolg altijd ons informatieboekje te ontvangen. 

 
Inmiddels heeft iemand zich gemeld om (reserve) 
bezorger te worden, heel fijn. 
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