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Jaargang 8 nummer 1

Van het bestuur,

Machtigingen en incasso: 
De leden die nog geen machtiging hebben af gegeven hebben kunnen dit als nog 
doen. 

Wij als bestuur bedanken de leden (inmiddels 2/3 van onze leden) die een machtiging heb-
ben afgegeven voor de incasso van de contributie die dit jaar per 1 juni 2014 afgeschreven 
wordt. Leden die de H-V niet gemachtigd hebben of kenbaar gemaakt hebben dat ze de 
contributie zelf over maken zal via de acceptgiro de contributie geint worden. 
Door de hoge kosten zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen van € 5,00 naar € 
6,50 per jaar.   
De leden die geen machtiging willen afgeven, kunnen wij begrijpen. Voor deze leden heb-
ben we een oplossing; deze leden kunnen per brief via het antwoordnummer vermelden 
dat ze de contributie zelf per 1 juni overmaken. U kan het ook laten weten per telefoon of 
email aan de penningmeester. 
Wij hebben twee rekeningnummers waarop de contributie gestort kan worden: 
Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost NL82RABO 0361809646 
of NL65INGB 000510719.

 Wijzigingen in het lidmaatschap. 
Vriendelijk verzoeken wij u als er wijzigingen hebben plaats gevonden in het lidmaat-
schap bijv. adres, naamswijzigingen of overlijden dit door te willen geven aan de ledenad-
ministratie. 
Met name in geval van overlijden is het heel pijnlijk voor de nabestaanden om nog post op 
het oude adres te ontvangen.

Reilen en Zeilen Huurdersplatform 
Zoals wij u reeds eerder melden is 31 augustus 2012 het Platform Huurdersverenigingen 
Hoeksche Waard opgericht. Dit zijn de 3 huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard. Te 
weten Huurdersvereniging Hoeksche Waard West, Hoeksche Waard Oost en Huurdersver-
eniging Cromstrijen. Wij vergaderen met HW Wonen over allerlei zaken. Nu zijn er per 1 
januari 2014 4 projectgroepen in het leven geroepen te weten:

Financiën/Huur/Huurverhoging:  ZAV-beleid/Huurdersonderhoud: Servicekosten/Duur-
zaamheid :Leefbaarheid/Strategisch voorraadbeleid

Alle bestuursleden hebben zitting in een projectgroep ( sommige zelfs in meerdere) Het 
is de bedoeling dat zij zich gaan specialiseren in deze onderwerpen. Er worden ook cur-
sussen gevolgd bij de Woonbond. Deze projectgroepen zijn opgezet om u nog beter van 
dienst te kunnen zijn en onze kennis te vergroten.
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Woonbond 22-01-2014 

                Huurders vooraf geïnformeerd over verstrekken inkomensgegevens

De uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging verandert dit jaar. De 
Belastingdienst heeft hiertoe besloten na stevige kritiek van de Ombudsman en het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de schending van de privacy bij 
het verstrekken van inkomensgegevens. De Woonbond had hierover aan de bel ge-
trokken bij het CBP en de Ombudsman. 

In een brief die minister Blok vandaag (22-1-2014) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, 
worden de wijzigingen uitgelegd. Huurders worden dit jaar vooraf schriftelijk door de 
Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van het verstrekken van hun inkomensgege-
vens. Dit zal hoogst waarschijnlijk in april plaatsvinden. Huurders van wie de gegevens 
niet zouden mogen worden opgevraagd, bijvoorbeeld omdat zij geliberaliseerd huren, 
kunnen op deze manier ontdekken dat hun gegevens onterecht worden opgevraagd. 

Dit is een wijziging waar de Woonbond al 
twee jaar lang op aandringt. Een voorstel 
hiertoe van Kamerleden Jansen (SP) en 
Voortman (GroenLinks) haalde het vo-
rig jaar niet. Na een vernietigend advies 
van de Ombudsman is minister Blok nu 
alsnog overstag gegaan. Het CBP onder-
zoekt op verzoek van de Woonbond op 
dit moment de schending van privacy 
van huurders door de Belastingdienst. 
Dit onderzoek is nog niet afgerond. Toch 
heeft Blok, op basis van de gesprekken 
die de Belastingdienst met het CBP heeft 
gevoerd, nu de aanvraagprocedure fors 

veranderd. Het College was van mening dat de Belastingdienst te veel gegevens van huur-
ders verzamelde. Het is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn voor 
het CPB. 

Overbodige regeldruk  
Actal, de waakhond tegen regeldruk, had in een advies de minister verzocht om de be-
roepsprocedure bij een verlaagd inkomen aan te passen. Huurders die bezwaar willen 
maken zijn nu verplicht om een uittreksel van het GBA (gemeentelijke basisadministratie) 
mee te sturen, Actal vond dit overbodige regeldruk, maar minister Blok heeft dat advies 
naast zich neergelegd. 

Maximum huurstijging per 1 juli  
Minister Blok heeft vandaag ook de zogeheten ‘huurbrief’ gepubliceerd, met de informatie 
over de huurverhoging per 1 juli 2014. Voor huishoudens met een inkomen onder 34.085 
euro bedraagt de maximale huurverhoging 4 procent. Huurders met een hoger inkomen 
kunnen daar een extra ‘gluurverhoging’ bovenop krijgen van 0,5 of 2,5 procent. 

Overleg en advies  
In zijn brief wijst Blok er nadrukkelijk op dat verhuurders met hun huurdersorganisaties 
en bewonerscommissies moeten overleggen over (de wijzigingen in) het huurprijsbeleid, 
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op basis van de Overlegwet. Huurdersorganisaties moeten de gelegenheid krijgen hierover 
te adviseren. Indien een huurdersorganisatie of bewonerscommissie schriftelijk advies 
heeft uitgebracht, mag de verhuurder alleen van dit advies afwijken als hij binnen 14 da-
gen de redenen hiervoor schriftelijk aan de huurdersorganisatie meedeelt.

Trouw zaterdag 25 januari 2014 
”Stille armoede onder huurders”  
Reportage  
Kunnen komende generatie beschikken over goede en betaalbare woningen?    

Zo’n tien rode kaarten gaan omhoog: er zijn steeds woningcorporaties die huurders het 
liefst op afstand houden. Maar bijna alle 150 commissarissen en huurdersvertegenwoor-
digers die gister in de te krappe zaal van het Utrechtse jaarbeursgebouw bijeenkwamen, 
willen de banden juist aan halen. Het is een primeur dat uit het hele land de achterban van 
de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), waar-
bij  ruim 1600 commissarissen van 320 corporaties zijn aan gesloten, bijeen waren. De 
belangenstelling was groter dan verwacht. Er staat ook veel op het spel, nu de corporaties 
onder het vergrootglas liggen van de parlementaire enquête – op dit moment met verhoren 
achter gesloten deuren. Zoals de legitimiteit van de sector. Waar het werkelijk om gaat is 
ondergesneeuwd door discussie over derivatenavonturen, Maserati-rijdende topmannen 
en andere uitwassen. En corporatie zijn soms vervreemd geraakt van hub huurders en hub 
kerntaak, de volkshuisvesting.

Kunnen komende generaties beschikken over goede en betaalbare sociale woningen voor 
mensen met lage inkomens? Zo formuleert bestuurder Les de Boer van woningcorporatie 
in Noord-Nederland de maatschappelijke uitdaging die er nog steeds ligt. Over de betaal-
baar- heid bestaan bij huurdersorganisatie grote zorgen, zeker nu onderdruk van de nieuwe 
belastingheffing voor verhuurders corporaties de huren extra verhogen. 
” Premier Rutte zegt dat er geenarmoede in ons land is. Wij zien wel. Stille armoede, 
onder ouderen en huurders met oplopende schulden.” zegt een Brabantse huurdersver-
tegenwoordiger. Uit onderzoek in opdracht van de Woonbond komt naar voren dat meer 
dan een kwart van de huurders nu al moeite heeft om rond te komen. Horen de raden van 
commissarissen, en met name de speciale huurderscommissarissen die het belang van de 
huurders in de gaten moeten houden, die stem wel?  ”Een arme sloeber zit er niet in.”  
Constateert Ulferd Bruseker, onderzoeker en adviseur bij de Woonbond, over de samen-
stelling van die toezicht houden de raden. “Bij menig corporatie is de eigen financiële 
positie toonaangevend. Een lagere huurverhoging moet je voor de poorten van de hel 
wegslepen is zijn ervaring. Aan de andere kant: Is het onredelijk hogere huren te vragen 
voor goed geïsoleerde, ruime woningen op mooie locaties, terwijl mensen met oudere, 
tochtige portiekflats waar de kachel het niet aankan, het zelfde betalen? Het onderhoud 
moet op peil blijven en er zijn eisen van het Central Fonds Volkshuisvesting en het Waar-
borgfonds Sociale Woningbouw, die de financiële gezondheid en voldoende buffers in 
de hele sector moet en garanderen.  ”Scherpe keuzes zijn nodig”, repliceert Geertje Boon 
voorzitter van de raad van Commissarissen van de Noord-Brabantse woningstichting 
Laarbeek. Woonbond-directeur Ronald Paping ziet kansen voor een dialoog over het huur-
beleid tussen de raden van de commissarissen en de huurders. Ook de toezichthouders zijn 
ervan overtuigd dat contacten met huurders onmisbaar zijn en dat ze meer verantwoording 
aan de maatschappij moeten afleggen, onderstreept VTM-directeur Albert Kerssie. Al is 
het maar om het vertrouwen van de samenleving terug te winnen.
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Meebeslissen 
Het contact tussen de commissarissen van de corporaties is lang niet overal optimaal, in 
een kleine internet-enquête zegt 12 procent van de huurdersvertegenwoordigers nooit 
overleg te hebben met de toezichthouders, die het beleid controleren. Een van de wensen, 
aan beide kanten, is om meer inhoudelijk zaken te bespreken. Daar zijn nog wel wat hob-
bels te nemen, gezien de opmerkingen in de peiling: De raad van commissarissen staat te 
ver van huurders af. Voeling en betrokkenheid ontbreekt.

Woonbond, 16-01-2014 

Huurstijging bedreigt koopkracht

FNV en Woonbond vragen de Tweede Kamer de huurverhoging te matigen. In een 
gezamenlijke brief wijzen zij op het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme 
huurstijgingen. In 2013 was de gemiddelde huurverhoging 4,6%, wat 1,2% van de 
koopkracht kostte. 

‘Dit vergroot de tweedeling in Nederland. 
Juichende verhalen over de opkrabbelende 
woningmarkt gelden in ieder geval niet 
voor de drie miljoen hurende huishoudens 
waarvan een groot deel nu al niet meer 
rond kan komen. Zij zullen nog meer aan 
koopkracht moeten inleveren’, aldus Ton 
Heerts, voorzitter van de FNV. 

FNV en Woonbond roepen de Tweede 
Kamer op om de betaalbaarheid van het 

huren niet alleen met de mond te belijden, maar ook concrete maatregelen te nemen om de 
huurverhoging in 2014 binnen de perken te houden. 

Dat betekent dat huurverhogingen in ieder geval onder de 3% moeten blijven. Nu al hou-
den (volgens berekeningen van het RIGO) meer dan 700.000 hurende huishoudens te wei-
nig geld over voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 

De bonden zien twee opties om de maximale huurverhoging in 2014 te beperken. Het 
kabinet wil alle huurders, dus ook de laagste inkomens, een extra huurverhoging opleggen 
van 1,5% op inflatie, waarbij uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 2,5%. De eerste 
optie is om in ieder geval de extra 1,5% huurverhoging te schrappen. De tweede optie is 
om in ieder geval een systeemfout uit de inflatieaanpassing van de huren te halen. 

Systeemfout  
Het inflatiecijfer van 2,5% wordt nu nog berekend met de zogenaamde “ongeschoonde 
consumentenprijsindex”, die gebaseerd is op de veronderstelling dat verhuurders over hun 
huurinkomsten BTW betalen. In werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Woonbond-
directeur Ronald Paping spreekt van een duidelijke fout in de gehanteerde systematiek. 
‘Door uit te gaan van de geschoonde (afgeleide) index kom je uit op een inflatiecijfer van 
1,3%. Het is van de gekke dat verhuurders zomaar een extra financieel voordeel wordt 
gegund.’ 
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Huurcommissie 6-2-2014 
Huurverhoging (algemeen) 
Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder 
bezwaar maken. Worden huurder en verhuurder het niet eens, dan kunnen zij moge-
lijk de Huurcommissie inschakelen.   
 
	 •	 Percentage van de jaarlijkse huurverhoging 
	 •	 Voorstel tot huurverhoging 
	 •	 Huurverhoging en onderhoudsgebreken 
	 •	 Huurverhoging na woningverbetering 
	 •	 Bezwaar tegen huurverhoging 
	 •	 Starten van een procedure 
	 •	 Verloop van de procedure 
	 •	 Na de uitspraak

Percentage van de jaarlijkse huurverhoging 
De verhuurder mag de huur twee keer per 24 maanden verhogen. De overheid stelt hier-
voor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale 
sector. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de 
woning geldt. Meer informatie over (inkomensafhankelijke) huurverhoging is te vinden 
op de website van Rijksoverheid.nl 

Let op: Bij een nieuw huurcontract, mag de verhuurder binnen de eerste 12 maanden van het 
huurcontract wél een voorstel voor huurverhoging doen. Als een huurder bijvoorbeeld per 1 
april een woning huurt, dan mag de verhuurder per 1 juli een huurverhoging voorstellen.

Voorstel tot huurverhoging 
De verhuurder doet schriftelijk een huurverhogingsvoorstel (modelbrief Jaarlijkse 
huurverhoging (pdf).  Dit voorstel moet hij minimaal twee maanden voordat de 
huurverhoging ingaat versturen. Als de verhuurder de huur wil verhogen per 1 juli, dan 
moet de  huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april krijgen. Als het voorstel 
onvolledig of incorrect is, dan kan dit een reden zijn voor bezwaar van de huurder.  
In het voorstel moet het volgende staan:

•	 de	oude	en	de	nieuwe	kale	huurprijs;
•	 het	percentage	of	bedrag	waarmee	de	huur	wordt	verhoogd;
•	 of	er	sprake	is	van	een	(extra)	inkomensafhankelijke	huurverhoging.	Als	dit	het	geval	

is moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen;
•	 de	datum	waarop	de	huurverhoging	ingaat;
•	 hoe	de	huurder	bezwaar	kan	maken	tegen	de	huurverhoging.		

Voorwaarden huurverhoging

•		 de kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de 
maximale huurprijs volgens het puntensysteem;

•		 er is geen all-in prijs. Is dat wel het geval, dan is de kale huurprijs niet bekend en mag 
de verhuurder geen huurverhoging voorstellen; 

•		 de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur vóór het 
huurverhogingsvoorstel tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken. 

•		 de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de 
huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is 
ingediend bij de Huurcommissie. 
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Huurverhoging en onderhoudsgebreken

De verhuurder mag ook huurverhoging voorstellen als er onderhoudsgebreken aan de 
woning zijn. De huurder kan hier geen bezwaar tegen maken. Het is wel mogelijk om een 
verzoek in dienen om tijdelijke huurverlaging te krijgen. Meer informatie is te vinden op 
de pagina Onderhoud en gebreken. 

Huurverhoging na woningverbetering

De verhuurder mag ook huurverhoging voorstellen als hij de woning heeft verbeterd, 
bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. De huurder moet hiervoor wel toestemming 
hebben gegeven. Meer informatie is te vinden op de pagina woningverbetering.

Bezwaar tegen huurverhoging

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, moet hij eerst schriftelijk bezwaar 
maken bij de verhuurder. Komen zij er samen niet uit, dan kan de verhuurder de 
Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen.  
 
De huurder kan gebruik maken van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse 
huurverhoging (pdf) van de Huurcommissie. De huurder moet dit bezwaarschrift aan 
de verhuurder sturen. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, kan de huurder tot 1 juli 
bezwaar maken bij de  verhuurder. De verhuurder moet het bezwaar dan uiterlijk 30 juni 
ontvangen.  
Als de verhuurder akkoord gaat met het bezwaar, dan krijgt de huurder geen of 
een lagere huurverhoging. In het laatste geval stuurt de verhuurder een aangepast 
huurverhogingsvoorstel aan de huurder.

Starten van een procedure 
Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar van de huurder, kan de 
verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te 
beoordelen. Dit kan met het Verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders. Dit 
formulier moet binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging 
binnen zijn bij de Huurcommissie. 

Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan 
zijn er voor de verhuurder twee mogelijkheden:

•	 hij	heeft	het	huurverhogingsvoorstel	per	aangetekende	post	verstuurd	De	verhuurder	
kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan 
met het verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging voor verhuurders; 

•	 hij	heeft	het	huurverhogingsvoorstel	niet	per	aangetekende	post	verstuurd.	Als	de	
huurder de huurverhoging weigert te betalen, zal de verhuurder hem per aangetekende 
post een herinneringsbrief sturen. Deze brief moet hij uiterlijk zes weken na de datum 
van de voorgestelde huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet 
eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen drie maanden na de 
voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de 
huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging 
voor huurders. Doet hij dat niet dan is de huurverhoging een feit.
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Verloop van de procedure 
De Huurcommissie beslist of het huurhogingsvoorstel van de verhuurder redelijk is. 
Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag 
de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Na de uitspraak 
Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk, dan moet de huurder de hogere 
huurprijs met terugwerkende kracht betalen. Meer informatie over het verloop van een 
procedure. 

WAT  IK  U  WIL  VRAGEN ……….

Onze huurdersvereniging telt ongeveer 1360 leden en daar zijn wij als bestuur ontzettend 
blij mee, maar dit vraagt tegelijkertijd ook een goede en degelijke organisatie. 
Bij elke huurdersvereniging zien wij dat de bestuursleden met veel inzet, zoals o.a. het 
volgen van cursussen, hun kennis op peil willen brengen, houden en verbeteren. Het is 
een lastige klus om gelijke tred met HW Wonen te kunnen houden op het gebied van 
regelgeving, vernieuwing enz. Uw bestuur is dan ook op zoek naar mensen die ons 
kunnen ondersteunen in de soms zeer ingewikkelde materie. Ik wil absoluut geen drempel 
opwerpen voor een enthousiast lid die zich aangesproken voelt om meer te gaan betekenen 
voor zijn of haar medehuurders, maar dat niet durft omdat hij of zij onvoldoende kennis 
denkt te hebben. De gemiddelde leeftijd van uw bestuursleden is 65 jaar en wij moeten 
ook naar de toekomst kijken en er voor zorgen dat er een goed en deskundig bestuur is.  
De huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard werken nauw samen in het platform 
voor overleg op hoofdlijnen met HW Wonen. Ook in het platform was men er van 
bewust dat dit op den duur voor problemen zou kunnen zorgen en daarom zijn er 
projectteams gevormd, zoals voor financiën, ZAV en huurdersonderhoud, servicekosten en 
duurzaamheid, leefbaarheid en strategisch voorraad beleid. Hiervoor kunnen mensen met 
specifieke kennis ingezet worden en zo op gelijkwaardige basis spreken met HW Wonen.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op en wij willen graag een toelichting 
geven. Het zou ontzettend jammer zijn als een zo grote vereniging op den duur zonder 
bestuur komt en uzelf en mede huurders niet meer van dienst kan zijn en dat geeft een 
woningcorporatie alle vrijheid te handelen naar eigen inzicht.

Uw voorzitter, 
Dick Groeneweg. 

Verhuizen !

Gaat u binnen afzienbare tijd verhuizen, dan verzoeken wij u dit op tijd te melden bij ons 
secretariaat. Het kan zijn dat u binnen de Hoeksche Waard blijft, maar ook dat u buiten 
de Hoeksche Waard gaat wonen en daarom uw lidmaatschap bij onze vereniging wil 
beëindigen. Daarom is het van groot belang dat ons adressenbestand up to date is.  
Uw kunt uw adreswijziging aan ons bekend maken via: 
Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost, Antwoordnummer 2208,  
3297 ZZ   STRIJEN.

Wij danken u voor uw medewerking.

Het bestuur.
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04-03-2014 Meldpunt Warmtewet gelanceerd 
De Warmtewet is onduidelijk en jaagt een grote groep huurders op hogere kosten. 
Verhuurders en leveranciers kennen vaak hun verplichtingen niet. Dat zijn in een 
notendop de bezwaren die de Woonbond te horen krijgt van huurders die te maken 
hebben met de nieuwe wet. 

Vandaag lanceert de Woonbond het Meldpunt Warmte-
wet (www.meldpuntwarmtewet.nl) 
en roept huurders op hun klachten hier te melden. Met 
de verzamelde klachten gaat de Woonbond naar Den 
Haag om te pleiten voor een verbeterde Warmtewet.  
De Warmtewet geldt voor honderdduizenden be-
woners die warm (tap)water geleverd krijgen om 
hun huis te verwarmen. Vooral voor huurders met 
blokverwarming kan de wet nadeliger uitpakken dan 
voorheen.  

Woonbond-directeur Ronald Paping vindt dat de warmtewet mensen zou moeten bescher-
men en dat doet zij momenteel niet. ‘Bij blokverwarming moeten de werkelijke kosten in 
rekening worden gebracht in plaats van de maximale kosten, wat nu te vaak gebeurt.’ 

Bescherming tegen onredelijk hoge tarieven  
De Warmtewet beoogt de warmteontvangers te beschermen tegen onredelijke hoge tarie-
ven van collectieve verwarmingssystemen, zoals stadsverwarming, blokverwarming en 
collectieve duurzame warmte (o.a. warmte-koudeopslag). Immers, mensen die warmte 
geleverd krijgen kunnen niet zomaar een andere leverancier kiezen, zoals dat wel bij gas-
levering het geval is. 

Vragen aan Energielijn of regioconsulent  
De Woonbond beantwoordt ook vragen van huurders over de warmtewet. Daarvoor kunnen zij 
bellen met de Energielijn. Lidorganisaties kunnen contact opnemen met hun regioconsulent. 

Algemene Leden Vergadering

Bij het ledennieuws treft u de agenda aan voor de jaarlijkse ledenvergadering van uw 
huurdersvereniging. Het bestuur wil op deze wijze de vergadering nogmaals onder uw 
aandacht brengen omdat deze erg belangrijk is vanwege het verzoek om in te stemmen met 
een statuten wijziging. Uw bestuur doet haar uiterste best om leden te bewegen zich aan te 
melden voor een bestuursfunctie of ter ondersteuning, maar als dit niet lukt, wil uw bestuur de 
vrijheid krijgen om externe (niet leden) een bestuurs- of andere functie aan te bieden om de 
broodnodige kennis te vergaren. Dit alles heeft te maken met meer gespecialiseerde taken in 
het huurdersplatform en ook binnen ons eigen bestuur. De gezamenlijke huurdersverenigingen 
in de Hoeksche Waard hebben de handen vol om kennis te vergaren op diverse terreinen zoals 
financiën, bouwkundigen enz. Dit betekent voor ons als bestuur dat wij zoeken naar mensen 
die deze kennis in ‘huis’ hebben en die de huurdersvereniging wil ondersteunen. Deze zaken 
zijn van groot belang voor het voortbestaan van huurdersverenigingen in ’t algemeen omdat in 
de toekomst de kans aanwezig is dat, bij gebrek aan de juiste kennis, een huurdersvereniging 
niet langer een bestaansrecht heeft en dat daardoor huurders op geen enkele manier meer 
invloed kan uitoefenen op een woningcorporatie. 
Dit is niet alleen ons probleem, maar een landelijk probleem, maar in ons aller belang!

Het bestuur.



Voorzitter: Dhr. D. Groeneweg 
Kooimansland 9 3274 CJ Heinenoord 

Tel: 0186-601832

Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars 
Dam 222 3291 EB Strijen 

Tel: 078-6733525

Secretaris: Mw. P. de Visser
Anjerstraat 29 3295 RA ’s-Gravendeel

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman  
2e Voorzitter

Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek 
Tel: 078-6733629

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong
Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel

Tel: 078-6731998

Bestuurslid: Dhr. N. van Horssen
Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek

Tel: 078-6761561

Bestuurslid: Mw. W.v.d. Hoek – Hollemans
A.van Vugtstraat  10 3292 AA Strijensas

Adviseur: Dhr. J. Bruin
Klaprooslaan 13 3295 SN ‘s-Gravendeel

Tel:078-6732501

Bestuurslid en Contactpersoon: 
Dhr. A.B. Versteeg

Stienemonde 111 3291 HL Strijen
Tel: 078-6744793

Contactpersonen:
Dhr. C.H. Hummel 

Kalesland 5 3274 CH Heinenoord
Tel: 0186-602691

Dhr. A. Kruithof 
W. de Zwijgerstraat 12 3274 AL Heinenoord

Tel: 0186-601672

Mw. A. Hommes 
Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek

Tel: 078-6763105

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon 
Polaris 12 3297 VG Puttershoek 

Tel: 078-6763570

Mw. Mary Pit 
Penningkruid 33 3297 TZ Puttershoek

Tel: 078-6742833

Dhr. A.W. Kool
De Heul 95 3299 WC Maasdam

Tel: 078-6765340

Dhr: J. van Ommen
Binnensingel 66 3291 TC Strijen

Tel: 078-6747887

Dhr. A. Vollaard
Sportlaan 101  3291 TN  Strijen

Tel: 078-6743902

Dhr. P. Verrijp
Plevierstraat 14 3291 XP Strijen

Tel: 078-6742737

Mw. M. van Es
Oranjestraat 5 3295 AR ‘s-Gravendeel

Tel: 078-6733481
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