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IN MEMORIAM
Herinnering aan Adrie Kruithof
Wij hebben op 18 januari 2018 jongstleden afscheid moeten nemen van Adrie
Kruithof. Adrie heeft jarenlang samen met mij het bestuur gevormd van de huurdersvereniging Binnenmaas. Hij was een correcte penningmeester en hij voerde
zijn taak altijd met veel gevoel en plezier uit.

We hebben ook samen het 15-jarig bestaan gevierd van de vereniging. Dat deden
we op ons kantoor aan de Trambaan in Maasdam, met alle bestuursleden erbij.
Helaas moesten wij nadien ons kantoor opheffen wegens een verandering van
de woning naast ons kantoor. We zijn toen verhuisd naar een andere locatie: het
Groene Kruisgebouw in Puttershoek. Ook op die locatie is Adrie nog enkele jaren
penningmeester gebleven. Ik heb jarenlang fijn gewerkt met hem in het bestuur van
de huurdersvereniging Binnenmaas.

Ik blijf Adrie dan ook herinneren, als een prettig bestuurslid dat veel voor de vereniging heeft gedaan. Ook daarna is hij jarenlang contactpersoon voor Heinenoord
geweest.

Op de foto’s die we tijdens de crematie te zien kregen, herkennen we hem met een
grote glimlach. Zo zullen we Adrie ook blijven herinneren: als de man met een
grote glimlach.

Jos Verweij
Oud-voorzitter Huurdersvereniging Binnenmaas
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Ingezonden bericht:
Geachte redactie,
Ik ben genoodzaakt te verhuizen omdat mijn woning aan de Paulus Potterstraat gesloopt
wordt. Ik heb dierbare herinneringen aan het huisje en was tevreden.
Vandaar mijn afscheidsbrief.
(Noot van de redactie: dit plaatsen wij omdat het niet altijd eenvoudig is om je huisje te
moeten verlaten!!!!!!!)
Ingezonden Gedicht.
AFSCHEID
Dag huisje …. Ik raak je kwijt je voldoet niet meer aan deze tijd.
In jou was het prima wonen, in jou kon ik tot rust komen.
Als ik thuiskwam; ”bewust alleen” sloeg jij een deken om mij heen.
En onder je pannendak bracht ik veel dingen, die ik niet weg wilde doen vanwege
herinneringen.
In de tuin was het heerlijk dromen tussen bloemen, vogels en de bomen
En zodra het even kon hing ik de was op, in de zon.
Dag huisje…ik raak je kwijt bedankt: voor de gezelligheid
Opgelet: Sluwe dieven gebruiken nieuwe truc om te weten of je thuis bent.
Na tandenstokers en stukjes karton tussen de voordeur hebben dieven een nieuwe manier
gevonden om te controleren of je thuis bent. De politie houdt in de buurt van Meise een
extra oogje in het zeil nadat enkele bewoners zwarte plakband op hun deurbel hadden
ontdekt. Niet het werk van kinderen zoals de politie eerst vermoedde, maar het blijkt een
gekende truc van criminelen te zijn.
Enkele bewoners van de Rodeweg en Mechelbaan hadden de afgelopen dagen ontdekt
dat hun deurbel met zwarte plakband was afgeplakt. Eerst dacht de lokale politie aan
kattenkwaad van enkele kinderen, maar die optie kan hoogstwaarschijnlijk uitgesloten
worden. Omdat kinderen meestal gewoon op de bel drukken en dan weglopen.
Dievenbendes gebruiken dit trucje namelijk ook om na te gaan of er iemand thuis is.
Door de plakband gaat de deurbel rinkelen met als gevolg dat de bewoner dan naar buiten
komt en de kleefband verwijdert. Als de dieven na een poos langsrijden en de plakband
is nog niet verwijderd, is dat voor hen een teken dat de bewoners niet thuis zijn en ze
hun slag kunnen slaan. Het voorval werd gemeld aan de politie van de zone Kapelle-opden-Bos, Londerzeel en Meise (KLM). Die heeft beloofd een extra oogje in het zeil te
houden.
Tot hiertoe de letterlijke tekst van de Belgische nieuwssite “Het laatste Nieuws” van 22
januari 2017.
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Wie een beetje kennis heeft van aardrijkskunde en iets weet van de levensstijl van onze
zuiderburen, weet dat daar nog veel meer dan bij ons het wonen in een eigen huis van
zeer grote gevoelswaarde is. Niet voor niets is er het Belgische spreekwoord dat zegt dat
een Vlaming met een baksteen in zijn maag geboren wordt. De eerste vraag bij ouders
die een wederzijds bezoek brengen als een verloving op komst is of het toekomstige paar
toch vooral bouwgrond in het vooruitzicht heeft; nog van meer belang dan dat van een
uitzet!
Dit nieuwsfeit is op zich niet nieuw en is niet aan landsgrenzen gebonden. Ook in ons
land zijn helaas naast babbeltrucs ook georganiseerde criminelen actief die zich keurig
voordoen. Met name oudere mensen zijn hiervan de dupe omdat die gevoeliger blijken
en veel kwetsbaarder zijn om slachtoffer te worden van inbraak en daarmee inbreuk op
gevoel van veilig wonen. Daarom is het belangrijk om bij onraad aan en rond de woning
onverwijld 112 te bellen.
Nul op de meter-woning.
Een nul op de meter-woning. De bewoording zegt het eigenlijk al “nul op de meter”,
in deze woning wordt net zoveel energie opgewekt als in de woning door de inwoners
verbruikt wordt. Dus ook de stroom voor apparatuur als tv, radio, wasmachine, vaatwasser,
enzovoort wordt meegeteld. Figuurlijk moet de meter aan het einde van het jaar op nul
staan. Als 5000 kWh is verbruikt, moet dus ook 5000 kWh zijn opgewekt.
Stel dat nu alleen elektriciteit verbruikt en opwekt en je komt aan het einde van het jaar op
0 uit dan nog is het niet zo dat je onafhankelijk bent geworden van energieleveranciers.
Immers, waarschijnlijk ben je in de zomerstroom aan het terug leveren op het net en in
de winter gebruik je stroom uit het net. Opwekking en verbruik zijn dus niet gelijktijdig
in balans maar komen dit pas, op papier na een jaar.
Zolang, in deze situatie, het salderen van kracht blijft betaal je geen verbruikskosten
voor kilowatt-uren elektra. Immers salderen houdt in dat je opwekking mag wegstrepen
tegenover verbruik. Als het salderen ophoudt, betaal je voor afgenomen stroom uit het
net en krijg je een veel kleiner bedrag terug voor geleverde energie naar het net.
Theoretisch heb je dan wel een nul op de meter-woning maar reken je dus toch
energieverbruikskosten af.
Aangepaste woning niet of te laat beschikbaar
24 januari 2018
Huurders die een woningaanpassing nodig hebben, krijgen dat via de gemeente
maar moeizaam geregeld. Dat blijkt uit resultaten van een door patiëntenorganisaties
georganiseerde meldactie en uit meldingen bij de Woonbond.
Patiënten federatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en
Ieder(in) hielden een meldactie (externe link) onder mensen met een aandoening of
beperking. Zij riepen mensen op om ervaringen te melden met gemeentelijk beleid voor
zorg en ondersteuning. Ruim 8000 mensen reageerden.
Lang wachten op de juiste hulp. Uit de meldactie blijkt dat het voor veel mensen lastig
is om bij het gemeentelijke WMO-loket hulp te krijgen. Een derde van de deelnemers
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aan de meldactie kreeg daar nul op rekest. Van de deelnemers die wel hulp kregen, blijkt
een groot deel ontevreden. Voor 35% kwam de hulp te laat. Dit speelt vooral bij melders
die moesten verhuizen naar een aangepaste woning of die een woningaanpassing nodig
hadden. 60% van deze groep melders kreeg te laat hulp.
Aanpassen te duur, verhuizen onmogelijk. Woningaanpassingen -zoals een traplift of
bredere deuren- vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wie een
aanpassing nodig heeft, kan deze aanvragen bij de gemeente. Een aanvraag wordt lang
niet altijd toegekend. Als aanpassen te duur blijkt krijgen mensen vaak het advies om
te verhuizen naar een reeds aangepaste woning. In de praktijk is dat lastig, zeker voor
huurders met een smalle beurs. Er zijn te weinig aangepaste woningen die betaalbaar
zijn.
Meldingen bij de Woonbond. Ook bij de Woonbond komen regelmatig meldingen binnen
over niet toegekende aanvragen voor woningaanpassingen en het tekort aan geschikte
woningen. Mensen met beperkingen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Vaak
is onduidelijk of ze bij de gemeente of bij de verhuurder moeten aankloppen om een
woningaanpassing geregeld te krijgen.
Wettelijk initiatiefrecht. Als een woning al wordt aangepast, gebeurt dat in veel gevallen
dus te laat. Bijvoorbeeld als de bewoner al in een verpleeghuis is beland. Daarom wil de
Woonbond dat het voor huurders makkelijker wordt om zelf het initiatief te nemen voor
een woningaanpassing. Het door de Woonbond bepleitte ‘wettelijk initiatiefrecht voor
huurders’ kan daarbij helpen. Dan kunnen huurders die met een redelijk voorstel komen
afdwingen dat er een aanpassing komt.
Meer aangepaste woningen nodig
Volgens de Woonbond moet ook het aanbod aan betaalbare geschikte woningen worden
vergroot. Over het aantal benodigde woningen en de huurprijs daarvan kunnen gemeenten
en huurdersorganisaties afspraken maken met woningcorporaties. Die kunnen in lokale
prestatieafspraken worden vastgelegd.
Beste leden,
Een verzoek aan jullie om de contributie te betalen voor het jaar 2018.
Als jullie het bedrag van € 5,00 overmaken naar de H-V willen jullie dan het
adres vermelden bij de mededelingen. Dat scheelt een berg zoekwerk voor de
penningmeester.
Een verzoek aan de gemachtigden om niet het geld terug te laten storten of te wel
te storneren.
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Onderwerp: Beëindiging lidmaatschap
Geachte Leden,
Het bestuur van de huurdersverenging Hoeksche Waard–Oost en het Platform
Huurdersverenigingen Hoeksche Waard zetten zich in voor huurders om een zo prettig
mogelijk wooncomfort te verkrijgen tegen gunstige voorwaarden voor de huurder.
Vele huurders waarderen onze inspanningen door lid te worden van de lokale
huurdersvereniging. Zo ook u, waarvoor onze dank.
Lidmaatschap van een vereniging brengt naast voordelen ook een financiële verplichting
met zich mee in de vorm van contributie.
Al vele jaren hanteert het bestuur de jaarlijkse contributie van 5 euro, ongeveer 10 cent
per week.
Bestuursleden en/of contactpersonen zijn diverse keren bij u persoonlijk aan de
deur geweest om uw contributie te innen over 2017. Bij uw afwezigheid is er een
herinneringsbrief door de brievenbus gedaan, maar helaas is daar door u niet op
gereageerd.
Het bestuur heeft het voornemen om leden die na diverse meldingen onzerzijds, nog
steeds niet het verschuldigde bedrag hebben overgemaakt naar onze rekening, deze het
lidmaatschap te ontnemen en te royeren als lid van onze vereniging.
Dit moet tijdens de Algemene Leden Vergadering aan de aanwezige leden gevraagd
worden en zij moeten hierin toestemmen.
Het bestuur betreurt deze stap, maar is genoodzaakt deze te zetten.
Namens het bestuur van de huurdersvereniging HW-O,
Huurders duurder uit door afbouwen huurtoeslag.
Huurders krijgen de komende jaren tientallen euro’s minder huurtoeslag dan waarop
ze rekenden. Dat komt doordat het deel van de huur dat ze zelf moeten betalen, gaat
meestijgen met de huurprijs. Dat heeft de Woonbond berekend.
Nu is het zelf te betalen deel, de zogeheten basishuur, nog gekoppeld aan de bijstand,
maar het kabinet gaat dat veranderen. Dat kost de gemiddelde ontvanger van huurtoeslag
in 2019 jaarlijks gemiddeld 24 euro en 94 euro in 2022. De maatregel scheelt de schatkist
aan het eind van de kabinetsperiode 138 miljoen euro.
‘Gevolgen van deze maatregel schandalig’
De Woonbond noemt de gevolgen van de maatregel ‘schandalig’. Directeur Ronald
Paping wijst erop dat de regel dat de basishuur niet meer kon stijgen dan de bijstand was
bedoeld om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. ‘Ik zie
veel armoede onder deze huurders, zij merken dit direct in hun portemonnee.’
‘Niet de bedoeling dat lage inkomens geraakt worden’
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in een reactie op Radio 1 dat
het niet de bedoeling is dat lage inkomens hierdoor geraakt worden. ‘Als er voor die
groep problemen ontstaan voor wat betreft de koopkracht, dan moet mijn collega
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Koolmees daarnaar kijken’, zei ze, verwijzend naar haar collega-minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Volgens haar kan hij maatregelen nemen om de koopkracht
te repareren.
Bron: ANP/Radar.
Van het Bestuur.
Op het kantoor is een brief binnen gekomen die anoniem is en waarvan de bewoner
heel boos is. Voor eenmaal hebben we deze brief in behandeling genomen en zijn met
deze brief naar de verhuurder HW Wonen gegaan. Bij nader onderzoek en vragen
bleek de klacht niet juist te zijn weergegeven. Wij als bestuur verzoeken de leden als
er problemen zijn van welke aard dan ook contact op te nemen met het bestuur van de
Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost.
Hoe controleer je de servicekosten
Elk jaar levert de afrekening van de servicekosten veel vragen op. Hier een paar tips om
de afrekening te controleren:
1. De afrekening moet voor 1 juli van elk jaar bij u zijn
2. Om te controleren of de afrekening klopt, kunt u inzage vragen in alle facturen
3. De verhuurder mag alleen de werkelijk gemaakte servicekosten in rekening brengen
en die kosten moeten ook redelijk zijn
Wat mag niet in de servicekosten:
• De verhuurder mag via de servicekosten geen kosten doorberekenen van
werkzaamheden die tot zijn plichten als verhuurder behoren, zoals het verhelpen van
gebreken aan woningen en het uitvoeren van (periodiek)onderhoud.
Onder de verhuurderstaken, die moeten betaald worden uit de huuropbrengst, vallen in
ieder geval :
(Groot) onderhoud, waaronder ook dat van de lift, hydrofoor, stortkoker, cv-ketel,
overige mechanische installaties en de gemeenschappelijke ruimtes.
• Aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen
• Openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestrating
• Schade in gemeenschappelijke ruimten .
• Gemeentelijke en andere eigenarenlasten bijvoorbeeld de onroerendgoedbelasting
(OZB).
• Premie opstalverzekering
Voor sommige kosten kunt u huurtoeslag krijgen
Het gaat om de volgende vier posten ieder voor maximaal € 12 ,- per maand.
• Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimte
• Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimte en liften
• Huismeesterkosten
• Kosten voor dienst en recreatieruimten
Deze kosten vormen samen de kale huur, de zogeheten rekenhuur die medebepalend is
voor de hoogte van de huurtoeslag.
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Persbericht
Veel draagvlak verduurzaming onder huurders
7 februari 2018
Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder
huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte
renovaties was voldoende draagvlak om de renovatie door te laten gaan. Om een
renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders
instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat
dus vaak gehaald.
Corporatiekoepel Aedes claimt dat de 70%-norm verduurzaming in de weg staat. Nu
blijkt opnieuw dat de draagvlakmeting in de praktijk helemaal geen belemmering is. Zo
lang verhuurders maar met goede plannen komen en huurders op tijd betrekken.
De 70% -regel is een goede manier om tot renovatieplannen te komen met draagvlak
onder de bewoners,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Bovendien wordt zo
voorkomen dat verhuurders tal van individuele juridische procedures moeten voeren om
een renovatietraject door te voeren. Nu wordt de redelijkheid immers getoetst aan het
halen van 70% instemming.’
De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden gerenoveerd om de afspraken
uit het Energieakkoord te halen. In 2020 moeten huurwoningen gemiddeld op label
B zitten. Paping: ‘De 70%-norm zorgt ervoor dat er tempo gemaakt kan worden met
projecten die op draagvlak van huurders kunnen rekenen.
Een kort verslag van het Huurdersplatform 2017
Er is een werkgroep samengesteld die de zogenaamde kruisjeslijst gaat beoordelen
samen met HW Wonen. Daarna zal het onderkend worden door HW Wonen. Ook
zijn er prestatieafspraken geweest met gemeentes en corporatie en het HPF. Door de
projectgroep 1 is er gesproken en onderhandeld met HW Wonen over huurverhoging. De
woonvisieavond die gehouden is in Oud-Beijerland is voor het platform teleurstellend
verlopen, het ging over het bouwen en kopen van woningen in de Hoeksche Waard.
Er is een dagdeel besteed door HW Wonen met het thema woonbonnen waar men op
moet letten voordat men een woning kan huren.
Een volgend thema ging over overlast in de buurt en van buren en hoe men kan reageren
op dit onderwerp. Door het platform werd een selectiecommissie samengesteld die een
commissaris ging aanwijzen voor de Raad van Commissarissen voor HW Wonen als
afgevaardigde van de huurders.
De werkgroep die het Sociaal Statuut heeft doorgenomen samen met HW Wonen is
tot de conclusie gekomen dat het Sociaal Statuut ondertekend kan worden door het
Huurdersplatform en HW Wonen.
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Notulen algemene ledenvergadering 18 april 2017
Aanwezig:
Totaal 37 leden van onze vereniging w.o. bestuur Hv. HW-Oost; Jan Berkman, Arie Bert
Versteeg, Nico van Horssen, Cor Bomgaars, Leny de Jong, Jos Verweij, Dick Groeneweg.
Tevens aanwezig de contactpersonen van de vereniging, bestuursleden Hv. West Jo, Iny
en Bas
Afwezig met kennisgeving;
Mevr. Kleinjan-Zilverschoon, Mevr. Euser, Dhr en Mevr.Pit, Dhr Pluimer HW-Wonen
Notuliste:
Pieta van Prooijen
Opening en mededelingen;
Dhr. Jan Berkman (tijdelijke voorzitter) opent vergadering om 19.35 uur en heet allen van
harte welkom speciaal de mensen van HW-West en van HW-Wonen Gerda Huiskamp.
Jammer dat er geen commissarissen aanwezig zijn waar wij ook geen afmeldingen van
hebben ontvangen.
Vaststellen Agenda;
Agenda wordt akkoord bevonden.
Ingekomen stukken;
Voor deze algemene ledenvergadering zijn geen ingekomen stukken.
Presentatie Drs. P.J. van Leenen over woonvisie in de Hoeksche Waard;
De heer Van Leenen is wethouder van de gemeente Oud-Beijerland en bedankt ons voor
de uitnodiging. Mochten er tussentijds vragen zijn schroom niet om deze te stellen.
In 2015 hebben er veel veranderingen plaats gevonden wat betreft de Woonwet.
Bij deze presentatie waren drie partijen aanwezig waaronder wooncorporatie, huurders
en gemeente welke zelfstandig konden beslissen.
Maar provincie geeft richtlijnen aan hoeveel er eventueel gebouwd gaat worden.
Wonen in vitale Hoeksche Waard loopt economisch iets terug, vooral de jongeren en
jonge gezinnen vertrekken.
Ook de werkzame categorie tussen 30 en 55 jaar raken we t.z.t. wel wat kwijt.
Koopwoningen Rotterdam en omstreken is met 40% gestegen waar tegenover staat de
Hoeksche Waard met 14%.
Wat is de rol van HW-Wonen hierin?
Geen dure huurwoningen van boven de 710,00 euro aanbieden.
Ook het scheef wonen wordt steeds minder mede door de huurverhoging.
Dhr. Van Leenen sluit af met de woorden: ‘Op naar een vitale Hoeksche Waard!’ Cor
Bomgaars bedankt Dhr. Van Leenen voor zijn aanwezigheid en inbreng, overhandigt
hem een presentje namens Hv.HW-Oost.
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 april 2016.
Er zijn geen op-of aanmerkingen worden goedgekeurd en ondertekend.
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Jaarverslag Secretariaat 2016;
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Financieel verslag penningmeester 2016: Begroting 2017;
De heer Bomgaars leest het financieel verslag voor en onderbouwd diverse posten.
Sinds 2001 een negatief saldo, niet veel maar toch dat mede word veroorzaakt door niet
betalen van de contributie wat een heet hangijzer blijft voor nu en in de toekomst.
Er zijn verder geen op-of aanmerkingen op het financieel verslag en derhalve goedgekeurd.
Wij zijn een gezonde organisatie.
Verslag kascontrolecommissie/Benoeming reserve lid kascontrole-aftredend
Dhr. T. van Eeren
Door afwezigheid van Dhr. Van Eeren doet Dhr. Vollaard verslag.
De controle heeft plaats gevonden op 13 april 2017 door de heren Vollaard en Van Eeren.
Geen punten van kritiek door de kascontrole-commissie, ziet er keurig verzorgd uit.
Verleend dan ook decharge aan het bestuur.
Benoeming reserve lid kascontrole;
Anja Verrijp-den Hartog
Bestuursverkiezing;
De aftredende bestuursleden en herkiesbaar zijn;
Dhr. J. Berkman, Dhr. A.B. Versteeg, en zijn bereid er weer twee jaar mee door te gaan,
alleen Dhr. Versteeg wil geen extra taken.
Met een bloemetje nemen we afscheid van Mevr. v.d. Hoven en danken haar voor haar
inzet de afgelopen twee jaar.
Mevr. v.d. Hoek is niet aanwezig.
Aan de oproep voor nieuwe kandidaten voor ons dagelijks bestuur is geen gehoor
gegeven.
Vaststellen Contributie 2018;
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie
ongewijzigd op vijf euro per jaar te handhaven. Deze zal worden geïncasseerd in de
maand januari 2018.
Mondeling beantwoording schriftelijke vragen;
Er zijn drie vragen binnen gekomen welke wij als bestuur niet kunnen beantwoorden en
direct zijn door gegeven aan Gerda Huiskamp van HW-Wonen t.w. Schimmel op vloer/
huurverhoging/ afzuigkap.
Gerda stuurt antwoorden door.
Ingelast agendapunt Platform Dick;
Samenvoeging huurverenigingen welke dan gaan bestaan uit 4 personen Oost/ 4 personen
West en twee personen Cromstrijen, verdeeld in verschillende werkgroepen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22.05 uur.
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Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars
Stoop van Strijenstraat 34 3291 GL Strijen
Tel: 06-12835434

Dhr. A.W. Kool
De Heul 95 3299 WC Maasdam
Tel: 078-6765340

Secretaris: P. van Prooijen-Brand
Boendersweg 28a 3295 LB ‘s-Gravendeel

Dhr: J. van Ommen
Binnensingel 66 3291 TC Strijen
Tel: 078-6747887

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman
W.N. Voorzitter
Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek
Tel: 078-6733629

Dhr. A. Vollaard
Sportlaan 101 3291 TN Strijen
Tel: 078-6743902

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong
Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel
Tel: 078-6731998

Mw. A.Verrijp – den Hartog
Plevierstraat 14 3291 XP Strijen
Mw. M. van Es
Oranjestraat 5 3295 AR ‘s-Gravendeel
Tel: 078-6733481

Bestuurslid: Dhr. N. van Horssen
Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek
Tel: 078-6761561

Huurdersvereniging Hoeksche Waard - Oost

Bestuurslid en Contactpersoon:
Dhr. A.B. Versteeg
Stienemonde 111 3291 HL Strijen
Tel: 078-6744793

Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek
Gevestigd gemeente Binnenmaas
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Kastanjelaan 2
3297 BB Puttershoek Tel: 078-6762991

Contactpersonen:
Dhr. C.H. Hummel
Kalesland 5 3274 CH Heinenoord
Tel: 0186-602691

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Antwoordnummer 2208 3297 ZZ Strijen

Mw. N. v.d. Hoven
Wouter v.d. Walestraat 70 3274 CS Heinenoord
Mw. A. Hommes
Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek
Tel: 078-6763105

e-mailadres:
huurdersvereniging@hoekschewaard.nl
Website: http://www.huurdersvereniging.
hoekschewaard.nl/
Secretariaat Huurdersvereniging
Hoeksche Waard Oost

Dhr. J. Nouwen
Biezenvlechter 10 3297 GJ Puttershoek
Tel: 078-6764704

secreatariaathvho@gmail.com

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon
Polaris 12 3297 VG Puttershoek
Tel: 078-6763570
Mw. Mary Pit
Penningkruid 33 3297 WE Puttershoek
Tel: 078-6742833
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