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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 12 oktober 2015, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
          
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 
Afwezig m.b.:     de heer George Herders (adviseur) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 

2. Mededelingen  
De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer George Herders.  
 
François is verhuisd naar een andere woning elders in de stad en daarmee niet langer 
huurder van WonenBreburg. Het gevolg is dat hij geen lid meer van HBO99 kan blijven. 
François blijft wel de website verzorgen totdat er een vervanger is gevonden. Myreen 
Minnaar zal tijdens de eerstvolgende regiovergadering afscheid nemen van François.  
 
Henk vertelt n.a.v. de reden van verhuizing dat een bewoner elders een soortgelijke 
ervaring heeft gehad. Deze bewoner heeft na melding van geluidsoverlast geen reactie 
van WBB gekregen en is vervolgens bij HBO te rade gegaan. Deze kwestie wordt op de 
eerstvolgende regiovergadering onder de aandacht van Myreen gebracht. (actie: 
Peter/Henk) 
 
De voorzitter meldt dat het vergaderschema 2016 is goedgekeurd.  
Een toevoeging is dat de jaarvergadering van Breda naar woensdag 20 april 2016 gaat.  
Op 7 november 2015 houdt Platform Breda een receptie in Het Witte Schaap in Breda ter 
gelegenheid van hun 15-jarig bestaan.  
 
De voorzitter maakt melding van een uitnodiging van Eva Boon en Wim Leerves dat er 
maandag 19 oktober 2015 op De Heuvel in Breda, in samenwerkingsverband met andere 
corporaties uit Brabant, een kennismakingsmiddag wordt georganiseerd over de 
prestatieafspraken.     
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In de blog van 2 oktober van Aline Zwierstra staat vermeld dat er een gemiddelde 
huurverlaging van € 18 bij 137 woningen komt, aldus de voorzitter. De bewoners 
ontvangen een brief.    

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 8 september 2015 

Pag. 3, punt 9, Park de Horion, 1e zin, moet zijn: het werven van nieuwe leden voor 
huurderscommissies wordt d.m.v. interviews en enquête in Venster uiteengezet. 
Aansluitend daarop wordt getracht om een nieuwe commissie voor o.a. Park de Horion 
samen te stellen. 
 
Met in achtneming van deze wijziging/aanvulling wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 53: Jan meldt dat nog onduidelijk is wat de mogelijkheden en de kosten zijn.   

      Ad 54: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 4: lopende kwesties moet zijn urgente kwesties.  
 

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
De voorzitter meldt dat de volgende punten in de vorige vergadering aan de orde zijn 
geweest:  
- Appartementen Heyhoefpromenade  
- Kennismaking nieuwe bestuurder de heer Hans Pars en portefeuilleverdeling 

bestuurders  
- Vacature woonconsulent. Deze is inmiddels ingevuld.  
- Warmtewet a.s. woensdag op de thema-avond uitvoerig behandelt.   
- Er zijn door de voorzitter vragen gesteld over de Stadsontwikkelingmaatschappij.  
  
Inmiddels heeft iedereen kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder, de heer Hans Pars.   

  
5. Mededelingen SHW 

Er ligt een adviesaanvraag voor servicekosten. Vooral over de huurspecificatie bestaat 
onduidelijkheid, omdat warmtekosten en servicekosten niet apart vermeld worden. 
Volgens WonenBreburg kunnen huurders dat zelf opvragen.  
 
Jan heeft het voorstel gedaan dat WonenBreburg een rekentool op de website zet, 
waarmee huurders het zelf kunnen uitrekenen.  
 
De voorzitter meldt dat WonenBreburg momenteel niet genegen is om bijvoorbeeld een 
standaardformulier te verstrekken.  
 

6. Mededelingen SBO  
Binnenkort zal het Lemon-onderzoek besproken gaan worden.  
 
Henk deelt mee dat hij een uitnodiging heeft gelezen over een bijeenkomst armoede en 
daar naar toe zal gaan.     
 
Vanavond gaat Henk naar de klankbordgroep Sweelincklaan.  
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7. Themabijeenkomst 14 oktober 2015  
De voorzitter vertelt dat bij Boerke Mutsaers voor de thema-avond alles door Harrie is 
geregeld en verzoekt de HBO-leden om vanaf 18.30 uur aanwezig te zijn en door de 
bezoekers de presentielijst te laten invullen. .  
 
Henk heeft tot op heden ca 70 aanmeldingen ontvangen.   
 
Het programma wordt nog even doorgenomen:  
- Het onderwerp Enquête wordt door Peter gepresenteerd.  
- Yvonne van Brakel gaat iets vertellen over de Streefhuur.  
- Camiel van Esch geeft uitleg over de nieuwe Woningwet.  
De voorzitter heeft de sprekers verzocht om de onderwerpen in begrijpelijke taal te 
presenteren.  
 
Tijdens de presentatie van Haico van Nunen in augustus over de nieuwe Woningwet is 
naar voren gekomen dat de woningcorporatie niet alleen een plan voor 1 jaar moet 
indienen, maar ook een doorblik naar de komende 5 jaar. De positie van de huurder 
wordt versterkt omdat zij een officiële positie krijgen. Dit zal op de thema-avond ook wel 
ter sprake komen.  
 

8. Lopende zaken, commissies van huurders  
1. Ketelhavenplein 
De voorzitter geeft aan diverse mails van Harrie te hebben ontvangen:  
- over nieuw te vormen commissies van Wil Ligtenberg, 
- over Alexandra (consulent Ketelhavenplein),  
- over dhr. en mw. Akkerveken m.b.t. Stadsplein Forum en Ketelhavenplein.  
 
Harrie geeft daarop toelichting dat dhr. en mw. Akkerveen een brief met klachten naar 
HBO hebben gestuurd. Er is nogal wat aan de hand bij het Ketelhavenplein/Stadsplein 
Forum en zij willen graag een commissie van huurders opzetten. Alexandra wilde dit tot 
voor kort tegenhouden. Er is hier op kantoor een gesprek geweest. Vervolgens zijn 
schriftelijk vragen gesteld aan WonenBreburg. Er is door ons aan Alexandra en Myreen 
doorgegeven om een commissie van huurders op te starten. Daarop kwam er een 
telefoontje van Wil Ligtenberg en hij zal Alexandra op haar gedrag als woonconsulent 
aanspreken.  
 
Harrie vertelt verder dat er een bijeenkomst wordt gehouden in Atrium Ketelhavenplein 
op donderdagavond 5 november in aanwezigheid van de voorzitter HBO.(actie: Peter) 
Het doel is om een commissie van huurders op te zetten. Alexandra heeft adressen van 
gebouw D aan Harrie gestuurd en betreft gebouw C en B zullen gegevens nog komen, 
wat op een totaal van ongeveer 125 adressen komt.  Aanstaande donderdagmiddag 
wordt door Harrie, Wilhelmien en Harrie daar geflyerd en krijgen zij een rondleiding.  
 
Tot slot deelt Harrie in deze kwestie mee dat er een apart huurcontract voor de 
parkeergarage bestaat. Wil Ligtenberg heeft uitgelegd dat er echter in het gewone 
huurcontract een verwijzing staat naar de verplichting voor het huren van de garage. 
Harrie gaat dit bij huurders navragen. (actie: Harrie) 
Henk heeft van bewoners doorgekregen dat de lift maar tot de begane grond gaat, wat 
de toegankelijkheid belemmert voor mensen die moeilijk ter been zijn. 
 
2. Drie componistenbuurt (Brahms, Beethoven, Schubert) 
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De Burendag is bezocht door Harrie en Marian en alles was erg goed geregeld. Men had 
een beroep gedaan op het Oranjefonds. Twee personen (o.a. Jamila) die interesse 
hebben voor de commissie van huurders komen morgen om dat te bespreken.  

 
3. Pop-up Store 
Harrie heeft gisteravond in de Emmapassage de Pop-up Store brandveiligheid bezocht 
namens de WOC. Het was zeer informatieve middag.  

 
4. Werving leden commissies van huurders 
Op donderdag 22 oktober om 9.00 uur staat voor WOC een overleg gepland met Wil 
Ligtenberg in de Joh. van Oisterwijkstraat in aanwezigheid van Mariët van Manen en 
Neeltje.  Voortgang over de nieuwe opzet voor het werven van leden voor commissies 
van huurders zal dan worden besproken (actie: Harrie/Wilhelmien/Marian)  

 
5. Attentie voor leden van commissies van huurders 
De WOC kiest een attentie en Peter zorgt voor een begeleidend schrijven.  
Op de thema-avond wordt bij het invullen van de presentielijst voor aanvang het aantal 
commissieleden nog nagevraagd. Het geheel wordt in een envelop omstreeks half 
november afgeleverd.(actie: WOC/Peter)  
 
6. Muzikale opluistering (Nieuwjaarsreceptie) 
Vanavond gaat Harrie luisteren naar een optreden van de Gangmakers in Den 
Herdgang.  

 
9. Grootonderhoud Kapelmeesterflats en Sweelincklaan  

Sweelincklaan 
Henk meldt dat bewoners hebben kunnen zien hoe een asbest cabine in huis werkt. De 
consulente Marjolein Zebregts gaat de klankbordgroep weer bij elkaar roepen om de 
lopende zaken te bespreken. Men gaat daar over op eigen ketels. Henk vertelt dat 
bewoners weinig animo hebben om deel te nemen aan de commissie van huurders.  
 
Door George wordt nog advies aangeleverd over de Kapelmeesterflat. (actie: George) 

 
10. Eindejaarsattentie   

Voor de eindejaarsattentie wordt iets uitgezocht, bijvoorbeeld een usb-stick met logo van 
HBO.(actie: Wilhelmien/Marian/Harrie) 
 

11. Etentje (4 december)  
De voorzitter vertelt dat voor het jaarlijkse diner op vrijdag 4 december 2015 (aanvang 
18.00 uur) de Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg is gekozen. De leden van HBO met 
partner zijn uitgenodigd en ook Bernie en Hannie met partner. De menukaart wordt naar 
Peter opgestuurd en zal  deze verder verspreiden. Parkeren kan in de Knegtelgarage en 
een uitrijkaart wordt door Villa de Vier Jaargetijden verstrekt.  
De officiële uitnodiging wordt nog verstuurd.  
  

12. Rondvraag  
Jan stelt voor om drie kleine relatiegeschenken, die door een leverancier zijn verstrekt, 
aan de dames Ger, Marian en Wilhelmien te geven. Iedereen gaat akkoord.  
 
Henk brengt agendapunt 4 ter sprake, omdat aanlevering van agendapunten voor de 
regiovergadering van 3 november nog niet zijn besproken.  
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- De ervaringen met commissies van huurders, waarvan een aantal door Harrie bij punt 
8 van deze agenda zijn besproken.  

- Op- en aanmerkingen over woonconsulenten.  
- Op de vorige regiovergadering is de afspraak gemaakt dat voortaan een 

woonconsulent zal worden uitgenodigd. (is taak van WBB).  
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 23 november 2015 om 09.30 
uur. 
 
 
 
Tilburg, 12 oktober 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 12 oktober 2015 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-06-2015 52 
Betaalbaarheid / Besluit kleine herstellingen (BW); details 
uitwerken  

DB  

08-06-2015 53 
Dropbox; archiveren Dropbox; mogelijkheden en kosten 
betaalversie 

Jan  

08-09-2015 55 Advies Kapelmeesterflat George  
08-09-2015 56 Brief wateroverlast Heyhoef naar Myreen Peter  

12-10-2015 57 
Geen reactie WBB op melding geluidsoverlast onder 
aandacht van Myreen brengen 

Peter/Henk  

12-10-2015 58 
Infobijeenkomst over CvH op 5-11-2015, Atrium 
Ketelhavenplein 

WOC/Peter  

12-10-2015 59 Navraag inhoud huurcontract Ketelhavenplein Harrie  
12-10-2015 60 Bespreking nieuwe opzet werving leden CvH op 22-10-2015 WOC  
12-10-2015 61 Attentie + begeleidende brief voor leden CvH WOC/Peter  
12-10-2015 62 Eindejaarsattentie uitzoeken WOC  

 
P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn) 
 

18-06-2012 
02-02-2015 
09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe 
contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk 
Adreswijzigingen verzamelen  

 
Allen 
Henk 
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Adreswijzigingen bijhouden Bernie 

09-03-2015 
 
18-06-2012 
 

2 

Website actueel houden; er komt een nieuwe versie. Met de oude 
versie kan tot mei worden gewerkt. Jan gaat onvolkomenheden 
inventariseren.  
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

Jan 
 
François en Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 4 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter 
bespreking van urgente kwesties 

Peter 

08-09-2014 

02-02-2015 
5 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mag men voor 
eventuele plaatsing op de website van HBO aanleveren. Bij 
plaatsing rekening houden met privacy gevoeligheden.  
Naar de commissies communiceren dat ze informatie mogen 
aanleveren voor de site.  
Telkens als er nieuwe informatie op de site wordt gezet, zal de 
website-commissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er 
nieuws staat op de site.  

François 
 
 
Jan, Ger 

 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: h.b.o.wonen99@live.nl – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42 929 162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  
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