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ONTWIKKELING VAN DE KERN 

Het centrum van ons dorp nadert zijn voltooiing. Gelukkig zijn we met de afbouw, minder 

gelukkig met het feit dat er naast de 12 woningen boven het nieuwe Cultuurhuis, niets gebeurt 

in ons dorp door QuaWonen. In 2016 hopen we op een inhaalslag waarbij wij o.a. denken aan 

de renovatie in de beroepenbuurt en het verduurzamen van woningen. De Vestia-affaire 

dreunt nog steeds na. 

HUURBELEID 

In 2015 is het foute huurbeleid een halt toegeroepen. De verhoging in 2015 bedroeg inflatie 

plus 1%. Hiermee kunnen wij leven. Wij zullen proberen om ook dit jaar een bescheiden 

stijging te bewerkstelligen. ( is gelukt!! Slechts 0,6 %) Het blijft frustrerend dat de lonen en 

pensioenen óf bescheiden stijgen óf worden verlaagd terwijl de huren steeds omhoog moeten. 

VERSTERKEN VAN DE POSITIE VAN DE HUURDERS 

Zoals eerder vermeld wordt onze positie vanaf 2016 belangrijk sterker ten opzichte van 

gemeente en woningbouwcorporatie. Wat is het geval? 

Als wij het met nieuwe plannen niet eens zijn gaan deze niet door. Uiteraard zijn hieraan 

voorwaarden verbonden maar het zegt veel over onze nieuwe positie. Men kan niet meer om 

ons heen en dat geeft een goed gevoel. Bij het opstellen van een Woonvisie en het maken van 

prestatieafspraken zitten wij echt aan tafel en kunnen wij uw belangen behartigen. 

PASSEND TOEWIJZEN 

Er zal weer passend toegewezen moeten worden. Dat betekent eenvoudig dat iemand een 

woning krijgt welke bij zijn of haar inkomen past. Twee dingen worden hiermee bereikt: 

minder huursubsidie en minder problemen met het betalen van de huur. 

WEBSITE VAN ONZE VERENIGING 

Wij bezitten een mooie website: www.hvonsbelang.nl 

Kijk er eens op, u vindt er altijd iets dat u zal interesseren. 

SPEERPUNTEN ONDERNEMERSPLAN 2016 

QuaWonen gaat zich in 2016 concentreren op betaalbare woningen voor de lagere inkomens 

en op mensen met een extra zorgvraag. Dat geeft ons een goed gevoel. Nu nog zien of deze 

voornemens worden bereikt. 

AFSCHEID L.VISSER. 

Wij hebben afscheid genomen van Leen Visser. Hij heeft zich decennia lang ingezet voor de 

woningbouw in ons dorp. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. 

Het bestuur ziet er alsvolgt uit: mevr. Jansen (secretariaat) en de heren de Zeeuw  

( penningmeester), Goudriaan (wnd.voorzitter), C. Boon, A.de Jong (website), Broere en 

Hoftijzer ( voorzitter ). 

CULTUURHUIS 

Vorig jaar waren we in afwachting van het definitieve besluit om het Cultuurhuis te bouwen. 

Het is gelukt maar we zijn er nog niet. Na de bouw zal er een goede exploitatie moeten 

worden gevoerd.  
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Vorig jaar heeft u ons gevraagd de tijd te nemen voor een nadere afweging voor het besteden 

van de gelden van de voormalige vereniging Ons Belang. Voortschrijdend inzicht en nieuwe 

gegevens hebben ertoe geleid dat wij ons voorstel hebben aangepast. 

Wij stellen u voor een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen voor aankoop van 

inventaris van het cultuurhuis; 10.000 euro voor nieuw meubilair grote zaal van de 

Dertienhuizen en het resterende bedrag toe te voegen aan de reserve van onze eigen 

vereniging. 

LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE 

Tot het moment waarop QuaWonen onze contributie inhield met de huurprijs van uw woning 

hadden wij een goede ledenadministratie. Op dit moment moeten wij zelf zorgen dat de 

contributie binnenkomt. Verder moeten wij zelf de identiteit van nieuwe huurders bij mutaties 

achterhalen. Wij worden wel geïnformeerd door QuaWonen over een woning waar een 

nieuwe huurder in is gekomen doch de naam wordt niet vermeld uit privacyoverwegingen. 

Dat geeft ons veel problemen. Wij proberen alle mensen die een huis huren van QuaWonen 

lid te maken van onze vereniging mits men zich schriftelijk aanmeldt. De bij ons al bekende 

huurders hoeven dat uiteraard niet. 

Wij zullen alle huurders hiervan op de hoogte stellen. 

GEZINSVERDUNNING 

Het gaat heel snel met de gezinsverdunning. Het lijkt wel een trend dat het beter is om alleen 

te wonen dan samen of met een gezin. De gemiddelde woningbezetting is verder gedaald, van 

2,5 naar 2,2 bewoners per huis. Dit betekent een verdere aanslag op de woningvoorraad, 

immers, hoe meer mensen alleen gaan wonen, hoe meer woningen er moeten worden 

gebouwd. Er is al een tekort en dat zal alleen maar oplopen. Jammer, maar een trend die 

nauwelijks is te stoppen. Geen verwijt aan wie dan ook maar een constatering. 

FOTO VAN DE KERNEN 

Wij lopen niet rond met een fototoestel maar wij zijn gevraagd om te melden welke thema’s 

en vraagstukken aandacht vragen in ons dorp.  

U moet dan denken aan huisvesting van doelgroepen, zorg en wonen, verduurzamen van 

woningen en het zorgen voor voorzieningen. Verder wordt er gesproken over scheefwonen en 

de toegankelijkheid van de woningen en voorzieningen. 

Wij hebben deze vragen zo goed mogelijk beantwoord en wij hopen dat er iets mee wordt  

gedaan. 

WOONLASTENONDERZOEK 

Er is een woonlastenonderzoek gehouden en daaruit blijkt dat ons dorp niet afwijkt van 

andere kernen. Er zijn zorgen als blijkt dat 17% van de huurders met regelmaat problemen 

heeft de huur te betalen. Voorshands is alleen besloten dat QuaWonen nauwer met de 

gemeente gaat samenwerken indien huurders problemen hebben. 

 

 


