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“Wij zetten ons in voor betaalbare woningen”

HvG bestaat veertig jaar

Work in progress
Thuisvester wil goede en passende huisvesting bieden aan
haar huurders. Om aan de vraag naar woningen te voldoen,
is de corporatie volop bezig met nieuwbouw. De onderstaande projecten lopen in de gemeente Geertruidenberg.

Geertruidenberg • Koninginnebastion
Burchtplein • 50 appartementen
Geplande oplevering medio 2021
Aannemer Zwaluwe Bouw

Voor Huurdersvereniging Geertruidenberg (HvG) is dit jaar
een jubileumjaar. De vereniging bestaat namelijk veertig
jaar, vertelt voorzitter Bert van Ham. “Ons doel als huurdersvereniging is om er echt te zijn voor alle huurders.”
Bert legt uit wat vooral belangrijk is voor de HvG. “We zijn
er altijd geweest voor huurders en we willen er ook altijd
voor hen blijven. Wij zetten ons in voor een aantal zaken,
namelijk betaalbare woningen, goed onderhoud, prettig
wonen en een goede relatie met Thuisvester. Dat betekent
weleens dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, in het
belang van de huurders”, zegt hij met een lach.
Ook al bestaat HvG al veertig jaar, de vereniging is pas
anderhalf jaar aangesloten bij Thuisvester. “Daarvoor waren
wij bij WSG”, vertelt Bert. Maar toen die woningcorporatie
werd opgeheven en de woningen naar Thuisvester over zijn
gegaan, ging HvG ook mee naar Thuisvester.
Vorig jaar bracht HvG voor het eerst advies uit aan Thuisvester. “Wij adviseerden om de huren te bevriezen, vanwege
het coronavirus. Maar de huren werden toch verhoogd. Op

dat moment was het pijnlijk dat ons standpunt niet werd
overgenomen. Maar nu is er een wet aangenomen dat de
huren dit jaar niet worden verhoogd. Dus achteraf hadden
we toch een vooruitziende blik”, zegt Bert.

Goede relatie
Over de relatie met de corporatie is Bert tot nu toe goed te
spreken. “Voor ons gevoel kunnen we goed overleggen met
Thuisvester. De corporatie houdt ons goed op de hoogte
van alle ontwikkelingen. Dat is heel prettig.” Om de huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden, plaatst HvG
regelmatig artikelen op de website of in de lokale bladen.
“We zijn nog volop bezig om onze bekendheid groter te
maken!”

Geertruidenberg • Koninginnebastion
Burchtplein • 16 eengezinswoningen
Geplande oplevering medio 2021
Aannemer Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

Opvolgers gezocht
Het bestuur doet zijn werk nog graag en met plezier, vertelt
Bert. “We doen dat als één team en doen alles samen. Ik
ben dan ook trots op mijn medebestuurders. Toch zijn wij
wel op zoek naar opvolgers. We zijn allemaal al een beetje
ouder. We willen er niet meteen mee stoppen, maar dat
komt er wel aan. Het is voor ons belangrijk dat er een goede
club is om de boel straks over te nemen.”
Voor meer informatie: www.hvgeertruidenberg.nl

Raamsdonksveer • Heereland
Boterpolderlaan • 15 huurappartementen
Geplande oplevering medio 2021
Aannemer Giesbers

Woonkwartier en Thuisvester werken samen aan verduurzaming
Veel bewoners hebben interesse in duurzame energie. En lagere woonlasten zijn altijd welkom. Ook woningcorporaties
hebben duurzaamheid én lage lasten hoog op de agenda
staan. Zij willen dat zoveel mogelijk bewoners gebruik kunnen maken van zonne-energie.
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Daarom hebben Thuisvester en Woonkwartier hun hoogbouwdaken beschikbaar gesteld aan zonnecoöperatie
Uitonsdak, die daar zonnepanelen op gaat leggen. Een groot
deel van de fl atbewoners van Thuisvester en Woonkwartier
heeft een brief met een aanbod van Uitonsdak gekregen. De
eerste 1.500 aanmelders kunnen lid worden door eenmalig
15 euro te betalen. Ze besparen daarmee 15 jaar lang jaarlijks ongeveer 100 euro op de energierekening. De overheid
geeft deze hoge korting omdat leden van Uitonsdak bijdragen aan schone energie.
Uitonsdak is bedoeld voor bewoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te leggen. Er is maar
een beperkt aantal panelen beschikbaar.
Meer informatie is te vinden op www.uitonsdak.nl

