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“We werken echt samen met de corporatie en gemeente”

HVO bestaat tien 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. Deze projecten
lopen in de gemeente Oosterhout.

Huurders Vereniging Oosterhout bestaat dit jaar tien jaar.
In die tien jaar is er veel veranderd, vertelt voorzitter Peter
van Kemenade. “We worden nu overal bij betrokken.”
Tien jaar geleden ontstond Huurders Vereniging Oosterhout
(HVO) uit een fusie van twee huurdersverenigingen, namelijk Stichting Huurdersplatform (SHP) en Markant. “Voor die
tijd was ik eerst secretaris en later voorzitter van SPH”, vertelt Peter. “Maar ik vond dat we zo weinig invloed hadden.
Daarom stelde ik aan Ruud Janson, voorzitter van Markant,
voor om er één vereniging van te maken.”
Dat lukte en er kwam een grote vereniging met 8.000 leden. “Iedereen die een woning huurt van Thuisvester, is
automatisch lid. We zijn er niet alleen voor huurders van
Thuisvester, maar voor alle Oosterhoutse huurders.”
Sinds de oprichting van de HVO is er veel veranderd, vertelt
Peter. “Tien jaar terug waren we eigenlijk een soort klachtenbureau. Huurders kwamen bij ons met kleine klachten,
die nu gelijk worden opgelost door Thuisvester. Er komt
bijna nooit meer iemand langs met een kleine klacht. Als er
een klacht is, is die wat forser en dan gaan wij daarover in
gesprek met Thuisvester.”

Gelijkwaardige partner
“We overleggen veel en denken mee over het beleid en de

planning. We nemen deel in de prestatieafspraken met de
gemeente en Thuisvester. We werken echt met hen samen.
Zij zien ons als echte, gelijkwaardige partner en zo kunnen
we veel goeds doen”, vervolgt Peter.
Van die goede dingen kan hij meteen een aantal voorbeelden noemen. “De wijk Slotjes-Midden is gesloopt en herbouwd. Daar hebben wij vanaf het begin inspraak in gehad.
Met de gemeente en Thuisvester hebben wij een architect
uitgekozen. We hebben een klankbordgroep met inwoners
opgericht en voor hen zoveel mogelijk bereikt.”
“Waar ik ook trots op ben, is dat we samen met Thuisvester
hebben nagedacht over maatregelen om woningen zuiniger te
maken. Thuisvester is daar heel vooruitstrevend in geweest.
Ook zijn er elke periode gesprekken over de huuraanpassingen.
We streven als HVO altijd naar een zo laag mogelijke verhoging
van de woonlasten voor de huurders”, vertelt Peter.

Opvolgers gezocht
Ook al vindt het huidige bestuur het werk nog leuk om te
doen, ze zijn wel op zoek naar opvolgers. “We zijn nu met
vijf en daarvan zijn er vier ouder dan zeventig. We doen het
allemaal al lang en vinden dat het tijd wordt voor nieuw
bloed. We willen het graag overgeven, maar dat gaat ook
niet van de een op de andere dag. Daar is toch een bepaalde
tijd voor nodig”, besluit Peter.
Voor meer informatie: www.kijkophvo.nl

Slotjes Midden
Pieter Vreedestraat • 106 huurappartementen
Geplande oplevering tweede kwartaal 2022
Aannemer Ballast Nedam
-----------------

Wilhelminahaven
Koning Willem-Alexanderlaan • 48 huurappartementen
Geplande oplevering begin 2022
Aannemer Huijbregts Relou

Op de hoogte blijven van
het nieuws over Thuisvester?
Schrijf je in voor de digitale
nieuwsbrief via www.thuisvester.nl

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

