
Verslag van de jaarvergadering van de “De Hooge Molen” d.d. 11-10-2016 
 
Dit is het verslag van de bewonersvergadering van bewoners van complex “De 
Hooge Molen”, gehouden op 11 oktober 2016 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 
15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 23-09-2016 aan 
iedereen is uitgereikt. 
 
1. Opening door de voorzitter (Gerard van Ballegooijen);  

Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Hij stelt alle bestuursleden met hun functies voor aan de bewoners en 
geeft aan dat er door de gehouden verkiezingen een wijziging in het bestuur 
zal plaatsvinden, ook omdat Toon Schrauwen aangegeven heeft zijn 
lidmaatschap van het bestuur op te geven. 
De voorzitter geeft tevens aan dat er een relatief gering aantal bewoners 
gekomen is (35, inclusief bestuur). Uitgaande van het gegeven dat er ca. 110 
personen in ons complex wonen betekent dit een opkomstpercentage van 
ongeveer 30. 
 

2. Notulen vorige vergadering (10-11-2015); 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

3. De secretaris (Jan Franse) geeft informatie over wat er door de 
bewonerscommissie is ondernomen: 

a.  Er wordt vermeld dat er nogal wat haken en ogen hebben gezeten aan 
de uitvoering van de vereiste liftkeuringen die in april 2015 hadden 
moeten plaatsvinden en uiteindelijk in juni 2016 zijn uitgevoerd. Er is 
veelvuldig overleg geweest tussen de commissie en WSG resp. Kone 
(onderhoudsbedrijf voor de liften). Omdat wettelijk elke 18 maanden 
een liftkeuring moet plaatsvinden zullen alle liften vóór eind januari 
2017 wederom gekeurd moeten worden; 

b.  Omdat iedereen extra sleutels voor zijn woning, zonder tussenkomst 
van WSG (certificaathouder), kan laten bijmaken bestaat de 
mogelijkheid dat vorige bewoners nog in het bezit zijn van een sleutel 
die tenminste toegang geeft tot de algemene ruimten van het complex. 
We hebben WSG gevraagd op termijn alle sloten van de woningen te 
vervangen door cilinders waarvan sleutels ALLEEN door/via WSG 
bijgemaakt kunnen worden. Daarop heeft WSG geantwoord: “Het 
vernieuwen van het sleutelplan in uw complex kost ongeveer € 50.000. 
Dit gaat WSG niet investeren omdat dit maar tijdelijk een soort 
schijnveiligheid geeft. Er kunnen door bewoners heel gemakkelijk weer 
sleutels bijgemaakt worden bij “louche” partijen. Dan is in één keer de 
veiligheid weer in het geding. Wij als verhuurder en u als 
bewonerscommissie zijn niet op de hoogte als een bewoner dit zou 
doen. Daarnaast als een bewoner bij het verlaten van een woning één 
sleutel te weinig inlevert en deze als verloren opgeeft bij WSG is tevens 
ook de veiligheid in het geding.” 

 Met betrekking tot de recente inbraak in de parkeergarage, die mogelijk 
met het voorgaande verband kan houden en waarbij een 
afstandsbediening van de garagepoort uit een auto is gestolen, is 



gevraagd naar de mogelijkheid tot het herprogrammeren van de 
afstandsbedieningen. WSG antwoord als volgt: “WSG is bereid om de 
code van de afstandsbedieningen eenmalig te veranderen onder een 
aantal voorwaarden. De hulp van de bewonerscommissie is hierbij 
nodig. Het opnieuw inregelen van de afstandsbedieningen is korte tijd 
zeer arbeidsintensief. Dit moet bij alle bewoners op één moment 
gebeuren omdat anders bewoners voor een garagedeur staan die niet 
open gaat. Hiervoor moeten we een goede planning maken en de 
huurders goed van te voren informeren. Ook moet er vanuit de 
bewonerscommissie iemand (of liever een paar personen) bereid zijn 
om bewoners op te vangen die ’s avonds pas thuis komen en de 
afstandsbedieningen omruilt of aanpast. Wij hebben slechts 4 
afstandsbedieningen die als “ruilexemplaar” gebruikt kunnen worden. 
Feit is dat als er dan weer een afstandsbediening kwijt is of gestolen 
wordt, we weer bij hetzelfde punt zijn.  
U woont niet in een beveiligd complex en uw auto staat niet in een 
beveiligde parkeerplaats. En helaas is het zo dat er inbrekers actief zijn. 
Hier is soms niet veel aan te doen maar de houding van de bewoners 
kan hier zeker het verschil in maken.” 
Om de veiligheid van al onze bewoners te waarborgen zal er door de 
bewonerscommissie met WSG aan gewerkt worden om de code in alle 
afstandsbedieningen te laten veranderen. Daarvoor is ook uw inzet 
nodig om op het aangegeven moment (u krijgt hier uiteraard nader 
bericht over) uw afstandsbediening voor wijziging aan te bieden of 
beschikbaar te stellen. 

c.  WSG is gevraagd een beter leesbaar en beter te monitoren 
schoonmaakrooster op te hangen op de publicatieborden. Er wordt nog 
aan gewerkt.  

 Bewoners die ervaren dat het schoonmaakwerk niet goed is uitgevoerd 
kunnen de schoonmaakster daar direct op aanspreken of een 
aantekening maken op het schoonmaakrooster met verwijzing naar 
schoonmaakdatum, schoonmaakonderdeel en daarbij de klacht. Door 
de bewonerscommissie worden deze opgeschreven klachten 
doorgespeeld naar WSG/schoonmaakbedrijf met het verzoek om actie. 

 
4. Mededelingen door de voorzitter van algemene aard en over de leefbaarheid 

in en om het complex; 
a.  De voorzitter gaat uitgebreid in op het onjuiste gebruik van de 

papiercontainers door enkele bewoners in ons complex. Nog steeds 
worden plastic (verpakkingen) en etensresten in de oud-papiercontainer 
gedeponeerd terwijl er in een aparte brief in juli van dit jaar aan 
iedereen nogmaals duidelijk is gemaakt dat dit niet moet. We moeten 
met elkaar rekening houden en het kan niet zo zijn dat een van onze 
bewoners het voor de rest verpest als mocht blijken dat het oud-papier 
en -karton niet meer opgehaald zal worden vanwege de aangetroffen 
“verontreinigingen”. Op een vraag van een bewoner om dan grote 
borden boven de containers te hangen met de mededeling dat er geen 
plastic in de containers gestort mag worden geeft de voorzitter als 
reactie dat op alle deuren naar de containerruimte deze 
“waarschuwingen” al zijn aangebracht. 



b.  De voorzitter vraagt nogmaals om ook rekening te houden met je buren 
door geen lakens of kleedjes op of over je balkon uit te kloppen 
waardoor kruimels in de koffie van de onderburen terecht kunnen 
komen. 

c.  In ons complex wonen enkele oudere, alleenstaande mensen waarbij 
we ons de vraag kunnen stellen of zij op iemand kunnen terugvallen bij 
ziekte of anderszins. Vraag van de voorzitter aan bewoners: bent u 
geïnteresseerd om contacten met anderen/eenzamen te onderhouden? 
Is het opzetten van een telefooncirkel daarvoor geschikt? 
Velen hebben dit blijkbaar al onderling geregeld (via voorzieningen aan 
de deur, zoals gordijntjes of een papiertje(wel of niet aanwezig)). Voor 
de commissie is dit nu blijkbaar geen zaak om op te pakken en het 
wordt aan de bewoners onderling overgelaten om dit, indien gewenst, 
te organiseren. 

d. In vervolg wat al onder punt 3. aan de orde is geweest moeten we, 
wegens de veiligheid in en om het complex, er allemaal voor zorgen dat 
niemand zomaar het gebouw binnen kan komen. Als er aan de deur 
(hoofdtoegang) gebeld wordt moet je niet zomaar de deuropener 
indrukken; eerst kijken of diegene wel bij jou moet zijn en anders 
gewoon buiten laten staan. Neem bij binnenkomst via de hoofdtoegang 
ook nooit iemand zo maar mee naar binnen die beweert ergens te 
moeten zijn; laat deze persoon zich eerst via de intercom melden bij de 
bewoner die dan zelf de deur zal openen. Ook bij het verlaten van de 
parkeergarage kijken of er niemand achter je, als onbevoegde, de 
parkeerkelder ingaat. Bij het in- en uitgaan van de parkeergarage (al of 
niet) met een fiets er voor zorgen dat je de loopdeur altijd achter je sluit. 

 
5. De financiële aspecten van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven, 

worden meegedeeld door de penningmeester (Kees Sestig); 
De penningmeester geeft informatie over de jaarrekening waarbij aan 
inkomsten een bedrag van € 300,00 staat, ontvangen van WSG, met een 
kassaldo (uit 2015) van € 51,83, totaal € 351,83.  
Aan de uitgavenkant staan bedragen voor een afscheidscadeau voor een 
bestuurslid en enkele uitbestede printopdrachten tot een totaal van € 78,08. Er 
resteert thans een saldo van € 273,75 in kas. 
 

6. Resultaten van de enquête over het schoonhouden en ramenwassen van het 
complex; 

a. Ondanks dat de bewoners via een enquête in 2015 duidelijk hun 
wensen met betrekking tot het schoonmaakwerk in het complex hebben 
aangegeven richting WSG is de uitvoering daarvan in 2016 nog niet 
geheel zoals afgesproken. Toen de commissie WSG daarop aansprak 
bleek WSG niet bekend met het feit dat er in de zijgevels van ons 
complex vaste ramen zitten die niet door de bewoners aan de 
buitenzijde gewassen kunnen worden. In overleg met het 
schoonmaakbedrijf blijkt dat dit bedrijf ook niet in staat is deze ramen 
met de in het bezit zijnde hoogwerker (hoogte en reikwijdte) uit te 
voeren. 
Er is gekeken naar alternatieven waarbij de “abseiltechniek” 
(glazenwasser die aan een kabel vanaf het dak de ramen kan bereiken) 



het meest voor de hand ligt. Uit specifiek (veiligheids-)onderzoek 
hiernaar is gebleken dat ons complex daarvoor geschikt is maar WSG 
heeft momenteel niet de middelen om de vereiste (veiligheids-
)voorzieningen aan de daken te treffen. Pas in 2017 kan hieraan 
uitvoering worden gegeven. 
Bij WSG ligt voor de toekomst ook de voorkeur voor deze methode in 
plaats van het wassen van de vaste ramen met een extra hoge 
hoogwerker en dat komt voort uit de kostenverdeling zoals die wettelijk 
is vastgelegd; de kosten van een hoogwerker bij werkzaamheden, zoals 
glazenwassen, moeten worden betaald door de woningeigenaar (WSG) 
en de manuren moeten worden betaald door de bewoners (uit de 
servicekosten). 
Als in het vervolg de ramen gewassen kunnen worden met de 
abseiltechniek zullen er voor WSG, nadat de eenmalige kosten voor het 
aanbrengen van de voorzieningen zijn gemaakt, geen hoogwerker-
kosten meer bestaan. Voor ons als bewoners verandert er niets. 
Omdat de commissie van mening is dat dit jaar tenminste éénmaal de 
vaste ramen in de zijgevel gewassen moeten worden heeft WSG 
gebruikgemaakt van door de commissie opgevraagde offertes en 
besloten het bedrijf Perfekt opdracht te geven tot het wassen van deze 
ramen met de bij hen in het bezit zijnde (grotere) hoogwerker. Omdat 
alleen het wassen van het vaste glasdeel toch spetters zal geven op het 
bewegende deel in het kozijn zal dit bedrijf het hele kozijn wassen. Op 
de dag dat hieraan uitvoering wordt gegeven dienen vanzelfsprekend 
alle ramen gesloten te zijn. U wordt hierover vooraf ingelicht met het 
verzoek die dag het bewegende deel in het dubbele raam gesloten te 
houden. 

b.  Het reinigen van de vloerbedekking rondom de lift (vlekvrij maken) is 
ook een onderdeel van ons wensenlijstje dat na de enquête aan WSG 
is doorgezet maar tot op heden is ook hieraan geen uitvoering gegeven. 
Dit houdt de volle aandacht van de commissie. 

 
7. Informatie door een lid van de verkiezingscommissie (Bernard Bekman) over 

de samenstelling van het bestuur; 
In de periode tot 30 september kon iedereen zijn of haar voorkeur uitspreken 
voor een drietal van de acht kandidaten. Er zijn 48 formulieren bij de 
verkiezingscommissie ingediend, waarvan er 3 blanco, en dus ongeldig, 
waren. Als gevolg van het feit dat één kandidaat zich tijdens de 
verkiezingsperiode om gezondheidsredenen heeft teruggetrokken zijn de 
overige 7 kandidaten automatisch verkozen tot bestuurslid. 
Daarmee is Aad Beljaars toegevoegd als nieuw lid van de 
bewonerscommissie en er wordt, met het uitreiken van een flesje wijn, 
afscheid genomen van Toon Schrauwen onder dankzegging voor zijn inbreng 
gedurende vele jaren. De enquêteformulieren liggen bij Bernard Bekman van 
de verkiezingscommissie voor eenieder ter inzage. 

 
 
 
 
 



Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

G. (Gerard) van 
Ballegooijen 

Sint 
Antoniushof 
129  

voorzitter 

 J. (Jan) Franse            Sint 
Antoniushof 
103 

secretaris 

C. (Kees) 
Sestig                        

Sint 
Antoniushof 
89 

penningmeester 

C. (Carel) de Gast  Sint 
Antoniushof 
37 

lid 

A. (Aad) Beljaars Sint 
Antoniushof 
85 

lid 

G. (Gabriël) Breedveld   Sint 
Antoniushof 
101 

lid 

B. (Bernard) Bekman           Sint 
Antoniushof 
155 

lid 

 
8. Rondvraag; 
 * Dhr. Snoeren is van mening dat eenieder wel erg veel tijd kreeg om de 

verkiezingsformulieren in te dienen. waarom is dat nodig? 
 ^ Er is door de verkiezingscommissie rekening gehouden met de 

vakantieperiode. Door een langere inlevertijd toe te staan was de commissie 
er zeker van dat iedereen op tijd een keuze kenbaar kon maken. Men had ook 
de mogelijkheid om direct na het invullen het formulier in te leveren bij de 
verkiezingscommissie; 

 * Dhr. van Dongen vraagt de bewoners om rommel rondom het complex, 
als je het ziet liggen, zelf op te ruimen waardoor de omgeving netjes blijft. 

 ^ We kunnen dit van de bewoners niet verlangen. Als men dit al doet is 
dat meegenomen. Ook door de gemeente uitgevoerd onderhoud laat soms 
zijn sporen achter (op het trottoir) met diverse beschadigingen hetgeen ook 
niet prettig is om te zien; 
* Mvr. Bosch vraagt aandacht voor het onderhoud/schoonmaken van de 
buitentrappen tussen de beganegrond en straatniveau. 
^ Het schoonhouden van deze trap behoort tot het wekelijks onderhoud 
van het schoonmaakbedrijf. WSG zal verzocht worden hieraan extra aandacht 
te laten geven; 
* Mvr. Jacobs, Mvr. Welten en Hr. van Dongen vragen nogmaals 
aandacht aan alle bewoners om niet zomaar iedereen binnen te laten. Men 
moet er voor waken dat “onbekenden” zomaar mee naar binnen lopen en 
evenmin moet men zomaar op de deuropener van de intercom (groene knop) 
drukken als er gebeld wordt en men niet zeker weet dat deze persoon ook 
werkelijk bij u moet zijn.  



Mvr. Welten vraagt nogmaals aandacht voor het sluiten van de loopdeur naast 
de schuifpoort omdat die heel vaak open staat en daardoor onbevoegden 
makkelijk de garage kunnen binnenkomen.  
^ De commissie heeft hiervoor  meermaals aandacht gevraagd. Het is 
een mentaliteitskwestie van de bewoners om niet iedereen zomaar binnen te 
laten en tevens de deuren achter je kont te sluiten. WSG zal gevraagd worden 
te onderzoeken of een elektrische deurdranger op de loopdeur geplaatst kan 
worden opdat ook met de fiets deze deur gebruikt kan blijven worden. 
* Hr. Snoeren heeft gemerkt dat na een blikseminslag de spanning was 
uitgevallen. Een monteur die in opdracht van WSG het probleem moest 
oplossen kon niet naar binnen en wist ook niet waar het probleem was. Hij 
vraagt om extra aandacht van WSG om storingsmeldingen luid en duidelijk 
aan installateurs door te geven, inclusief de code van de toegangssleutel; 
^ Dit wordt nogmaals onder de aandacht gebracht bij WSG; 
* Dhr. Snoeren vraagt nogmaals aandacht voor de lekkage bij de 
vluchttrap van blok 3. 
^ Zal nogmaals onder de aandacht van WSG gebracht worden; 
* Dhr. Breedveld geeft aan dat bij het uitrijden van de garage het 
verkeersoverzicht door de hoogte van de aanwezige beplanting naast de 
parkeervakken ontbreekt. 
^ De gemeente zal gevraagd worden de beplanting te vervangen door 
bestrating of een grasmat zodat een beter overzicht in de bocht ontstaat; 
* Meerdere personen geven aan dat de deuren tussen de lifthallen en het 
trappenhuis moeilijk te openen zijn, ze gaan te zwaar. ook blijven deuren open 
staan en andere deuren willen helemaal niet meer dicht of vallen niet in het 
slot. Kan dit verholpen worden? 
^ WSG zal nogmaals om aandacht gevraagd worden voor het controleren 
van alle deuren op hun functioneren; 
* Hr. van Nunen heeft een aantal jaren geleden een plantenbak met 
kunstbloemen in de hal van blok 3 geplaatst. Nu is deze verdwenen. Weet 
iemand waar die nu is? 
^ De commissie is daarvan niet op de hoogte. Hoe mooi het ook kan zijn: 
Er mogen in de lifthallen, gangen en overige algemene ruimten door bewoners 
geen voorwerpen geplaatst worden omdat die gevaarlijk kunnen zijn tijdens 
een calamiteit en dan een belemmering van de vluchtweg kunnen vormen. 
 

9. Sluiting van de vergadering. 
Om 20.03 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng de 

vergadering. 
 
 


