
Verslag van de jaarvergadering van de bewonerscommissie d.d. 10-11-2015 
 
 
Dit is het verslag van de eerste formele bewonersvergadering van 
bewonerscommissie “De Hooge Molen”, gehouden op 10 november 2015 in 
wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 11 september 2015 aan 
iedereen is uitgereikt. 
 
1. Opening door de voorzitter (Gerard van Ballegooijen); 

Om 19.03 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 gehandeld wordt conform het op 20 januari 2015 vastgestelde 
reglement waarvan ook iedereen een exemplaar ontvangen heeft, hetzij via de 
brievenbus voor de bewoners die hier in januari al woonden, hetzij bij het 
ondertekenen van het huurcontract voor nieuwere bewoners. 

2. Informatie over de functie en het doel van de bewonerscommissie; 
De voorzitter geeft aan dat de bewonerscommissie een spreekbuis is voor de 
bewoners richting WSG voor zaken die betrekking hebben op het gebruik en/of 
de gebreken van de algemene ruimten. De bewonerscommissie heeft met 
nadruk geen huismeesterfunctie, maar is wel de ogen en oren voor zowel de 
bewoners als voor de WSG. De commissieleden doen hun taak zonder 
daarvoor een vergoeding te krijgen en zijn net als alle huurders van De Hooge 
Molen gewone bewoners, met alle rechten en plichten die elke  bewoner heeft.  
De commissieleden trekken zich het wooncomfort, de veiligheid en het welzijn 
van alle bewoners aan. Waar noodzakelijk zal de commissie met de WSG in 
overleg gaan over door te voeren verbeteringen en algemeen geldende wensen 
van ons allen als bewoners van het complex, waarbij ook nadrukkelijk de 
inbreng van alle bewoners wordt verwacht.      

3. Mededelingen van algemene aard en over de leefbaarheid in en om het 
complex in het bijzonder; 

 Niet alleen omdat er recent in de parkeerkelder een insluiping heeft 
plaatsgevonden met schade aan veel geparkeerde auto’s moet ik u vragen voor 
wat betreft de toegang tot ons complex alert te zijn bij het weggaan en 
thuiskomen. Wees zorgvuldig met het openen en sluiten van de deuren. Wacht 
even tot deuren dicht zijn voordat u weg gaat of wanneer u het complex binnen 
komt. Dat geldt ook voor de garagedeur. Laat mensen die u niet kent niet 
zomaar meelopen naar binnen omdat ze op bezoek komen.  

 Laat deze mensen, als u hen niet kent, gewoon bellen bij de bewoner waar ze 
moeten zijn en laat deze bewoner de verantwoording nemen voor het toelaten 
van deze mensen. Sluit ook altijd de loopdeur naast de garagedeur en aan de 
“Nettorama”-kant achter u.  
Een ander punt, dat voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn: vermijd 
overlast. Niet alleen geluidsoverlast, maar ook overlast door bijvoorbeeld 
loslopende honden. Niet iedereen vind het fijn om door een huisdier 
besprongen of gelikt te worden. In de openbare ruimten, zoals de garage, 
trappen en liften, dienen honden altijd aangelijnd te zijn, net zoals dat het geval 
is op de openbare weg, dus rondom en buiten ons wooncomplex.  
Laat ook geen rommel slingeren en zet geen vuilniszak op een garageplek. Dat 
is echt vragen om problemen met ratten en muizen. Dan kunnen we ook 



ongedierte voorkomen en zal er geen volgende muizenplaag in het complex 
bestreden moeten worden. Het is nadrukkelijk ongewenst om dieren te 
voederen in en om het complex. 
In het verlengde hiervan is het rommelig wegzetten van fietsen in de 
parkeerkelder of het parkeren op de plek  van een medebewoner ook iets dat 
geen pas geeft. De parkeergarage is trouwens voetgangersgebied, de 
gebruikers worden verzocht daarmee met hun rijsnelheid rekening te houden en 
de parkeergarage is zeker niet bedoeld om fietsen van bezoekers te stallen. 
Naar aanleiding van vragen van bewoners ook het volgende: 

 Er wordt nadrukkelijk verzocht het schuifhek niet van grote afstand met de 

afstandsbediening te openen zodat ongenode personen geen mogelijkheid 

krijgen de algemene ruimten te betreden; 

 Het voorzien van sloten op de loopdeuren is niet toegestaan omdat bij een 

calamiteit iedereen zonder gebruik te moeten maken van sleutels het 

gebouw moet kunnen verlaten (brandweereis); 

 Het aanbrengen van camera’s is eerder onderzocht. Het effect voor de 

opsporing van indringers wordt als zeer beperkt gezien omdat indringers die 

hun gezicht bedekken later niet traceerbaar zijn en omdat, in de lage 

parkeerkelder, camera’s eenvoudig te vernielen zijn; 

 Bedrijven die in opdracht van WSG werkzaamheden uitvoeren kunnen te 

allen tijde tot het complex toegang krijgen waardoor u met onbekende 

gezichten te maken kunt krijgen. Normaal kunnen deze personen zich 

legitimeren, de bewonerscommissie wordt door WSG niet tevoren 

geïnformeerd en, ook al zou dat wel gebeuren, dan nog zijn niet alle 

bewoners van een eventuele komst op de hoogte; 

 WSG hanteert een bepaald verhuurbeleid waardoor medebewoners met een 
mentale beperking of andersoortige handicap in ons complex zouden 
kunnen komen wonen. Het beleid is niet ter beoordeling aan de 
bewonerscommissie. Indien bewoners hierover meer informatie wensen 
moeten zij zelf contact opnemen met WSG. 

4. De financiële aspecten van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven; 
De penningmeester geeft uitgebreid inzicht in de inkomsten en uitgaven sinds 1 
december 2014. 
De commissie krijgt voor de uitvoering van haar werkzaamheden jaarlijks een 
bedrag van  
€ 300,-- dat door WSG in twee termijnen wordt betaald. Hiervan worden 
drukkosten betaald en andere noodzakelijke aankopen gedaan. Het saldo op dit 
moment bedraagt € 105,05. 
Op een vraag over het benoemen van een kascommissie meent het bestuur 
dat, gezien het kleine budget, een kascommissie overbodig is en dus niet zal 
worden ingesteld. Degenen die meer informatie wensen kunnen altijd contact 
opnemen met de penningmeester. 

5. Resultaten van de enquête over het schoonhouden en ramenwassen van het 
complex; 
De secretaris geeft in het kort de voorgeschiedenis van de 
schoonmaakinventarisatie weer. Hij heeft de dag voor de vergadering contact 
gehad met WSG over de stand van de voorgenomen algehele aanbesteding 
van het schoonmaakwerk. Twee weken terug zijn alle wensen van de diverse 
bewonerscommissies ontvangen en wordt door een externe partij een algehele 



aanbesteding voor alle complexen van WSG voorbereid. Op welke termijn de 
aanbesteding een feit zal zijn is onbekend evenals de financiële aspecten van 
deze aanbesteding. Indien de kosten afwijken van hetgeen nu via servicekosten 
wordt betaald zal door WSG terugkoppeling naar de bewoners plaatsvinden. 
Vooralsnog worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd op de oude 
wijze. 
Naar aanleiding van een vraag wordt aangegeven dat het wassen van de 
buitenzijde van de windschermen, die naast enkele balkons zijn geplaatst, niet 
in de inventarisatie zijn opgenomen. 

6. Informatie over de samenstelling van het bestuur, het rooster van aftreden en 
kandidaatstelling nieuwe bestuursleden vóór 1-10-2016; 

 In september 2014 heeft de bewonerscommissie een oproep gedaan voor 
nieuwe bestuursleden. Op 1 december 2014 is het huidige bestuur van de 
bewonerscommissie “geïnstalleerd”. Daarbij is tevens afgesproken dat het 
bestaan van de bewonerscommissie op een formele wijze zou moeten worden 
vastgelegd. Op basis van een handreiking van huurdervereniging 
Geertruidenberg is met instemming van WSG op 20 januari 2015 het 
“reglement bewonerscommissie De Hooge Molen” vastgesteld en daarmee is 
de huidige bewonerscommissie formeel geworden. 
Een belangrijk item in het reglement is dat het bestuur één maal per jaar 
verantwoording moet afleggen aan de bewoners middels een jaarvergadering. 
Die heeft dus nu plaatsgevonden waarbij de voorzitter al uiteengezet heeft hoe 
de commissie is samengesteld en wat het doel en de taken van de 
bewonerscommissie zijn. 
Volgens het reglement mogen bestuursleden maximaal 4 jaar op hun plek 
zitten. In het bestuur zitten twee leden die, als we het reglement hanteren, 
uiterlijk 1 oktober 2016 moeten opstappen (maar wel herkiesbaar zijn). Daarom 
zullen alle bewoners in de eerste helft van 2016 uitgenodigd worden (artikel  4 
van het reglement) zich kandidaat te stellen voor een functie in de 
bewonerscommissie. Op grond van artikel 3 zal dan een schriftelijke stemming 
over de kandidaten plaatsvinden en zullen 7 personen (indien mogelijk 2 
personen per blok) met de meeste stemmen in het bestuur worden gekozen. 
Elke vier jaar daarna (dus weer in 2020) wordt een bestuursverkiezing 
gehouden. 

7. Rondvraag, waarbij u zelf punten naar voren kunt brengen die u van belang 
vindt voor alle bewoners in het complex; 

 * Op meerdere plaatsen hangen bloembakken buiten de balustrade, terwijl dit 
niet mag; 

 * Er hangen schotelantennes aan de balustrade terwijl dit niet mag. En door de 
gewijzigde toelatingseisen voor ons complex kunnen dit op termijn er alleen 
maar meer worden. Het wordt alleen maar rommeliger; 

 * In het verleden hebben we de ruimten voor onze voordeuren leuk aangekleed 
met bloembakken e.d. ook al mocht dit officieel niet en nu mag dat ineens 
helemaal niet meer. 

 De hiervoor genoemde aspecten zijn inderdaad in strijd met het huurcontract en 
de leefregels. Schotelantennes mogen alleen geplaatst worden na schriftelijke 
toestemming van WSG, bloembakken mogen nooit buiten de balustraderand 
hangen. Het derde punt is opgepakt door de commissie omdat de veiligheid 
voor de bewoners van het allergrootste belang is en er dus geen spullen 
waarover je kunt struikelen (matjes of anderszins) in de vluchtweg mogen 



voorkomen. Ook voor ambulancepersoneel kan dat zeer hinderlijk zijn en 
daardoor misschien zelfs levensbepalend. 
* Het valt op dat er steeds meer fietsen her en der in de garage staan. 

 Fietsen moeten in de eigen berging worden gezet. Alleen het achterste 
gedeelte achter het stalen frame in de parkeerkelder mag worden gebruikt voor 
het stallen van fietsen. Een fiets wordt ook gedoogd op de eigen parkeerplaats 
en ook worden ze gedoogd op de laatste parkeerplaats voor het stalen frame 
zolang deze parkeerplaats niet gebruikt wordt voor een auto. Fietsen mogen 
nooit met een ketting of slot worden vastgemaakt aan het gebouw of een 
andere fiets. 
* Monteurs die zomaar in het complex lopen en zich niet willen voorstellen als 

daarom door een bewoner wordt gevraagd. 
 Hierover is al een antwoord gegeven bij agendapunt 3. De bewonerscommissie 

is geen huismeester en weet tevoren ook niet dat er monteurs komen. 
* Al vaker is melding gemaakt van lekkages bij parkeerplaatsen 33, 45 en 91 

waardoor stucwerk afbrokkelt. 
 Alle lekkages zijn bij WSG bekend en door een extern bedrijf in opdracht van 

WSG onderzocht. Op één na zijn alle lekkages verholpen. De vraag heeft 
echter te maken met gevolgschade van eerdere lekkages en hieraan zal niets 
worden gedaan. 
* In mijn woning is een muizenplaag geweest. Ik ben toch niet de enige 

bewoner met muizenoverlast want hoe komen die beestjes anders zo hoog in 
het gebouw? 

De muizenoverlast kan door verschillende oorzaken ontstaan; meestal doordat 
er onbewust volop voedsel wordt aangeboden. Daarom altijd voedselresten 
direct opruimen en in de afvalcontainers werpen en ook geen afvalzakken 
(tijdelijk) op de parkeerplaats of het balkon zetten. 
* Ik heb al vaker doorgegeven dat er een lekkage is bij de buitentrap in blok 3 

maar er is nog steeds niks opgelost. 
Deze lekkage zal nogmaals gemeld worden bij WSG met het verzoek dit 

spoedig op te lossen. 
 * Er groeit weer erg veel onkruid op het sedumdak, het is daardoor geen fraai 

gezicht. 
 WSG zal worden verzocht het onkruid te laten verwijderen. 
 * Er brandt altijd veel verlichting in het gebouw, in het trappenhuis en in de 

parkeerkelder en dat zowel overdag als ’s nachts. Is het mogelijk 
bewegingssensoren aan te brengen waarop de verlichting gedurende een 
korte tijd inschakelt? 

 In het verleden is WSG al eens verzocht dit op te pakken. Het ombouwen van 
alle armaturen zou toen een zeer kostbare zaak worden. Wel heeft men enkele 
armaturen zodanig geschakeld dat ze alleen ’s nachts branden (trappenhuis). 
Recent is nog gevraagd om bij vervanging van kapotte lampen eventueel ook 
de armaturen te vervangen zodat zuiniger met energie omgegaan kan worden. 
Hierop is nog geen uitsluitsel gekregen. 

 * Wanneer wordt de keuring van de liften afgewerkt? 
 Dit is bij KONE, die het onderhoud uitvoert, gemeld en men zal spoedig de 

stickers aanbrengen. 
8. Sluiting van de vergadering. 

Om 20.08 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de 
aanwezigheid en zijn of haar inbreng. 


