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Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 17-10-2017 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”, ge-
houden op 17 oktober 2017 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 29-09-2017 aan iedereen is uitge-
reikt. 
 
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 (nieuwe) bewoners en geeft aan dat 
er door de verhuizing van een lid van de commissie een tekort aan bestuursleden is ont-
staan en dat het bestuur op zoek is naar een nieuw lid, bij voorkeur wonend in blok 1. Er is 
nog geen aanmelding ontvangen en zal er in agendapunt 8 op terugkomen, waarbij me-
vrouw Hartendorp de voorkeur uitspreekt voor de toetreding van een vrouwelijk lid maar het 
zelf niet wil worden. 
De voorzitter geeft aan dat er door het bestuur, naar aanleiding van bezwaren van bewo-
ners, contact is opgenomen met de huurdersvereniging Geertruidenberg (HvG) en de 
Woonbond over de afrekening van de servicekosten 2016 nu gebleken is dat in de afreke-
ning van het elektraverbruik een periode van 15 maanden is aangehouden. Omdat een 
hiervoor te volgen procedure naar de Huurcommissie en/of de kantonrechter een kostbare 
en langdurige aangelegenheid zal worden met een ongewis eindresultaat heeft de Woon-
bond ons afgeraden hiermee verder te gaan. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 11 oktober 2016; 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 
3. Wat is er het afgelopen jaar zoal gebeurd: 

Door de secretaris (Jan Franse) worden de in de agenda reeds aangehaalde punten waar 
nodig verduidelijkt: 
a. liftproblemen in blok 1 met tijdelijke trapliften; 

Door het uitvallen van de liftbesturing en het gebrek aan vervangende materialen kon de 
lift langere tijd niet gebruikt worden. Opdat mindervalide bewoners en/of bezoekers de 
woning toch zouden kunnen bereiken heeft WSG op de trappen in het noodtrappenhuis 
tijdelijk trapliften laten monteren. Nadat het vervangende liftbesturingsonderdeel speciaal 
was gefabriceerd en geïnstalleerd kon de lift weer gebruikt en de trapliften gedemon-
teerd worden. Door dit voorval is het nu zeker dat de besturing van alle liften vervangen 
moet worden. 

b. voorgenomen plaatsing nieuwe besturing liften, te starten met de lift in  
blok 2; 
Omdat WSG in haar begroting geen rekening gehouden had met de noodzakelijke in-
vestering voor het vervangen van de liftbesturingen is er gezocht naar ruimte in de hui-
dige begroting. Er is geld gevonden om de besturing van één lift dit jaar nog te vervan-
gen, de beide andere liften volgen waarschijnlijk in 2018. Gekozen is voor vervanging 
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van de liftbesturing in blok2 waarbij de uitkomende onderdelen als reserve bewaard zul-
len worden voor opheffen van eventuele storingen in blok 1 of 3 totdat ook die liften 
aangepast zijn. 

c. aanpassing verlichting in het hele complex in het kader van energiebesparing; 
Alle bewoners zijn via een enquête geraadpleegd over het voornemen om lampen in de 
lifthallen en trappenhuis permanent uit te schakelen. Er is van 71 van de 78 bewoners 
een reactie ontvangen (91%); van de ingeleverde formulieren was 93% vóór aanpassing 
(84% van alle woningen). In de parkeerkelder zijn ook zoveel mogelijk TL-armaturen 
vervangen door LED-armaturen, al met al zal dit een besparing op het algemene elek-
traverbruik opleveren waardoor de servicekosten lager zullen gaan uitvallen. Door WSG 
is toegezegd dat noodzakelijke vervanging van armaturen altijd met LED-armaturen zal 
worden uitgevoerd waardoor op termijn een steeds grotere energiebesparing ontstaat. 

d. plaatsing knopcilinders bij en voor rekening aangemelde bewoners; 
Via een enquête is onder de bewoners de behoefte gepeild voor een knopcilinder op de 
woningvoordeur. Hiermee is het mogelijk de deur van binnenuit op slot te doen terwijl 
dezelfde deur van buitenaf altijd met een sleutel te openen blijft. Bij 14 bewoners is te-
gen een zeer scherp tarief met een arbeidsbijdrage van WSG een knopcilinder ge-
plaatst. 

e. automatisering loopdeur naast schuifpoort; 
Voor het vergroten van het gebruiksgemak, doorgang met scootmobiel of fiets, is de 
loopdeur naast de schuifpoort in de parkeerkelder voorzien van een elektrische deur-
dranger. De loopdeur is nu met een drukplaat (kelderzijde) en sleutelschakelaar (opritzij-
de) te openen en sluit na gebruik automatisch; de deur kan niet meer open blijven staan 
en onbevoegden kunnen dus ook niet meer ongewenst binnenkomen. 

f. plaatsing 2 “nietjes” (fietsenstandaard) per blok; 
Op veler verzoek is door WSG per blok een tweetal fietsbeugels geplaatst waardoor de 
mogelijkheid bestaat de fiets te stallen en te kunnen vastzetten. Bijkomend voordeel is 
dat de fietsen niet meer te dicht bij de entreedeur geplaatst kunnen worden zodat ge-
bruikers van een scootmobiel ongehinderd naar binnen of buiten kunnen gaan. 

g. aankondiging van het einde van WSG; 
Via de nieuwsbrief van WSG, die op 12 oktober bij iedereen is bezorgd, hebben we ken-
nis genomen van de stand van zaken rondom de transitie naar Thuisvester. In agenda-
punt 5 zal door de voorzitter meer informatie worden gegeven. 

 
4. Leefregels: Met betrekking tot het toelaten van bezoekers in het complex dienen de leefre-

gels door bewoners beter nageleefd te worden. Met name collectanten dienen niet zomaar 
binnengelaten te worden omdat deze lieden dan de gehele woontoren rondgaan, hetgeen 
ongewenst is. Ook het correct afvoeren van plastic-afval en het naleven van het rookverbod 
in de algemene ruimten wordt nogmaals onder de aandacht gebracht; 
- Het wonen in een appartementencomplex is meer nog dan in een laagbouwwoning een 

samenleving. Het is dan ook zaak om er voor te zorgen dat uw buren net zo min last 
van u hebben, als dat u last van uw buren zou willen hebben, die gelden voor iedereen 
in dit complex. Wees sociaal en houd rekening met uw buren, net zoals wij uw buren 
vragen rekening te houden met u. Ik  wil er graag even een paar punten uitpikken die 
nogal eens in de verdrukking raken en ik verzoek u dan ook hier meer rekening mee te 
houden: 
o Het is bij de voordeuren in de algemene ruimten (lifthal) in het kader van de (brand-

)veiligheid en bruikbaarheid (brancardvervoer) niet toegestaan iets op de grond neer 
te zetten zoals bloembakken, tafeltjes etc., evenmin mogen kleedjes of matjes voor 
de deur neergelegd worden. Kleedjes en matjes alleen ACHTER de voor-
deur(binnen). Aan de wanden van de algemene ruimten bij de voordeur mogen 
geen uitstekende voorwerpen worden bevestigd, uitsteeksels beperken tot maxi-
maal 5 cm (huisnummers en/of naamplaatjes zijn toegestaan); 

o Zoals in het huurcontract is bepaald mag geen overlast veroorzaakt worden voor 
anderen. Regelmatig valt op dat er overlast veroorzaakt wordt aan anderen door het 
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gebruik van harde vloerbedekking, zoals laminaat e.d.. Laminaat is alleen te gebrui-
ken met de vereiste geluiddempende ondervloer. Als bewoners van elkaar overlast 
ondervinden adviseert de bewonerscommissie u in gesprek te gaan met de over-
lastveroorzaker. Kom je er samen niet uit dan kun je de verhuurder benaderen, die 
zal een onderzoek laten instellen naar de toegepaste kwaliteit materialen en indien 
deze ongeschikt blijken te zijn (niet voldoen aan wettelijke eisen) dan zal vervanging 
noodzakelijk zijn. Alle kosten zijn dan voor de overlastveroorzaker; 

o Op het beltableau nabij de hoofdtoegang wordt regelmatig door bewoners een brief-
je geplakt voor pakketbezorgers met de aanbeveling het pakket op een ander adres 
af te leveren. Dit is niet toegestaan; het veroorzaakt een rommelig aanzien en een 
veiligheidsaspect, het geeft aan onbevoegden het signaal dat je niet thuis bent met 
alle consequenties van dien (inbraak, vandalisme); 

o In de kelder is een gedeelte aanwezig waar tijdelijk een fiets gestald mag worden. In 
de loop der tijd is gebleken dat deze ruimte gebruikt wordt als vervanging van de ei-
gen berging, hetgeen ontoelaatbaar is. Door de bewonerscommissie is ter plaatse 
duidelijk gemaakt dat dit zo niet langer kan, toch blijken velen horende doof en 
ziende blind. Fietsen die er na 1 november nog staan zullen in samenspraak met de 
verhuurder verwijderd worden. 
Het plaatsen van een fiets op de eigen, bij de woning behorende, parkeerplaats 
wordt gedoogd; het in- en uitrijden met een fiets van de parkeerplaats tussen gepar-
keerde auto’s door levert voor de aangrenzende parkeerplaatsbezitter echter pro-
blemen op wegens de kans op krassen en deuken vandaar dat verzocht wordt fiet-
sen, rekening houdend met de ander, uitsluitend in de eigen berging te stallen; 

o Kleedjes en lakens mogen OP het balkon en NIET over de balustrade uitgeklopt 
worden (stof in de koffie van de onderburen!!!). Ook mogen er  geen voedselresten 
naar buiten geworpen worden als vogelvoer, dit werkt namelijk ongedierte in de 
hand; 

o In de papiercontainers in de kelder mag u uitsluitend papier en karton weggooien. 
Ander afval dient u in de grijze ondergrondse afvalcontainers te storten. Als ieder-
een die “leefregels” nog eens door leest, houden we wellicht als buren meer reke-
ning met elkaar; 

o Roken is in het hele complex verboden. Toch ervaren we dat er regelmatig in de 
parkeerkelder wordt gerookt en erger, de peuken worden gewoon achtergelaten op 
de vloer van andermans parkeerplaats. Roken is toegestaan in uw eigen woning, op 
uw eigen balkon en op de openbare weg. 

 
5. Stand van zaken rond de overgang van WSG naar Thuisvester; 

Zoals hiervoor al gemeld heeft WSG in haar nieuwsbrief van 11 oktober al het een en ander 
aangegeven over de voortgang van het proces tot overdracht van de woningen en schulden 
aan 9 andere woningcorporaties. De effectuering zal naar alle waarschijnlijkheid, ook we-
gens het afvloeien en aantrekken van personeel, plaatsvinden in april 2018. 
 

6. De financiële stand van zaken van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven, wordt 
meegedeeld door de penningmeester; 
De penningmeester (Kees Sestig) geeft informatie over de jaarrekening waarbij aan inkom-
sten een bedrag van € 300,00 staat, ontvangen van WSG, met een kassaldo (uit 2016) van 
€ 138,34, totaal € 438,34.  
Aan de uitgavenkant staan bedragen voor een afscheidscadeau voor een bestuurslid, (jaar-
lijks terugkerende) kosten voor de website, kosten voor de bouw van de website en enkele 
uitbestede printopdrachten tot een totaal van € 287,70. Er resteert thans een saldo van 
€150,64 in kas. 

 
7. Demonstratie website van de bewonerscommissie; 

Door Jan Franse wordt met gebruikmaking van een beamer de website 
www.dehoogemolen.nl op een scherm geprojecteerd. Helaas valt de leesbaarheid op dit 
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scherm tegen. Er wordt opgemerkt dat de website speciaal gebouwd is om te gebruiken op 
zowel een normaal computerscherm als op een tablet en een smartphone. Van belang is 
dat er rechtsboven een knop zit om het lettertype te vergroten zodat ook mensen met een 
visuele beperking toch alles kunnen lezen. Stapsgewijs wordt de opbouw van de site ge-
demonstreerd met alle achterliggende informatie. Zo komen aan bod: 
o het kunnen lezen van de actuele leefregels, hoe om te gaan met afval, de werking van 

de rookmelder en het ventilatiesysteem (kopje “informatie”-“bewonersinformatie”); 
o het kunnen lezen van alle verslagen van vergaderingen van de bewonerscommissie, het 

jaarlijks overleg met WSG en vanzelfsprekend de verslagen van de jaarvergaderingen 
(“informatie”-“notulen en verslagen”); 

o onder het kopje “telefoonnummers” staan de belangrijkste telefoonnummers opgesomd, 
een klik op een van de bij de telefoonnummers geplaatste logo’s brengt u direct naar de 
website van die organisatie; 

o onder het kopje “woningen” vindt u de ligging van het complex en van elke woning de 
plattegrond met maatvoering; 

o de “leden” van de bewonerscommissie worden vermeld met hun huisadres en vanzelf-
sprekend kunt u via het kopje “contact” op- en aanmerkingen doorgeven aan de com-
missie. Ook hiermee kunt u storingen in de algemene ruimten melden aan de commis-
sie, zoals een kapotte lamp in de parkeerkelder of een slecht sluitende deur in het trap-
penhuis; 

o Op termijn zal er ook regelmatig een “nieuwsbrief” worden gepubliceerd. De eerste is er 
al terug te vinden en is ook bij dit verslag gevoegd (laatste twee pagina’s). 

 
8. Bestuurssamenstelling: het bestuur heeft dringend behoefte aan een nieuw lid dat bereid is, 

tezamen met de overige leden, op vrijwillige basis tijd en energie te steken in de uitvoering 
van diverse taken binnen het bestuur met als doel om met zijn/haar kennis en kunde de 
leefbaarheid in het complex te stimuleren; 
Er heeft zich nog geen nieuw lid gemeld, schroom niet om u via de secretaris als kandidaat 
te melden. De voorkeur gaat uit naar een nieuw bestuurslid uit blok 1, zodat de commissie 
ook daar (weer) een vertegenwoordiging krijgt. 

 
9. Rondvraag: U kunt zelf punten naar voren brengen die u van belang vindt voor uzelf of alle 

bewoners in het complex; 
per mail binnengekomen vragen voor de rondvraag: 
- Is het mogelijk per blok een groencontainer te laten plaatsen om bloemen- en planten-

afval in te deponeren i.p.v. in de ondergrondse vuilcontainer? 
Dit eist navraag bij de gemeente; bekend is dat elke lediging extra geld kost. Rondom 
de container kan het rommeliger worden dan bij de papiercontainer en dit zal daardoor 
extra ongedierte aantrekken. Wie brengt de container naar de openbare weg? Er wordt 
afgezien van plaatsing van een groencontainer.  

- Bij mijn parkeerplaats in de kelder is een drempel aanwezig, die vind ik hinderlijk. Kan 
die verwijderd worden? 
De drempel was noodzakelijk voordat de gehele parkeerkelder overdekt werd. Nu is er 
geen noodzaak meer en kan door de eigenaar van de parkeerplaats aan WSG ge-
vraagd worden deze te (laten) verwijderen. 

- Bij de vluchttrap in de parkeerkelder is veel ingewaaid vuil aanwezig. Wie verwijdert dit? 
Het schoonhouden van de kelder, niet alleen bij de vluchttrap maar ook bij de inrit, is 
een taak voor de bewoners. Iemand die zich geroepen voelt, en gelukkig zijn dat al en-
kele bewoners, mag bij gelegenheid aan de slag om het vuil te verzamelen en af te voe-
ren; 

Tijdens de vergadering aan de orde gestelde punten: 
- Mevrouw Hartendorp: In de lifthal voor mijn woning stinkt het regelmatig, waarschijnlijk 

afkomstig vanuit een van de andere woningen. 
Dit is bij de commissie bekend en ook al kenbaar gemaakt bij WSG met het verzoek de 
situatie ter plaatse te onderzoeken. We zullen de resultaten moeten afwachten. 
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- De heer Smits: Er is in het verleden sprake geweest van het reinigen van de vloerbe-
dekking in de lifthallen. Hoe is de stand van zaken? 
Er is een vloerveld op de eerste etage in blok 3 behandeld. Het ziet er weer keurig uit. 
Omdat schoongemaakte vloerbedekking veelal sneller vuil wordt dan vóór de schoon-
maak willen we nu gedurende een langere periode in de gaten houden of dat met deze 
vloerbedekking ook zo is. In het voorjaar van 2018 wordt dit bekeken en reiniging even-
tueel doorgezet naar alle vloeren van de lifthallen in de 3 blokken. 

- Mevrouw Pijnenburg: Ik zie regelmatig satellietschotels op het balkon mag dat zomaar? 
Satellietschotels mogen, na toestemming van WSG, geplaatst worden op het balkon 
maar moeten geheel binnen de balustrade blijven. 

- Mevrouw Pijnenburg: Ik heb, in mijn rolstoel, moeite met het gebruik van de deur tussen 
de parkeerkelder en de lifthal. Kan daar ook een automaat met deuropener op worden 
aangebracht? 
U kunt op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij de gemeente 
(Sociaal Wijkteam Oosterhout) daarvoor een verzoek indienen (telefoonnummer: 0900-
1621620 of via info@sociaalwijkteam.nl). Na goedkeuring vindt uitvoering/aanpassing 
plaats via WSG. 

- De heer van Mook: Is er al bekend wat er aan de overkant op de lege plaats van de 
Heidehof gebouwd gaat worden? 
De grond is eigendom van Thuisvester. Er zijn plannen gepresenteerd (voor 24 woon-
eenheden Amarant) maar of die tot uitvoering gebracht gaan worden is de vraag. Op dit 
moment is er niets concreets bekend. 

- Mevrouw Rijkes: Voor de parkeerplaats in de kelder wordt nu, apart van de woning, 
huur in rekening gebracht. Kan ik dan de huur van de parkeerplaats dan ook apart op-
zeggen? 
Nee, de parkeerplaats wordt altijd in combinatie met de woning verhuurd. De financiële 
scheiding is door WSG doorgevoerd op grond van eisen van de overheid. 

- De heer van Mook: Wie onderhoudt het grasveld aan de voorzijde van het complex? 
De grond is eigendom van WSG en het dagelijks onderhoud (maaien) is uitbesteed aan 
GO!. Indien vervanging (graszoden) nodig is gebeurt dat in opdracht van WSG door 
een hoveniersbedrijf. 

- Mevrouw Bruijns - van Aart: In vervolg op de vorige vraag; ik wil graag een compliment 
uitdelen aan Marianne Beljaars voor het veelvuldig watergeven van de nieuwe aange-
brachte graszoden. Het ziet er nu goed uit. 
Waarvan akte, ook namens de bewonerscommissie. 

- De heer Beijnon: Zijn er in ons complex sociale huurwoningen? 
Vanaf de oplevering van het complex in 2007 waren er 21 sociale huurwoningen. WSG 
verhuurt sinds enkele jaren vrijkomende sociale huurwoningen alleen nog als vrije-
sectorhuurwoningen. 

- De heer Beijnon: Het valt mij op dat de verlichting van het beltableau bij de entree van 
blok 1 deels niet brandt. 
Als er lampen defect zijn zal dat doorgegeven worden aan WSG met het verzoek om 
herstel. 

- De heer Beijnon: Bij harde wind hoor ik een storend geluid van mijn balkon of wind-
scherm, hebben meer mensen hier last van? 
Door een andere bewoner wordt bij harde wind ook een storend geluid gehoord. Door 
WSG is hiernaar onderzoek verricht maar men heeft geen oorzaak kunnen vinden. 

- De heer Beijnon: Wie betaalt de bewonerscommissie? 
De commissie krijgt een bijdrage van de verhuurder van € 300,-- per jaar. Ook deze 
vergadering, zaalhuur en koffie/thee bij binnenkomst, wordt door WSG betaald. 

- De heer Beijnon: Ik ervaar dat nogal wat mensen post, die hen onwelgevallig is, ge-
woon achterlaten in de entreehal; anderen moeten dit maar opruimen. Ook is er een 
behoorlijke beschadiging naast de lifttoegang, ontstaan met een verhuizing. Waarom 
regelen degenen die dit veroorzaken niet direct met de verhuurder om het te laten her-
stellen? 
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Dat is allemaal een mentaliteitskwestie van de bewoners zelf. Ieder wordt geacht, vol-
gens de leefregels, zelf zijn spulletjes op te ruimen en schades direct te herstellen (als 
ze dit zelf kunnen) of te melden bij WSG. 

- De heer Heesters: Regelmatig lopen er onbekende personen door het gebouw, onder 
andere colporteurs of mensen van een energiebedrijf. Hoe kan dat? 
Zoals in de leefregels is aangegeven wordt van ieder verwacht dat die geen onbeken-
den zomaar binnenlaat; alleen personen die aanbellen en ook echt bij u moeten zijn laat 
je binnen; anderen weiger je de toegang. Als u aan een collectant wilt doneren dan gaat 
u naar beneden en stopt iets in de bus maar houdt deze persoon buiten het gebouw. 
Commerciële colporteurs laat u niet binnen. 

- Mevrouw Hartendorp: Bij harde wind waaien de zakken met plastic-afval nogal in het 
rond. Wat kan daaraan gedaan worden? 
Het wordt aanbevolen de zakken dan aan elkaar te knopen, de kans dat ze dan weg-
waaien wordt kleiner. 

- De heer Snoeren en mevrouw Kloet: Ambulances en huisartsen staan aan de Sint An-
toniushof nogal eens te zoeken naar de entree van het gebouw en de huisnummers, 
kan dat anders? 
De meldkamers zijn exact op de hoogte van de bereikbaarheid van ons complex vanaf 
de Sint Antoniusstraat en melden dat ook aan het ambulance- en brandweerpersoneel. 
Ook van anderen die regelmatig in het complex moeten zijn mag je verwachten dat zij 
na tien jaar wel weten waar de hoofdtoegang zit. Ook boven de entree is op elk blok het 
adres met huisnummers vermeld. 

- Mevrouw Bosch: Er is een lekkage bij de entree van blok 3. 
Dit is reeds bij WSG bekend, er is onderzoek naar gedaan. Bij gelegenheid wordt dit 
gerepareerd. 

 
10. Sluiting van de vergadering; 

De voorzitter dankt ieder voor diens aanwezigheid en inbreng en bedankt ook de collega-
commissieleden namens de bewoners voor hun activiteiten en sluit om 20.40 uur de verga-
dering.  

 
11. Napraten met een drankje. 

Enkele bewoners maken gebruik van de gelegenheid om nog na te praten onder het genot 
van een drankje. 
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N I E U W S B R I E F  - oktober 2017 
 
De bewonerscommissie heeft lang niets van zich laten horen omdat ze op de achtergrond met meerdere 
zaken bezig is geweest. Zo is er nu een eigen website beschikbaar. Deze vindt u door te gaan naar 
www.dehoogemolen.nl waar u informatie vindt over allerlei zaken die ons allen aangaat. Ook via deze 
website trachten we u, als medebewoners van ons complex, volledig op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen in het complex, van komende verbeteringen of aanpassingen enzovoorts. Ook hier kunt 
u middels het contactformulier aan de bewonerscommissie vragen stellen, op- en aanmerkingen maken 
en ideeën aandragen.  
Zoals u zult merken is de website nog in ontwikkeling; enkele punten moeten nog worden aangepast of 
aangevuld, maar mede met uw hulp zal dit leiden tot een voor ieder van ons informatieve website. 
 
Wat is er de afgelopen tijd zoal gebeurd: 
Overgang naar Thuisvester 
Zoals u allen ondertussen weet zal WSG, onze 
verhuurder, in het eerste kwartaal van 2018 
ophouden te bestaan. Alle complexen van WSG 
zullen worden overgedragen aan corporaties 
die werkzaam zijn in de plaats waar het com-
plex/complexen gelegen is/zijn. Ons complex zal 
worden overgedragen aan Woningcorporatie 
Thuisvester in Oosterhout. Deze corporatie 
heeft al vele woningen in Oosterhout, Geertrui-
denberg, Rucphen en Zundert. 
 
Wat verandert er voor ons: 
In principe verandert er niets. De huur die u nu 
betaalt zal bij Thuisvester hetzelfde zijn. Ook 
het onderhoud aan ons complex zal door Thuis-
vester op gelijke wijze worden uitgevoerd. Van-
zelfsprekend zal het aanspreekpunt wijzigen; in 
het vervolg (dus na de overdracht aan Thuisves-
ter) zult u voor een storingsmelding in uw wo-
ning contact op moeten nemen met Thuisvester 
via een ander telefoonnummer dan u nu ge-
wend bent. Op de website van de bewoners-
commissie vindt u onder het kopje “telefoon-
nummers” de contactgegevens voor het melden 
van storingen (nu nog van WSG) en  allerlei an-
dere instanties die voor u van belang kunnen 

zijn. Door op het logo te klikken wordt u auto-
matisch naar de betreffende website geleid 
waar u bijvoorbeeld melding kunt maken van 
een storing (WSG, invulformulier) of waar u 
informatie vindt van de dienstverlening van de 
aangegeven organisatie. Tevens vindt u naast 
het logo het te gebruiken telefoonnummer om 
een storing mondeling te melden of om nadere 
informatie te verkrijgen. 
De bewoners die niet over een computer be-
schikken kunnen (na de overdracht aan Thuis-
vester) bij de bewonerscommissie een lijst met 
de belangrijkste telefoonnummers krijgen, 
waaronder vanzelfsprekend dat van Thuisves-
ter. 
 
Liften 
De grootste mankementen zijn de laatste 
maanden door het bedrijf KONE uit de wereld 
geholpen. Het belangrijkste aspect betreft ech-
ter nog steeds de besturing van de liften; de 
toegepaste elektronica in het besturingssys-
teem is verouderd en bij een defect is een ver-
vangend onderdeel niet meer voorhanden en 
dus niet snel te repareren omdat dit onderdeel 
apart gemaakt moet worden. 
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De enige oplossing is het vervangen van het 
besturingssysteem door een algemeen gebruikt 
systeem waarvan de onderdelen uitgebreid in 
voorraad zijn. Omdat vervanging een kostbare 
aangelegenheid is en WSG hiervoor vooraf geen 
post heeft opgenomen in de begroting voor 
2017 is door WSG gekeken naar mogelijke ruim-
te in de onderhoudsbegroting en men is tot de 
conclusie gekomen dat één lift nog dit jaar van 
een nieuw besturingssysteem kan  worden 
voorzien. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit 
gemonteerd worden in blok 2. Thuisvester is 
verzocht voor 2018  een begrotingspost op te 
nemen voor de besturingsvervanging in de ove-
rige twee blokken. 
 
Glazenwassen 
Dit jaar is voor het eerst het bedrijf Perfekt uit 
Oosterhout door WSG ingehuurd om al het 
buiten-glazenwaswerk uit te voeren, inclusief 
de vaste delen van de dubbele ramen in de zij-
gevels (niet in elke woning aanwezig). Door 
communicatiefoutjes bij zowel WSG als Perfekt 
is niet alles perfect verlopen tijdens de eerste 
sessie in juli. Er is beterschap beloofd voor de 
uitvoering van het glazenwassen op 19 decem-
ber aanstaande. Indien u dan ervaart dat de 
ramen bij u niet worden gewassen dient u dit 
direct, hetzij bij de glazenwasser dan wel bij 
(een lid van) de bewonerscommissie, te mel-
den. 
 
Reiniging liftwanden 
 In de week van 4 september hebben alle lift-
wanden een poetsbeurt gekregen zodat (het 
merendeel van) de krassen verdwenen is. Voor-
al bij het verhuizen (zowel komen als gaan) be-
staat de grootste kans dat er beschadigingen 
ontstaan, niet alleen in de lift. Maak de verhuis-
ploeg er op attent dat men omzichtig omgaat 
met de wanden in de gangen en de lift zodat 
alle bewoners langer kunnen genieten van een 
net complex. 
 
Elektrische deuropener. 
De loopdeur naast de schuifpoort in de par-
keerkelder is ook voorzien van een elektrische 
deuropener. U kunt van binnenuit met een druk 
op de knop deze loopdeur openen om, al of niet 
met een fiets aan de hand, het gebouw te verla-
ten. Omgekeerd kunt u met de sleutelscha-
kelaar boven de hellingbaan de deur openen en 

het complex weer betreden. De deur sluit in alle 
gevallen automatisch achter u, waardoor de 
kans op insluipers aanmerkelijk kleiner is ge-
worden. 
 
Fietsbeugels. 
Per blok zijn nabij de hoofdingang twee fiets-
beugels geplaatst. Hier kunt u of een bezoeker 
een fiets tegen plaatsen en naar behoefte met 
een ketting hieraan vastzetten. Met de plaat-
sing hopen we dat er geen rommeltje meer 
ontstaat door in het wild geplaatste fietsen. 
Tevens zorgt de plaatsing van de beugels ervoor 
dat de hoofdentree te allen tijde goed bereik-
baar blijft, ook voor bewoners en/of bezoekers 
in een rolstoel of scootmobiel. 
 
Energieverbruik. 
Op alle etages in ons complex is de verlichtings-
installatie, op voorspraak van de bewoners (via 
een enquête) aangepast waardoor er ’s nachts 
minder verlichting brandt. Ook in het trappen-
huis is een en ander aangepast. De verlichtings-
sterkte is niet noemenswaardig omlaag gegaan 
maar er wordt hierdoor wel behoorlijk wat 
energie bespaard. Eveneens is in de parkeerkel-
der in het kader van energiebesparing een groot 
aantal TL-armaturen aangepast door toepassing 
van led-elementen. 
WSG heeft aangegeven dat armaturen die in de 
toekomst vervangen moeten worden, zowel op 
de etages als in het trappenhuis, uitgevoerd 
zullen worden met ledverlichting waardoor een 
nog grotere besparing bereikt kan worden. Let 
wel: elke bewoner betaalt via de servicekosten 
mee aan de verlichting van de algemene ruim-
ten en zal dit dus, in positieve zin, in diens por-
temonnee gaan voelen. 
 
Knopcilinders. 
Begin dit jaar zijn bewoners via een enquête in 
de gelegenheid gesteld aan te geven of zij inte-
resse hadden om tegen sterk gereduceerd tarief 
een vervanging wilden van de voordeurcilinder 
door een knopcilinder. De knopcilinder heeft als 
voordeel dat, ook al is de deur van binnenuit op 
slot gedaan, de deur van buitenaf altijd met de 
sleutel te openen is. Bij  14 bewoners is door 
WSG een knopcilinder geplaatst. 
 


