
   
 

 

Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 18-10-2018. 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”, gehou-
den op 18 oktober 2018 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 11-09-2018 aan iedereen is uitge-
reikt. 

 
 
1. Opening door de voorzitter (Gerard van Ballegooijen); 

Om 19.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. Hij geeft aan dat deze jaar-
vergadering de laatste is onder de eigendom van WSG, de volgende zal onder de eigendom 
van Thuisvester zijn. Onder punt 5. van deze agenda zal hij hierop dieper ingaan. 
De voorzitter stelt de bestuursleden voor aan de aanwezigen. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 17 oktober 2017; 
Er worden door de aanwezigen geen op- of aanmerkingen op het verslag gemaakt. 
 

3. Wat is er het afgelopen jaar zoal gebeurd, verslag van de secretaris: 
a. vervanging liftbesturing blok 2 met tijdelijke trapliften; 

Begin dit jaar is de liftbesturing in blok 2 vervangen nadat gebleken is dat de liftbesturing 
in alle blokken verouderd is en vervangingsonderdelen voor dit systeem niet meer be-
schikbaar zijn. Nadat er trapliften gemonteerd waren in het trappenhuis duurde het nog 
enkele weken vooraleer de besturing werkelijk vervangen werd; de lift is 6 dagen volledig 
buitenwerking geweest. De vervanging van de liftbesturing van de blokken 1 en 2 zal 
plaatsvinden onder supervisie van Thuisvester, er is nog geen tijdpad bekend maar de 
bewoners van deze blokken zullen er rekening mee moeten houden dat er overlast zal 
ontstaan door de buitengebruikstelling van de lift. 

b. WSG is gevraagd om realisatie toiletvoorziening voor schoonmaaksters; 
Gebleken is dat de schoonmaaksters niet beschikken over een toiletvoorziening in dit 
complex, daarvoor maken zij gebruik van de voorzieningen bij de Nettorama. 
Omdat dit naar de mening van de commissie anno 2018 niet meer zou moeten voorko-
men is gekeken naar de mogelijkheid in het complex een toiletvoorziening te realiseren. 
In de hydrofoorruimte van blok 2 zijn mogelijkheden aanwezig om een voorziening te 
maken en WSG is gevraagd hierin te voorzien. Omdat WSG geen investeringen mag 
doen (financiële situatie) is dit verzoek door hen afgewezen. Nadat de overdracht naar 
Thuisvester heeft plaatsgevonden zal dit nogmaals op de agenda geplaatst worden. 

c. het wassen van de ramen is niet correct uitgevoerd, zelfs bij de herhaling heeft de gla-
zenwasser steken laten vallen. Zal niet meer gebeuren!!; 
Vanaf de oplevering van dit complex zijn door een fout in de opdrachtverlening aan de 
toenmalige glazenwasser niet alle ramen, die onbereikbaar zijn voor bewoners, gewas-
sen met als gevolg dat bewoners zelf halsbrekende toeren moesten uithalen om het vas-
te deel van de dubbele ramen in de zijgevel (slaapkamers) te wassen. Het huidige gla-
zenwassersbedrijf (Perfekt) heeft wel de correcte opdracht verkregen maar door interne 
miscommunicatie is de uitvoering de eerste malen niet goed verlopen. Er is zelfs een ex-
tra wasbeurt uitgevoerd om tegemoet te komen aan de opdracht.  
Voor 12 november 2018 is de volgende wasbeurt gepland, welke zoveel als mogelijk tra-
ditioneel zal worden uitgevoerd (wassen en zemen), en zal er worden toegezien op een 
correcte uitvoering. Indien een bewoner van mening is dat er niet goed gewassen is 
dient dit direct kenbaar gemaakt te worden aan de glazenwasser met het verzoek het 
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gebrek te herstellen (opnieuw wassen). In verband met de bereikbaarheid kan het zijn 
dat enkele ramen met osmose gewassen worden (daarbij wordt niet gezeemd). 

d. nieuwbouw locatie Heidehof, stand van zaken; 
Met de realisatie van een nieuw gebouw van 3 bouwlagen op de plaats waar vroeger 
buurthuis Heidehof heeft gestaan kan een hogere geluidsbelasting op de gevels van ons 
complex ontstaan (door reflectie van wegverkeerslawaai). Bij de eerste presentatie van 
het ontwerp is door de bewonerscommissie naar de gemeente een inspraakreactie ge-
geven met het verzoek bij de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan hier-
mee rekening te houden. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
moest het akoestisch rapport nog worden gemaakt; zodra dit beschikbaar is zal bezien 
worden of er rekening is gehouden met de inspraakreactie en of er verdere stappen on-
dernomen dienen te worden. Via de nieuwsbrief en informatie op de website zult u op de 
hoogte worden gehouden. 
 

Toegevoegde punten:   
e. zakhouder voor bladafval in oud-papierruimte blok 2; 

Een bewoner van ons complex stelt zich beschikbaar voor het opruimen van het bladaf-
val dat zich vooral in de herfst en winter verzamelt op en rond de inrit van de parkeerkel-
der. Daartoe is een zakhouder aangeschaft waar in een afvalzak het blad verzameld kan 
worden. De bewonerscommissie heeft er mee ingestemd dat deze zakhouder gestald 
kan worden in de oud-papierruimte van blok 2. 

f. reinigen vloerbedekking van alle lifthallen; 
Nadat op 15 maart 2017 de vloerbedekking van de lifthal van de 1

e
 verdieping in blok 3 

als proef werd gereinigd is gebleken dat er een goed resultaat werd bereikt en dat nu 
ruim een jaar later de vloerbedekking niet extra vlug vervuilt of anderszins lelijk wordt. 
Daarom zullen alle vloeren van de lifthallen (behalve de 1

e
 verdieping van blok 3) bin-

nenkort gereinigd worden. Dit kan voor de bewoners leiden tot enige (geluids)-overlast 
en een verstoorde bereikbaarheid van de woning. 
 

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 rookverbod in de algemene 
ruimten wordt nogmaals onder de aandacht gebracht; 
a. Roken in de algemene ruimten van het complex, inclusief de garage is niet toegestaan;  
b. Het uitkloppen van kleden over de balustrade is verboden; 
c. Het buiten de gevel hangen van dekbedden of kleden is niet toegestaan; 
d. Plantenbakken moeten op het balkon aan de binnenzijde van de balustrade hangen; het 

watergeven mag niet hinderlijk zijn of overlast geven voor onderburen; 
e. In de oud-papiercontainers mag uitsluitend papier en karton worden gestort; karton van 

verpakkingen dient zodanig verkleind te worden dat dit geen onnodige vulling van de 
container veroorzaakt. Er mogen geen drankenkartons, plasticfolies of etensresten in de 
container gedeponeerd worden; 

f. Indien uzelf of een huisdier een verontreiniging veroorzaakt in de algemene ruimten, in-
clusief lift, ruimt u dit direct zelf op; 

g. Post die niet voor u bestemd is legt u niet op het tafeltje maar stuurt u (gratis) terug naar 
de afzender met “adres onbekend”; 

h. Reclamefolders waar u geen behoefte aan hebt legt u niet op het tafeltje maar voert u af 
naar de oud-papiercontainer; 

i. Personen die aanbellen voor een collecte laat u niet binnen. Indien u een bijdrage wilt 
doen gaat u zelf naar beneden en houdt deze persoon/personen buiten het gebouw. Het 
is ongewenst dat deze persoon/personen zelf door het complex gaat/gaan zwerven. 

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

Per 1 december 2018 vindt de eigendomsoverdracht van het complex plaats naar Thuisves-
ter. Vanaf dan zal uw huur ook overgemaakt moeten worden naar de nieuwe eigenaar. Be-
gin november zal door WSG bij elke bewoner een nieuwsbrief worden bezorgd waarin uit-
voerig zal worden ingegaan op alle aspecten die met de overgang naar Thuisvester gemoeid 
zijn. Ook Thuisvester zal spoedig daarna een welkomstbrief in de bus stoppen. Per 1 januari 
2019 houdt WSG op te bestaan. 
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De bewonerscommissie heeft een uitnodiging ontvangen om met WSG op 2 november ken-
nis te maken met en voor overleg met de woonconsulent van Thuisvester waarna een ge-
zamenlijk bezoek aan ons complex gebracht wordt. In het overleg komt het in november 
2017 door de bewonerscommissie uitgebrachte wensenpakket aan de orde, aangevuld met 
zaken die in de loop van dit jaar tevens als wens zijn bepaald. 
 

6. De financiële stand van zaken van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven, meege-
deeld 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 2017) van 
€ 55,29 en een donatie van € 45,00, totaal € 400,29.  
Aan de uitgavenkant staan bedragen voor uitgevoerd drukwerk en (jaarlijks terugkerende) 
kosten voor de website tot een totaal van € 83,05. Er resteert thans een saldo van € 317,24 
in kas. 
 

7. Bestuurssamenstelling: De huidige secretaris heeft aangegeven in verband met zijn gezond-
heid zijn functie op te willen geven en gewoon lid te willen worden. Binnen het huidige be-
stuur, bestaande uit 7 personen, heeft reeds een “verkiezing” plaatsgevonden en zijn een 
voorzitter, secretaris en penningmeester bepaald. Tijdens de vergadering worden de nieuwe 
namen algemeen bekend gemaakt. De huidige secretaris zal nog wel het verslag van deze 
vergadering verzorgen en distribueren; ook zal hij de website www.dehoogemolen.nl blijven 
bijhouden; 
De (oud-)secretaris wordt als blijk van dank een bloemenbon overhandigd. 
Het bestuur zal met ingang van 19 oktober bestaan uit: 
Aad Beljaars   Sint Antoniushof 85  voorzitter 
Gerard van Ballegooijen  Sint Antoniushof 129  secretaris 
Kees Sestig   Sint Antoniushof 89  penningmeester 
Toon Schrauwen   Sint Antoniushof 25  lid 
Gabriël Breedveld   Sint Antoniushof 101  lid 
Jan Franse   Sint Antoniushof 103  lid 
Bernard Bekman   Sint Antoniushof 155  lid 
 

8. Rondvraag: U kunt zelf punten naar voren brengen die u van belang vindt voor uzelf of alle 
bewoners in het complex; 
- Mevrouw van Rossum: De taluds zijn erg smerig. kan het gras vervangen worden door 

beplanting met stekels waardoor er geen honden meer komen? 
Dit aspect is vaker aan de orde geweest bij WSG maar omdat zij niet mogen investeren 
in iets anders is en wordt er niets aan gedaan. Dit punt zal worden toegevoegd aan de 
wensenlijst voor Thuisvester;  

- Mevrouw Welten: Kan de recreatieruimte in Paulusveste gebruikt worden voor vergade-
ringen? 
In het verleden is door de bewonerscommissie meermaals overleg geweest met zowel 
Thuisvester als de gebruikers van de ruimte. Door Thuisvester noch door de gebrui-
kers/bewoners wordt toestemming gegeven dat derden gebruikmaken van deze ruimte. 
Mogelijk dat door de eigendomsverandering van ons complex er een nieuwe kans ont-
staat. Ook dit punt wordt toegevoegd aan de wensenlijst; 

- Mevrouw Welten: Ik heb een scootmobiel maar die mag ik niet stallen in de scootmobiel-
ruimte. Wat is de reden? 
De oplaadruimte voor scootmobielen is alleen bedoeld voor gebruik door personen die 
om medische redenen gebruik moeten maken van een scootmobiel. 

- De heer Sestig: Het zou prettig zijn als er bewoners zijn die willen meehelpen bij het 
sneeuwruimen. 
Er zijn al enkele personen die zich tijdens de vergadering hebben gemeld om vrijwillig 
mee te helpen bij het onkruidvrijhouden van de omgeving van het complex en in voor-
komende gevallen voor het ruimen van sneeuw bij de hoofdingangen en vluchtwegen. 

- De heer Snoeren: De roosters onderaan de inrit van de parkeerkelder maken veel herrie 
bij het in- en uitrijden van auto’s; 
Door ondeskundig handelen van een schoonmaakbedrijf zijn de roosters vervormd ge-
raakt waardoor ze niet meer vlak lagen in de omrandingen. Recent zijn de roosters ge-
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controleerd en waar nodig gevlakt. Nu liggen de roosters weer stabiel in de omrandin-
gen; 

- De heer Snoeren: Bij de hoofdingang worden door bezoekers sigarettenpeuken achter-
gelaten, wie ruimt dat op? 
U kunt de personen die deze overlast veroorzaken zelf aanspreken op hun gedrag. Op-
ruimen van zaken buiten het gebouw behoort niet tot de opdracht van het schoonmaak-
bedrijf; 

- Mevrouw Bot: De huur voor een parkeerplaats in de kelder wordt apart in rekening ge-
bracht; de parkeerplaats moet ik toch blijven betalen ook als ik geen auto heb. Waarom 
is dat? 
Op grond van het huurcontract worden woning én parkeerplaats gezamenlijk verhuurd. 
Indien een parkeerplaats door uzelf niet wordt gebruikt kunt u deze onderverhuren aan 
een andere bewoner van het complex die of geen eigen parkeerplaats heeft of een 
tweede parkeerplaats wil hebben. De onderhuur eindigt altijd op het moment dat de 
rechtmatige huurder de huur opzegt resp. de woning verlaat; 

- Mevrouw Hartendorp; de lamp in het bergingenblok bij mijn berging is nog steeds niet 
gemaakt terwijl ik dat wel gemeld heb op het formulier in de kelder; 
Er is driemaal een reparatieverzoek ingediend bij WSG. WSG heeft gemeld dat er op-
dracht is gegeven aan Van Dijk om de lamp te vervangen. Ondanks dat dit bedrijf andere 
reparaties heeft verricht in dit complex heeft men deze lamp toch vergeten/overgeslagen. 
Er wordt aandacht aan geschonken; 

- De heer Schrauwen: lampen in lifthal en trappenhuis werken niet altijd. Hoe zit dit? 
In de lifthal brandt overdag 1 lamp (direct voor de lift) en ’s nachts branden er drie stuks; 
in het trappenhuis branden alleen ’s nachts de wandlampen. Een en ander is voortge-
komen uit de aanpassing voor energiebesparing waarvoor een enquête onder alle be-
woners heeft plaatsgevonden; 

- De heer Breedveld: Roken is in de openbare ruimten verboden, toch zie ik peuken op de 
parkeergaragevloer liggen. Hoe kan dat? 
Een van de, nu vertrokken, schoonmaaksters rookte in de parkeerkelder. Het is inder-
daad ten strengste verboden in de algemene ruimten van het complex te roken; 

- Mevrouw Lansbergen: Bij mij begon een rookmelder te piepen en ik wist niet wat te 
doen. Het bleek een batterij te zijn die vervangen moest worden. Wie doet dat? 
In elke woning bevindt zich een rookmelder, in de penthouses bevinden zich drie rook-
melders. De melders zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en tevens voorzien van een 
9-Volts-batterij die in geval van stroomuitval de melder paraat houdt. Middels piepsigna-
len geeft de batterij aan wanneer deze vervangen moet worden. De vervanging is de 
verantwoordelijkheid van de bewoner. Lees ook de instructie op onze website 
www.dehoogemolen.nl. 
Rookmelders dienen eenmaal per jaar te worden gereinigd (door de bewoner) en gaan 
maximaal 10 jaar mee. De verhuurder is om informatie gevraagd over de vervanging van 
alle melders. 

- De heer Schrauwen: Verkeer over de Sint Antoniusstraat geeft overlast door stof en ge-
luid en rijdt veel te hard. Ik kan eigenlijk niet eens op het balkon zitten.  
Geluidhinder is een onderdeel van wonen aan een drukke straat. Indien overlast wordt 
ervaren door verkeersovertredingen dient men zelf de politie te bellen; dit is geen zaak 
voor de bewonerscommissie; 

- Mevrouw van Aart: Er wordt vaak veel te hard gereden in de parkeerkelder.  
U dient zelf deze personen daarop aan te spreken. 
 

9. 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 20.00 uur de verga-
dering.  

 
10. Napraten met een drankje. 

Enkele bewoners maken gebruik van de gelegenheid om nog na te praten onder het genot 
van een drankje. 

 


