
   
 

 
Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 6-11-2019. 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”,         
gehouden op 6 november 2019 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 25-09-2018 aan alle bewoners  is 
uitgereikt. 

 
 
1. Opening door de voorzitter (Aad Beljaars); 

Om 19.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. Bijzonder verwelkomd wordt 
mevrouw Tosca de Valk van Thuisvester. Vervolgens stelt de voorzitter de bestuursleden 
voor aan de aanwezigen. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 18 oktober 2018; 
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: 

- Sinds 1 januari 2019 behoren de woningen waarin wij wonen tot de vastgoedportefeuille 
van de stichting Thuisvester. In de loop van december 2018 is het operationele werk al ge-
leidelijk van WSG overgegaan op Thuisvester, vanaf 1 januari 2019 is onze verhuurder        
definitief “de Thuisvester” 
 

- In november 2018 heeft er een kennismakingsgesprek plaats gevonden tussen de commissie 
en vertegenwoordigers van Thuisvester, onder andere mevrouw Tosca de Valk, vanavond 
hier aanwezig, die zo dadelijk een en ander over Thuisvester zal vertellen. Namens WSG in 
het kader van de overdracht, de woonconsulente mevrouw Christa Berndt. Tijdens dat ge-
sprek is door zowel WSG als Thuisvester medegedeeld dat er in feite niets zou veranderen in 
de relatie verhuurder – huurder. Wel hebben wij als commissie de kans aangegrepen om 
een aantal wensen op de tafel te leggen inzake faciliteiten en onderhoud. Onder andere het 
energiegebruik, waar mogelijk vervanging van defecte armaturen door energiezuinge en - 
vriendelijke armaturen. Het groot onderhoud van de liften in het complex en de contracten 
met onder andere schoonmaak- en reparatiebedrijven. Dit alles zou inmiddels door Thuis-
vester moeten zijn bekeken en wij zullen binnenkort om een verdere reactie op deze verde-
re ontwikkelingen verzoeken. Wij hebben ons gerealiseerd dat Thuisvester en wij wederzijds 
aan elkaar zullen moeten wennen, een en ander is inmiddels wel gebeurd. 
 

- In de tijd sinds de vorige jaarvergadering is de lift in blok 2 inmiddels 2 keer defect geweest, 
de eerste keer meer dan een week, de tweede keer bijna een week, maar bij dat gebeuren is 
zeer snel een noodvoorziening in de vorm van trapliftjes geplaatst. Het blijft bij ons een bron 
van zorg. Immers de liften in ons complex zijn destijds geleverd door een inmiddels niet 
meer bestaand bedrijf. Het aan reserveonderdelen komen kan derhalve tot forse problemen 
leiden. Thuisvester heeft een opvangplan en groot onderhoud zou voor 2020 op de begro-
ting worden opgenomen. Inmiddels is ook de lift in blok 3 al een periode van 48 uur buiten 
bedrijf geweest. We wachten gezien de samenstelling van het bewonersareaal, onrustig af.  
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- Door de firma Perfekt is een actie uitgevoerd om de betonnen randen van de balkons te rei-
nigen,  en ook de metalen kozijnen van de ramen te behandelen. Als commissie hebben wij 
gevraagd wanneer de kozijnen op de balkons, alsmede de kozijnen van de penthouses zou-
den worden behandeld, hierover worden nu door Thuisvester en Perfekt afspraken ge-
maakt, dit bleek in eerste instantie niet duidelijk te zijn gecommuniceerd. U gaat hierover 
nader geïnformeerd worden. 
 

- De commissieleden houden regelmatig inspectierondes om te controleren of alle algemene 
voorzieningen naar behoren functioneren. Bij defecten wordt dit gemeld aan Thuisvester 
waarna reparatie volgt. U kunt zelf eventueel door u geconstateerde defecten vermelden op 
het formulier op het mededelingenbord in de kelder, tegenover de liftuitgang. 

 
- Verder is door Thuisvester de onderhoudstermijn van de verwarmingsketels gewijzigd van 2 

naar 3 jaar, overeenkomstig de overige complexen van Thuisvester.  
 

- Verder is er in september bij u een brief in de bus gevallen inzake schilderwerk dat door de 
firma Dictus schilderwerken zou worden uitgevoerd. Overleg met de firma Dictus heeft ons 
geleerd, dat het hier gaat om schilderwerk in openbare ruimten, u als bewoners zult hiervan 
in uw woning geen hinder van ondervinden. 

 
- Verder is de gemeente Oosterhout nog niet veel verder met de nieuwbouwplannen die er 

zijn voor het braak liggende stukje grond aan de overzijde van de Sint Antoniusstraat. Voor-
lopig zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten. 

 
- Tenslotte wil ik nog graag uw aandacht vragen voor een bron van ergernis van vele bewo-

ners en ook van ons als commissie. De papiercontainers die bij elk blok in de kelder staan, 
zijn uitsluitend voor papier en karton. Kartonnen dozen graag plat maken zodat er meer in 
de containers past. Helaas zijn er nog steeds bewoners die menen dat zij ook plastic- en al-
gemeen afval in de containers moeten dumpen. Spreek als u dat constateert, de betreffende 
bewoner er op aan, het staat in de gedragsregels, het wordt regelmatig genoemd en de in-
formatie bij de containers is ook duidelijk genoeg. Het is a-sociaal om deze containers voor 
andere zaken dan papier en karton te gebruiken. Ook willen wij nogmaals wijzen op het feit 
dat in de vluchtwegen, dat zijn de overlopen op elke verdieping en de trappenhuizen, geen 
belemmerende zaken als bloempotten, bijzettafeltjes of invalidenwagens mogen worden 
geplaats. Dit is in strijd met de brandweervoorschriften, net als deuren van de vluchtroute 
met blokjes of spieën open te laten staan. In het algemeen veiligheidsbelang verzoeken wij u 
zich hieraan te houden. Het zou namelijk heel erg fout kunnen gaan in geval van een calami-
teit. 
 

- In dat licht verzoeken wij u om de aan u uitgereikte leefregels nog eens door te lezen. Al was 
het alleen maar om te constateren dat u zich er wel aan houdt. 

  
- In de parkeerkelder wordt, na het aanbrengen van 10km/uur stickers gelukkig ook weer met 

een fatsoenlijke snelheid gereden. Namens alle medebewoners hartelijk dank. 
 

- Leefregels: Met betrekking tot het toelaten van bezoekers in het complex dienen de leef-
regels 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. Leest u nog eens 
rustig de leefregels door, maar liever nog: houd u zich er aan. 

 
 
 



3 
 

4.    Mevrouw Tosca de Valk, woonconsulente van Thuisvester, heeft zich vervolgens voorgesteld    
       en wat meer inzicht gegeven in de werkwijze van Thuisvester. Mevrouw de Valk is reeds     
       ruim 12 jaar werkzaam bij Thuisvester als woonconsulente. Haar belangrijkste werkgebied   
       ligt op het vlak van overlast zaken. Denk bijvoorbeeld aan huisdieren en of wangedrag van       
       bewoners. Thuisvester werkt met huismeesters. Voor ons complex is dat de heer Adel Salah,  
       echter in principe zijn deze kosten niet meegenomen in de huren van voormalige WSG wo- 
       ningen. Waar noodzakelijk zal de heer Salah ingeschakeld kunnen worden, maar de ex- 
       WSG woningen zijn voor hem geen prioriteit. In de loop van de tijd zal bij nieuwe bewoners  
       de component Huismeester meegenomen worden in de servicekosten.  De taak van huis 
       meester is het controleren op schoon, heel en veilig. Thuisvester heeft bij en na de overname  
       van de WSG complexen (een totaal van ca. 2.200 woningen een inventarisatie gemaakt van  
       de toestand van de woningen, in het kader van het opstellen van een meerjaren onderhoud  
       planning, het zogenoemde M.O.P. Onder andere het noodzakelijke onderhoud van de liften  
       is hierin meegenomen.                                                                                                                                     
       Binnenkort zal door Thuisvester worden aangeven hoe dat gaat worden aangepakt, waarbij  
       zowel het wooncomfort, de bereikbaarheid en de kosten voor deze operatie punten van aan 
       dacht zullen zijn. Een en ander zal in goed overleg met de bewoners worden uitgevoerd. Op  
       de vraag van mevrouw de Valk of er van de kant van de aanwezigen nog vragen waren voor  
       haar kwamen nog de volgende onderwerpen naar voren: 

- Bewoners die afhankelijk zijn van rolstoelen hebben mogelijk problemen bij calamiteiten, 
weigerende liften of bij zelfsluitende deuren. Het antwoord hierop is dat de afstellingen 
van deuren kunnen worden bijgesteld waar noodzakelijk en/of wenselijk. Bij calamiteiten 
als brand is het sowieso niet toegestaan de lift te gebruiken. In geval van brand en het 
niet kunnen gebruiken van de vluchtwegen is het raadzaam op een balkon te komen. 
Hulpverleners kunnen dan waar nodig personen van balkons af halen.  

- Is het plaatsen van sleutelkastjes naast de voordeuren geen extra risico op insluiping 
door onbevoegden? Antwoord hier is dat de sleutel in de kastjes alleen van de centrale 
beneden-deur per blok te gebruiken zijn. Het is een redelijk en qua risico aanvaardbare 
oplossing voor het toegang verlenen van onderhoudsbedrijven of zorg-hulpverleners. 
Een veel groter risico schuilt in het ongecontroleerd binnen laten van mensen die aan de 
beneden-deur bellen. Laat die alleen binnen als ze ook daadwerkelijk bij u moeten zijn.  

- Hoe werkt het melden van klachten? Antwoord hierop is dat voor klachten achter de 
huisdeur, dus in uw woning, de bewoner zelf contact opneemt met de klantenservice van 
Thuisvester. Voor klachten over algemene ruimten worden de klachten centraal via de 
bewonerscommissie gemeld. In de kelder tegenover de liftdeur hangt op het mededelin-
gen bord een lijst waarop klachten over centrale ruimtes kunnen worden gemeld. Daar 
gemelde klachten worden via de bewonerscommissie met Thuisvester gecommuniceerd. 

- Voor wat betreft duurzaamheidszaken is Thuisvester een visie aan het bepalen. Zodra 
hierover duidelijkheid is, bijvoorbeeld op voorzieningen voor elektrische auto’s, duur-
zaamheid, transitie van gas naar andere energiebronnen, zal Thuisvester hierover de 
bewoners informeren.  

        
5.   .De financiële stand van zaken van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven,            
       meegedeeld door de penningmeester; 

De penningmeester (Kees Sestig) geeft informatie over de jaarrekening waarbij aan inkom-
sten een bedrag van 275,00 staat, ontvangen van Thuisvester met een kassaldo              
(per 1-1-2018) van € 424.65 totaal  € 699,65.  
Aan de uitgaven kant staat als bedrag aan jaarlijks terugkerende) kosten voor de website 
een bedrag van € 69.00. Er resteert per 5 november 2019 een saldo van € 630.65 in kas. 
 

 
6.     Voor wat betreft de bestuurssamenstelling is de commissie op zoek naar kandidaten die  
        interesse hebben deel uit te maken van de commissie. Diverse commissieleden hebben te  
        kennen gegeven na een flink aantal jaren te gaan stoppen en we zijn derhalve op zoek naar  
        kandidaten die zich geroepen voelen mee te denken en praten over het wel en wee van ons  
        mooie wooncomplex. U vind als bijlage bij dit verslag een formulier waarop u uw interesse  
        kenbaar kent maken. Binnen niet al te lange tijd zullen we dan voor de geïnteresseerden  
        een bijeenkomst organiseren, waarop u ingelicht zult worden omtrent hetgeen de commissie  
        doet en regelt. 
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7.     Rondvraag, hier kwamen de volgende zaken aan de orde: 
        -   Hoe staat het met het onderhoud van de centrale afzuiginstallatie? Dat is nog nooit  
            schoongemaakt. Antwoord is dat de afzuiginstallatie bij Thuisvester in de planning staat  
            voor 2023 voor vervanging. Let op dit is planning hiervan kan afgeweken worden. De  
            commissie zal dit onder de aandacht van  Thuisvester houden. 
 

- Er staan rondom het complex zwarte boxen, waar komt dit vandaan? Antwoord: Door 
bewoners van de Sint Antoniusstraat (boven de Nettorama) waren klachten geuit over 
het aanwezig zijn van ratten. Aangezien er mogelijk ook rond ons complex overlast zou 
kunnen ontstaan is door Thuisvester aan de firma Rentokil opdracht gegeven ook bij ons 
deze boxen te plaatsen teneinde overlast te vermijden. 
 

- Een vraag omtrent het aanleggen van extra voorzieningen voor rolstoelgebruikers, zoals 
extra automatische deuropeners, kan door Thuisvester niet in behandeling worden ge-
nomen, Dit dient te worden aangevraagd via de gemeente in het kader van de WMO. 

 
- De heer Kloet heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt een lans te breken voor een 

activiteit welke hij in een gebied in Mexico ondersteunt.  Indien men gebruikte en/of 
eventueel defecte gehoortoestellen heeft, neemt hij die graag van u in ontvangst en hij 
zorgt er dan voor dat ze op een goede bestemming komen. 

 
- Een opmerking uit de vergadering was verder nog dat de deuren vanuit de ruimtes waar 

de papiercontainers staan opgesteld heel voorzichtig geopend moeten worden, aange-
zien het risico niet denkbeeldig is dat er net een auto (te) dicht langs de kant voorbij komt 
waardoor aan deur, auto of personen schade zou kunnen worden veroorzaakt.  

 
 
8. Sluiting van de vergadering; 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter eenieder voor diens aanwezigheid en in-
breng en bedankt mevrouw de Vlak van Thuisvester en de collega-commissieleden namens 
de bewoners voor hun activiteiten en sluit om 20.30 uur de vergadering, waarna enkele    
bewoners nog gebruik van de gelegenheid maken om nog na te praten onder het genot van 
een drankje  aangeboden door de commissie. 

 


