
 

 

   
 

 
Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 4-11-2020. 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”,          
gehouden op 4 november 2020 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 5-10-2020 aan alle bewoners         
is uitgereikt. 

 
 
1. Opening door de voorzitter (Aad Beljaars); 

Om 19.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter, de aanwezigen worden   
welkom geheten en de leden van de commissie worden aan de aanwezigen voorgesteld. 
Een en ander onder verwijzing naar de beperkende omstandigheden die de Corona maat-
regelen eenieder oplegt.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 6 november 2019;; 
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: 
 
-In een rare tijd, op de dag voordat vanavond om 10:00 er terecht weer nieuwe overheids-
maatregelen ingaan, hebben wij onze jaarlijkse bijeenkomst. Ik wil graag beginnen met u te 
bedanken voor uw opkomst, dat geeft toch nog een beetje het gevoel dat we het niet alleen 
voor ons zelf doen. 

 
-Vorig jaar hadden we hier de aanwezigheid van een medewerkster van Thuisvester als  
kennismaking, dit jaar zijn we in een situatie waar, van de 7 mensen die hier aan tafel zitten 
er 5 afscheid gaan nemen van de commissie. Ook in ons complex heeft Covid-19 toegesla-
gen, het is overal en beperkt ons allen in onze mogelijkheden. Onze gedachten zijn bij hen 
die hieraan helaas bezweken zijn en degenen die in de zorg zich uit de naad werken om ons 
allen te helpen. Het is begrijpelijk dat meerder personen er voor gekozen hebben om dit jaar, 
om die reden, niet op de bijeenkomst aanwezig te zijn, daarvoor alle begrip. 

 
-In het afgelopen jaar, sinds de vorige jaarvergadering van 6 november 2019, is er natuurlijk 
weer het nodige gebeurd. Bij de familie van Dongen in blok 3 heeft rond de jaarwisseling een 
stofexplosie plaats gevonden in het afzuigsysteem, waardoor hun complete woning moest 
worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn meerdere bewoners die 
worden geconfronteerd met een badkamer waarin de tegels loskomen, één van hen was ik 
en het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dat gerepareerd te krijgen. Bij Corry Bot 
is door een lekkage in één van de leidingen die in de vloer zijn ingewerkt lekkage ontstaan, 
wat ook weer pas na veel discussies en contacten gerepareerd is, ook hier met                       
gevolgschade, die weliswaar na enig aandringen door Thuisvester is vergoed.  

 
-Verder zijn dit jaar de verwarmingsketels schoon gemaakt en voorzien van bevestigings-
beugels en is het gebruikelijke ruitenwassen uitgevoerd, al dan niet tot tevredenheid van be-
woners. En natuurlijk waren er ook nu mensen die hun ramen niet dicht hadden gedaan.  
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-Zeer recent (en zelfs nog bezig), is het renoveren van de liftbesturing onder handen geno-
men in de blokken 1 en 3. Blok 3 met een valse start, maar volgens de monteurs die er mee 
bezig zijn, nu wel binnen de gestelde termijn. De tijd gaat het leren. Blok 2 had deze opfris-
beurt reeds enkele jaren geleden gehad. 

 
-Naar toezegging van Thuisvester zal in 2021 een volledige controle worden uitgevoerd van 
het rookmeldersysteem in de woningen, waarschijnlijk zelfs een komplete vervanging van de 
aanwezige rookmelders. Hierover volgt nog bericht van Thuisvester. In 2022 zal het        
komplete afzuigingssysteem onder handen worden genomen. Thuisvester overweegt nog of 
er een komplete vervanging moet gaan plaats vinden, of dat een renovatie voldoende en uit-
voerbaar is. 

 
-Vorige week is de kelder gereinigd en vandaag de gangen bij de bergingen. Door een mis-
verstand tussen Thuisvester en Perfekt zat dat oorspronkelijk niet in de opdracht, maar dat is 
na het nodige aandringen nu echter ook geregeld. Helaas was het voor 6 bewoners weer te 
veel werk om te voldoen aan de vraag om de parkeerplek leeg te maken zodat plafonds en 
vloeren gereinigd konden worden.  

 
-Deze houding is één van de redenen waarom diverse commissieleden stoppen met dit 
werk. Er is, met uitzondering van de nu aanwezigen zeer weinig begrip en medewerking op 
het gebied van onderhoud en gezamenlijk zorgen voor onze woonomgeving. Voorbeelden 
hiervan zijn o.a. het niet voldoen aan het verzoek de parkeergarage te ontruimen, het papier 
en dozen zo klein mogelijk in de afvalcontainers te doen, het plasticafval niet te vroeg buiten 
te zetten ivm het kweken van ongedierte, het melden van storingen, het simpelweg aanwezig 
zijn op de jaarlijkse bijeenkomst en zo zijn er nog meer dingen op te noemen. Gelukkig zijn 
er meerdere bewoners aanwezig  die wel op prijs stellen wat er door diverse commissieleden 
wordt gedaan. Maar over het algemeen hebben de meeste mensen er geen boodschap aan 
en kun je volop stank voor dank krijgen.  

 
-Vorig jaar is na de bewonersvergadering via een formulier aan alle bewoners gevraagd zich 
mogelijk aan te melden als lid van de bewonerscommissie. De reactie daarop was ”0”. Nu is 
de zelfde vraag bij de uitnodiging voor deze vergadering opnieuw gesteld en er is daarop 
van één persoon reactie gekomen, de heer Dilven, die zich heeft aangemeld. Bij één van de 
volgende punten komt dit nog verder aan de orde. 

 
-Aan het einde van het verslag van deze bijeenkomst zult u nog wat cijfers vinden die de   
betrokkenheid van bewoners illustreren. 

 
4. In deze en voorgaande weken is en wordt door de firma Otis in opdracht van Thuisvester 

Een renovatie uitgevoerd aan de liftbesturingssystemen en de bedieningspanelen. Na een 
valse start in blok 3, waarbij Otis na twee dagen de zaak heeft afgeblazen, aangezien men 
niet de juiste materialen had, Is het  werk in blok 1 inmiddels uitgevoerd en is blok 3 onder-
handen. Otis gaat er van uit, dat ditmaal alles binnen de aangegeven tijd gereed zal zijn. De 
tijd gaat het leren.  

 
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 1-1-2019) van € 457.30 totaal  € 732.30..  
Aan de uitgaven kant staat als bedrag aan jaarlijks terugkerende) kosten voor de website 
een bedrag van € 69.00en wat overige kosten resulterend in totaal uitgaven van € 100.99.  
Er resteert per 4 november 2020 een saldo van € 631,31 in kas. 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

6. Voor wat betreft de bestuurssamenstelling heeft de commissie na de jaarvergadering van  
        2019 een oproep gedaan aan alle bewoners om zich aan te melden als lid van de                  
        commissie, aangezien een aantal commissieleden aangegeven had aan het einde van het  
        jaar 2020 met hun werkzaamheden te zullen gaan stoppen. Hierop is geen enkele reactie  
        gekomen. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering 2020 is wederom een formulier mee    
        gestuurd, waarin de bewoners opgeroepen werden zich voor de commissie aan te melden. 
        Hierop is één reactie gekomen, te weten de heer Dirven. Van de huidige commissie zullen  
        vooralsnog de heren Schrouwen en Breedveld lid blijven. Zoals het er nu uitziet zullen er  
        derhalve voortaan drie mensen de commissie vormen. De bedoeling is dat de huidige leden  
        samen met de heer Dirven einde november 2020 zullen overleggen hoe nu verder te gaan.  
        De bewoners zullen van het resultaat van dit overleg op de hoogte worden gebracht. Mocht  
        het zo ver komen dat de commissie op zou houden te bestaan, zullen wij u op de hoogte  
        brengen langs welke weg Thuisvester het beste benaderd kan worden.  
 
7.     Rondvraag: ---  hier kwamen de volgende zaken aan de orde: 
        - Mevrouw Boers gaf aan dat zij in de gemeenschappelijke ruimte regelmatig uitwerpselen  
          van honden tegen komt. Een zeer smerige zaak. Zo lang niet bekend is van welke  
          hond/honden dit afkomstig zou zijn, kunnen wij hier niets anders aan doen dan de honden 
          eigenaren verzoeken zich sociaal te gedragen en er voor te zorgen dat honden hun          
          behoefte buiten het complex doen. In het geval wel bekend wordt wie dit veroorzaakt en  
          een rechtstreeks verzoek niet tot oplossing zal leiden, kan bemiddeling via Thuisvester  
          plaats vinden, waarbij als uiterste maatregel beëindiging van een huurovereenkomst zou  
          kunnen plaats vinden. 
        -De heer van Hulsel wees medebewoners nogmaals op het feit dat men niet zo maar      
         mensen, die aanbellen met een onduidelijke reden, geen toegang moet geven tot het      
         complex. Er lopen helaas voldoende kwaadwilligen rond die van onoplettendheid misbruik  
         willen maken. 
        -De heer Beijnon beklaagde zich over het feit dat reparaties van verlichting vaak lang op  
         zich laten wachten. De commissie geeft meldingen van defecten inde algemene ruimten     
         zo snel mogelijk door aan Thuisvester, waarop dan volgens afspraak binnen 14 dagen door  
         Thuisvester middels reparatie wordt gereageerd. Is er na 14 dagen geen reactie, is het zaak  
         dit bij Thuisvester te rappelleren, hetgeen door de commissie regelmatig wordt gedaan. We  
         hebben helaas deze mensen niet aan een lijntje, veelvuldig en door meerdere personen  
         klagen kan wellicht helpen. 
 
Aan het einde van de rondvraag bedankte mevrouw Hartendorp de commissie voor de geleverde 
werkzaamheden, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Daarna werd door de voorzitter, niets meer 
aan de orde zijnde, de vergadering gesloten. 
 
Begin december zal ons commissielid Bernard Bekman, samen met Ineke, terug verhuizen naar 
hun geliefde Den Haag. Hij is door de commissie reeds bedankt met een lekkere fles wijn voor de 
door hem verrichtte werkzaamheden. Hartelijk bedankt Bernard en een gelukkig en gezond leven 
in Den Haag. 
 
Helaas konden we door de in het wijkhuis geldende Coronamaatregelen de avond niet             
beëindigen met een drankje. Het alternatief, koffie of thee, werd door meerdere aanwezigen toch 
nog wel op prijs gesteld. 
 
Dan nog dit: 
 
Ons complex omvat 78 woningen, daarvan hebben zich 28 bewoners afgemeld voor de bijeen-
komst. Van 21 woningen zouden bewoners aanwezig zijn, 3 daarvan zijn echter zonder afmelding  
niet op komen dagen. Van de 78 woningen waren er dus 18 vertegenwoordigd, waarvan 7 leden 
van de commissie. Van 29 woningen is geen enkele reactie ontvangen. 
 
Op de vergadering van 2019 waren eveneens slechts 22 woningen vertegenwoordigd. De vraag 
is dus wat de toegevoegde waarde van de commissie is. Wellicht is het beter wanneer alle bewo-
ners zelf zorgen voor wat hen stoort in ons complex en dat regelen met de verhuurder. 


