
 

 

 
 

 

 

Nieuwsbulletin bewonerscommissie De Hooge Molen 18-2-2021 

 

Beste medebewoners, hierbij het nieuwsbulletin van de bewonerscommissie De Hooge 

Molen. Wij willen als commissie u, als bewoners op de hoogte houden van de zaken waar wij 

onder mee bezig zijn. 

 

1) Onverklaarbare verschillen in de huurprijzen van identieke appartementen 

binnen De Hooge Molen. 

 

Er is door de bewonerscommissie een enquête gehouden om met de hulp van uw gegevens 

betreffende de huur van uw appartement en eventuele parkeerplaats, inzicht te krijgen of er 

inderdaad grote verschillen zijn en of deze te verklaren zijn. 

 

De eerste conclusie is dat er inderdaad (grote) verschillen zijn in sommige gevallen en die zijn 

voor ons niet te verklaren. Hierover heeft de bewonerscommissie vragen gesteld aan 

Thuisvester, met de vraag of ze deze vreemde verschillen kunnen verklaren. 

Hierop is nog geen duidelijk antwoord gekomen, er wordt nu een datum geprikt om een 

onlineoverleg (i.v.m. corona) te houden tussen de bewonerscommissie en Thuisvester om hier 

verder over te praten. Verdere info hierover volgt nog.  

 

Helaas is de eerste afspraak op 12 februari door Thuisvester afgezegd. Mogelijk 
moesten er nog wat zaken opnieuw worden bekeken. De nieuwe afspraak is nu 
vastgelegd op 3 maart 2021 om 13:30.  
 
 

2) Brief van Thuisvester over deelname aan het zonnepanelen project.  

 

Diverse mensen hebben ons benaderd over de betrouwbaarheid van dit project en de vraag 

wat als je over een paar jaar gaat verhuizen?   

 

Wat betreft de betrouwbaarheid menen wij te kunnen zeggen dat het hier om een bonafide 

aanbieding gaat. U kunt hier geen buil aan vallen, deze éénmalige investering kan vele malen 

zijn inleg opleveren. Zou u na anderhalf jaar verhuizen, dan heeft u toch al een keer die              

€ 100,- korting op uw energierekening gekregen en is er alleen sprake van derving, niet van 

verlies. Onze mening?  Gewoon doen!.  
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Met vriendelijke groet, 

De bewonerscommissie van De Hooge Molen 
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