
   
 

 
Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 3-11-2021. 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”, gehou-
den op 3 november 2021 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die op 30-9-2021 aan alle bewoners is uit-
gereikt. 
 
1. Opening door de voorzitter (Johan Dilven); 

Om 19.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter, de aanwezigen worden wel-
kom geheten en de leden van de commissie worden aan de aanwezigen voorgesteld.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 4 november 2020; 
Er worden door de aanwezigen geen op- of aanmerkingen op het verslag gemaakt en het 
verslag is hiermee goedgekeurd. 
 

3. Wat is er het afgelopen jaar zoal gebeurd, verslag van de secretaris: 
Aan het einde van de vorige jaarlijkse bijeenkomst op 4 november 2020, was er een situatie     
ontstaan, waarbij het zeer twijfelachtig was of er nog wel levensvatbaarheid was voor de          
bewonerscommissie. Meerdere leden beëindigden hun deelname aan de commissie door 
diverse omstandigheden. Na een laatste commissievergadering eind december 2020 is er 
uiteindelijk besloten dat de commissie in een afgeslankte vorm zou doorgaan. De samenstel-
ling werd zoals die hier voor u zit, met daarbij, voor het onderhoud van de website en als 
vraagbaak bij technische problemen, Jan Franse die zich daarvoor beschikbaar stelde, het-
geen uiteraard in dank werd aangenomen. 
 
Eén van de redenen om toch als vertegenwoordiging van alle bewoners door te gaan was de 
vreemde situatie inzake de verschillen qua huurprijzen. De vreemde verschillen kwamen bo-
ven drijven ten gevolge van het verhuizen van Bernard en Ineke Bekman, waardoor (in het 
geval van de penthouses) extreme, vreemde huurprijsverschillen duidelijk werden. Hierover 
later meer. 
  
In het eerste halfjaar zijn in alle woningen de rookmelders vervangen, nadat we daar al di-
verse malen op hadden aangedrongen. De kwaliteit zou hoger moeten zijn en ze kunnen er 
nu weer 10 jaar tegen. Ook de afzuiginstallatie is onder handen genomen. In een groot aan-
tal woningen is als gevolg hiervan de centrale unit vervangen. Dit betrof units die hier al 
sinds de bouw in 2006/2007 draaiden. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de brand-
veiligheid van de centrale afzuiginstallatie, mogelijk komen er nog aanpassingen in de vorm 
van terugslagkleppen. Zodra hierover meer bekend is, wordt u door Thuisvester geïnfor-
meerd. 
 
Ook heeft Thuisvester de verlichtingsarmaturen in de meeste openbare ruimtes vervangen. 
De vierkante traditionele armaturen zijn vervangen door ronde LED-armaturen. Dat wanneer 
je een vierkant armatuur weghaalt en vervangt door een rond armatuur met kleinere afmetin-
gen, iets moet worden aangepast aan het schilderwerk is na enig aandringen van de com-
missie ook door Thuisvester geregeld. Helaas had men daarvoor niet overal de juiste hulp-
middelen bij zich, derhalve zijn we nog steeds bezig om ook in blok 1 (en naar blijkt in blok 3 
op de 6de etage) dit definitief voor elkaar te krijgen. Hoewel wij waarschijnlijk nu weer vanuit 
de ruimte zichtbaar zullen zijn door de hoge lichtintensiteit, moet het resultaat toch zijn dat 
de verbruikskosten lager liggen dan voorheen met de aangepaste hoeveelheid armaturen. 
We zullen het zien op de jaarafrekening. 
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We zijn nog niet helemaal klaar met Covid-19. Ook in ons complex heeft dit tot trieste toe-
standen geleid. Wij hopen dat een volledige vaccinatie bij iedereen zal leiden tot een spoe-
dige uitbanning van deze nare aandoening. Tot die tijd hopen we dat u allen gezond blijft. 
 
Begin van het jaar was er het plan van de gemeente om de bomen voor ons complex te ver-
wijderen. In het gebouw met koopappartementen naast ons hadden enkele bewoners proble-
men met het feit dat de boom die daar voor het gebouw stond licht wegnam uit de woningen. 
Dan alles maar weg meende de gemeente toen, we hebben daar echter bezwaar tegen aan-
getekend en de gemeente heeft het plan voor ons complex ingetrokken. 
 
Op 15 oktober heeft nog een gesprek met Thuisvester plaats gevonden over de frequente 
lift- storingen en de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Beiden een bron van on-
genoegen voor nogal wat bewoners. In zijn algemeenheid hebben we bij ons laatste overleg 
met Thuisvester aangedrongen op een adequatere aanpak van reparatie meldingen. Er gaat 
vaak nogal wat tijd overheen voordat een reparatieverzoek wordt uitgevoerd. Een vervolgge-
sprek staat voor eind november op de rol.  
 
Helaas was ook dit jaar weer door een aantal bewoners geen rekening gehouden met het 
schoonmaken van de kelder. Er zijn meerdere auto’s en andere vervoermiddelen blijven 
staan. Aan Perfekt is gevraagd voortaan eerder en duidelijker te communiceren wanneer 
deze schoonmaak zal plaatsvinden. Er waren enkele bewoners die dit niet tijdig hebben 
meegekregen. 
In november zullen de bewoners van de blokken 1 en 2 nieuwe overburen gaan krijgen, dan 
wordt de nieuwbouw aan de overkant opgeleverd en zullen de eerste bewoners daar hun in-
trek nemen.   

 
-  Verderop in het verslag van de bijeenkomst zult u nog wat cijfers vinden die de betrokken-
heid van de bewoners illustreren. 

 
4.    De stand van zaken omtrent de huurprijzen; 

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben we een volledige enquête uitgevoerd naar de       
verschillen in huurprijzen. We zijn als commissie diverse keren met Thuisvester in overleg        
geweest. Een resultaat schijnt het afschaffen van de separate huurvergoeding voor de par-
keerplekken te zijn. Dit was vanzelfsprekend welkom, maar gaf niet voor alle bewoners 
vreugde. Immers van de 78 woningen zijn er 58 met een toegewezen parkeerplek. Verdere 
vragen van onze kant zijn door Thuisvester doorgeschoven naar 2022. In het eerste kwartaal 
van het volgende jaar verwacht men een complete inventarisatie van het in beheer zijnde 
woningbestand te hebben, alsmede een idee wat men wil gaan doen met de verschillen die 
nu zijn ontstaan. Dit door de oververhitte woningmarkt en het feit dat Thuisvester een ge-
mengde portefeuille heeft van woningen die onder en boven de huurgrens liggen.           
Uiteindelijk zal de Raad van Toezicht met een uitspraak gaan komen, waarna wij weer in        
overleg gaan met het bestuur van Thuisvester. We hebben hierover geen hooggespannen        
verwachtingen. In principe doet Thuisvester niets ongeoorloofds, we blijven echter de        
vreemde verschillen voor identieke woningen in één complex vreemd vinden en bekritiseren.  
We zullen als commissie verder te rade gaan bij ter zake deskundigen en wij zullen u zodra        
er iets nieuws te melden is daarvan op de hoogte stellen. 

   
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 31-12-
2020) van € 494.56, totaal € 769.56. 
Aan de uitgavenkant staat aan jaarlijks terugkerende kosten voor de website een bedrag van 
€ 70,89 en wat overige kosten (bijvoorbeeld drukwerk) resulterend in totaaluitgaven van  
€ 95,89. 
Er resteert per 2 november 2021 een saldo van € 673,67 in kas. 

 
 6.   Onderhoud: een heet hangijzer; 

Dit is een onderwerp waarover we vaak in overleg zijn met Thuisvester, onze verhuurder. Al-

dus onze voorzitter, Johan Dilven. 
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Johan ging in op de kwaliteit van de door schoonmaakbedrijf Perfekt verrichtte werkzaamhe-

den, hetgeen nogal eens te wensen over laat. In overleg met Thuisvester wordt nu een en 

ander beter gemonitord, waarbij wij klachten van de bewoners verzamelen. Hiermee en hier-

over zullen wij met Thuisvester in gezamenlijk overleg werken aan verbetering van het gele-

verde. De servicekosten welke wij als bewoners betalen, worden mede hiervoor gebruikt, we 

mogen hier dus zeker kritisch op ageren. Dit geldt ook voor de kwaliteit van het 2x per jaar 

ramen wassen door Perfekt. 

 

Uiteraard is het ook belangrijk dat wij als huurders zelf geen afval laten rondslingeren binnen 

de gebouwen en indien nodig de door u en ons zelf veroorzaakte vervuiling opruimen. 

 

Wij hebben bij Thuisvester aangedrongen op een betere regie in en betere controle op, het 

afwerken van de gemelde (technische) storingen binnen het complex door de door Thuisves-

ter ingehuurde aannemers. Thuisvester is bezig met het verbeteren van het proces van con-

trole en nazorg voor dit soort klachten. Ook hier zullen wij kritisch zijn en blijven voor wat be-

treft de snelheid en de kwaliteit bij het oplossen van klachten en gebreken.  

 

Voor wat betreft het melden van een storing/klacht zijn er 2 situaties  

A. Een storing/klacht achter uw voordeur, (dus in uw woning). 

Deze dient u zelf te melden bij de klantenservice van Thuisvester. Komt u er niet uit met 

Thuisvester dan kunnen we als bewonerscommissie proberen hier meer druk op te zetten 

 

B. Een storing/klacht in de algemene ruimtes (zoals entree, trappenhal, garage, lift etc.)            

Deze kunt u kenbaar maken op de lijst op het bord bij de uitgang van de lift in de parkeerga-

rage, deze worden dan doorgegeven aan Thuisvester door de leden van de bewonerscom-

missie. U kunt ook deze storing/klacht mailen naar het bekende email-adres van de bewo-

nerscommissie: info@dehoogemolen.nl  

 

Door het centraal melden kan de bewonerscommissie een vinger aan de pols houden over 

het aantal en soort van klachten en storingen en de reparatietijd hiervan. Nogmaals, dit be-

treft de algemene ruimtes. We kunnen dan zien of storingen regelmatig voorkomen, zoals 

bijvoorbeeld bij de liften en hierover met Thuisvester in overleg treden. 

 

En mocht u iets opmerken wat geen storing is maar een punt van aandacht, zoals we bij-

voorbeeld een melding kregen over de screens aan de zuid- en west kant van het complex 

die in de loop der jaren erg vuil zijn geworden. Deze vervuiling kan de levensduur van de 

screens negatief beïnvloeden…dat zijn ook dingen die wij dan ook graag horen om met 

Thuisvester te overleggen wat hieraan kan worden gedaan. 

 

Er gaan best wel veel dingen goed, maar er is ook nog het nodige te verbeteren en wij hel-

pen daar als bewonerscommissie Thuisvester graag mee, vooral als het in het belang is van 

de   huurders van De Hooge Molen. 

 

7.     Het voortbestaan van deze commissie in deze vorm. 
Zoals medegedeeld in het jaaroverzicht is er een tijdje sprake geweest van het opheffen van 
de bewonerscommissie. Het onduidelijke verhaal rondom de huurprijzen was echter de drijf-
veer om er toch mee door te gaan, weliswaar in de reeds eerder gememoreerde afgeslankte 
vorm. 
 
Tijdens de vergadering is aan de aanwezigen de vraag gesteld of men wilde instemmen met 
het voortbestaan van de commissie in de huidige vorm, of dat er behoefte was aan een ver-
kiezingsronde voor een nieuwe samenstelling van de commissie. Bij handopsteking heeft de 
vergadering met een vrijwel unanieme meerderheid aangegeven de commissie in de huidige 
samenstelling te willen handhaven. Onder dankzegging voor het gestelde vertrouwen heeft 
de commissie deze bevestiging aanvaard. 
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Dan nog even dit:  
Opkomstcijfers: van 78 woningen 59 reacties op de uitnodiging, waarvan 38 ja en 21 nee.         
Vanuit 19 van de 78 woningen is helemaal geen reactie gekomen, derhalve 76% reactie.  
49% van de woningen is vanavond vertegenwoordigd, meer dan in de afgelopen 7 jaar is 
voorgekomen. Opmerkelijk is, dat op de vraag naar een vergadering in de middag of de 
avond door 20 bewoners is aangegeven dat de avond de voorkeur heeft, terwijl 25 bewoners 
hebben aangegeven de voorkeur aan de middag te geven. Verder hebben 13 bewoners aan-
gegeven geen voorkeur te hebben. Totaal 74% respons. Tijdens de vergadering is bij hand-
opsteken definitief gekozen voor het handhaven van de avond als moment voor de bijeen-
komst.   
 

8.    Rondvraag:  
Er waren diverse vragen over hoe nu verder met de huurprijzen. Op dit moment is hetgeen in 
punt 4 gemeld is, de stand van zaken. Wij zullen verder in overleg met ter zake deskundigen 
ons verder voorbereiden op het vervolg van het overleg met Thuisvester. 
 
Op de vraag omtrent de intensiteit van de verlichting in de algemene ruimten is geantwoord 
dat Thuisvester dit zo heeft geregeld. Buitensluiten van licht kan worden geregeld door het 
glas in uw voordeur af te dekken. 
 
Op het plan om via een petitie aan de gemeente om aandacht te vragen voor de verkeerssi-
tuatie in de Sint Antoniusstraat werd positief gereageerd. Mevrouw van Leeuwen en de heer 
Maassen hebben hun medewerking hierin toegezegd. Verder overleg volgt. 
 
De vraag van de heer Beijnon om als ontmoetingsplaats gebruik te kunnen maken van ruim-
tes in, of de Paulusstate, of het pand waarin Nettorama is gevestigd, is reeds eerder onder 
de aandacht geweest en zal door Thuisvester niet worden toegestaan. 
 
Op de vraag om in de winter bij sneeuw of gladheid tijdelijk papier in de voormalige papier-
hokken te mogen opslaan is in principe geantwoord dat dit beperkt zou kunnen gebeuren. 
Wellicht is het aan te bevelen om één van uw buren te vragen uw papier even mee te nemen 
naar de papier-container. Samen moeten we immers veel kunnen oplossen? 
 
Extra aandacht werd gevraagd voor het in- en uitrijden van de parkeergarage. Pas uw snel-
heid met auto of fiets aan en controleer of geen ongenode gasten zich toegang verschaffen 
tot ons complex. 
 
Als antwoord op de vraag om op de vergadering een vertegenwoordiger van Thuisvester uit 
te nodigen is gezegd dat dit naar volgend jaar is verschoven, nadat Thuisvester definitief 
standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het huurprijzen beleid.   
 
Naar aanleiding van de opmerking over het buitenschilderwerk, zal de commissie contact op-
nemen met Thuisvester. 
 
Een voorstel om de blokken te voorzien van een aanduiding 1, 2 en 3 zal worden besproken 
met Thuisvester, teneinde te vragen op welke wijze Thuisvester hiermee om zal gaan. 
 
Bij dit verslag treft u tevens de nieuwste versie van de leefregels aan. Geen dwingend ver-
haal, maar iets waardoor alle bewoners op een aangename manier met elkaar in dit toch wel 
erg fijne complex kunnen wonen. 
 

9.    Sluiting van de vergadering / napraten met een drankje 
Aan het einde van de rondvraag werd door de voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, on-
der dankzegging de vergadering gesloten en kon door de aanwezigen onder het genot van 
een drankje een en ander worden nabesproken. 
 
 
Namens de commissie, 
Gerard van Ballegooijen, secretaris 
Oosterhout ,16 november 2021 


