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Verslag van de jaarvergadering van “De Hooge Molen” d.d. 23-11-2022. 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering van bewoners van complex “De Hooge Molen”,          
gehouden op 23 november 2022 in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
In deze vergadering werd de agenda behandeld zoals die medio oktober 2022 aan alle bewoners         
is uitgereikt. 

 
1. Opening door de voorzitter (Johan Dilven); 

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. 
Tevens heet de voorzitter twee afgevaardigden van de stichting Thuisvester, onze verhuur-
der welkom, te weten de dames Christa Uithol, manager wonen en Selwa Hajjaji, wooncon-
sulent sociaal beheer.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering van 3 november 2021; 
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: 
 

Vorig jaar hebben we deze bijeenkomst op 3 november gehouden, voor een net als nu goed gevulde 
zaal. In het afgelopen jaar is er weer van alles gebeurd. Gelukkig hebben we, zoals  het nu uitziet, het 
Covid gebeuren achter ons. Laten we hopen dat we niet opnieuw met een dergelijke gebeurtenis te 
maken krijgen. 
  
Zoals u weet is onderhoud en reparaties in het afgelopen jaar een heet hangijzer geweest. Veel zaken 
laten lang op zich wachten alvorens er vanuit onze (T)huisvester actie ter oplossing van een pro-
bleem volgt. Natuurlijk zijn er hiervoor allerlei oorzaken aan te voeren, zoals materiaal schaarste, 
personeelsgebrek bij de uitvoerende partijen en nog veel meer. Waar wij echter bij Thuisvester 
steeds op aandringen is het verstrekken van informatie en het korter erop zitten bij het oplossen van 
problemen en storingen. Heel recent is natuurlijk het gebeuren met de schuifdeur van de parkeerga-
rage, maar ook de vloerbedekking in de trappenhuizen, de lekkages in de kelder, het herstellen van 
de plafonds in de algemene ruimtes na de hele actie met vervanging van de vluchtroute-verlichting 
en de gang van zaken rondom het onderhoud van de liften. Een actie die niet overeen kwam met het 
vooraf gemaakte draaiboek.  
 
Ook iets vervelends was het repareren van het plafond in de brievenbushal van blok 3, iets dat meer 
dan een jaar geduurd heeft. Verder werd over het vervangen van de beschadigde spiegel in de lift 
van blok 3ruim 4 maanden gedaan. We zijn er over in gesprek met Thuisvester en we hopen en ver-
wachten, dat we mede door de communicatie-sessies waarmee Thuisvester bezig is, hier in een voor 
iedereen aanvaardbare en gerespecteerde manier van werken zullen belanden. Net zoals Thuisvester 
verwacht dat u en wij netjes op tijd onze huur betalen, verwachten wij dat Thuisvester haar deel van 
de afspraak nakomt en zorgt dat zij haar credo volgt, te weten “heel, schoon en veilig”.                   
Wat dat betreft zijn we er nog niet. 
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Het afgelopen jaar heeft Thuisvester werkzaamheden laten uitvoeren rondom de verwarmingsinstal-
laties. Werkzaamheden die tot betere preventie in het geval van brand moeten kunnen dienen. Het 
is nog niet helemaal klaar, maar het project zal zeker in de komende maanden worden afgewerkt.  
 
Zoals u weet houdt de commissie zich bezig met alle klachten die betrekking hebben op zaken die 
plaats vinden in de algemene ruimten, alles buiten uw huisdeur dus. Klachten achter uw voordeur 
worden geacht door u in samenspraak met de klantenservice van Thuisvester te worden aangepakt. 
Echter, wanneer u er na langere tijd met de klantenservice van Thuisvester niet uitkomt, zullen wij als 
bewonerscommissie op uw verzoek ons graag in het probleem mengen en de communicatie met 
Thuisvester samen met u voeren. 
 
In het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken geweest met Thuisvester over allerlei onderhouds-
problemen. Ook hier duurt het gesprek voort en wij verwachten dat het onderwerp communicatie, 
dat bij Thuisvester hoog op de agenda staat zal leiden tot een beter contact en minder irritatie over 
het oplossen van problemen. 
    
Ook het afgelopen jaar, de periode tussen de jaarlijkse bewonersvergaderingen, heeft na bijna 2 jaar 
niet geleid tot echte duidelijkheid inzake de huurprijs verschillen. We zijn derhalve dan ook blij dat 
vanuit Thuisvester mevrouw Christa Uithol en mevrouw Selwa Hajjaji vanavond aanwezig zijn om ons 
te informeren over het hoe en wat inzake de huurprijzen en hoe Thuisvester aankijkt tegen de zaken 
die wij problemen noemen. Ik geeft het woord graag aan mevrouw Christa Uithol Manager wonen bij 
Thuisvester. 
 
4. De stand van zaken met betrekking tot de huurprijsverschillen in het complex: 
 
Aangezien het de commissie nog steeds niet geheel duidelijk was, heeft mevrouw Christa Uithol 
het op zich genomen om tijdens de bewonersbijeenkomst een toelichting te geven op het in deze 
gevoerde beleid van Thuisvester.  
 
De verschillen in de huurprijzen tussen de bewoners die in het complex zijn komen wonen tijdens 
de “WSG” periode en de bewoners die hier zijn gekomen na de overname door Thuisvester, ko-
men voort uit een verschillende toepassing van de mogelijkheden in het berekenen van de huren. 
Thuisvester hanteert de norm van 72,5% van de maximale huurprijs, terwijl WSG uitging van een 
veel hogere norm. Thuisvester heeft de separate prijs voor de parkeerplekken inmiddels als inte-
graal onderdeel van de huurprijs genormeerd. Uitsluitend bij verhuizingen zal de nieuwe bewoner 
de huurprijs, gebaseerd op de 72,5% norm als nieuwe huurprijs worden aangeboden.  
 
Thuisvester is echter wel bereid om in gevallen waar inkomen en huurprijs niet meer met elkaar 
in balans zijn, in gesprek te gaan met de bewoners teneinde te bepalen of een aanpassing van 
de huurprijs gerechtvaardigd is. Mevrouw Uithol heeft de bewoners waar dit betrekking op heeft 
(de ex-WSG huurders) geadviseerd contact op te nemen met Thuisvester om per woning de situ-
atie te bespreken. Een inkomensbedrag van € 60.000,00 op jaarbasis is het criterium waaronder 
overleg mogelijk is. Bewoners die voorheen hun appartement van WSG huurden, maar na de 
overname huurder van Thuisvester zijn geworden en hun situatie willen bespreken, kunnen con-
tact opnemen met de heer Jurgen van Overbeek, te bereiken via telefoonnummer 085 20 20 777, 
waarna u vraagt om een afspraak voor een gesprek met de heer van Overbeek inzake de huur-
prijsverschillen in het complex De Hooge Molen. 
 
5. Vervolgens kreeg mevrouw Selwa Hajjaji het woord. Selwa heeft als functieomschrijving 

woonconsulent sociaal beheer.  
 
Mede door de vergrijzing komt het steeds vaker voor, dat huurders in problemen komen   
door fysieke of mentale ongemakken. Selwa kan in dit soort situaties gevraagd worden te 
bemiddelen of adviseren bij de vraag of woning en bewoner nog wel bij elkaar passen, of dat 
er wellicht andere maatregelen nodig zijn om zelfstandige bewoning voort te zetten. Ook in 
het geval van bewoners die door gedrag eigenlijk niet passen binnen een sociale woonom-
geving kan Selwa als aanspreekpunt worden benaderd. Denk bijvoorbeeld aan mensen die 
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continue overlast veroorzaken of drugs gerelateerde situaties. Dit zijn weliswaar extreme za-
ken, maar ook deze hebben begeleiding nodig. Hoofdzaak is echter het geestelijk en fysieke 
welzijn van de bewoners. Selwa is eveneens te bereiken via de klantenservice (het KCC of 
wel het klanten contact centrum. 

 
Hierna is een korte pauze ingelast waarin meerdere bewoners in gesprek konden gaan met de 
dames van Thuisvester. Vervolgens is onder dankzegging van de voorzitter en na het overhandi-
gen van een fraai bouquet afscheid genomen van de dames Uithol en Hajjaji. 
 
6.    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 31-12-2021) van € 365,0 totaal  € 640.01..  
Aan de uitgavenkant staat aan jaarlijks terugkerende kosten voor de website een bedrag van 
€ 72.16 en wat overige kosten resulterend in totaal uitgaven van € 7.78. 
Er resteert per 23 november 2022 een saldo van € 560.07 in kas. 

 
7. Servicekosten, waaruit bestaat dat. 
 
Door Johan is een korte uiteenzetting gegeven waaruit de aan ons maandelijks in rekening ge-
brachte servicekosten bestaan. In feite gaat het om alle kosten die in de gezamenlijke ruimten 
worden gemaakt. Dat betekent verlichting in de algemene ruimten, schoonmaak in de algemene 
ruimten, het tweemaal per jaar uitvoeren van glasbewassing aan de voor bewoners onbereikbare 
ramen, het jaarlijks reinigen van de parkeergarage. Dit inclusief het gebruikte water en stroom. 
Per jaar wordt een afrekening gemaakt door Thuisvester. De werkelijk gemaakte kosten worden 
verrekend met de maandelijks aan de bewoners in rekening gebrachte servicekosten. Vervolgens 
wordt het saldo met de bewoners verrekend. Tot nu toe heeft dat jaarlijks geleid tot een terugbe-
taling door Thuisvester, Het afgelopen jaar was dat reeds beduidend minder dan in voorgaande 
jaren. De huidige energieprijzen doen vrezen dat het midden volgend jaar in plaats van een       
terugbetaling tot een naheffing kan leiden.    

 
8. Mutaties in de commissie 

 
  Maar eerst nog even dit: 

       Opkomstcijfers:  van 78 woningen 53 reacties op de uitnodiging, waarvan 34 ja en 19 nee.  
       Vanuit 25 van de 78 woningen is helemaal geen reactie gekomen, derhalve 68% reactie.   
       44% van de woningen is vanavond vertegenwoordigd, net iets minder dan het afgelopen       
       jaar.. 

  
Het is opmerkelijk dat op het aanmeldformulier voor deze samenkomst, door geen van de aanwezig-
heden is ingevuld, dat men deel zou willen uitmaken van de commissie. 
Door gezondheidsredenen heeft de heer Jan Franse, die door dezelfde reden hier vanavond ook niet 
aanwezig is, aangegeven niet langer in staat te zijn het onderhoud van de website te kunnen doen. 
Het zou fijn zijn wanneer één van de aanwezigen zich zou aanmelden om voortaan de website bij te 
houden en eventueel verder uit te breiden en te optimaliseren. 
Daarnaast doet zich het volgende voor: eind volgend jaar, eind 2023 zullen de  penningmeester       
Kees Sestig en de secretaris Gerard van Ballegooijen stoppen als lid van de commissie. Beiden heb-
ben we 10 jaar of langer deel uitgemaakt van de commissie en wij vinden het nu mooi geweest. Wij 
maken graag plaats voor nieuwe gezichten. Echter…….. er is geen enkele aanmelding geweest voor 
de commissie bij de aanwezigheids-aanmelding voor de bijeenkomst van vanavond. Wij zullen in de 
loop van de komende maanden nogmaals een oproep doen voor nieuwe gezichten binnen de com-
missie. Wanneer daar geen resultaat op volgt, zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de bewonersver-
gadering van 2023 de laatste is. Er is één persoon die zich bereid heeft verklaard om eventueel de 
functie van penningmeester te gaan vervullen.  
 
Ter overweging: bij de volgende jaarvergadering geen nieuwe kandidaten, dan betekent dat het 
einde van de bewonerscommissie.  
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8.     Rondvraag:  
 
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. Inmiddels is Thuisvester in de breedte aan het onderzoeken hoe energie 
Bespaard zal kunnen worden. Voor ons zou de oplossing kunnen zijn om per verdieping in de   
algemene ruimten terug te gaan naar 3 lichtpunten per verdieping in plaats van 5. Thuisvester 
komt hierop terug. 
 
Op de vraag of het mogelijk was om op de helling naar de parkeergarage een voetgangerstrap 
aan te leggen met een goot voor het verplaatsen van fietsen, werd door de vergadering negatief 
gereageerd. 
 
9.     Aan het einde van de rondvraag werd door de voorzitter, niets meer aan de orde zijnde,  
        onder dankzegging de vergadering gesloten en kon door de aanwezigen onder het genot  
        van een drankje een en ander worden nabesproken. 
 
NB: 
Tijdens de “nazit” heeft zich toch nog één persoon aangemeld die in het geval de commissie blijft  
bestaan, bereid is de taak van penningmeester op zich te nemen. 


