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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

9 maart 2020 van 14.00– 16.00 uur. 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher (waarnemend voorzitter/penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort     

mevrouw Marian Dickens 

mevrouw Ger Heerdink  

de heer Ben van Deursen 

de heer Jan Dominicus 

 

Afwezig:   de heer Peter Valk 

mevrouw Thea de Feyter (adviseur De Nieuwe Wind) 

Nikki van der Meijs 

     

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Jan opent als waarnemend voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Peter is 

verhinderd en Thea is afgemeld vanwege de veiligheidsmaatregelen omtrent een mogelijke 

coronabesmetting tijdens haar vakantie en zij om die reden verplicht is om 2 weken in quarantaine te 

blijven.   

 

2. Mededelingen 

• Omdat Ger eind april gaat verhuizen naar een appartement van TBV aan de Ringbaan-West kan 

ze geen lid meer zijn van HBO Wonen 99. Tot 1 mei blijft ze nog lid.  

• Harry heeft om gezondheidsredenen en vanwege zijn mantelzorg voor zijn echtgenote zijn 

lidmaatschap van HBO helaas moeten opzeggen.  

• Een samenvatting van de verantwoordingssessie van de bijeenkomst in Noord zal Corrie maken 

en binnenkort aanleveren. De uitkomst van de bijeenkomst was positief; bijna iedereen in 

Stokhasselt doet mee met de maatregelen voor de dakisolatie. 

Corrie meldt dat de huismeesterpost bij Huize Heikant, in de Bartokstraat en in de  

Kapelmeesterlaan gaan sluiten en dat ze verhuizen naar de Schubertstraat (plint). 

 

Afgesproken wordt dat in principe altijd iemand van het HBO-bestuur aanwezig is bij de 

verantwoordingssessies (zie de data achteraan dit verslag). Ben zou vandaag 9 maart deelnemen, 

doch vanwege de overlap met deze bestuursvergadering kan hij er niet naartoe gaan. 

 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 10 februari 2020. 

Correctie op pag. 3: ‘gesprek op de Ringbaan Oost’ m.z. ‘kantoor Ringbaan Noord’. 

Correctie bij actiepunt 3: toevoegen ‘Tilburg’. De veiligheidsmaatregelen gelden namelijk ook voor de 

complexen in Tilburg.  

 

Het verslag wordt met inachtneming van deze correcties vastgesteld. 

 

 

 

Actiepuntenlijst: 
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• Ad 1: De informele gesprekken zijn gepland (zie de data bij dit actiepunt). Jan wijst erop dat 

iedereen eventuele punten ter bespreking in dit overleg aan hem, Henk of Peter kunnen 

doorgeven zodat zij die in dit informele gesprek met WonenBreburg aan de orde kunnen stellen.   

• Ad 2: Adressenlijst HBO. Henk heeft nog behoefte aan nadere uitleg over het gebruik ervan. Jan 

zal een instructievideo maken en in een volgende vergadering tijd inruimen voor  nadere uitleg 

over het gebruik (P.M. agenda) 

• Ad 3: De brandveiligheid in de hoogbouw blijft een dringend aandachtspunt wat in het SHW-

overleg en de Regiovergadering regelmatig wordt aangekaart. Bijv. is de vraag of in alle 

hoogbouwen de noodtrap conform het nieuwe bouwbesluit is aangepast. Eventueel zouden 

commissies zelf kunnen informeren bij de brandweer wat de richtlijnen zijn en in hoeverre er in 

hun complex eraan wordt voldaan. Wellicht is de brandweer bereid om een keer ter plekke te 

komen kijken en informatie te verstrekken. Gelet op alle onrust daarover m.n. bij huurders die 

minder mobiel zijn, maar ook vanwege allerlei gestalde voertuigen (scootmobiels, electrische 

fietsen) acht het bestuur het verstandig daar blijvend bij de directie aandacht voor te vragen. Op 

de SHW en in de Regiovergadering zal Jan het opnieuw aankaarten. Ook wordt overwogen om 

een volgende themabijeenkomst aan dit onderwerp te wijden en dan iemand van de brandweer uit 

te nodigen om uitleg te komen geven.  

 

4. Themabijeenkomst 25 maart 2020 

De zaal is gereserveerd en het thema ligt vast. Thea zal een presentatie verzorgen over de stand van 

zaken bestuurlijke vernieuwing HBO en ze zal verder bepaalde actuele onderwerpen aankaarten, 

zoals bijv. de brandveiligheid. Doel van de themabijeenkomst is in goed dialoog te gaan met de 

vertegenwoordigers van de commissies. Jan neemt contact op met Thea om tekst aan te leveren om 

in de uitnodiging op te nemen. Bernie maakt vervolgens de uitnodiging die Henk zal versturen naar de 

commissies. 

 

P.S. Vanwege de coronacrisis en de richtlijnen van de RIVM is de themabijeenkomst 

geannuleerd. Henk heeft dat reeds naar alle betrokkenen gecommuniceerd.  

 

5. Jaarvergadering 13 mei 2020 

Conform het draaiboek zijn wederom de taken verdeeld. Erop gewezen wordt dat iedereen alle 

informatie kan vinden in de dropbox.  

 

• Voor de animatie levert Corrie nog een leuke suggestie aan voor een muziekgezelschap dat 

wellicht meer passend is voor de oudere doelgroep. 

• Jan vraagt bij Thea na of zij inhoudelijke tekst kan aanleveren over het proces in 2019 m.b.t. de 

bestuurlijke vernieuwing, dit t.b.v. het Jaarverslag. 

• Peter schrijft het voorwoord. En Jan levert als penningmeester de financiële stukken aan. 

• Bernie zal de teksten verzamelen en vervolgens een concept-Jaarverslag maken. 

• Corrie wordt gevraagd om dit keer een verslagje te maken van de werkzaamheden van de WOC 

in 2019 (voorbeeld vorig jaar staat in de dropbox en kan daarvoor worden aangehouden).  

• Als rechtspersoon is HBO 99 een vereniging, alle commissies zijn automatisch lid door 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. SBO en SHW zijn stichtingen. 

• Henk maakt het rooster van aftreden. Gezien het vertrek van Ger en Harry is het voorstel dat 

Wilhelmien en Marian de werkzaamheden m.b.t. de WOC weer gaan oppakken. Iedereen kan zich 

in dit voorstel vinden. Wilhelmien en Marian nemen graag die taak weer op zich.  

• Henk past het draaiboek aan conform gemaakte afspraken en zet een nieuw overzicht in de 

dropbox. 

 

6. Bestuurlijke vernieuwing 

Er is een brochure ontwikkeld voor de WOC en een folder ontworpen. Daarmee wil HBO bereiken dat 

de bestaande commissies binnen boord blijven en eventuele gegadigden voor nieuwe commissies 

worden geënthousiasmeerd.  
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Het DB gaat zich beraden in overleg met Thea hoe verdere invulling te geven aan de bestuurlijke 

vernieuwing, mede gezien het vertrek van 2 ervaren leden. 

 

T.a.v. vernieuwing van de website van HBO is er voorkeur voor om die in eigen hand te houden onder 

de noemer van HBO Wonen 99 en niet via de site van De Nieuwe Wind te laten lopen. Er wordt over 

nagedacht wie in het netwerk van HBO en de commissies eventueel tegen geringe kosten een 

website zou kunnen bouwen, dit mede ter ontlasting van Jan. Corrie weet mogelijk wel iemand en zal 

die benaderen. Voor de inhoud van de website, die up to date houden en het schrijven en redigeren 

van teksten zal HBO nog een redactiecommissie gaan vormen.  

 

7. Lopende zaken WOC 

De lopende zaken worden doorgenomen:  

• Commissies Sinopel en omgeving (CvH van Ger), Reyshoeve, Populierenflat en Heuvelse 

Akkers zijn opgeheven.  

• Heuvelse Akkers:  

Op 18 januari heeft Jan een brief uitgedaan naar alle commissies i.v.m. de vergoedingen; daarbij 

maakt hij gebruik van het adressenbestand dat door WBB wordt bijgehouden. Omdat er geen  

kwam, heeft hij deze commissie opnieuw een brief gestuurd met een kopie naar de 

woonconsulente, die vervolgens liet weten dat de commissie is opgeheven, echter HBO was daar 

niet van op de hoogte gesteld. Gebleken is dat het samenhangt met de adressenbestand van 

WBB waarvan HBO 1x per 3 maanden een update krijgt. Op het moment dat Jan de brief uitdeed, 

stond Heuvelse Akkers nog wel op de lijst. T.a.v. deze gang van zaken heeft Jan kritisch geuit 

naar WBB, want op deze manier is HBO niet tijdig op de hoogte dat een commissie ermee stop of 

van plan is ermee te gaan stoppen. Als dat namelijk eerder bij HBO bekend is, kan nog eventueel 

actie worden ondernomen richting commissieleden.  

In dit verband wordt besproken dat de samenwerking met de woonconsulenten en de 

buurtbeheerders in de wijken beter moet. We moeten zorgen voor kortere lijnen zodat we sneller 

kunnen acteren en eventueel met leden contact kunnen opnemen. Nodig is dat we weten wie de 

woonconsulenten en buurtbeheerders zijn in welke complexen.  

• Paletplein: 

• Er waren signalen dat deze commissie vanwege ouderdom van de leden dreigde ermee te 

stoppen. Jan en Ben hebben met de betrokken een gesprek gevoerd op kantoor. Sinds 1 januari 

heeft deze commissie een nieuwe (jonge) voorzitter, oudere leden willen zich inderdaad 

terugtrekken. Deze voorzitter gaat nu kijken of de commissie kan samengaan met de 

activiteitencommissie.  

• Heyhoef: 

Met de leden van deze commissie is uitvoerig de kwestie (zware deurdrangers waardoor minder 

valide mensen de deuren niet zelf kunnen openmaken) met WBB besproken en de beloftes die de 

wethouder niet kan nakomen (bekostigen uit de Wmo blijkt niet haalbaar). Label seniorencomplex 

is er af. Het wrange is dat bij TBV het blijkbaar wel wordt bekostigd.  

Aan de commissie is uitgelegd hoe de procedure wordt ingestoken: eerst vindt een gesprek met 

de consulente plaats, komt men er dan niet uit, dan wordt een gesprek aangevraagd met de 

rayonconsulent en vervolgens met Lidewij als stadsregisseur. Als dat alles tot niets leidt, dan klopt  

HBO aan bij de directie en het kan uiteindelijk leiden tot een juridische procedure.   

• Sant 1 (cie van Wilhelmien) 

Met deze commissie (Richard) en de buurtbeheerder (Gilbert) gesprek gevoerd. Jan zal de 

huidige commissieleden uitnodigen met de consulente erbij om te kijken wat nog de potentie is 

van de zittende leden. 

• Sweelincklaan:  

Ook met deze commissie is een gesprek gevoerd. Deze commissie had nogal veel verwachtingen 

en wensen; n.a.v. een schouw waarin veel klachten waren opgehaald, verwachtte deze 

commissie dat alle punten snel zouden worden opgelost. Jan heeft hierin bemiddeld en contact 
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gelegd met de woonconsulente met het verzoek om ‘liefdevol’  naar de lijst te kijken met de nog 

niet opgeloste klachten.  

Als WOC is dit volgens Jan het maximale wat we voor commissies kunnen doen. Jan wijst op het 

belang van goed communiceren wederzijds, tussen commissieleden en 

buurtbeheerder/woonconsulente.   

• Brucknerhage:   

Corrie meldt dat de galerijen als het regent erg glad worden, met het risico dat bewoners 

uitglijden. Volgens WBB is de vloer wel stroef en WBB stelt dat als er actie op moet worden 

ondernomen, bewoners dat zelf moeten betalen, aldus de woonconsulent. Dezelfde reactie krijgt 

men op het verzoek om bomen te snoeien. Daarnaast zijn er nog meer punten die ze willen 

aankaarten bij WBB. Het advies aan deze commissie is om een keer een schouw aan te vragen 

bij WBB (gebeurt niet vanzelf doch alleen op aanvraag). 

Corrie zal de commissie adviseren een mail te sturen naar HBO en alle voorgaande 

correspondentie erbij te voegen zodat HBO ook in deze kwestie de geijkte procedure kan volgen. 

• Kleurenbuurt: Met deze commissie moet nog een gesprek worden gevoerd. 

• Ketelhavenplein: Heeft geen commissie meer, het werkte onderling niet en ook hadden ze  

moeite met het moeten wachten op eventuele inspanningen van Wonen Breburg naar aanleiding 

van hun wensen of klachten. 

• Wagnerplein: 

Op 19 april a.s. tijdens de manifestatie Wagnerplein over het Manifest Tilburg Noord, gaat HBO 

samen met WBB flyers uitdelen. Jan D. en Corrie zullen aanwezig zijn, eventueel ook Wilhelmien 

en Henk komen er langs. Het Manifest Tilburg Noord heeft Corrie ter informatie naar de secretaris 

gemaild.  

• Kruidenbuurt:  
Henk is gebeld door Kelly, de aannemer is ingeschakeld en heeft advies uitgebracht. Henk is nog 

in afwachting van informatie van deze commissie en afhankelijk daarvan zal Henk ze uitnodigen 

voor een gesprek op kantoor. Ger heeft al hun vragen genoteerd.  

Voortaan is er voor de WOC een aparte telefoon beschikbaar met een apart telefoonnummer zodat ze 

goed bereikbaar is:  Tel. 06 42012434. Voor de bereikbaarheid zal het telefoontoestel regelmatig 

onder de leden van de WOC rouleren.  

 

8. Mededelingen Regio 

Bespreekpunten zijn o.a.:  

- Kwestie brandveiligheid in de complexen, hoe borgt WonenBreburg de brandveiligheid 

- Visie WBB op de samenwerking met de commissies. De indruk is dat woonconsulenten liever 

geen commissie hebben. De indruk is dat WonenBreburg genoegen neemt met een 

klankbordgroep. 

- Communicatie in het algemeen laat te wensen over. Zelfs consulenten en buurtbeheerders zijn 

niet op de hoogte van besluiten n.a.v. het wijkbeheeroverleg. De indruk is dat ze langs elkaar 

werken. Dikwijls gaat het over kleine dingen, maar wel zeer irritant voor bewoners.  

- Veel personeelswisselingen (overdracht lijkt niet goed te gaan) 

- Betaalbaarheid en beschikbaarheid: gelijke kansen voor iedereen 

 

9. Mededelingen SHW 25 maart 

Agenda SHW op 25 maart staat in de dropbox. De agenda voor het vooroverleg maakt Henk. 

 

10. Mededelingen SBO 

Er zijn ontwikkelingen m.b.t. de samenstelling van het SBO: Harry is namens het HBO nu afgetreden, 

in zijn plaats neemt voorlopig Jan Z deel; Jan moet nog formeel vanuit het HBO worden 

voorgedragen. 
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SBO werkt voortaan ook met een rooster van aftreden en volgens dat rooster is de termijn van 

voorzitter Gerard Klaassen verlopen. Nieuwe voorzitter van SBO is nu Frans Schotel. Jan van Gestel 

neemt de taak van secretaris SBO van Henk over. 

 

11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen vragen meer. 

 

12. Sluiting  

De waarnemend voorzitter bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de 

vergadering. 

 

Vanwege de coronacrisis is de themabijeenkomst op woensdag 25 maart geannuleerd. 

 

Verantwoordingssessie wijkteams Tilburg 
     

T3 2019     

Maandag 2 Maart 14.30-15.30 Tilburg Noord 

Maandag 9 Maart 14.30-15.30 Tilburg West 

Maandag 23 Maart 16.00-17.00 Tilburg Centrum 
     

T1 2020     

Maandag 15 Juni 11.00-12.00 Tilburg Centrum 

Maandag 15 Juni 13.00-14.00 Tilburg West 

Maandag 22 Juni 11.30-12.30 Tilburg Noord 
     

T2 2020     

Maandag 2 November 13.00-14.00 Tilburg Noord 

Maandag 9 November 11.30-12.30 Tilburg Centrum 

Maandag 9 November 15.30-16.30 Tilburg West 

 

Tilburg,  1 april 2020 

 

Peter Valk, voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 

Jan Zaunbrecher, wnd voorzitter  

 

 

 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 9 maart 2020 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019    1 
WonenBreburg vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster. 
DB Regiovergadering 

24-06-2019  

06-01-2020 

10-02-2020 

   2 
Jaarschema in dropbox updaten. Het wachten is op data 

van de Stuurgroep.  

Henk/Bernie 
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24-06-2019 

10-02-2020 
   3 

Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering; galerijen, parkeren 

scootmobielen, brandtrap tot 1e verdieping (Breda en 

Tilburg) 

DB/AB 
SHW + 

Regiovergadering 

16-12-2019 

10-02-2020 
  4 

Organisatieplan 2019-2022 communiceren naar advies- 

en werkgroepen 
Allen  

10-02-2020   5 Convenant; stand van zaken Henk  

09-03-2020  6 
Draaiboek jaarvergadering actualiseren. 

Iedereen levert teksten aan bij Bernie 

Henk / 

allen 
 

 

 

PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 

 

22-04-2014   1 

Informele gesprek met Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB en Caroline 

Timmermans ter bespreking van lopende zaken. HBO-bestuursleden kunnen 

punten ter bespreking meegeven aan het DB. Data overleg BOT in 2020: 
12 februari 2020               12.30 – 13.30 uur 
29 april 2020                    14.00 – 15.00 uur 
15 juli 2020                       14.00 – 15.00 uur 
2 september 2020            13.00 – 14.00 uur 
4 november 2020             14.00 – 15.00 uur 

Peter, Jan en 

Henk 

16-12-2019   2 
In de Adressenlijst van HBO kan voortaan iedereen wijzigingen aanbrengen. 

Jan is beheerder van de lijst. Jan zal een instructievideo maken. 
Allen/Jan 

24-06-2019 

 

28-10-2019 

  3 

Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte 

Ringbaan Noord vooraf even reserveren (ter voorkoming van overlap) en 

doorgeven aan Henk. Na kantoortijd is een code nodig. 

Allen  
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Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 

E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 

 meiBankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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