
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag avond Bewonerscommisies 10 maart 2015 

 
Gehouden in het gebouw Overslydrecht aan de Scheldelaan 3, Sliedrecht  
 
Namens de werkgroep bewonerscommissies van H3S waren aanwezig: 
Mw. Joke Bergwerf en dhr. Gerard Kraaijeveld, wegens ziekte afwezig mw. Loes Kraaijeveld  
 
Aanwezig waren de bewonerscommissies: 
Thorbeckehof: ( 3 personen ) 
P.C. Hooftlaan: ( 3 personen  
Deltalaan: ( 1 persoon ) 
Rijnstraat: ( 2 personen ) 
Hofjeswijk: ( 2 personen ) 
Havikstraat: ( 2 personen ) 
mw. Will van Wijngaarden, zij is bezig om in het Havenkwartier en BC op te richten. 
 
Thema  van de avond: De huren van Tablis Wonen 
 
Om 19.30 uur is de bijeenkomst geopend door mw. Joke Bergwerf. 
 
Voor deze avond heeft de werkgroep dhr. Ed Jonkers van Tablis Wonen uitgenodigd om te komen  
vertellen over de huren van Tablis Wonen. Dit onderwerp is niet besproken. Hij heeft van te voren 
aan de werkgroep kenbaar gemaakt dat hij het over de nieuwe woningwet wilde hebben, wat 
indirect ook met huren te maken heeft. Dit hebben wij niet meer op tijd aan de 
bewonerscommissies kunnen laten weten (te kort dag). Voordat dhr. Ed Jonkers aanwezig was is 
aan de aanwezige commissieleden wel medegedeeld. 
 
Dhr. Verheijden van de BC Rivierenbuurt had de vraag of we aan Tablis kenbaar wilde maken of zij 
de voorzitters van de BC-sen uitnodigen om de in gebruik zijnde bewonerscommissielijsten te 
optimaliseren. De voorzitters weten n.l. wie de bestuursleden zijn. De lijst van Tablis wordt niet 
optimaal bijgehouden, zo blijft de lijst actueel. 
* Ik heb een mail naar mw. Merlien Welzijn gestuurd en wacht op antwoord en zal dit dan 
doorgeven aan de bewonerscommissies. 
 
 
 



De BC van de P.C. Hooftlaan wil graag uitbreiden naar alle 4 hoog flats, behalve de Jacob 
Catstraat omdat deze betrokken is bij het plan Winklerplein. Zij vragen om dit te realiseren, advies  
aan de werkgroep van H3S die zal haar, waar dit kan, ondersteunen in dit goede voornemen. 
Dhr. Gerard Kraaijeveld is hun contactpersoon namens de werkgroep. De BC zou ook graag zien 
dat er sneller antwoord komt van Tablis Wonen, als ze iets aanvragen.  Voorbeeld: Ze hebben een 
aanvraag gedaan om achter de flat een tuintje aan te leggen maar nog steeds niets gehoord. 
 
Er werd ook weer over gesproken dat de communicatie van uit Tablis Wonen erg slecht is. Er 
waren ook BC-sies die zeiden “bij ons valt het mee” dus de meningen zijn verdeeld. Moet daar dus 
over gesproken worden met Tablis Wonen? Hopelijk kan dit verbeterd worden. 
Wat kunnen wij hier in betekenen en wie moeten wij daar op aanspreken? 
 
 
De huurders van Havikstraat maken zich zorgen over de grote verschillen van huur in hetzelfde 
gebouw. Want tweeverdieners kunnen nergens heen ,daar zijn geen woningen voor. Ze verdienen 
te veel voor de sociale huurwoningen en te weinig om te kopen of voor een duurdere woning te 
huren. 
 
Dhr. E. Jonkers was om 20.00 uur aanwezig. Hij heeft gesproken over de nieuwe woningwet wat 
indirect te maken heeft  met de huren. Het was een interessant en heel boeiend verhaal, het uur 
dat zijn presentatie in beslag nam is voorbij gevlogen. Er was ook gelegenheid vragen te stellen. 
Hiervan werd goed gebruik gemaakt onder andere hoe het zit met huren. Alle vragen werden 
duidelijk beantwoord. Dhr. Ed Jonkers heeft het zo goed mogelijk proberen te verwoorden, 
probleem is dat hij ook last heeft van iedere keer en steeds sneller wijzigende regels die worden 
opgelegd aan de corporaties. Als er nog achteraf vragen zijn over de woningwet mogen de BC-
sies hem bellen. Dhr. Ed Jonkers heeft ook een flyer uitgedeeld van Aedes, (de 
belangenorganisatie van de corporaties) met daarop een verwijzing naar de website waar 
uitgebreide informatie over het behandelde onderwerp en meer te vinden is . 
 
De werkgroep zal ook nog bij Ron van Huuksloot (TW) informeren wanneer er een vervolg komt 
op de succesvolle avond van 13 oktober 2014. 
 
Als werkgroep vonden wij het een geslaagde en leerzame avond. 
 
 
Om 21.45 uur heeft Joke de avond afgesloten. 
 
 
 
Verslag gemaakt door Joke Bergwerf 
Namens de werkgroep Bewonerscommissies H3S 
 
 
22 maart 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


