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          Van de redactie 

We hebben net Pasen achter de rug en maken ons weer op voor een mooie 

zomer !!! 

In deze Schakel de uitnodiging voor onze jaarlijkse ledenvergadering. We hopen  

op een goede opkomst, het gaat om u: Huurders!!! 

Ook hebben we in deze Schakel een soort enquête en we hopen dat we daar veel 

respons op te krijgen, zodat we een beter beeld krijgen van de huurmarkt op dit 

moment. 

Er waren weer veel inzendingen voor de puzzels en daar zijn we zeer blij mee. 

 

De oplossing van de puzzel was: preparaat 

                   van de sudoku was:  5  

Winnaars Borculo:A.Vaags-Smit Keizer Ottostraat 29 

              Ruurlo: B.Beltman v. Heeckerenplein 09 

http://www.huurdersvereniging-borculo.nl/


   

  



Van de Voorzitter 

 

Hallo lezers van de Schakel, 

 

Hier is de nieuwe Schakel met de laatste ontwikkelingen en nieuws over de 

huurdersmarkt. 

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf is buiten de lente weer begonnen en 

begint bij de bomen en de planten hun blad weer lekker uit te lopen en is het 

een graad of 15 met een heerlijk zonnetje. 

 

Inmiddels zijn we alweer 4 maanden onderweg in het jaar 2019 en het bestuur is 

al weer druk doende met de adviezen op het gebied van huuraanpassing, 

zonnepanelen, participatieovereenkomst, prestatieafspraken en wat er zoal op 

het gebied van overleg met ProWonen en de gemeente Berkelland op haar pad 

komt, kortom voldoende om ons niet te hoeven vervelen. 

 

Doordat mijn werk als zelfstandige de laatste jaren flink is toegenomen en 

daarnaast veel vergaderingen overdag zijn kan ik mijn functie als voorzitter van 

de huurdersvereniging Borculo niet meer voor 100 % bekleden, daardoor worden 

een heleboel zaken van het bestuurswerk een ver van mijn bed show. 

Als ik iets wil doen wil ik dat ook goed doen en niet half of minder en voor mij 

voelde het de laatste tijd niet goed dat ik bij vergaderingen niet aanwezig kon 

zijn. 

Daarom heb ik besloten om mijn functie als voorzitter na 8 jaar neer te leggen. 

 

Ik dank alle huurders voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad en wens 

iedereen het beste toe. 

 

Ik hoop dat het huidige bestuur een aantal nieuwe leden binnen haar gelederen 

krijgt zodat de huurdersvereniging Borculo-Ruurlo haar continuïteit voort kan 

zetten en haar werk meer kan gaan verdelen, dus als u interesse heeft meldt u 

zich dan aan. 

 

Als laatste wil ik jullie allen uitnodigen voor de ledenvergadering die wordt 

gehouden op dinsdag 28 mei a.s. en ik spreek de verwachting uit dat er veel 

huurders aanwezig zullen zijn. 

 

       Groet  

  

 

Erwin Wolfs                       



Op de koffie bij........ 

  
Deze keer ben ik op de koffie bij de fam. Stevens in wijk 
Noord in Borculo. Voorheen werd deze buurt ook wel de 
Oostenrijkse buurt genoemd. 

 
Mevr. Stevens (Ria) is geboren in de plaats `t Haantje in Drenthe. Ze komt uit een 

gezin met 5 zussen en 2 broers. Op haar 16e is ze verhuisd naar Emmen. 
Toen ze 20 jaar was heeft ze Jans leren kennen op een bruiloft van familie. Na 3 
maanden zijn ze gaan samen wonen in Musselkanaal (Groningen) in een huurhuis. 
In 1980 zijn ze in het huwelijk getreden en in 1981 is de oudste dochter geboren. In 
1985 is de tweede dochter geboren. Toen de jongste naar de peuterspeelzaal ging is 

ze daar vrijwilligerswerk gaan doen. De dochters wonen nu in Enschede en in Groenlo. 
 
Jans is geboren in Musselkanaal. Als 16 jarige jongen is hij gaan werken bij Udema in 

Gieten. Dit was een grote slachterij. 
In 1989 sloot dit bedrijf zijn deuren en moest Jans op zoek naar ander werk. Via een 

familielid uit Markelo kregen ze een advertentie van Coveco in Borculo toegezonden. 
Hij solliciteerde en kon gelijk op gesprek komen. Jans werd aangenomen en kon direct 

beginnen.  
Maar omdat ze nog geen woning hadden in Borculo en op en neer rijden vanuit 
Musselkanaal geen optie was, heeft Coveco voor een woning gezorgd van de 

Woonstichting (nu ProWonen). De woning stond aan de Malusstraat. Echter de woning 
had van de vorige bewoners alle kleuren van de regenboog gekregen en tijd om te 

schilderen was er niet i.v.m. met het werk bij Coveco. 
De Woonstichting heeft toen op verzoek van Coveco de woning behangen en geverfd. 
Dit was allemaal in een tijdsbestek van 14 dagen en toen konden ze verhuizen naar 

Borculo. 
 

In 1991 hebben Ria en Jans een huis gekocht aan de Spoorstraat. Hier hebben ze 15 
jaar gewoond, maar omdat het gesloopt zou worden, zijn ze verhuisd naar een woning 
aan de Oude Needseweg.  

Deze woning was eigendom van de Wei producten, het huidige Friesland Campina. Ria 
was vanaf 1992 daar werkzaam en als werknemer had je toen de mogelijkheid een 

huis te huren als er een vrijkwam. 
In 2007 zijn ze verhuisd naar de Stoeterijstraat. Deze woning was toen nieuw. Hier 
wonen ze nu nog. 

Jans is bij Coveco blijven werken tot deze ook de poorten sloot. Hierna heeft Jans 
gewerkt bij Nieuw Wasco (Wasserette) daarna bij Timmerije (kunststof fabriek) in 

Noordijk waar hij nu nog werkt. 
 
De woningindeling; 

Ria en Jans wonen zoals eerder is vermeld aan de Stoeterijstraat. De woning is in 
2007 gebouwd. 

De woningen die er stonden (52) zijn afgebroken door het vele asbest dat zich in de 
huizen bevond. 
Via de voordeur kom je in een grote hal dat toegang biedt naar een grote leefkeuken 

met woonkamer. Ook zit het toilet in de hal. 
Via de trap in de hal ga je naar de 1e verdieping waar zich 2 slaapkamers bevinden en 

een berging. 
Op deze verdieping bevinden zich ook de badkamer met douche, toilet en ligbad. 
De cv-installatie bevindt zich in een kast op de overloop. 



Vanuit de hal kun je via een tussendeur naar de bijkeuken, waar de wasmachine en 

droger kunnen staan. In de bijkeuken bevindt zich ook de deur naar buiten, naar de 
achtertuin. 

Naast het huis is de oprit en een zelfgebouwde garage. 
Verder is er voor de woning een kleine tuin. 

 
Het Oostenrijkse hart is een buurtvereniging waar ze lid van zijn. De leden bestaan uit 
bewoners van de nieuwbouw uit 2007. De Keizer Otto straat, Willem de 5e straat en 

de Stoeterijstraat. 
 

Met Nieuwjaar is er Nieuwjaars receptie op het midden terrein 
Met Pasen, paaseieren zoeken, ook op het middenterrein. 
In de zomer een fietstocht, een barbecue in juni en in de jubileum jaren van de 

vereniging een feestje. 
Ze betalen als lid voor de buurtvereniging, maar niet iedereen uit de nieuwbouw is lid. 

Ze vinden het een leuke buurt om in te wonen en het contact met de buurtgenoten is 
goed. 
 

Hobby`s 
 

Ria heeft in het verleden getennist en heeft 15 jaar aan country dansen gedaan. Door 
lichamelijke klachten kan ze dit nu niet meer. 
Op dit moment houdt ze van lezen, knutselen en ze handwerkt veel. 

Ze past regelmatig op haar 3 kleinzoons. En ze gaat graag naar de camping in 
Sellingen. Ze hebben een jaarplaats en staan daar al meer dan 30 jaar. 

 
Jans heeft evenals Ria ook getennist en aan country dansen gedaan, maar ook zijn 
lichamelijke klachten maken dit niet meer mogelijk. 

Jans zit nu bij Diabolo op de schietvereniging. Hij sport 2 maal per week bij de Hip. 
Dit betekent Hart in beweging. De ene keer is dat fitness en de andere keer volleybal. 

Sinds kort heeft hij zich aangemeld bij Tai Chi. Tai Chi heeft dezelfde bewegingen als 
karate alleen dat is op een aangepaste snelheid. In het verleden heeft Jans aan karate 
gedaan. Hij is in het bezit van de zwarte band. 

 
Contact met ProWonen; 

 
Het contact met ProWonen gaat telefonisch, dit vinden ze makkelijker dan met de 

computer, en het gaat prima zo. Ze zijn zeer tevreden, ook met de medewerkers die 
komen om iets te maken. 
 

De Schakel wordt ook hier helemaal gelezen, de puzzel wordt gemaakt maar niet 
ingezonden. Jammer, er staat een leuke prijs tegenover voor de winnaar. 

 
Tot slot wil ik de fam. Stevens bedanken dat ik bij hen op de koffie mocht komen. Het 
was wederom een leuk gesprek. 

 
 

 
 
 

                              Hermien Schulenbarg. 
  



Verhuisregeling Ouderen 

 
Steeds meer woningcorporaties in de regio Haarlem sluiten zich aan bij de 

verhuisregeling “Ouder wonen en prettig wonen”. 

Die is bedoeld om senioren in een grote corporatiewoning met een trap, te laten 

verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning. 

Deze regeling is begin 2018 van start gegaan op initiatief van de gemeente 

Haarlem en de wooncorporaties. Deze regeling is onderdeel van de 

prestatieafspraken van de gemeente Haarlem en de wooncorporaties om de 

doorstroming op de Haarlemse woningmarkt te bevorderen. 

Oude huur en verhuiskostenvergoeding. 

Veel huurders van 65+ en ouder wonen in een corporatiewoning met een trap. 

De woningen zijn vaak te groot voor hen geworden en door de trap ontstaan er 

regelmatig onveilige situaties. Met deze nieuwe regeling kunnen ouderen 

makkelijker naar een gelijkvloerse twee of driekamer woning verhuizen. Ze 

krijgen voorrang bij de toewijzing en nemen hun oude huurprijs mee. Bovendien 

ontvangen zij van de gemeente een verhuiskostenvergoeding van €1000. 

Doorstroming 

Inmiddels hebben al 25 oudere huishoudens gebruik gemaakt van deze regeling 

en nog een groter aantal heeft zich hiervoor ingeschreven. Door te verhuizen 

maken ouderen plaats voor huishoudens die groter willen wonen, maar vooral 

ook voor die jongeren die moeilijk aan een huis kunnen. 

Zo komt de broodnodige doorstroming op gang! 

                  

Onze vraag is nu:  

Zou deze regeling ook wat zijn voor onze wooncorporatie ProWonen? 

Daarom houden wij een enquête onder onze leden om erachter te komen of het 

wat voor onze ouderen is. 

 



                                                  Enquête 

 

Vraag 1: wat vindt u van deze regeling? 

 

Vraag 2: zou ProWonen deze regeling ook moeten aanbieden? 

 

Vraag 3: zou u van deze regeling gebruik maken? 

 

Vraag 4: zou u ook van deze regeling gebruik maken als u 

              € 100 bovenop uw oude huur moet betalen? 

 

Vraag 5: wat vinden de jongeren van deze regeling? 

 

Vraag 6: heeft u een andere suggestie om de doorstroming te bevorderen? 

 

 

Graag zouden we van u een antwoord hierop willen hebben. U kunt dit doen per 

mail:  

h.v.borculo@gmail.com. 

Of zenden aan: 

Redactie Schakel Heerlijkheidstraat 10 7271H Borculo. 

Dan kunnen wij dit uitwerken en het voorleggen aan ProWonen. 

 

            



Tijdelijke woningen en ‘tiny houses’ voor 
maximaal 10 jaar in Berkelland 

BORCULO - Berkelland komt met nieuwe regels om mee te kunnen werken aan 

plannen voor tijdelijke woning. Ook wil gemeente meewerken aan project rond ‘tiny 

houses’. 

Peter Zandee 06-02-19, 13:09  

De gemeenteraad krijgt volgende maand de spelregels voorgelegd voor tijdelijke 
woningen. Tien jaar wordt daarbij de limiet. „Het kan gaan om een bestaand gebouw 
als een winkel, kantoor of school”, schetst wethouder Patricia Hoytink-Roubos. „Of 
tiny houses, die in principe kunnen worden verplaatst.” Bij dat laatste rept het 
Berkellandse college in aanloop naar het raadsvoorstel over ‘het aanjagen van 
innovatieve woonvormen en nieuwe bouwconcepten’.  
De gemeente gaat bij het nieuwe beleid nog wel onderscheid maken tussen 
varianten. „Tijdelijk ergens wonen is iets anders dan een tijdelijke woning”, schetst de 
wethouder een van die nuances.  
 

Winkels 
In de verschillende kernen staan op diverse plaatsen meerdere winkels leeg, zonder 
dat daarvoor ondernemers in de rij staan. Ook komen schoolgebouwen leeg te staan, 
zonder dat de gemeente die sloopt en er nieuwbouwprojecten op het programma 
heeft staan. 
„Kunnen invullen van wat nu leegstaat, zorgt voor inkomsten voor de eigenaar”, 
aldus Hoytink. „Omgekeerd kunnen mensen die nu wat zoeken maar zich niet 
kunnen of willen vastleggen voor een lange periode, ermee zijn geholpen. Terwijl we 
onszelf niet voor de toekomst belemmeren door nu overal maar te bouwen en 

daardoor over een paar jaar problemen hebben.” 

Tiny houses 

Berkelland wil vooralsnog niet overal maar tijdelijke tiny houses toestaan, zoals 
vroeger nagenoeg elke kern een hoekje voor woonwagens telde. Wat betreft die 
bijzondere vorm van tijdelijke woningen denkt het college eraan om de raad voor te 
stellen mee te werken aan één tinyhouseproject voor maximaal tien jaar, als daar 
liefhebbers voor zijn.  

 

In het kader van nieuw beleid 
voor tijdelijke woningen wil 
Berkelland meewerken aan in 
eerste instantie één 
tinyhouseproject. © Lars 
Smook 

 

https://www.tubantia.nl/achterhoek/tijdelijke-woningen-en-tiny-houses-voor-maximaal-10-jaar-in-berkelland~a205f8de/121056789/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/tijdelijke-woningen-en-tiny-houses-voor-maximaal-10-jaar-in-berkelland~a205f8de/121056789/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/tijdelijke-woningen-en-tiny-houses-voor-maximaal-10-jaar-in-berkelland~a205f8de/121056789/


 Nieuws uit Ruurlo 

 

 

 

 

SPEELTUINEN VOOR OUDEREN 

 

Senioren zijn steeds langer gezond en actief. Om dat zo te houden verschijnen 

op steeds meer plekken ' beweegtuinen' 

Het zijn veldjes met toestellen waarop ouderen oefeningen kunnen doen om in 

conditie te blijven. 

In verschillende gemeenten, zoals in Hellendoorn en Gennep, blijken de 

beweegtuinen een succes. Meestal liggen ze vlakbij een buurthuis of 

zorgcentrum, zodat er wat sociale controle is op het speelveld. Het initiatief komt 

van de bewoners zelf, die vaak ook voor de begeleiding zorgen en bijvoorbeeld 

een fysiotherapeut regelen voor het geval er blessures zijn. Gemeenten kunnen 

grond beschikbaar stellen en de toestellen financieren. Ook het Rijk heeft geld 

voor gezondheidsprojecten, bijvoorbeeld 20 miljoen euro per jaar via het 

programma Gezond in de Stad. 

Ook in Borculo is er gelegenheid om gezond in beweging te blijven en wel bij 

speeltuin de Koppel, daar staan toestellen speciaal voor ouderen. 

 

De Bundeling 

 

De volgende fase van het project De Bundeling 

in Ruurlo. Verwijdering van asbest, waarna Het 

Voorhuis gesloopt wordt. 

 



 

                              DE TUIN 

 

Het voorjaar is weer begonnen en alles in de natuur begint weer mooi groen te 

worden. Zo ook de tuin 

Voor de tuinliefhebbers is er weer genoeg te doen in de tuin. 

Het is nu de tijd om het gazon een opfrisbeurt te geven, 

Door te verticuteren haalt u de mossen en dode grassen uit het gazon. 

Een verticuteermachine kun je tegenwoordig huren, maar het kan ook met een 

verticuteerhark. 

Nadat de dode mossen en dode grassen zijn verwijderd, kunt u de kale plekken 

in het gazon weer inzaaien. 

Als u in het najaar voorjaarsbollen hebt gepland, dan kunt u nu genieten van de 

mooie kleuren die het aan de tuin geeft 

In de meeste tuinen staan vaste planten. 

Door de groei en bloei van vaste planten is je tuin anders in elk seizoen. 

Vaste planten kun je ook goed combineren met eenjarige planten. 

Eenjarige planten bloeien langer door elke keer de uitgebloeide bloemen er uit te 

knippen. 

 

Het is nu ook tijd om het terras schoon te 

maken.  

Dit kan met een hoge drukreiniger, maar ook 

heel goed met doodgewone schoonmaak azijn. 

 

Als je veel bestrating op het terras hebt is het 

misschien een idee om er wat tegels of stenen 

te verwijderen en daar wat planten in poten. 

 

Ook een idee is om een houten pallet op je 

terras te plaatsen met bloembakken en potten 

gevuld met kruidenplantjes .Zo heb je altijd 

verse kruiden binnen handbereik. 

 

Veel tuinplezier!!! 

 

Dinie Kein Hazebroek 

 



          

                                                Voor de Puzzelaars 

     Een woordzoeker                                               

 - AFDRUK  -IJSDANSEN 
 - ANORAK  - JANUARI 

 - BUIDEL  - LINOLEUM 
 - COMPLEX  - NULGROEI 

 - DERRIERE  - PLEIDOOI 
 - DOCTRINE - PROTEGEE 
 - ERELID  - REGENBUI 

 - EROSIE  - SAMENZIJN 
 - EVENZO  - SLUIPWEG 

 - GRATIS  - STIFT 
 - HARTSLAG 
  

 
 

 
 

 

 
 

En voor de liefhebbers: een sudoku 
 
 

Los de puzzel(s) op. 
 

Oplossingen zijn: 
 
Voor de woordzoeker: het woord van de 

overgebleven letters. 
    

Voor de sudoku:  het cijfer in het gekleurde 
vakje. 

 
Stuur uw oplossing(en) naar: 
             Redactie Schakel Heerlijkheidstraat 

10 7271 VH Borculo 
Of mail:  h.v.borculo@gmail.com 

 
Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer 
voor zowel Borculo als voor Ruurlo een bon van €15.              

S A M E N Z IJ N P L E 

L F E N E B E G L R T 

U D R I P G U S E F IJ 

I R O R O H E I I S I 

P U S T Z A R T D E X 

W K I C N R S A O E P 

E U E O E T N R O R L 

G Z R D V S G G I E R 

Z A M U E L O N I L M 

K J A N U A R I E I O 

I U B N E G E R L D C 

   5  2  1  

    9    6 

  5   4    

  6   7    

 4    3 5 8  

   2 5  3   

 7  4   8 9 3 

  8 3 2    1 

9         

mailto:h.v.borculo@gmail.com


 

   

ALGEMENE 

     

   LEDENVERGADERING 

 

DINSDAG 28 MEI 

  

   AANVANG 20.00 UUR 

 

WIJKGEBOUW DE KOPPEL 

  

            KOMT ALLEN!!!                             

              

                                 

      DE KOFFIE STAAT KLAAR 

       



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
 
                         Agenda jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
                                                 Dinsdag 28 mei 2019. 
                                          Locatie wijkgebouw de Koppel. 
                                                   Aanvang 20.00 uur. 
 
 

1. Opening voorzitter. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Notulen jaarvergadering d.d. 29 mei 2018. 
5. Jaarverslag 2018 en activiteitenplan 2019. 
6. Kascontrole door de dames Teunissen en de Graaf. 
7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. 
8. Aftredend en herkiesbaar Nolda Rinders en Henny Timmermans. 
9. Verkiezing kandidaat bestuursleden Janny de Lange en Marleen Hengeveld. 
10. Aftredend en niet herkiesbaar Erwin Wolfs. 
11. Jaarvergadering vanaf 2020. 
12. Rondvraag, 
13. Sluiting. 

 

Secretariaat  
Postbus 85 
7270 AB 

Borculo 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
                            Jaarverslag 2018 en activiteitenplan 2019. 
 
 
Het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven personen, voorzitter Erwin Wolfs, secretaris 
Henny Timmermans, penningmeester Nolda Rinders, algemene bestuursleden 
Hermien Schulenbarg en Dinie Klein Hazebroek en twee kandidaat-bestuursleden uit 
Ruurlo Janny de Lange en Marleen Hengeveld. 
Op de jaarvergadering van 28 mei 2019 stopt Erwin met zijn werkzaamheden voor de 
huurdersvereniging, vanaf de herstart in 2011 is hij onze voorzitter geweest en na 
acht jaar is er voor hem het moment gekomen dat hij, mede door de drukke 
werkzaamheden, afscheid gaat nemen. 
Wij zijn hem erkentelijk voor alles dat hij heeft betekend voor de huurdersvereniging 
en wij wensen hem veel succes in zijn verdere leven. 
De beide dames uit Ruurlo, Janny en Marleen, hebben aan gegeven om op de 
jaarvergadering volwaardig bestuurslid te willen worden, dit gaan we voorleggen aan 
de algemene ledenvergadering en we gaan er van uit dat dit wordt aangenomen. 
De vacature van voorzitter zal, tijdelijk, worden opgevuld door Henny Timmermans. 
We gaan de komende tijd bekijken hoe we dit verder gaan aanpakken. 
 
Werkwijze van het bestuur. 
 
We hebben als huurdersvereniging te maken met allerlei zaken waarover we mogen 
meepraten de afgelopen jaren. Natuurlijk betekent het dat de hoeveelheid 
bijeenkomsten is toegenomen, zo geven we advies over de huuraanpassing, het 
glas- en servicefonds, over de aanbieding zonnepanelen, het activiteitenprogramma 
van ProWonen, we doen samen met de gemeente Berkelland en ProWonen mee 
aan de prestatieafspraken, we zitten in de werkgroep communicatie van ProWonen, 
we doen mee aan bewonerscommissies bij renovatie en groot onderhoud en we zijn 
altijd aanwezig bij de open dag van ProWonen. Daarnaast worden we door de 
gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken over het sociale beleid. 
In 2018 hebben we twee cursussen gevolgd, het lezen van het jaarverslag en 
begroting van ProWonen en de cursus routekaart naar CO2 neutraal. 
Al deze bijeenkomsten proberen we zo goed mogelijk te verdelen onder de 
bestuursleden.  
 
Acties bestuur. 
 
Ondanks het feit dat we na de jaarvergadering zes bestuursleden overhouden zijn 
we nog op zoek naar een of twee personen die een achtergrond hebben in de 
bouwwereld, een groot aantal zaken zijn op het technische vlak en dan kunnen we 
die kennis goed gebruiken. We hebben begin 2019 in samenwerking met ProWonen 
een flyer bezorgd, samen met ons eigen blad De Schakel, waarin we vragen aan 
onze huurders om mee te denken maar helaas is daar niemand uitgekomen. Dus zijn 

Secretariaat  
Postbus 85 
7270 AB 

Borculo 



er huurders die kennis hebben van de bouwwereld en graag iets willen doen voor de 
huurders dan ontmoeten wij u graag. 
 
Samen 1. 
 
We werken als huurdersvereniging Borculo goed samen met de andere 
huurdersverenigingen onder ProWonen onder de naam Samen 1, hierin zijn 
vertegenwoordigd de verenigingen uit Borculo- Ruurlo, Hengelo-Vorden, 
Lichtenvoorde en Zelhem. Daarnaast is er een zeer goede verstandhouding met de 
vereniging uit Neede-Eibergen, De Naobers.  
Het grote voordeel van deze opzet is dat er meer kennis aanwezig is binnen de 
wereld van de huurdersverenigingen en dat er meer mogelijkheden zijn om de taken 
te verdelen.  
Samen 1 wil in 2019 proberen om in te zetten voor een nog grotere samenwerking, 
hiervoor worden alle huurdersverenigingen in de Achterhoek benaderd.  
 
Commissies. 
 
Deze commissies werken onder Samen 1, met bestuursleden van de vier 
huurdersverenigingen en met samenwerking van De Naobers. 
De commissies op een rij: 
Commissie duurzaamheid. 
Commissie financiën. 
Commissie prestatieafspraken. 
Commissie spelregels. 
Commissie participatieovereenkomst. 
In het kort gaat de commissie duurzaamheid over alles dat te maken heeft met de 
verduurzaming van woningen waaronder het gebruik van zonnepanelen, de 
commissie financiën bekijkt het financiële jaarverslag en begroting van ProWonen, 
de commissie prestatieafspraken buigt zich over alle zaken die worden besproken in 
het driehoeksoverleg tussen de gemeente, ProWonen en de huurdersvereniging. 
De commissie spelregels houdt zich bezig met de nieuwe opzet van de spelregels en 
de jaarlijkse aanpassing en de commissie participatieovereenkomst maakt samen 
met ProWonen de opzet waarin de rechten en de plichten staan van zowel 
ProWonen alsmede de huurdersverenigingen. 
 
Huidige activiteiten. 
 
Op het moment dat ik met dit stuk schrijf hebben we de afgelopen week advies 
uitgebracht aan ProWonen over de huuraanpassing per 1 juli a.s., ProWonen wil 
graag verhogen met het percentage inflatie, 1,6 %, wij hebben geadviseerd om dit 
jaar niet te verhogen, binnenkort wordt bekend wat er gaat gebeuren. 
Ook zijn we heel druk in overleg over de nieuwe aanbieding zonnepanelen, wij willen 
dat er een zeer goede aanbieding wordt gepresenteerd aan onze huurders en een 
aanbieding die duidelijk is en geen verborgen zaken bevat. 
We zijn op dit moment druk bezig met de laatste puntjes op de i wat betreft de 
spelregels die worden gebruikt bij sloop, renovatie en groot onderhoud, deze nieuwe 
spelregels gaan in op 1 juli 2019. 
Als laatste hebben we twee jaar meegedacht en gesproken over het Cycloonpark, dit 
volledig nieuwe park is een grote aanwinst voor Borculo en volgens afspraak is het 
definitief gereed op 4 mei a.s., de avond van de dodenherdenking. 
 



 
Algemeen. 
 
Samenvattend hebben we een als bestuur de basis gelegd voor een goede, stabiele 
huurdersvereniging die nog jaren vooruit kan. 
We onderhouden een zeer goede relatie met onze corporatie en de gemeente 
Berkelland en juist door alle kennis die wij binnenhalen worden we steeds vaker 
uitgenodigd om mee te denken en te praten over allerlei zaken die onze huurders 
aangaan.  
Op 1 januari 2019 hadden we 912 leden in Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar 
en 88 leden in Ruurlo, dat betekent dat we, bijna, alle huurders van Borculo, Haarlo, 
Geesteren en Gelselaar als lid hebben en dat we er vertrouwen in hebben dat het 
aantal in Ruurlo de komende jaren langzaam zal geen stijgen, het is goed te weten 
dat er ook voor de huurders weer een vereniging is die opkomt voor de belangen van 
die huurders. 
Afsluitend zijn we als bestuur heel blij met de steun van onze huurders en gaan er 
alles aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen. 
 
Henny Timmermans. 
Secretaris huurdersvereniging Borculo. 
Secretaris Samen 1. 
 
 
 
 
 
 
 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
                     Notulen jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
                                           Dinsdag 29 mei 2018. 
 
 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
Aanwezig zijn 6 leden, het voltallige bestuur en een kandidaat-bestuurslid. 

 
 

2. Er worden geen agendapunten toegevoegd aan de vergadering. 
 
 

3. Er zijn een aantal afmeldingen, de familie Nap, de familie Kaasjager, Anke en 
Shirley ten Veen, Jaime Lebbink en kandidaat-bestuurslid Janny de Lange. De 
laatste is afwezig in verband met haar vakantie. 
Sinds een week geleden hebben we een nieuwe website die gebouwd is door 
Vunique uit Haarlo, ook daar kunt u veel informatie vinden. 
Er komt direct na de bouwvak een nieuwe, aangepaste aanbieding 
zonnepanelen door ProWonen, de Commissie Duurzaamheid die is opgericht 
vanuit de samenwerkende huurdersverenigingen Borculo, Lichtenvoorde en 
Zelhem, is daarover in gesprek met de coördinator duurzaamheid van 
ProWonen. 
Alle nieuwbouw die wordt opgestart is vanaf 1 januari 2018 gasloos, dit is de 
start naar een volledig gasloos wonen van alle woningen in 2050. 
De leden van de huurdersvereniging Borculo gaan de tweede helft van 2018 
de cursus Route naar Co2 neutraal volgen en daarnaast twee cursussen met 
als inhoud het lezen van de jaarrekening van ProWonen, begin 2019 gevolgd 
door twee cursussen over de begroting 2019 van ProWonen. 

 
 

4. In 2017 zijn we in goede samenwerking met Heleen Weerkamp van 
ProWonen gestart met het benaderen van de huurders in Ruurlo. Op dit 
moment zijn er 61 huurders lid van de huurdersvereniging Borculo. Op 
woensdag 25 april hebben we met het gehele bestuur een avond 
georganiseerd voor de nieuwe leden. Het was een goed bezochte avond waar 
de huurders persoonlijk kennis konden maken met het bestuur, uitleg hebben 
gekregen over het werk dat de huurdersvereniging Borculo al jaren heeft 
gedaan voor Ruurlo en dat we bij voldoende deelname vanuit Ruurlo op onze 
jaarvergadering een voorstel gaan doen om in de toekomst de naam van de 
vereniging aan te passen naar huurdersvereniging Borculo-Ruurlo. 
Een van de meest positieve punten is dat zich twee kandidaat-bestuursleden 
hebben aangemeld uit Ruurlo, te weten Janny de Lange en Marleen 
Hengeveld, die het komende jaar met ons meelopen en als het goed bevalt 
kunnen worden gekozen als bestuurslid op de jaarvergadering van mei 2019. 
Als laatste willen we nog een groot compliment geven aan bestuurslid Wim 
Tienkamp, hij heeft zowel in januari als mede in mei alle Schakels bezorgd bij 
alle huurders van Ruurlo. 

Secretariaat  
Postbus 85 
7270 AB 

Borculo 



5. De notulen van onze jaarvergadering die gehouden is op dinsdag 30 mei 2017 
worden zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd en hiermee vastgesteld. 

 
 

6. Het is goed om te lezen dat we in 2017 de doelen die we ons hadden gesteld 
in grote lijnen hebben binnengehaald en dat sterkt ons voor de toekomst. 
Een van de zaken waar we mee bezig waren hebben we inmiddels afgerond, 
dit betreft de website Thuis in de Achterhoek. Na het succes van een aantal 
jaren geleden waarmee we bereikt hebben dat naast de huur ook de indicatie 
energiekosten worden vermeld op de website zijn we nu weer een stuk verder, 
op ons verzoek is door de corporaties onder Thuis in de Achterhoek nu ook 
een verwijzing meegenomen naar de website www.coelo.nl, op deze website 
kunt u ook de indicatie van het waterverbruik en de gemeentelijke belastingen 
opzoeken. 
Als laatste is bekend geworden dat de huurdersvereniging HeVo, Hengelo-
Vorden, een extra ledenvergadering heeft uitgeschreven waarin bekend wordt 
gemaakt dat ze gaan stoppen. Dat zou een grote klap zijn voor de huurders in 
die twee plaatsen, kijk naar de terugblik om te lezen dat de 
huurdersverenigingen van tegenwoordig veel werk verzetten dat ten goede 
komt aan de huurders.  
Onze secretaris gaat nog een ultieme poging doen om de opheffing te 
voorkomen, meer daarover in de volgende Schakel. 

 
 

7. De dames van de kascontrole hebben de financiële zaken van de 
huurdersvereniging Borculo gecontroleerd en goedgekeurd. Omdat Shirley 
helaas niet aanwezig kon zijn heeft Hermien middels haar handtekening de 
goedkeuring gegeven. 
Omdat Shirley de controle nu twee jaar heeft gedaan nemen we afscheid van 
haar en danken haar voor haar inzet. 
Hermien gaat volgend jaar voor de tweede keer de kascontrole doen en wordt 
dan vergezeld door mevrouw de Graaf die zich spontaan aanbood op de 
bijeenkomst, waarvoor dank. 

 
 

8. Over het financieel verslag 2017 en begroting 2018 zijn geen vragen en 
opmerkingen gekomen waarna het definitief is vastgesteld. 

   
 

9. Het staat er een beetje zakelijk, maar helaas het is echt waar: Wim Tienkamp 
heeft te kennen gegeven dat hij stopt als bestuurslid om meer tijd vrij te maken 
voor zichzelf. Vanaf de start in maart 2011 is Wim toegetreden tot het huidige 
bestuur. Wij vinden het jammer maar hebben begrip voor zijn keuze. Wij 
danken hem voor de zeven jaren van besturen en wensen hem het allerbeste 
voor de toekomst. De voorzitter heeft Wim als blijk van dank een tweetal 
waardebonnen overhandigd. 
We hoeven hem nog niet helemaal te missen want Wim heeft toegezegd om 
drie keer per jaar hetzelfde rondje Schakels te blijven bezorgen. 

 
 

10. Bij dit punt de verkiezing waar we blij mee zijn: de twee kandidaat-
bestuursleden vanuit Ruurlo worden unaniem aangenomen op de 

http://www.coelo.nl/


vergadering, daarvoor dank aan de leden. Janny en Marleen worden nu het 
komende jaar meegenomen met de bezigheden van de huurdersvereniging en 
we hopen dat ze in 2019 definitief zullen toetreden tot het bestuur. 

 
 

11. Mevrouw de Graaf vertelt over een gebeurtenis bij corporatie Ymere in 
Haarlem. Vaak wordt er bij de corporaties gezegd dat ouderen niet willen 
verhuizen. Wij hebben als huurdersvereniging Borculo al meerdere keren aan 
gegeven dat dit niet waar is, door te verhuizen naar een levensloopbestendige 
woning wordt de huur vaak te hoog waardoor de mensen te veel 
achteruitgaan met hun inkomen. Wij hebben bij ProWonen vaak verteld dat 
veel oudere huurders best willen verhuizen maar geef ze dan de huur van de 
woning die ze verlaten en dan komt er vanzelf meer doorstroming. De huur 
van de woning die ze verlaten wordt door huurharmonisatie aangepast naar 
boven waardoor de corporatie qua saldo er niets op achteruit gaat. Om terug 
te komen bij mevrouw de Graaf: een familielid van haar woont al 47 jaar in een 
eengezinswoning in Haarlem en kreeg van Ymere het voorstel om te 
verhuizen naar een gelijkvloers appartement voor dezelfde huurprijs die ze op 
dat moment betaalde: € 310 per maand. Inderdaad, u leest het goed, we 
hebben het altijd over de hoge huren in het westen maar huurders die al lang 
de woning huren betalen ook daar een lage huur. Deze mevrouw heeft dit 
voorstel met beide handen aangegrepen en woont nu naar tevredenheid. 
Hulde aan de corporatie Ymere die op deze manier de doorstroming op gang 
brengt. 
De heer Diks vraagt hoe de regels van asbesthoudende bijgebouwen in elkaar 
zit. Na overleg met de Werkgroep Woonlasten van de drie 
huurdersverenigingen die hierboven zijn genoemd en de mensen van 
ProWonen is beslist dat de huurder die een woning huurt met een bestaande 
schuur/carport/garage waarop asbest platen liggen bij zijn/haar vertrek de 
asbest platen gratis door ProWonen worden verwijderd, men moet wel zelf het 
dak weer dicht maken. Heeft de huurder zelf de asbestplaten aangebracht dan 
moet hij het asbest zelf verwijderen. Dit kunt u lezen op de website van 
ProWonen. 
Mevrouw Somsen vraagt naar controle op scheuren in de woningen na de 
aanleg van een nieuw riool en het opnieuw aanleggen van straat en trottoirs. 
Dit wordt gevraagd aan ProWonen. 
Als laatste neemt de voorzitter Erwin het woord: door de toegenomen 
werkdruk kan hij zich niet meer voor de volle 100 % inzetten voor de huurders, 
dat is iets waar hij niet goed mee om kan gaan vandaar dat hij besloten heeft 
om op de jaarvergadering van 2019 te stoppen als bestuurslid. We hebben 
afgesproken dat hij in ieder geval de maandelijkse bijeenkomsten van de 
huurdersvereniging Borculo blijft bezoeken en vrijgesteld wordt voor de andere 
vergaderingen. 

 
 

12. De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering. 
Voor iedereen ligt er de energiecoach meetlat waar veel simpele en goede tips 
staan om energie te besparen. 
Als u ook interesse heeft in deze energie bespaar meetlat van de Woonbond 
dan kunt u dat doorgeven op h.v.borculo@gmail.com. De eerste 50 huurders 
die zich aanmelden krijgen er een thuisbezorgd. 

 

mailto:h.v.borculo@gmail.com


 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 

 
                         Agenda jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 

                                                 Dinsdag 28 mei 2019. 
                                          Locatie wijkgebouw de Koppel. 

                                                   Aanvang 20.00 uur. 

 
 

1. Opening voorzitter. 
 

2. Vaststellen agenda. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Notulen jaarvergadering d.d. 29 mei 2018. 
 

5. Jaarverslag 2018 en activiteitenplan 2019. 
 

6. Kascontrole door de dames Teunissen en de Graaf. 
 

7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. 

 
8. Aftredend en herkiesbaar Nolda Rinders en Henny Timmermans. 

 
9. Verkiezing kandidaat bestuursleden Janny de Lange en Marleen 

Hengeveld. 
 

    10  Aftredend en niet herkiesbaar Erwin Wolfs. 
 

11 Jaarvergadering vanaf 2020. 
 

12 Rondvraag, 
 

13 Sluiting. 
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