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Van de voorzitter 
 
Het heeft, door omstandigheden, een tijd geduurd 
voordat er weer een nieuwsbrief kon worden 
uitgebracht. Deze nieuwsbrief, de har(t)slag zal ook 
nu weer digitaal en op papier worden verspreid. 
Wij, als HAR-bestuur, hechten bijzonder aan deze 
nieuwsbrief, omdat wij ervan uit gaan dat deze door 
de huurder gelezen wordt en dat de huurders er de 
nodige informatie uit kunnen halen. Uiteraard hopen 
we ons op deze manier zichtbaar en bereikbaar te 
maken voor de huurders, voor wie wij opkomen 
tijdens de overleggen met de directie van Sint 
Joseph. 
 
De directie van Sint Joseph wordt nu uitgevoerd 
door de nieuwe directeur Claudia Beumer, met wie 
we in de afgelopen periode al veelvuldig om de tafel 
hebben gezeten om allerlei voorkomende kwesties 
te bespreken. Duidelijk is dat de visie van Claudia is 
gericht op een goed beheer van het 
woningbestand, goede communicatie met de 
huurders en haar vertegenwoordigers, zoals de 
bewonerscommissies, wijkcommissies en de HAR 
maar ook met de individuele huurders, voor wie de 
corporatie ooit is opgericht. Verder is ze veelvuldig 
in overleg met de interne organisatie, maar ook met 
de externe partijen, zoals de corporatie Beter 
Wonen en vertegenwoordigers van de gemeente. 
 
Na de overname van de directiestoel, waarbij we op 
een indrukwekkende wijze afscheid hebben 
genomen van Jan Kamst, die voor zijn langdurige 
“regeerperiode” werd gehuldigd en zelfs geridderd, 
startte al snel de nieuw benoemde directeur 
voortvarend aan haar opdracht. Ik meen te mogen 
stellen dat wij een goede opvolger mogen 
meemaken, die met haar enorme inzet al menig 
goedkeurende reactie heeft mogen ontvangen. Wij, 
als HAR, hebben het volste vertrouwen in de nabije 
en langere toekomst, wetend dat er veel op ons af 
zal komen. Immers de betaalbaarheid blijft een 
belangrijk aandachtspunt, de duurzaamheid, 
waaraan gewerkt moet worden en zeker ook de 
leefbaarheid. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dat kan niet alleen door Sint Joseph worden 
geregeld, nee, daar zal goede samenwerking met 
huurders, Beter Wonen en de gemeente Almelo 
voor nodig zijn. In de werkgroep Prestatieafspraken 
komen deze groeperingen regelmatig samen om te 
komen tot nog beter afgestemde 
prestatieafspraken, waarvoor we een duidelijke 
woonvisie van de gemeente Almelo nodig zullen 
hebben en de nodige politieke steun voor de te 
maken plannen. 
 
Als gevolg van de gewijzigde Woningwet 2015, zijn, 
ik heb er eerder over geschreven, veel zaken 
veranderd voor de corporaties betreffende de 
volkshuisvesting. Dit vraagt aanpassing in beleid 
maar ook meer transparantie naar de doelgroep, de 
huurder. 
 
In deze tijd wordt daarvoor gebruik gemaakt van 
moderne mediamogelijkheden. Ik wijs u graag op 
de website van Sint Joseph maar ook zeker die van 
de HAR, die inmiddels behoorlijk zijn aangepast en 
bovendien actueel worden gehouden met 
informatie voor de huurders. Op onze website is 
ook de mogelijkheid in contact met ons te komen, 
bellen mag natuurlijk ook altijd. Wel wil ik u vragen 
bij het benutten van de contactmogelijkheid op de 
site, uw mailadres of telefoonnummer te vermelden, 
zodat wij contact met u kunnen opnemen. 
 
Harm Nieboer 
_____________________________ 
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Wanbeleid corporatie WSG 
 
Wanbeleid corporatie WSG kost hurend Nederland 
ruim half miljard... De HuurdersAdviesRaad vindt dit 
maar een schandalige zaak en vraagt zich dan ook 
af hoe dit allemaal kan? Hier dreigen onze huurders 
weer de dupe van te worden, en die kunnen er 
helemaal niks aan doen! 
 
Hieronder een weergave van het artikel van 
de Woonbond. 
 
554 tot 701 miljoen euro. Dat is het astronomische 
bedrag dat de corporatiesector via een omvangrijke 
saneringsoperatie moet ophoesten vanwege het 
jarenlange wanbeleid van Woonstichting 
Geertruidenberg (WSG). 
 

 
Peter Span, voormalig directeur-bestuurder van WSG, tijdens 
zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie 
Woningcorporaties in 2014. Foto door Martijn Beekman. 
 
Dit is de uitkomst van een jarenlange zoektocht 
naar de oplossing voor het gigantische probleem 
waarmee de voormalige WSG-top hurend 
Nederland heeft opgezadeld. In een uitgebreide 
brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister 
Ollongren de zoektocht en verantwoordt ze haar 
oplossing. 
 
WSG-bezit overgenomen 
De kern van de oplossing is dat WSG wordt 
opgeheven en acht corporaties in West-Brabant de 
4000 woningen overnemen, inclusief de schulden. 
“Alle huurders van WSG krijgen hiermee weer een 
woningcorporatie als verhuurder die zijn 
volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid kan 
nemen”, schrijft de minister in haar brief. De acht 
corporaties zijn Thuisvester, Alwel, Casade, 
Woonkwartier, WonenBreburg, Woonvizier, 
Stadlander en Leystromen. 
 
Rekening kan oplopen tot 701 miljoen 
De resterende schulden worden via een 
saneringsbijdrage verhaald op de rest van de 
corporatiesector. Die bijdrage bedraagt minstens 
553 miljoen en kan als het tegenzit oplopen tot 701 
miljoen euro. Al eerder in 2013 had het voormalige 
Centraal Fonds Volkshuisvesting WSG een 
saneringsbijdrage van 117,8 miljoen euro 
toegekend. 
 

Tot 360 euro per huurwoning 
De totale rekening kan in het slechtste scenario dus 
818,8 miljoen bedragen, oftewel zo’n 360 euro per 
huurwoning. Interim Woonbonddirecteur Paulus 
Jansen is verbijsterd. “Uitgerekend degenen die 
part noch deel hadden aan dit wanbeleid, de 
Nederlandse huurders, mogen de rekening betalen. 
En het is allemaal mogelijk gemaakt door liberaal 
regeringsbeleid in de jaren negentig, waardoor 
corporaties ondernemende organisaties mochten 
worden.” 
 
Juridische procedures 
De financiële problemen bij WSG dateren van begin 
deze eeuw en hebben verschillende oorzaken. 
Allereerst deed WSG, onder leiding van Peter Span, 
zeer omvangrijke investeringen in grond (in totaal 
205 hectare, oftewel 2 km2), die mede door de 
vastgoedcrisis minder waard werd. Ook kocht WSG 
veel zorgwoningen, via vanuit bedrijfseconomisch 
oogpunt risicovolle contracten. In 2011 werd Span 
ontslagen en in juni 2014 werd hij verhoord door de 
Parlementaire Enquêtecommissie 
Woningcorporaties. Daar hield hij vol onschuldig te 
zijn. Er lopen al geruime tijd juridische procedures 
tegen de voormalige bestuurders, onder wie Peter 
Span, en de voormalige Raad van Commissarissen. 
 
Joop Arends (secretaris HAR) 
__________________________________ 
 
Klimaatakkoord, wat zijn de 
gevolgen? 
 
HuurdersAdviesRaad deelt mening Woonbond en 
maakt zich zorgen over de verdeling van de lusten 
en de lasten van het klimaatbeleid. Belangrijk is ook 
dat er een goede compensatieregeling komt. 
 

 
Foto: woonlasten energielabel Getty images 

 
Hieronder een weergave van het artikel van 
de Woonbond. 
 
Vandaag is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen 
gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd 
over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 
procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 
procent in 2050. 
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De Woonbond praat mee aan de tafel over de 
gebouwde omgeving. Wij staan achter de 
doelstellingen van het Klimaatakkoord, maar 
hebben zorgen over de verdeling van de lusten en 
de lasten van het klimaatbeleid. Dat begint al bij de 
verdeling van de kosten tussen huishoudens en 
grote bedrijven. De industrie mag niet buiten schot 
blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor 
de energietransitie. 
 
Woonlasten 
Woningcorporaties gaan voorop lopen in het 
verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat 
zij de aanloopkosten maken. De Woonbond vindt 
dat deze kosten niet voor rekening van de huurders 
mogen komen. Er moet dus geld worden 
vrijgemaakt door de overheid zodat corporaties 
extra kunnen investeren, bijvoorbeeld door het 
afschaffen van de verhuurderheffing. Dit is een 
belasting die corporaties betalen over de waarde 
van hun woningen. 'Veel huurders kunnen de huur 
nu vaak al amper opbrengen. De woonlasten van 
huurders moeten omlaag. Dat kan door de 
energierekening omlaag te brengen en de 
huurverhoging bij renovatie te beperken,' aldus 
Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de 
Woonbond. 
 
Compensatie lage inkomens 
Daarnaast is het voor de Woonbond belangrijk dat 
er voor huurders met lage inkomens en te hoge 
energierekeningen als gevolg van stijgende 
belasting op gas, een goede compensatieregeling 
komt zolang zij niet aan de beurt zijn voor 
woningverbetering. Met name huurders in de 
particuliere sector moeten vermoedelijk lang 
wachten aangezien er weinig prikkels zijn voor 
particuliere verhuurders om hun woningen te 
verbeteren. Dit najaar wordt een 
compensatieregeling uitgewerkt, en dit is een 
belangrijke voorwaarde voor de Woonbond. Een 
andere voorwaarde is dat er zeggenschap van 
huurders en andere bewoners is gegarandeerd bij 
renovaties naar nul-op-de-meter of op andere wijze 
aardgasvrij maken van woningen. 
 
Klimaattafel 
De Woonbond neemt deel aan de ‘klimaattafel 
gebouwde omgeving’ (met verder onder meer 
gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties 
en energiebedrijven). De afspraken die aan de 
klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers 
het komend najaar uit in concrete plannen. Die 
concrete plannen tezamen vormen het 
Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van 
de plannen. 
 

 
Joop Arends (secretaris HAR) 
__________________________________ 
 
Nieuwe huisstijl en website HAR 
 
De oude website voldeed niet meer aan alle 
wensen, zo bleek ook uit de feedback van 
verschillende huurders en bewonerscommissies. 
Reden genoeg voor de HAR om te zorgen voor 
vernieuwing. De HAR is er voor alle huurders en 
vindt het belangrijk om dit ook uit te dragen in haar 
communicatie. Via de nieuwe website word je als 
huurder op de hoogte gehouden van de laatste 
ontwikkelingen in de afstemming met Sint Joseph 
en vind je overig relevant nieuws over de 
huursector. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
contact op te nemen met de HAR via het 
contactformulier of voor dringende zaken 
telefonisch met onze secretaris Joop Arends. Zijn er 
vragen, wensen of tips, laat het dan gerust weten. 

 
Neem gerust contact met ons op! 
 
dhr. J. Arends 
Bornerbroeksestraat 66-28, 
7607 KH Almelo. 
Tel.: 06 - 815 69 881 
Email: info@harvanstja.nl 
Website: www.harvanstja.nl  
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Huurderscommissie 
 
AALDERINKSHOEK 
J. Ooink Op Den Dijk 
Valeriusstraat 135 
7604 CL Almelo 
 
Bewonerscommissies 
 
BARTELSHOEK 
A.A. van Leeuwen 
Bartelshoek 12 
7607 DH ALMELO 
 
BUURSTEDE 
A. Hoevers-Schelfhorst 
Roskamstraat 249 
7602 JZ ALMELO 
 
CATHARINAHOF-
CRANENBORGH 
G.S.G. Segers-Haselbekke 
Aletta Jacobsstraat 126 
7607 SH ALMELO 
 
CITYFLAT 
A.J. Koopman-Speelman 
Schalderoi 17 
7607 EG ALMELO 
 
DE ACHT 
E.A. van de Vis-de Vos 
Haven Noordzijde 33 a 
7607 ER ALMELO 
 
DE BISSING 
W.G.G.M. Koelman 
Bornsestraat 1 -31 
7607 KJ ALMELO 
 
 
 
 
 
 
 

DE HAERE 
W. Baer-Eeftink 
De Haere 91 
7608 CZ ALMELO 
 
DE MALDERHOF 
P. Roskam 
Sluiskade Zuidzijde 37 -15 
7607 XX ALMELO 
 
DE ROSSMARCKE 
W. van Daalen-Kuiper 
Weggelerstraat 55 
7601 GA ALMELO 
 
DE WEDERIK 
C.G.H. Bolte 
Westerstraat 51 
7607 GL ALMELO 
 
DRAKENSTEYN 143-239 
A. de Boer 
Drakensteyn 161 
7608 TV ALMELO 
 
EENGEZINSWONINGEN 
HAGHOEK 
M.L. Piontek 
Vellekatelaan 14 
7602 XS ALMELO 
 
FRANCISCANESSENHOF 
G.A.M. Haze-Miltenburg 
Franciscanessenhof 65 
7607 ZB ALMELO 
 

HAVEZATHEFLAT 
J. Olink 
Havezathe 196 
7608 DW ALMELO 
 
MARLIJNSTATE 
M. van Buuren 
Aletta Jacobsstraat 57 
7607 SV ALMELO 
 
MERCURIUS 
J.G. Goossen 
St. Josephstraat 65 -22 
7603 XJ ALMELO 
 
NABUCCO 
H.G. Vos-Tabois 
Verdilaan 167 
7604 JW ALMELO 
 
PADBERGHOF 
J.F.C. Arends 
Bornerbroeksestraat 66 -28 
7607 KH ALMELO 
 
POULINKSTRAAT/WESTER-
STRAAT 
H.H.A. Pasman 
Poulinkstraat 57 
7607 GS ALMELO 
 
TITUS BRANDSMAHOF 
J.H. Stulen 
Titus Brandsmahof 47 
7606 SB ALMELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens alle HAR leden een hele fijne dag gewenst! 
 

 


