Woord van de voorzitter
April - 2019 Onze Seniorenvereniging

KBO Gemert is als moderne
seniorenvereniging bijna 70 jaar
aangesloten bij KBO- Brabant. Daarin staan
we niet alleen. Ruim 280 andere afdelingen,
verspreid over heel Brabant zijn ook bij
KBOBrabant aangesloten. In totaal telt KBO
Brabant circa 130.000 leden en al die leden
staan als een blok achter dezelfde
hoofddoelstelling: ertoe bijdragen dat senioren volwaardig kunnen
meedoen en meetellen in onze samenleving en hun talenten kunnen
ontwikkelen en gebruiken voor elkaar en hun omgeving.
Geweldig dat al die senioren eensgezind achter die doelstelling
staan. Om dat vorm en inhoud te geven op lokaal niveau ondersteunt
en faciliteert KBO Brabant daarbij de lokale afdelingen met raad en
daad. Denk hierbij aan zaken zoals de vele opleidingen maar ook
aan de vele adviezen en praktische handvaten in het kader van
individuele en collectieve belangenbehartiging. Eendracht maakt
daarbij macht waarbij solidariteit een belangrijke sleutel tot succes
vormt. Op basis daarvan zijn ook wij als Seniorenvereniging KBO
Gemert in staat om onze doelstellingen in Gemert blijvend te
realiseren. Maar in Gemert leven we niet op een eiland. Sommige
zaken kunnen we niet lokaal veranderen omdat die bijvoorbeeld
landelijk worden bepaald. Juist dan komt de extra meerwaarde van
KBO-Brabant om de hoek kijken. Met de kracht van argumenten en
de macht van het ledenaantal zet KBO-Brabant zich dan in voor uw
belangen en daarmee voor de belangen van alle senioren. Denk
daarbij aan de pensioenen, de zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en ga
zo maar door. U kunt regelmatig over de inspanningen van KBOBrabant lezen of horen in de diverse media. KBO Brabant is een
gerespecteerde en serieuze gesprekpartner namens circa 130.000
senioren in Brabant waar de politiek niet omheen kan.
1

In dat kader heeft KBO Brabant, samen met andere
maatschappelijke organisaties, onlangs het Manifest ‘SamendoenSamen oplossen’ aangeboden aan alle lijsttrekkers van de politieke
partijen van de provincie Noord-Brabant. In het ONS magazine van
maart hebben jullie hierover al kunnen lezen. Het manifest gaat
concreet in op de belangrijkste uitdagingen die bijvoorbeeld de
vergrijzing met zich meebrengt en waarbij wordt opgeroepen om
samen deze uitdagingen het hoofd te bieden en ook om de kansen
die zich voordoen te verzilveren. KBO-Brabant: samen verder
bouwen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet.
In die vitale zorg en ondersteuning is het zoeken naar een nieuw
evenwicht. Maar dan wel graag vanuit het besef dat mantelzorger en
burger onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en we hen als
gelijkwaardige partners beschouwen van zorgprofessionals. Die
professionele zorg (en de kosten) kunnen we alleen verminderen
door te investeren in hulpmiddelen, de inzet van familie en vrienden
en door aan te sluiten bij persoonlijke wensen. Want ieder mens is
uniek. Niet iedereen heeft behoefte aan een groot netwerk of aan
elke avond warm eten. Het gaat lang niet altijd om grote dingen,
maar om mensen versterken, helpen hun vraag te formuleren en dat
te realiseren. Niet op iedere zorgvraag hoeft een zorgantwoord te
komen. Heus, mensen zorgen voor elkaar.
Dat deden ze vroeger, dat doen ze nu. En als we willen dat mevrouw
Janssen nog lang thuis kan blijven wonen, ook als haar dochter
uitvalt, dan moeten gemeente en zorgaanbieders burgers de hand
reiken door informatie te verstrekken, tips te geven, als vraagbaak en
achterwacht op te treden en te luisteren naar wat zij, ook als
mantelzorger en vrijwilliger, te vertellen hebben. We moeten het
samen doen en het samen, inclusief de politiek, slimmer zien te
regelen. Een participatiesamenleving werkt alleen als we over en
weer van elkaar mogen, willen en kunnen leren. Niet zelfredzaam,
maar samen redzaam. Veel leesplezier met deze uitgave.
Frans Francissen
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* 9 april Alzheimercafé
* 10 april dansmiddag bij Dientje
* 10 april bezoek oorlogsmuseum
Overloon
* 16 april dagreis Kasteelroute
* 17 april bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 18 april algemene ledenvergadering
* 8 mei dansmiddag bij Dientje
* 3 Mei start fiets seizoen vertrek Gerardusplein 13.30-14.00 uur
* 14 mei Alzheimercafé
* 23 mei Vlindersafari. Aanmelden Steunpunt
* 1 juni Meifeesten met muziek van Melodie
* 5 juni dansmiddag bij Dientje
* 11 juni Alzheimercafé
* 21 – 28 juni meerdaagse reis naar het Beierse Woud
* 10 juli dansmiddag bij Dientje
* 7 aug. dansmiddag bij Dientje
* 15 aug. Bedevaart naar Handel
* 27-30 augustus ‘Week van ouderen’ Kasteel Helmond
* 4 sept. dansmiddag bij Dientje
* 1 okt. Dag van de ouderen.
* 9 okt. dansmiddag bij Dientje
* 15 okt. dagreis Maastricht
* 16 okt. Kerstshow breifabriek.
* 25-26 okt. Seniorenmarkt Commanderij College
* 1 nov. Tonproatersavond ‘Effe lekker lachen’ Ridderhof
* 3 nov. Fotokijkdag bij Dientje
* 6 nov. dansmiddag bij Dientje
* 14 dec. dansmiddag bij Dientje
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje met sfeermuziek van Annelieke
Merx
* Elke maandagmorgen om 10 uur ‘Koffie Met’. `s middags
wandelen ‘Stap voor Stap’ locatie speeltuin De Wieken.
Valeriusstraat
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UITNODIGING
Algemene ledenvergadering
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van Seniorenvereniging Gemert op donderdag 18 april 2019.
Aanvang van deze vergadering is om 14.00 uur bij Café Dientje te
Gemert In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Beste leden, laat zien dat onze vereniging ook bij u leeft en kom naar
de algemene ledenvergadering. Graag tot ziens op donderdag 18
april 2019, u bent van harte welkom! AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ontvangst en opening door voorzitter dhr. Frans Francissen
Verslag vaststelling jaarvergadering 2018
Jaarverslag 2018
Financieel overzicht 2018 door penningmeester dhr. Wim
Verhofstad
Begroting 2019
Verslag kascontrolecommissie door dhr.Jan de Barse en
dhr. Frans v/d Horst
Benoeming leden kascontrolecommissie 2020
Verlenen van decharge aan de penningmeester voor het
gevoerde beleid
Contributie 2020
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Frans Francissen
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Frans Teunissen
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang
worden ingediend bij het secretariaat

Aansluitend: Huldiging jubilarissen – optreden tonpraoterrondvraag – sluiting, daarna verloting levensmiddelenpakketten.
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NOG GEEN LID VAN SENIORENVERENIGING KBO GEMERT?
Het lidmaatschap van de Seniorenvereniging KBO Gemert staat
open voor alle 50-plussers en bedraagt € 26,00 per persoon per jaar.
Het lidmaatschap biedt vele voordelen zoals:
Wij helpen u bij het behartigen van uw individuele belangen, het
ondersteunen en doorverwijzen bij individuele hulpvragen door onze
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s)
* het zo goed mogelijk regelen van uw zorg of ondersteuning door
onze clientondersteuners WMO.
* Seniorenvereniging KBO Gemert is een seniorenvereniging met
een sterk sociaal gezicht waar solidariteit en het naar elkaar omkijken
en elkaar helpen hoog in het vaandel staan.
* Seniorenvereniging KBO Gemert organiseert veel activiteiten bij u
in de buurt (feesten, sport, ontspanning, cultuur, zingeving en
educatie).
* U ontvangt periodiek onze maandelijkse nieuwsbrief.
* Uw mening over de lokale collectieve belangenbehartiging (zorg,
inkomen, mobiliteit, welzijn en wonen) wordt gehoord, serieus
genomen en lokaal behartigd
* Door lid te worden van onze KBO Gemert bent u tevens gratis lid
van KBO-Brabant.
* KBO-Brabant: ondersteunt uw Seniorenvereniging KBO Gemert
met raad en daad op velerlei gebied, geeft maandelijks een, ook voor
u gratis, magazine “Ons” uit, heeft daarnaast tal van aanbiedingen
voor KBO leden zoals collectiviteitskortingen op zorgverzekeringen
en scherpe inkoopsprijzen voor energie (gas en elektriciteit) en
behoort tot de gezelligste en grootste ‘familie’ in Gemert.
Mocht uw interesse zijn gewekt neem dan vrijblijvend contact op
met:
Wim van Casteren Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO
Gemert.
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Rabobank clubkas campagne positief beoordeeld. U kunt
ons steunen met uw stem.
Wie kunnen er stemmen?
Alle leden van Rabobank Peel Noord kunnen stemmen. Zij
ontvangen per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.
Van donderdag 4 april 2019 tot en met dinsdag 30 april 2019
brengen zij via een online stemmodule hun stem uit op de clubs die
zij een warm hart toedragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen
stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde club mag worden
uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Peel Noord mogen stemmen. Als
u klant bent, bent u niet automatisch lid. Alleen de klanten die vóór 1
februari 2019 lid zijn geworden, mogen hun stem uitbrengen tijdens
de campagne.
Breng onze vereniging in de stemming Moedig leden van onze
vereniging, familie, vrienden en kennissen aan om te stemmen
op onze vereniging
Meer informatie Tussen 15 mei en 18 mei maakt Rabobank Peel
Noord tijdens hun roadshow bekend hoeveel geld onze vereniging
club heeft opgehaald en reiken we de cheque uit. De data, tijden en
locaties leest u hieronder. Tip, noteer de datum
Donderdag 16 mei 19.00 - 20.30 uur
Bakel, Milheeze, De Rips
Milheeze: Kerkplein (aan Kerkeind)
Vrijdag 17 mei | 20.00 - 21.30 uur
Elsendorp, Handel, De Mortel
Handel: Kerkplein (aan Onze Lieve Vrouwestraat
Zaterdag 18 mei
Gemert: Ridderplein | 14.00 -15.30 uur
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Kent u iemand in uw buurt die wel eens
een bezoekje kan gebruiken?
Neem dan contact op met
Seniorenvereniging KBO Gemert of Zorg
coöperatie Gemert.-------------------------------------

Prachtige opbrengst Goedgemutste Breicampagne
Wauw! Ook dit jaar is er weer enthousiast gebreid voor de
Goedgemutste Breicampagne van innocent. Voor elk verkochte
smoothie met mutsje ontvangt het Nationaal Ouderenfonds 20 euro
cent.
We hebben de cheque van innocent samen met de ouderen in
ontvangst mogen nemen. Een onwerkelijk bedrag, van maar liefst
31.038 euro. Daar kunnen we heel veel ouderen blij mee maken door
de inzet van onze Landelijke kerstdiner en de Boodschappen
Plusbussen in heel Nederland.
Dankjewel voor alle goedgemutste meesterwerkjes! Coole mutsjes,
warme harten. Dat is nog eens breizonder
------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorenmarkt
Definitieve data van de markt zijn
25 en 26 oktober met als thema
zorg en welzijn. Zeer
waarschijnlijk gehouden in het
Commanderij College aan de St.
Jozefstraat. Later meer info. Contact Koos Beenen
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Interesse???
De vereniging wil uw belangstelling peilen of er voor de
volgende initiatieven voldoende animo is:
* Bezoek waterzuivering Aarle -Rixtel
* Bezoek provinciehuis Noord-Brabant
* Rondleiding kasteel Gemert Meldt u aan bij het
Steunpunt
------------------------------------------------------------------------------------

Open Huis Plezant
Logeerhuis voor mensen met dementie
Tot en met 6 juli ieder eerste zaterdag van de maand van 13.30 en
15.00 uur open huis.
Franciscushof 17 Lieshout tel. 0900 - 899863

Stilstaan bij bewegen
Op 19 maart werd bij Dientje een
themamiddag gehouden over
bewegen voor ouderen. Erg duidelijk
werd dat dagelijks 30 min. per dag de
levenskwaliteit verbetert zowel fysiek
als geestelijk. Dagelijks een activiteit inbouwen (doe boodschappen
met de fiets of te voet) is ideaal. Die zijn te combineren om u aan te
melden bij een van onze activiteiten, te lezen op de binnenkant van
de achterflap van dit bulletin. Ook erg belangrijk, gezonde voeding en
drink anderhalve liter vocht per dag. De middag was erg leerzaam
maar de opkomst was matig
------------------------------------------------------------------------------------------8

Manifestatie in Oirschot
Helaas - maar volstrekt begrijpelijk - moest minister Hugo de Jonge
van VWS op 18 maart verstek laten gaan in Oirschot. Toch werd het
een heel goede bijeenkomst met veel belangstelling over wonen en
zorg voor senioren in een vergrijzend/ontgroenend Brabant. Een
breed gedeeld gevoel van urgentie en ambitie om samen aan de slag
te gaan! Onze bestuursleden Koos Beenen en Jan Winkelmolen
vertegenwoordigden KBO-Gemert.
-------------------------------------------------------------------------------------------

UIT ETEN MET SENIOREN
De lente is alweer in het
land, de vogeltjes fluiten en
het zonnetje schijnt. Dus, is
het weer de hoogste tijd om
samen gezellig te gaan eten.
Deze keer doen we dat op
koningsdag, zaterdag 27 april bij restaurant: ‘’Nia Domo’’St.
Agathaplein 6, 5427AB in Boekel.
We mogen kiezen uit 2 soorten soep.
Het hoofdgerecht bestaat uit een heerlijke schnitzel met
champignonroomsaus, of zalmfilet geserveerd met
kruidensaus. Hierbij salade, frietjes en verse groente van het
seizoen. Het dessert is weer een verassing!
Dit alles kost €19.75
We beginnen weer om 18.30 uur en opgeven doe je vóór
woensdag 24 april 18.00 uur bij:
Ad de Hart 363412 of bij Toos Kanters 362553
Tot ziens bij ‘’Nia Domo”.
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Sociale contacten helpen tegen woninginbraak
Het aantal inbraken is gedaald. Dat blijkt uit het CBS-rapport ‘De
woning en buurt van inbraakslachtoffers’, dat op 14 maart verscheen.
Naast preventieve maatregelen gaat ook van een goede sociale
samenhang in een buurt een sterke preventieve werking uit. Hoe
sterker de banden onderling tussen buren en hoe meer sociale
controle, hoe kleiner de kans op woninginbraak. Senioren spelen in
belangrijke rol in de buurtpreventie. Zij zijn de ogen en uren van de
buurt, zeker ook in de vakantiemaanden. WhatsApp-groepen helpen
echt. We zien graag dat senioren ook deelnemen aan dit soort
initiatieven

Seniorenvereniging KBO Gemert gaat in de loop van 2019
verhuizen
Zoals in het vorige maandblaadje al melding is gemaakt van het feit
dat door de Zorgboog de huur van onze ruimte in Ruyschenbergh te
Gemert per 30 november 2019 is opgezegd. Inmiddels is ook
duidelijk geworden dat er geen mogelijkheden waren om in de
nieuwe situatie nog in Ruyschenbergh te blijven. Daarom heeft het
bestuur van de seniorenvereniging KBO Gemert doen besluiten om
een overeenkomst aan te gaan met Goed Wonen voor een ruimte in
de Gerarduskerk te Gemert ter overbrugging tot dat realisatie van de
plannen samen met de Zorg coöperatie Gemert en Houvast GemertBakel in Nazareth definitief ingevuld kunnen worden. De start van de
werkzaamheden in Nazareth is voorzien in april 2019. De tijdelijke
overeenkomst met Goed Wonen loopt vanaf 1 april 2019 en is
aangegaan voor een periode tot 1 januari 2021 en eindigt van
rechtswege door enkel tijdsverloop. Partijen kunnen doch zijn hiertoe
uitdrukkelijk niet verplicht een verlenging van de huurovereenkomst
overeenkomen tot uiterlijk 1 januari 2022 (of een andere datum in het
jaar 2021) indien de herontwikkeling van de Gerarduskerk later
plaatsvindt dan thans voorzien. De verhuizing zal gestaag verlopen
en dat betekent dat tot nadere mededelingen de meeste activiteiten
nog op de huidige locatie in Ruyschenbergh doorgang zullen vinden.
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Verpakkingen grote frustratie van Nederlanders
Verpakkingen zijn nog steeds gebruiksonvriendelijk. Gebruiksgemak
legt het duidelijk af tegen zichtbaar zijn in een schap, goed kunnen
bewaren van een product of hufterproof zijn. Dat blijkt uit onderzoek
van ANBO en Reuma Nederland onder 10.000 mensen. Maar liefst
98 procent van de ondervraagden heeft moeite om verpakkingen te
openen, waarvan bijna 40 procent zelfs dagelijks. 55 procent van de
ondervraagden is zelfs wel eens gewond geraakt toen zij
noodgedwongen een verpakking openden met een hulpmiddel dat
daar niet voor bedoeld was.---------------------------

Fietsseizoen van start.
Vanaf vrijdag 3 mei gaan
we weer wekelijks fietsen.
Start vanaf het
Gerardusplein om 13.30
uur. info: Thera van
Zeeland
365713,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,

Inlevering Kopij
Nogmaals doet de redactie een dringend verzoek kopij
vöór de datum in te leveren zoals die in het boekje vermeld
staat. Het is bijna maandelijks het geval dat het boekje
drukklaar is er daarna nog kopij binnen komt. Deze editie is
daardoor drie keer noodgedwongen gewijzigd. Dus om
teleurstelling te voorkomen stuur uw kopij ruim op tijd
door. Dit voorkomt veel extra werk en ongemak !!!
Jan Winkelmolen eindredactie
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Wees niet bang om iets te leren op latere
leeftijd
Met succes is de tweede cursus Smartphone
beginners afgesloten.
De praktijk verplicht u bijna om iets te leren in het digitale tijdperk van
deze tijd. Daarom willen wij u leren om dit te volgen en te gebruiken
in de praktijk Het is een leerzame cursus van wat er in de praktijk
mogelijk is om met een Smartphone om te gaan. In deze lessen
worden ook kleine opdrachtjes gegeven om thuis mee te oefenen.
Alle deelnemers waren zeer tevreden over de beginners praktijk
cursus met de smartphone daarom starten we weer bij voldoende
deelname met een derde cursus. Op zes donderdag avonden van
19.30 t/m 21.30 uur. De derde cursus start op 25 april. Bij voldoende
deelname.
De docent heeft de kennis van de praktijk en brengt dit goed
over. Ook hebben enkele deelnemers van de kerkdorpen GemertBakel en Beek en Donk deelgenomen. Het bijbehorende boek wordt
als naslag gebruikt. Het is voor onze leeftijd, 50+, echt een
toevoeging en een verrijking in de praktijk wat voor mogelijkheid de
Smartphone biedt. Voor iedere deelnemer is de mogelijkheid om dit
jaar gratis lid te worden van SeniorWeb.nl en eindigt dec.
Ook de Tablet (Android) cursus is weer afgesloten.
De derde cursus start weer op: 14-21-28 mei /4-11-18 juni. bij
voldoende deelname (avond cursus) 18.45 uur.
Deelname aan een andere cursus is altijd mogelijk.
Bij het steunpunt KBO Gemert kunt u altijd een inschrijfformulier
invullen, tijdens de openingstijden, om een cursus te volgen. Van
maandag t/m vrijdag van 10 t/m 12 uur. Iedere cursus start bij
minimaal 5 deelnemers.
Bel naar 0492-365897 of mail
naar seniorwebgemert@gmail.com of
Website:gemert.seniorweb.nl
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Hoera vakantie……? Alzheimercafé Gemert/Bakel
en Laarbeek
Dat is het thema van ons volgende Alzheimercafé Gemert/Bakel en
Laarbeek op dinsdag 9 april. En laten we dat nu heel letterlijk nemen
want deze avond vindt niet plaats op de vertrouwde locatie in Gemert
maar voor één keer reizen we af naar Beek en Donk. Daar zijn we
deze avond te gast in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 2729, Beek en Donk.
Want…vakantie! Hoe doe je dat nu samen? Waar kun je alvast
rekening mee houden? Zijn er vakantiemogelijkheden voor mensen
met dementie? Wat doe je als het echt niet meer gaat? Op vakantie
bij het logeerhuis: Plezant.
Net als altijd wordt u vanaf 19:00 uur ontvangen met een kopje koffie
of thee, u aangeboden door Alzheimer Nederland. Om 19:30 uur start
dan het gesprek dat tot 20:00 uur duurt. In de pauze is het mogelijk
om op eigen kosten iets te drinken, met elkaar in gesprek te gaan en
worden de vragen verzameld. Die vragen worden dan tussen 20:30
uur en 21:00 uur beantwoord door de gastspreker van die avond.
We zien u graag op dinsdag 9 april in Het Ontmoetingscentrum aan
de Otterweg 27-29 in Beek en Donk.
Mocht het vervoer vanuit Gemert/Bakel naar Beek en Donk voor u
een probleem zijn neemt u dan contact op met Wilma van Grinsven
via tel. 06-40944887 of wilma.vangrinsven@levgroep.nl
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DAGREIS 16 APRIL
08.30 uur vertrek vanuit de
Eendracht
10.15 uur Verwachte aankomst in
Scherpenzeel waar de koffie en het
gebak reeds klaar staan.
Na de koffie staat de touringcar weer gereed om te beginnen aan een
mooie rondrit langs de kastelen aan de Langbroeker Wetering.
Aan het einde van de rondrit keren we weer terug in Scherpenzeel
waar we aan tafel zullen gaan voor een goed verzorgde koffietafel
met kroket. Na de lunch rijden we via een leuke route richting
Bennekom.In Bennekom zullen we worden ontvangen bij het Kijk en
Luistermuseum.
Van de oudste en kleinste speeldoosjes tot grote draaiorgels, er is
van alles te zien en te horen in het museum.
Na de presentatie hebben de gasten de tijd om zelf rond te kijken in
het museum, even een bezoek te brengen aan het winkeltje en we
sluiten het bezoek af met een kopje koffie of thee.
Dan is het tijd om Bennekom weer te verlaten en te beginnen aan de
terugreis richting Gemert. Op de terugreis rijden we ook nog een deel
via een leuke route waarbij we dan zeker door Wolfheze zullen rijden.
17.45 uur Verwachte aankomst in Nistelrode waar we de terugreis
gaan onderbreken voor een lekker 3-gangen afscheidsdiner.
20.30 uur Verwachte aankomst in Gemert.
de reiscommissie SVG Joep, Marjo en Paul
----------------------------------------------------------------------------------------

Kan ik als huurder ook bezwaar maken tegen de WOZbeschikking?
Ik woon in een sociale huurwoning. Uit de overeenkomst
met de woningcorporatie komt naar voren dat de jaarlijkse
huuraanpassing (en dus mijn huurbedrag) afhankelijk is
van de afstand tussen de huidige huur en de streefhuur.
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Daarbij is de streefhuur gekoppeld aan de kwaliteit van de
woning en de maximale huurprijs volgens het
woningwaardesysteem. Ik vind dit allemaal behoorlijk
ingewikkeld, maar ik maak hieruit op dat als de WOZ-waarde
lager is ook mijn huur lager moet worden. Ik wil dus bezwaar
maken tegen de WOZ-waarde maar toen ik de gemeente
hierover belde, vertelden ze me dat ik als huurder geen
bezwaar kan maken. Omdat de WOZ-waarde - net als bij u het
geval is - veel invloed heeft gekregen op de maximale huurprijs
van een sociale huurwoning, stuurt de gemeente sinds 2016 de
WOZ-beschikking niet alleen aan de eigenaren maar ook aan
alle huurders. Met deze eigen WOZ-beschikking krijgen ook
huurders de gelegenheid om bezwaar te maken als zij menen
dat de waarde van hun woning niet klopt. De algemene regel is
dat iemand die belang heeft bij de hoogte van de WOZ-waarde
hier bezwaar tegen kan maken. In een onlangs gepubliceerde
uitspraak van het Hof is dit ook weer eens bevestigd (Hof
Amsterdam 18 september 2018 17/00378)
Ik zie dan ook geen enkele reden waarom u niet gewoon
bezwaar zou kunnen aantekenen tegen de WOZ-beschikking.
Mocht naar aanleiding van uw bezwaar de WOZ-waarde
worden aangepast dan is hiermee echter niet per definitie de
kous af. Ook de verhuurder ontvangt van de
uitspraak/aangepaste WOZ-waarde bericht. Als de verhuurder
het hier op zijn beurt niet mee eens is, kan daartegen ook weer
bezwaar worden gemaakt. De nieuwe WOZ-waarde geldt
immers zowel voor de huurder als voor de verhuurder.
N.B. Omdat het erg lastig voor de gemeente is om de huurders
van sociale huurwoningen en huurders in de vrije sector te
scheiden, ontvangen ook huurders van geliberaliseerde
huurwoningen (vrije sector) de WOZ-beschikking. Zij hebben
echter geen belang bij de WOZ-waarde en kunnen de
beschikking dus direct weggooien.
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Nieuwe leden:
* De heer J. Hopstaken en mevrouw E. HopstakenSturtewagen,
* Mevrouw M. Bots-Janssen
Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:
* Mevrouw Habets-Slits, Esdonk 44
* Mevrouw P. van de Eijnde, Nieuwe Biezen 21
* De heer M. van de Laar, Oudestraat 72,
* Mevrouw J. Goossens, Kerkstraat 17,
* Mevrouw A. Smits, Bisonstraat 11
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies

Voor de volgende editie
in mei2019 dient u copy
in te leveren uiterlijk vóór
woensdag 1 mei 2019, ter
eigen controle met
leesbevestiging.
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden
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