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Spandoeken in Tilburg tegen slecht woningonderhoud
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Andre van Schoonderwoerd
TILBURG – Bewoners van de Hoflaan in Tilburg
hebben spandoeken opgehangen om aandacht te
vragen voor het slechte onderhoud van hun
huizen. De woningen zijn van WonenBreburg en
zouden eigenlijk worden gesloopt. Die sloop gaat
niet door, maar er is acht jaar nauwelijks
onderhoud geweest.
De bewoners van de Hoflaan hebben een
brandbrief gestuurd naar de Huurcommissie in Den
Haag. Ze smeken om aandacht voor hun situatie.
De huizen zijn koud en tochtig de kozijnen zitten los en er is schimmel in de muren en in de
badkamers. Bovendien wordt de buurt geteisterd door inbraken en zijn de deuren en ramen niet goed
af te sluiten.
Nog een jaar
Volgens WonenBreburg duurt het nog een jaar voordat de eerste renovaties beginnen. Men was wel
op de hoogte van de klachten, maar was nog niet op de hoogte van de aard en de omvang daarvan.
Een woordvoerder zegt dat er al een tijd naar de situatie wordt gekeken en dat er binnenkort met de
bewoners wordt gepraat over een definitief renovatieplan.
WonenBreburg erkent dat ze niet goed hebben uitgelegd aan de bewoners wanneer het groot
onderhoud zou plaatsvinden. Een termijn voor het groot onderhoud was namelijk niet genoemd. In de
tussentijd kunnen klachten door de bewoners worden doorgegeven. "Wij zullen daar altijd naar kijken",
aldus de manager van de woningcorporatie.
Huursverhoging
Tot groot ongenoegen van de bewoners van de Hoflaan is er onlangs wel een huurverhoging
doorgevoerd. De meeste mensen zijn niet van plan om die te betalen, zolang er niks aan de huizen
gebeurt.
"Wij zijn van mening dat we een eerlijke huursverhoging doorvoeren. De prijs/kwaliteitsverhouding is
in orde", aldus woordvoerster Aline Zwierstra van WonenBreburg. De Huurcommissie in Den Haag
buigt zich binnenkort over de huursverhoging. WonenBreburg wacht het oordeel van de commissie af.
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Wat ons ter ore kwam
 De wind waait uit het zuiden deze lente, let op je temperament.
 Op bevrijdingsdag, 5 mei, doet Vader Denis in de afkickkliniek aan de Gasthuisring om 22:00
een toespraak.
 De Prins voert iets in zijn schild!

Het laatste Woord
Dees kunneginnendaag, hartstikke gezelli witte wel, braaijerie op den korvel, twar wel weh stil in de
aovond. Deh nieuw cafe Berlijn, woar een bietje druk. En nun lekker fistje waar deh, en ik zai natuurlijk
nieh in andermans domein gewist, deh meude gai nieh. Vreselijke taiden vur den dealer om den hoek,
zin in ieder gevaahl nie in ons schon stad begonnen, den wietpas oit Dehaag is niet hieroh, mooi nun
beetje relaxbloed is altijd fijn witte wel.

Verliezer van de maand:
Job, voor het falen van het beschermen van zijn Domein. Met rechten komen ook plichten!
Winnaar van de Maand:
Karl van Domburgh en Esse Wibbelink, eindelijk Erkend!
Uitspraak uit het Elysium:
“Mijnheer van Gulik is zijn hoofd aan het zoeken.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Was u niet al eerder hier?”
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