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Nieuwsbrief | Januari 2016
Met dank aan: Loukie Nak (correctie) en Anouk Wennen (opmaak) 

Zo’n 60 bewoners bezochten op 8 januari de nieuwjaarsbijeenkomst in wijkgebouw
De Hyacint. Bewoner Henri de Vries (gitaar) en kompaan Gijsbert (slidegitaar) haalden
muziek van Neil Young uit de herinnering terug. De hapjes werden verzorgd door Lucia
Schouten (‘Pannen’) en Martin Wassenaar (viskraambij de Jumbo). Enkele vrijwilligers
draaiden de bar.

Bestuurslid Hansje Hooghiemstra verzorgde een sneak-preview van een 3D-wandeling
door een standaardwoning van ons complex. Deze presentatie werd, ook op basis van
foto’s van bewoner Hans Veldkamp, in 2015 door DPI Animation House ontwikkeld.
De digitale bezoekmogelijkheid zal op de website van Daal en Berg worden geplaatst, zodat
geïnteresseerden on-line één van onze woningen kunnen bezichtigen. Hierdoor worden de bewoners die hun huizen
regelmatig voor publiek openstellen (in 2015 werden zo’n 200 belangstellenden uit binnen- en buitenland ontvangen en
rondgeleid), ontlast.

Jos Praat citeerde in zijn nieuwjaarstoespraak een Boeddhistische wijsheid: ‘Visie zonder actie is
dagdromen. Actie zonder visie is een nachtmerrie’. Hij doelde daarmee op de effecten van de verhuurdersheffing.
“Die regeling kostte de vereniging in 2015 ruim zestig mille en is een molensteen om de nek van Daal en Berg en alle
andere kleine verhuurders en beheerders van Nederlandse hofjes. Een enorme miskleun van de Kamer en minister Blok,
die Daal en Berg nopen tot bezuinigen op onderhoud en overhead. Daar hebben wij dan wel de steun van de leden bij
nodig. Zonder u kunnen we niet op overhead en onderhoud beknibbelen” betoogde de voorzitter.

Een terugblik op 2015
Een zeer pittig jaar, waarin het bestuur naast het op gang brengen van samenwerking met beheerder Makelaars Associa-
tie, ook alle uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nam. Er werden heel veel extra uren in de vereniging geïn-
vesteerd, maar daardoor werden wèl alle werkprocessen en ins- en outs van de bedrijfsvoering duidelijk.

        Daarnaast vond veel inzet op onderhoud plaats: daarover hebben de bewoners in de nieuwsbulletins
        kunnen lezen. Tevens vonden drie woonmutaties in de hoogbouw plaats, werd een woning verkocht,
        een volgende te koop aangeboden en een huisuitzetting voorkomen. 

        De bedrijfsvoering van onze vereniging was in oktober onderwerp van een overleg met de commis-
        sarissen. Daar werd geconcludeerd dat een verenigingsmanager voor de uitvoerende taken en com-
        municatie met de leden noodzakelijk is.

Een oproep tot ondersteuning resulteerde in de aanmelding van drie bewoon-
sters van de Papaverhof, die de gemeente bij het groenonderhoud gaan
assisteren. Twee bewoonsters meldden zich voor de feestcommissie
100 jaar Daal en Berg en twee leden boden hun diensten aan ter algemene
ondersteuning van het bestuur.

Er werd ook een verzoek gedaan om een redactiecommissie te formeren die
het proces van een jubileumboek 100 jaar Daal en Berg gaat sturen.

 

Nieuwjaarsreceptie 2016



DAALENBERG
WONINGBOUWVERENIGING
COÖPERATIEVE WONINGBOUWVERENIGING TUINSTADWIJK
DAAL EN BERG U.A.

KLIMOPSTRAAT 48A |  2565 VK DEN HAAG |  070 3561753 |  INFO@DAALENBERG.NL |  WWW.DAALENBERG.NL |  IBAN NL67RABO0112881823 |  KvK 27007704

Verenigingsmanager
De vereniging heeft sinds 1 maart een verenigingsmanager. Jaap van Dijk ondersteunt
vanaf die datum het bestuur bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan. 
Hij zal voortaan de contacten met de leden onderhouden, daarom drukken wij hierbij
ook zijn foto af. Jaap zal zich op de ledenborrel van 8 april nader voorstellen.

In oktober vorig jaar stelde het bestuur, samen met de commissarissen, de noodzaak
tot het aanstellen van een verenigingsmanager vast. Nadat een profiel werd opgesteld,
werd in januari met de werving gestart. Na selectie van een twintigtal reacties werd
gesproken met vier potentiële kandidaten voor deze functie.
Uiteindelijk werd unaniem besloten om met Jaap in zee te gaan. De aanstelling is voor
gemiddeld acht uur per week. Het bestuur en de commissarissen vertrouwen op een
goede samenwerking met Jaap en wensen hem veel succes.

Wat gaat 2016 brengen? 
- Verven tuinhekken. Die moeten voor onderhoud worden verwijderd. Daarom is het nodig dat bewoners de hekken vrij
maken van begroeiing. (En denkt u dan gelijk even aan de 1.80 meter voorgeschreven hoogte begroeiing).
- Er wordt offerte aangevraagd voor het schilderwerk hoog- en laagbouw.
- Het systeem van kostenverdeling onderhoud wordt met de commissarissen besproken.
- We starten met een jubileumboek.
- Het lobbyen voor vrijstelling van de verhuurdersheffing gaat door.
- Er komt een energiemeting van de woningen, waarbij de medewerking van enkele bewoners nodig is.
- Het aantal bestuursleden moet worden uitgebreid.

Het bij vele bewoners bekende café ‘West-End’ in de Klimopstraat 56
heet sinds januari café ‘De Poort’, maar behoudt zijn huidige knusse uit-
straling.
In 2015 werd met de eigenaren van café West-End gesproken over
de bedrijfsvoering van dit etablissement uit 1915. Loet en Gerda gaven
aan te willen stoppen.
We moeten er als klanten en buurtbewoners niet aan denken dat er een
of andere luidruchtige feesttent voor in de plaats zou komen.
Die dreiging is met het voortzetten van de exploitatie door een collectief
van vaste klanten uit de lucht, zodat iedereen nog lang kan genieten van
de gezelligheid en gastvrijheid van ‘de huiskamer van onze buurt’.  

Buurtcafé blijft behouden

‘Verbeterdebuurt’
We zijn allemaal erg betrokken bij onze directe omgeving en toch weten we niet altijd de juiste kanalen te vinden.
’Verbeterdebuurt’ helpt daarbij. Sinds 2009 is ‘Verbeterdebuurt’ het eerste en enige open data platform voor alle lokale
overheden. Met ‘Verbeterdebuurt’ ontvangt de overheid digitaal meldingen en ideeën van burgers.    
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Het platform bemiddelt tussen buurtverbeteraars en de gemeente, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt
– en ermee aan de slag kan gaan. Het platform werd meerdere malen onderscheiden.
 
Digitaal
Digitale meldingen zijn efficiënter om te verwerken en te behandelen. Omdat ‘Verbeterdebuurt’ altijd precieze locaties
doorgeeft en waar mogelijk een foto van het incident, is de kwaliteit van haar meldingen hoog.
 
Een melding doen
Op het online platform ‘Verbeterdebuurt’ maakt u gemakkelijk zelf meldingen. U zet uw melding openbare ruimte dus let-
terlijk op de kaart door middel van de rode punaise rechtsboven op de kaart op de homepage van www.verbeterdebuurt.nl
Via een app. op uw smartphone of tablet kan dat ook.
U kunt ook uw ei kwijt als u leuke, inspirerende en vooral goede ideeën hebt die de buurt een beetje beter maken.
Een groot voordeel hierbij is dat ‘Verbeterdebuurt’ op een eenvoudige, transparante manier een centraal punt levert voor
het maken van meldingen. 
Enthousiast en wilt u meteen aan de slag? Ga dan naar www.verbeterdebuurt.nl en download de app voor uw mobieltje.
Op de foto ziet u hoe de meldingskaart er op de site uitziet.

Onderhoudskosten aan de woning
Het bestuur werd de laatste maanden enkele malen benaderd door bewoners met een koopwoning (de ‘B-leden’).
Het ging hierbij over de kosten van reparatie aan het riool en de cv-ketels. Daarom wordt in deze nieuwsbrief de regeling
rond riool, cv-ketel en leidingwerk nog eens uitgelegd.
In de aanbiedingsbrief van Daal en Berg, waarin de koop van een laagbouwwoning wordt aangeboden, staat over onder-
houd het volgende: ‘U wordt als woonrechteigenaar verantwoordelijk voor het gehele onderhoud aan de woning. Het
onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de woning wordt door de vereniging uitgevoerd. Dit is van belang om-
dat er bijzondere eisen vanuit de status als monument gelden. Dit betreft voornamelijk onderhoud aan de buitenkant van
de woning. U draagt zelf zorg voor het resterende onderhoud’. Dit betekent dat B-leden zelf de onderhoudskosten van
riool, leidingen en installaties moeten bekostigen. De fiscus stelt dit ook als eis voor het aftrekbaar maken van de
hypotheekrente.  



DAALENBERG
WONINGBOUWVERENIGING
COÖPERATIEVE WONINGBOUWVERENIGING TUINSTADWIJK
DAAL EN BERG U.A.

KLIMOPSTRAAT 48A |  2565 VK DEN HAAG |  070 3561753 |  INFO@DAALENBERG.NL |  WWW.DAALENBERG.NL |  IBAN NL67RABO0112881823 |  KvK 27007704

Mijn riolering is verstopt. Wat nu?
       Wanneer uw riool verstopt is, dan meldt u dit telefonisch bij de Makelaars Associatie.
       Die geeft de melding door aan Zegwaard, waarmee Daal en Berg een onderhouds-
       contract heeft. Dit bedrijf zal de verstopping verhelpen. Daarbij kan blijken dat uw
       afvoer beschadigd is of een vermoeden daarvan. Door Zegwaard kan dan een onder-
       zoek worden ingesteld, waarbij met een camera de afvoer wordt geïnspecteerd.
       Blijken er beschadigingen, dan zal afhankelijk van de ernst van die beschadiging,
       reparatie moeten plaatsvinden. Bij huurders worden de kosten daarvan uit de huur-
       opbrengsten betaald.

       B-leden
       Voor eigenaren van koopwoningen geldt een andere regeling. Als woningbezitter zijn
zij zelf verantwoordelijk voor het riool op eigen terrein. Formeel is dat tot de rooilijn van uw woning, zeg maar tot aan het
tuinhek. Daarna is het de gemeente die voor het beheer verantwoordelijk is. Is er een verstopping, dan valt dit onder het
onderhoudscontract met Zegwaard. Dit bedrijf zal de verstopping verhelpen. Wanneer blijkt dat er meer aan de hand is,
dan zal er een inspectie moeten plaatsvinden. Die moet een B-lid dan zelf bekostigen. 

Gemeente Den Haag
Onderstaande informatie komt van de gemeente Den Haag en is van belang voor B-leden
(http://www.denhaag.nl/Home/Bewoners/Loket/to/Verstopt-riool-melden.htm): Is de verstopping in uw woning of op eigen
terrein? Dan moet de eigenaar van de woning stappen ondernemen om de verstopping op te lossen. Wordt geconstateerd
dat de verstopping zich in het gemeenteriool bevindt? Maak dan melding bij de gemeente.

Kosten
Is het verstopte riool in uw woning of op eigen terrein? Dan betaalt u zelf de kosten. De kosten voor reparatie van een
verstopt riool buiten uw woning of eigen terrein zijn voor de gemeente. Als de gemeente merkt dat een hoofdriool verstopt
is geraakt doordat u het riool in uw huis of op eigen terrein verkeerd gebruikt, dan moet u zelf de kosten betalen.
Heeft u geld betaald voor reparatie van een verstopt riool buiten uw huis of eigen terrein tot aan het hoofdriool? Dan wordt
dat geld in sommige gevallen terugbetaald door de gemeente.
Stuur de rekening en uw adresgegevens naar: IDC/Risicomanagement, Postbus 12640, 2500 DN Den Haag. Of mail de
rekening en uw adresgegevens naar: rm@denhaag.nl. 

Belangrijk om te weten: Alleen de daadwerkelijke ontstoppingskosten worden vergoed. De kosten die gemaakt worden
voor inspectie worden niet vergoed.

Hoe lang duurt het?
Binnen 1 werkdag voert de gemeente een inspectie uit als u een verstopt riool tussen uw woning of eigen terrein en het
hoofdriool meldt. Reparatie volgt binnen 3 werkdagen als er geen bijzonderheden zijn.

Onderhoud cv-ketels
Daal en Berg heeft sinds 1 januari 2016 voor alle woningen een service- en onderhoudscon-
tract met de firma Van Dijk.  Dit onder dezelfde condities als met de firma Scholtes, die de
voorgaande jaren het onderhoud en service verzorgde. 
Het onderhoudscontract zorgt ervoor dat alle ketels één keer per jaar worden geïnspecteerd
en gereinigd. Het servicedeel bestaat er uit dat, wanneer uw ketel mankementen vertoont of
het niet meer doet, de storing binnen 24 uur wordt verholpen. De installatie, dat wil zeggen het
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leidingnet, radiatorkranen, thermostaten en expansievaten vallen buiten het servicecontract. Bij problemen volgen een
aparte prijsopgave en factuur. Alle kosten aan de installaties van de huurwoningen worden uit de huuropbrengst betaald. 
Bij de koopwoningen ligt de kostenverdeling, evenals bij de riolering, anders.

B-leden
Voor de B-leden geldt ook het onderhouds- en servicecontract. De kosten hiervan zijn opgenomen in de jaarlijkse lid-
maatschapskosten die men als koper betaalt. Kosten voor reparaties, onderdelen en mogelijke vervanging van de ketel
zijn voor rekening van de B-leden zelf. De firma Van Dijk zal de voornoemde kosten daarom bij de koper die de reparatie
liet verrichten in rekening moeten brengen. Administratief is het efficiënter dat de rekening bij de vereniging wordt inge-
diend en samen met de overige rekeningen van service en onderhoud wordt betaald. De vereniging zal de kosten ver-
volgens bij de bewoner in rekening brengen.

Reparatie leidingen
Hier geldt voor B-leden het volgende. Kosten voor reparatie aan water-, elektra en gasleidingen vóór de meter zijn voor
de netbeheerder. Kosten van reparatie na de meter zijn voor de eigenaar, dus het B-lid. Wanneer de netbeheerder de
kosten bij Daal en Berg in rekening brengt, worden die aan de eigenaar doorberekend.

Papaverhof 27
Op 3 maart jongstleden vond bij de notaris de overdracht van de woning Papaverhof 27 plaats. Sven Meijs en Rimmie
Samson, tot dan bewoners van de Klimopstraat 76, zijn sindsdien de eigenaars van deze laagbouwwoning. 

Enkele bewoners van een etagewoning aan de Klimopstraat deden melding van
vochtoverlast. Onderzoek wees uit dat dit werd veroorzaakt door lekkende voegen
van de gevel en schoorstenen. Inmiddels werd begonnen met de reparatie van de
voegen. Daarom staan er in de Klimopstraat tijdelijk twee stellages.

Werk in uitvoering
Vochtprobleem

Kapotte kolom gerepareerd
Ter hoogte van Klimopstraat 100 werd een
nieuwe kolom oftewel pilaster opgemetseld. Deze werd vorig jaar door een
ongelukkige manoeuvre van een vrachtwagen stuk gereden.
De verzekering dekt de schade en wanneer de stenen straks verweerd zijn zal
er niets meer van deze reparatie te merken zijn.
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Netwerkborrel 

Bep, dochter van Rietveld
Gerrit Rietveld was één van de bekendste leden van De Stijl. Het levensverhaal van zijn dochter Bep (1913-1999) werd
door actrice Audrey Bolder verwerkt in een theatermonoloog. Daarin spelen de bekende stoelen, die haar geniale en van
zijn werk bezeten vader Gerrit ontwierp, een prominente rol. Audrey Bolder, tournee tot en met 1 mei 2016 in verschillen-
de theaters. Voor de speellijst kunt u kijken op: www.audreybolder.nl/agenda/ 

      Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid en wilt u een bijdrage leveren aan het 
      verduurzamen van ons bijzondere wooncomplex? Meldt u zich dan nu aan voor
      de Werkgroep Duurzaamheid. Twee jaar geleden deed een bewonersgroep
      enkele aanbevelingen tot het verduurzamen van ons complex.
      En nu is het moment tot actie aangebroken. De gemeente Den Haag heeft na-
      melijk aangeboden ons te ondersteunen bij een onderzoek tot verduurzaming
van onze woningen. Denk bijvoorbeeld aan het energieneutraal maken van de woning, het plaatsen van zonnepanelen,
het isoleren van vloeren of hergebruik van regenwater.  
Als start willen Daal en Berg en de gemeente een informatie-
bijeenkomst organiseren over mogelijkheden en beperkingen
van maatregelen tot verduurzaming. Dat kan echter niet zonder
hulp van bewoners. Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen
we woorden in daden omzetten, dus help mee een volgende stap
te organiseren: meldt u vandaag nog aan via info@daalenberg.nl
We kijken uit naar uw reactie!

Duurzaamheid

De volgende netwerkborrel zal zijn op vrijdag 8 april. Zet deze dag alvast in uw agenda. Er volgt nog een uitnodiging.


