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Sociaal jaarverslag 2017 Woongroep Olivier van Noort 

Vooraf: 

Het sociaal jaarverslag blikt terug op het voorgaande jaar 2017: De woongroep 

verloor In Egbert ‘d Hamecourt een gewaardeerde medebewoner van de Woongroep en 

zag Elfriede Boschitsch  vertrekken naar een verzorgingshuis in Middelburg en deed op 

de valreep van 2017 in haar plaats Bert Roetman zijn intrede. 

Een greep uit de vele gebeurtenissen in de Woongroep Olivier van Noort! 

Wij  beleefden de “ zondvloed ” bij Tineke Moonen.    

Bereikte Will Nieburg als eerste in de Woongroep  de leeftijd van 90 jaar!  

Vond de gevelschoonmaak plaats; veroorzaakte  “de leukste tandarts van Gouda”  

lekkages in de parkeergarage.      

Werd de opgeheven  bushalte door Arriva in ere hersteld!  Kreeg Hans Schalkwijk toch zijn 

nieuwe WC-pot!  

Het Bestuur 

Het bestuur kwam een aantal  malen bijeen om lopende zaken te bespreken. Twee 

keer werd informatie verstrekt aan initiatiefnemers voor het stichten van een woongroep: 

De Groenstaete lijkt  te worden gerealiseerd, maar laat nog op zich wachten. Wel 

gerealiseerd is  de Georgina Sanderstoren met 18 studio’s en 48 appartementen. Het 

initiatief om  een woongroep(je) in dit gebouw te stichten is niet tot wasdom gekomen. 

Toch wordt in de pers steeds vaker over Woongroepen gesproken. Er wordt in den lande 

voor ouderen en alleenstaanden redelijk veel gebouwd, maar  er zijn niet veel initiatieven 

zoals destijds bij  de Woongroep Olivier van Noort! 

Het bestuur bleef  dit jaar ongewijzigd. Opvolging van bestuursleden  is een bron van 

zorg, er is een minimale bezetting van 5 leden, kandidaat-bestuurders zijn welkom. 
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De leden hebben informatie ontvangen van 

• De bijeenkomst bij Mozaïek Wonen (M.W.)  over “De strategische visie van M.W.”, een verslag

over deze bijeenkomst is aan de leden toegezonden.

• Briefwisseling  met Arriva en gemeenteraadsleden over de opgeheven bushaltes. Resultaat: De

oude situatie is hersteld! Met dank aan Dhr. Bakx gemeenteraadslid van de partij 50+ voor

diens bemoeienis ook via hem het lid van deze partij bij de Provinciale Staten.

• Overleg met de wijkagent, ter herinnering uit het toegezonden verslag nog eens het volgende :

Voor een afspraak aangifte of een melding tel.nr. 09008844 gebruiken. Dit nummer kiezen als

het om zaken gaat als (eigen) veiligheid, overlast en/of verdachte bewegingen van personen in

de omgeving. Noteer gegevens zoals kentekennummer(s), beschrijving personen (dadertype)

etc. De verklaring kan mondeling of schriftelijk worden afgelegd desgewenst ook anoniem.

Goede waarnemingen of een life verslag kunnen van grote betekenis zijn voor een

opsporingsplan en zo mogelijk veroordeling. De politie heeft regionaal  daderprofielen* etc. om

te vergelijken.

• De Ledenvergadering LVGO werd dit jaar niet bezocht, de agenda  bood weinig perspectief; in

de uitgave van het LVGO-blad heeft men uitgebreid en duidelijk over de inhoud van deze

vergadering kunnen lezen. Het bestuur van de LVGO is weer volledig , de financiënzijn in  orde,

het beleid is uitgestippeld.

Bewonerscommissie 

Deze commissie M.W.  kwam in ongewijzigde samenstelling in maart 2017 bijeen, 

de leden van de Woongroep zijn via een verslag hierover geïnformeerd. De 

besluiten zijn op zich duidelijk, maar de uitvoering laat nog wel eens wat te wensen 

over. 

Commissie werving en toelating 

Samenstelling van de commissie is ongewijzigd.  De bestaande lijst met gegadigden is 

lopende het jaar twee maal geverifieerd en zo nodig bijgesteld.  Er is dit jaar geen 

Open Dag gehouden, wel zijn alle kan-didaten  op de “wachtlijst’” uitgenodigd een 

koffieochtend bij te wonen; hiervan is om zeer verschil-lende  redenen zeer beperkt 

gebruik gemaakt.       

Bij het vrijkomen van het appartement van Elfriede is door Jielis Boet snel en 

adequaat gemeld op onze website. Helaas moet worden gezegd dat Mozaïek Wonen  

wederom traag en slecht reageerde, waardoor de procedure te veel tijd in beslag 

nam. Ook de betrokken makelaar stelde teleur in zijn presentatie en begeleiding , als 

daar al sprake van is geweest! 
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Commissie dakterras 

Deze commissie is uitgebreid met Carla ‘d Hamécourt, ook anderen verlenen bijstand 

indien nodig. Er wordt met regelmaat bij mooi weer genoten van het mooie buitenverblijf. 

Bezoekers zijn zonder uitzondering allen telkenmale onder de indruk van deze 

mogelijkheid om heerlijk  te genieten van  zomers weer. Het komende jaar zullen de 

plantenbakken voor een deel worden vervangen.  

De opschoon dag van de gemeente kreeg dit jaar minder aandacht . Daar staat 

tegenover, dat er tegenwoordig een bezem in de benedenhal aanwezig is die met enige 

regelmaat ook buiten wordt gehanteerd. 

Gemeenschappelijke Ruimte ( GR) 

De GR wordt met regelmaat benut voor de gezamenlijk activiteiten.  Ontspanning op 

maandagavond, koffie op de zondag- en dinsdagochtend, creativiteit op de woensdagavond,  

darten op vrijdag, eens per maand happy hour op de vrijdag . De  nieuwjaarsreceptie begin 

januari en de oliebollenavond eind december worden druk bezocht. Het incidenteel 

gebruik voor een familiebijeenkomst of een samenkomst met bekenden  is zeer beperkt.  

De degelijkheid i.c. kwaliteit van het eertijds aangeschafte meubilair, de planten en de 

verzorging ervan, de verschillende opstellingen van de tafels en stoelen bij diverse 

gelegenheden, het beheer, het nut en daarbij ook het plezier bewijzen hoe belangrijk deze 

ruimte voor de Woongroep is!  

De aantrekkingskracht is voor buitenstaanders groot; dit is ook weer dit verslagjaar 

gebleken. De overeenkomst met M.W. staat echter geen gebruik van  of verhuur aan derden 

toe.   Het beheer van de ruimte en de schoonmaak – in vertrouwde handen- liet ook dit 

verslagjaar niets te wensen over. 

Technische Commissie 

Het complex  en daarmee ook de Woongroep bestaat het komende jaar 10 jaar. Lopende het 

jaar 2017 deden zich meer klachten voor met betrekking tot de verwarmingsinstallatie. 

Slijtage is bijna zeker de oorzaak. Leden van de technische commissie signaleren, 

ondersteunen bij storingen en repareren als dat binnen het bereik ligt. 

Het schoonmaken van de buitengevel met daarbij kleine reparaties aan het beton is dit jaar 

uitgevoerd. Een deel van de leden heeft koken op gas afgezworen en elektrische 

( inductie) kooktoestellen aangeschaft. 
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Welke gedachten/plannen bestaan er bij de VvE  c.q. M.W. ten aanzien van onderhoud- 

duurzaamheid? Het heeft eén van onze bewoners met medewerking van anderen heel wat 

moeite bij M.W. gekost zijn Wc-pot vervangen te verkrijgen . De weg om ongeregeldheden/ 

fouten  bij verwarmingsinstallaties, gas- en elektrische meters  hersteld te krijgen, is lang 

en lastig, valt buiten het bereik van de Technische Commissie. 

De Website 

De website is dit jaar bijgesteld en voldoet in alle opzichten. Het blijkt, dat buitenstaanders 

maar al te graag gebruik maken van de informatie die hier is te vinden. Voor de leden is het 

heel gemakkelijk info over verleden-heden en toekomst op te zoeken. Foto’s maken de  site 

aantrekkelijk. 

Gouda, 14 maart 2018 

Het bestuur  




