
Vragen aan woonstichting Leystromen; 

Van een huurder ontvingen we dit bericht; 

Ik huur een appartement boven de Bron. De warmtepomp moet ik apart huren. Wordt ook elk jaar 

verhoogd. Dat wil dus zeggen dat ik een appartement huur zonder verwarming maar toch een 

volledige huur moet betalen. Een cv-ketel moet je toch ook niet apart huren/ betalen. Hoe kan dit nu 

mogelijk zijn??? Leystromen slaat alle verantwoordelijkheid af. 

Wat ons op de volgende vragen brengt; 

Een warmtepomp neemt evenals een auto jaarlijks in waarde af waarom wordt daarvoor jaarlijks de 

huur verhoogd en blijft deze niet gelijk? 

Als in de toekomst ook de woningen van Leystromen van het gas af gaan heeft dit dan ook gevolgen 

voor de hoogte van de huur? 

Dat waar nu  bijvoorbeeld een cv ketel bij de huur inbegrepen is er apart betaald moet gaan worden 

voor een warmtepomp? 

Een ander bericht dat we ontvingen; 

Ik ben nu al bijna 5 jaar op zoek naar een woning. Bij Leystromen Goirle stond ik toen op plaats nr. 10 

helaas werd dat woning in zicht. Er werd gezegd dat er voor ons niets zou veranderen maar sta nu 

nog steeds rond plaats nr. 50. Ik reageer op alle woningen in Goirle zelfs op flats daar word ik dan 

afgewezen omdat ik 2 kinderen heb, deze zijn in middels jong volwassen zeggen ze moeten maar 

voor d’r eigen zorgen maar hoe kan dat als je minimaal 10 jaar ingeschreven moet staan. In juli moet 

ik weer een woning verlaten particulier ook de huren zijn daar onbetaalbaar ik weet echt niet meer 

hoe het verder moet.  

Hierop hebben we als Arbeiderspartij aangegeven dat er een aanbeveling gekomen is uit het 

onderzoek van de Rekenkamer om met deze mensen contact op te nemen. 

Daarop kregen we dit antwoord; 

Klopt, ik heb hier ook een mail van gehad. Heb gereageerd dat ik heel graag een gesprek wil. Niets 

meer van gehoord. Ik heb toen Leystromen gebeld, zouden het doorgeven aan een buro dat dat 

onderzoek deed, ook niets meer van gehoord. 

 

Dat maakt ons erg nieuwsgierig hoe dit aangevlogen wordt en of er afspraken gemaakt zijn op welke 

termijn de mensen een antwoord krijgen. Deze mevrouw wacht inmiddels al een half jaar, wat ons 

aan de lange kant lijkt. 

Van bewoners van het appartementencomplex hoorden wij het volgende verhaal; 

Daar zijn de laatste maanden een paar keer insluipers geweest. Na de eerste keer werden de 

inwoners gewaarschuwd als er aangebeld werd bij de centrale voordeur niet zomaar voor iedereen 

open te doen. Helaas slagen dit soort figuren er met allerlei smoesjes en trucjes toch in binnen te 

komen. Dit geeft de bewoners een erg onveilig gevoel. Gevraagd wordt of er geen beveiliging kan 

komen of een camera waarop beelden terug gekeken kunnen worden. 

Beveiliging lijkt ons een erg dure optie. Wat kan en wil Leystromen doen zodat die mensen zich weer 

wat veiliger voelen? 

 



Van een bewoner van de Melkweg; 

Daar zijn van alle daken de bedekking vervangen maar is blijkbaar niks aan de isolatie gedaan. 

Hoe verhoud zich dat met het voornemen alle woningen te verduurzamen? 

Hier had men een dikkere isolatielaag aan kunnen brengen. (werk met werk maken) 

Een andere vraag; Al die daken zijn gezien de ligging geschikt voor zonnepanelen. 

Is het mogelijk dat de bewoners van appartementen (niet alleen de Melkweg) zelf zonnepanelen aan 

laten leggen, ook als ze niet op de bovenste verdieping wonen? 

 

Arno de Laat 

Arbeiderspartij Goirle-Riel 

 

 

 


