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Aanleiding 
In vervolg op een telefoontje van dhr.  Ronnie Schepers, bestuurslid van VVE Leest II, heeft er maandag 23 
maart 2015 een afspraak plaatsgehad met dhr Schepers, dhr Leo vd Akker (OBDN) & ondergetekende.  
Doel was kennismaking, informatie uitwisseling en de vraagstelling/ problematiek inzichtelijk maken. 
 
De VVE Leest II in Veghel omvat 50 woningen: Sloe 1 t/m 16, de Dintel 1 t/ 25 oneven, Lingestraat 2 t/m 12 
even en de Niers 2 t/m 26 even.  
 
Het bestuur van de VVE wil een plan maken voor de totale renovatie van alle voor en achtergevels van de 
woningen in het complex gevel. Er zijn in 2002/2003 in de voor- (en achter?) gevels nieuwe puien gekomen, 
die door de slechte kwaliteit van het materiaal (scheurvorming op de naden) nu al aan vervanging toe zijn. 
Normaliter zou dit een garantiekwestie zijn. Het bedrijf wat de puien geleverd heeft is recent failliet gegaan. 
De Vve is daarvoor al een jaar of 8 in gesprek geweest met de leverancier. Blijkbaar hebben leverancier (?) 
en de (Duitse) fabrikant daarvoor ook al jaren strijd geleverd over aansprakelijkheid. Dit betekent  een 
onvoorziene onkostenpost van 6 ton.  Kozijnen op verdieping(en) zijn over max. 5 tot 6 jaar aan vervanging 
toe.  
In ALV van de VVE in februari 2015 is door het bestuur toegezegd dat men voor de volgende ALV in februari 
2016 een onderhoudsplan voorbereidt.  
Op basis van een aantal oriënterende offertes heeft men een indicatie dat de beoogde plannen ca.  € 1,6 
miljoen kosten. De VVE heeft hiervoor geen reserves en het plan zou geheel voorgefinancierd moeten 
worden.  
Idee van de VVE is om voor- en achtergevels op te laten metselen, waardoor problemen in een keer geheel 
aangepakt worden.  De problemen zijn : scheuren in de kozijnen, waardoor de woningen tochtig zijn & 
deuren die slecht sluiten. De woningen hebben een momenteel een energielabel D, met waarde 1,98 
Wat verwacht de VVE van de gemeente? Dat de gemeente meedenkt over uitvoering en financierings-
mogelijkheden. Tenslotte wil de VVE ook kijken naar energetische maatregelen en het plaatsen van 
zonnepanelen.  

 
Overzicht wijkgedeelte  
Leest 
 
Licht gele 
woningblokken 
= particulier 
Oranje woningblokken  
= AREA bezit 
 
Bolletjes geven 
huishoudensleeftijd aan: 
Rood < 30jaar 
Lichter rood  30-39 
Oranje  40-49 
Geel     50-59 
Licht groen 60-69 
Groen 70-79 
Donker Groen >80 
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Overzicht woongebied De Leest :  
 
Totaal 124 woningen, bouwjaar 1973 
 
Area, 23 woningen :  

De Leest 17-35 & De Dintel 39-63 
 
Leest I  De nieuwe Leest 51 woningen 

De Dintel 27-37, Lingestraat 18-28, Lingestraat 3-23, Lingestraat 36-50, Beekgraafstraat 115, 
Beekgraafstraat 2-22, De Leest 37 

 
Leest II 50 woningen 
 De Dintel 1-25, Het Sloe 1-16, Lingestraat 2-16 & De Niers 2-26 
 


