
 

Rondeel Sliedrecht … 

Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in 

woningcomplexen. Meestal zijn dat de woningcomplexen van één verhuurder. De commissies 

zijn meestal samengesteld uit vrijwilligers. Vaak is er sprake van gewone leden en een 

dagelijks bestuur. De meest actieve leden van bewonerscommissies zijn veelal senioren. Hun 

ambities en capaciteiten lopen vaak sterk uiteen.(BL) 

’t Waarek van een Beweunerskemissie 

Zôôas veul mense wel zalle wete, weune wij al bekant ellef jaer in ’t ‘Rondêêl’ in de 

Zoijerzêêstraet. Waer is de tijd gebleve? ’t Is netuurlijk nie echt waer, maor voor onze 

beleving gaot de tijd aals mor harderder. Nae de twêêendaartig jaer Popelierehof zijn we hier 

neergestreke en wat is dat een goeie keus gewist. Aalles gelijkvloers en op de zeuvende 

weunetaozie zitte me as een veugeltjie zô vrij. D’r staot zôôgezeed niks voor onze snotneus. 

Aan twêê kante hebbe me raomde waerdeur me aan d’n êêne kant naer Wengerde kijke en aan 

d’n aandere kant naer Dordt. 

 

Waer we ’t mêêste van aalles van geniete is ’t gebeure in de lucht. ‘k Wou dà’k een pen had 

om te beschrijve wà voor prachtige luchte we om ons heene hebbe. Zonsondergange met een 

kleurepelet zôô onwaerschijnlijk mooi! We zegge wel is tege mekaor: “As ie ’t op een 

schilderij zou zien, lijkent ’t wel onnetuurlijk”. Aalle pestelkleure die je maor kan bedenke 

komme d’r in voor. En dan hoe de lucht gestoffeerd wordt met wolkepertije die je spraokelôôs 

maoke. Wat ok aareg aerdig is, we zien in de veerte de regenboië al aankomme. En as t’r 

onweer aan de lucht is, stao me ’s nachs wel is op om naer ’t vure te kijke.  

 

Beste lezer(es), je snap ’t al: We weune hier parredijselijk. En dan maoke we ok nog is dêêl 

uit van een weungemêênschap. We zijn aallemael mense op leeftijd netuurlijk en dikkels met 

gebreke, maor ik mag zegge met hêêl veul saomehorighaaid en meeleve mè mekaor. Dat êên 

en aander ok verplichtinge geeft, mag duidelijk zijn. Nou kom ik aaigelijk pas op de 
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naomgeving van dut stuksie. We hure onze riante appartemente van de Weunstichting 

‘Tablis’. We zijn dus faaitelijk twêê pertije; de verhuurder en de huurder. Om die twêê pertije 

nou goed mè mekaor te laete communisere is ‘t nôôdig dat ‘r een overlegorgaon is. Dat noeme 

me dan een ‘Beweunerscommissie’. Dat is netuurlijk gêên klachtebereau dat aalle klaaine 

dingchies voor ie opknapt. ’t Is aaltijd je aaige verantwoordelijkhaaid om voor eventewele 

klaaine gebreke zellef aan d’n bel bij de verhuurder te trekke. Neeje, we diene aaigelijk een 

gemêênschappelijk belang. De grôôte lijn zôôgezeed.  

 

Aan d’n êêne kant zurregt de weunstichting voor de kwaolitaait van de weuninge en luistert 

viao onze kemissie naer de wense die d’r bij de beweuners leve en die een verbetering van ’t 

weungenot kanne uitmaoke. Onderwaarepe as ’t plaetse van zonnepenêêle en wat dat betekent 

voor de beweuners. En hebbe die daer ok voordêêl van, dat is zô’n onderwaarep. Maor ok de 

slecht afwaoterende galerije komme in de besprekinge aan bod en gezaomelijk zoeke me naer 

een oplossing. Zellef heb ik 5 jaer geleeje aan de wieg gestaon bij de totstandkomming van 

onze kemissie en kort geleeje ben ik mè leeftijdsverlof gegaon en heb ’t stoksie overgedraoge 

aan aanderes. ‘k Hoop dat ’t ons gegeve wordt nog een pôôsie hier te magge weune en dat ’t 

overleg gaonde mag blijve!   
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