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Fusie met Eigen Bezit

Op 31 december fuseert  
Woonwijze met Eigen Bezit, een 
woningcorporatie uit ’s-Herto-
genbosch. Eigen Bezit is een 
kleine stichting die 146  
woningen verhuurt. 
Al in 2011 is Woonwijze be-
naderd door Eigen Bezit. Door 
de ontwikkelingen in de volks-
huisvesting was een intensieve 
samenwerking met een betrouw-
bare partner gewenst. De zoek-
tocht van het bestuur van Eigen 
Bezit eindigde bij Woonwijze. 
Uiteraard heeft Woonwijze ook 
zorgvuldig onderzocht wat de 
gevolgen van een fusie zijn. Een 
van de uitgangspunten was na-
tuurlijk dat er voor de huurders 
van Woonwijze geen nadelen uit 
voort kwamen. 
De gemeenten ’s-Hertogenbosch 
en Vught hebben ingestemd met 
de fusie. Ook de Huurdersbe-
langenvereniging heeft positief 
geadviseerd. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft in 
oktober 2012 haar goedkeuring 
verleend.
Woonwijze hoeft geen medewer-
kers over te nemen. Bij Eigen 
Bezit was geen personeel in 
dienst. Door de uitbreiding van 
het aantal woningen wordt per 
saldo op het beheer per woning 
iets bespaard. Wij kunnen het 
beheer van de Bossche wonin-
gen met onze eigen mensen 
uitvoeren.   

 2012 en 2013
Wat een raar jaar, 2012. Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. De 
corporatiesector ligt onder vuur. Sommige van mijn collega’s hebben er een 
behoorlijke bende van gemaakt. Dat werd dit jaar wel duidelijk. Slecht bestuur, 
persoonlijke verrijking, fraude: het is niet fraai wat we te vaak moesten horen 
in de journaals of lezen in de kranten. Dat straalt af op de hele sector. Dan kan 
ik hier wel schrijven dat het merendeel van de ruim 400 woningcorporaties het 
goed doet, maar het is vechten tegen de bierkaai en tegen vooroordelen. Er is 
altijd wel een groepje dat het verpest voor de anderen.

Dat hebben ze in Den Haag ook in de gaten. Het gegraai van enkele collega’s 
is opgevat als een signaal om woningbouwcorporaties te belasten. Men dacht: 
als die directeuren kunnen plukken van corporaties (ook als zijn het er maar 
enkelen), kunnen wij het ook! Ik merk dat ik er een beetje cynisch van word. 
Maar het is wel zo: de corporaties moeten samen jaarlijks twee miljard euro 
aan het rijk betalen. Aan ‘Den Haag’. Een soort belasting. Verhuurdersheffing 
heet het. Het bedrag dat een woningstichting moet betalen, is afhankelijk van 
het aantal huizen dat de stichting verhuurt. Knappe koppen, die de regering 
van advies voorzien, hebben berekend dat de corporaties dat bedrag makkelijk 
kunnen betalen als ze de huur verhogen. Kort door de bocht: de huurders gaan 
deze toeslag betalen. 

Bij Woonwijze zijn ook knappe koppen in dienst. Die hebben ook gerekend. Het 
gaat ons geld kosten. Geld dat we kwijt zijn. Het wordt gebruikt om overheids-
tekort te verlagen. Geld dat we dus niet kunnen investeren: in onderhoud, in 
nieuwbouw, in verbouw, in leefbaarheidsprojecten. 

Gelukkig hebben we de afgelopen jaren geen domme dingen gedaan.  
Woonwijze heeft geen onaanvaardbare risico’s genomen. We staan er financieel 
redelijk gunstig voor. We kunnen de verhuurdersheffing betalen én nog nieuwe 
projecten aangaan. Misschien moeten we af en toe met minder genoegen 
nemen dan we zouden willen. In onze eigen organisatie zoeken we naar ma-
nieren om nog slimmer te werken, bouwkosten te beperken en vernieuwende 
oplossingen te zoeken. Ik hoop dat andere corporaties er zo ook over (kunnen) 
denken. Ondertussen blijven we ons inzetten voor u. Om het huren bij  
Woonwijze zo aangenaam mogelijk te maken.
Ik wens u heel fijne feestdagen, een mooi begin van het nieuwe jaar en een 
gezond 2013.  

Gerard Velthuizen
(bijna)winter 2012
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De consument betaalt jaarlijks gemid-
deld tot 488 euro te veel aan energie-
kosten. En dat op een rekening van 
zo’n 2.000 euro per jaar. Inmiddels 
stapte 36 procent van de consumenten 
één of meerdere keren over. Nog eens 
33 procent overweegt een overstap. 
Veel consumenten vinden overstap-
pen een hoop ‘gedoe’. Daarom startte 
ConsuWijzer de campagne ‘Switchen 
van energiebedrijf? Gebruik de over-
stapcoach!’ 

Stap voor stap
Via www.consuwijzer.nl/thema/over-
stapcoach-energie word je stap voor 
stap geholpen in het overstapproces. 

Dat begint bij het leren lezen van je 
energierekening. Die heb je nodig bij 
het berekenen van het tarief dat je 
wordt aangeboden, bijvoorbeeld op een 
site van een energieleverancier of een 
vergelijkingssite. Welke verbruikers-
gegevens moet ik waar invullen? Wat 
is mijn huidige verbruikstarief? Welk 
nieuw tarief rolt daar uit en hoeveel 
bespaar ik dan dus jaarlijks? Belangrijk 
blijft dat de zogenaamde ‘dualfuel’-
contracten (gas en elektriciteit) vaak 
de meeste besparing opleveren. En dat 
het loont na afloop van je contract 
opnieuw te kijken bij welke energie-
leverancier de grootste besparing te 
halen is.

Ga niet over een nacht ijs. Je moet 
je realiseren wat je doet. Sluit je een 
contract af voor één jaar of voor drie 
jaren? Wat gebeurt er na dat ene jaar? 
Het is niet eng. De stroom van de ene 
leverancier laat het licht net zo hard 
branden als de stroom van een andere 
leverancier. Je betaalt alleen een ander 
bedrag. En daar gaat het om. Een zeer 
handige site om te gebruiken is www.
gaslicht.com. Hier kun je verschillende 
leveranciers met elkaar vergelijken. 

Uw energierekening lager? Even rekenen
Je moet er even voor gaan zitten. Even doorbijten. Maar het resultaat kan lonen. De NMa 
(Nederlandse Mededingings Autoriteit) denkt dat de energierekening tot bijna 500 euro 
lager kan. De ConsuWijzer is een campagne gestart die helpt bij het overstappen.

Even rekenen en vergelijken voor een goedkopere 

energierekening
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Woonwijze zet de schijnwerpers op duurzaamheid

Een milieuvriendelijke zonnetrein zoeft 
muisstil over de Vughtse straten. Het 
voertuig werkt op zonne-energie en 
past daarmee perfect bij de Dag van 
de Duurzaamheid. Moeiteloos brengt 
het de gasten van Woonwijze naar de 
verschillende duurzame projecten. 

Voor het eerst gedoucht 
De eerste stop is het Turfveld. Hier 
hebben Wendy Quik (24) en Mark 
de Bruijn (31) als een van de eerste 
huurders van Woonwijze een zonne-
boiler gekregen. Op het dak glinsteren 
de speciale panelen die ervoor moeten 
zorgen dat de temperatuur van hun 
boiler omhooggaat en het bedrag op 
hun gasrekening naar beneden. 
“Vanmorgen hebben we er voor het 
eerst mee gedoucht en dat ging heel 
goed”, lacht Wendy als Woonwijze-
directeur Gerard Velthuizen vraagt 
of de zonneboiler bevalt. Het koppel 
hoefde niet lang na te denken om mee 

Mens en milieu zijn voor Woonwijze enorm belangrijk. De landelijke Dag van de  
Duurzaamheid (10 oktober 2012) was voor ons dan ook een mooie gelegenheid om de 
schijnwerpers te zetten op de bijzondere duurzame projecten waarmee we mee bezig zijn.

te doen met het project. “We zijn naar 
een informatieavond geweest en wat 
ze daar vertelden klonk goed. Allicht 
dat we dat wel eens wilden proberen”, 
vertelt Mark.  
De twee huren pas sinds dit voorjaar 
bij Woonwijze en kregen ook meteen de 
gelegenheid om zonnepanelen op het 
dak te leggen. “Als de panelen en zon-
neboiler niets opleveren, kost het ook 
niets. Die gok durfden we dus wel te 
nemen. Daarbij vinden we het ook be-
langrijk te zorgen voor minder uitstoot, 
zeker als het zo makkelijk kan.” 

Thermoskan-principe  
Tom Noij is van Solesta, het bedrijf 
dat voor Woonwijze de zonneboilers en 
panelen levert. “Het systeem is niet al 
te ingewikkeld. De zonnecollectoren op 
het dak zorgen ervoor dat het water al 
warm is als het bij de boiler komt. Die 
hoeft daardoor minder te verstoken. We 
beginnen bij vijfentwintig Woonwijze-

woningen, maar er zijn nu al meer 
aanvragen.” 
Nadat Wendy een mooie bos bloemen 
en een presentje heeft gekregen, 
vertrekt de zonnetrein naar de Mo-
lenstraat. Hier wordt direct achter 
supermarkt Emté hard gewerkt aan 
acht passiefhuisappartementen van 
Woonwijze. “Deze woningen zijn zo 
energiezuinig dat ze negentig procent 
minder energie gebruiken dan gewone 
appartementen”, legt projectontwik-
kelaar Robert-Jan van Gerven uit. “Dit 
komt voornamelijk door een heel dik 
pak isolatie. Hierdoor gaat er in de 
winter heel weinig warmte verloren en 
warmt de woning in de zomer bijna 
niet op. Eigenlijk hetzelfde principe als 
bij een thermoskan.” Wat dit gebouw 
zo bijzonder maakt, is dat een be-
staand pand wordt omgebouwd tot pas-
siefhuis. “Dat is in deze regio uniek”, 
vertelt Gerard Velthuizen. Manager 
frontoffice Charlotte Beukeboom voegt 

Dag van de Duurzaamheid

‘En, bevalt de zonneboiler?’
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toe dat er veel interesse is voor de  
appartementen.

Oog voor anderen
De laatste stop van de zonnetrein is bij 
de Rode Rik 2.0. Hier laat Woonwijze 
zien dat duurzaamheid niet alleen gaat 
over milieuvriendelijk zijn, maar ook 
over oog hebben voor anderen. Dat 
doen ze door de eerste buurtmoestuin 
van Vught te openen. De kleuters van 
basisschool De Baarzen - die vanuit 
hun klaslokaal straks de aardbeien kun-
nen zien groeien - onthullen hiervoor 
samen met de eerste tuiniers Dirk 
König (74) en Puck van den Aker (78) 
een speciaal bord. De heren hebben nu 
al zin om in het voorjaar aan de slag te 
gaan: “Dan kunnen we ’s morgens eerst 

lekker een paar uurtjes samen werken. 
Dat is gezellig met zijn tweeën. Anders 
zit je ook maar op je stoel.” 
Terwijl de kleuters genieten van een 
biologisch appeltje, vertelt wethouder 
Peter Pennings heel blij te zijn met alle 
duurzame activiteiten van Woonwijze. 
“Het is geweldig om te zien hoe goed 
zij dat oppakken. Voor ons in Vught is 
dat zeker belangrijk, want goed voor-
beeld, doet goed volgen.” 

Uitleg over passiefhuis

Jong en oud bij de buurtmoestuin

Op weg naar de opening



6

‘Laat problemen niet uit de hand lopen’

Trek tijdig aan de bel bij  
vervuiling 
Het kan iedereen overkomen. Door 
ziekte of doordat je het even allemaal 
niet meer ziet zitten, laat je de boel de 
boel. Maar voor je het weet stapelen 
de rommel en het vuil zich op. Je ziet 
letterlijk door de bomen het bos niet 
meer. 
Woonconsulent Karin Weissmann: 
“Tijdig aan de bel trekken. Dat is 
enorm belangrijk bij vervuiling. Het 
kan gebeuren dat je het even niet 
meer aankunt. Schaam je er niet voor 
en laat het probleem niet uit de hand 
lopen. Doordat wij bij Woonwijze goede 
contacten hebben met instanties zoals 
Welzijn Vught, MEE en Juvans, kunnen 
we mensen gemakkelijk doorverwijzen 
naar de juiste instanties.”
Burenactie: Hebt u het idee dat uw 
buurman of buurvrouw problemen heeft 
met het onderhouden van het huis en/
of de tuin? Vraag dan eens hoe het 
ermee gaat. Misschien kunt u helpen? 
Durven uw buren zelf Woonwijze niet 
te bellen, bied dan aan dat voor hen 
te doen. Voor advies over dit soort 
situaties kunt u ook contact opnemen 
met Woonwijze. 

Geluidsoverlast: probeer er samen 
uit te komen
De buurjongen die piano speelt. Ruzies. 
De stereo-installatie die iedere avond 
op 10 gaat. Hakken die tikken op het 
laminaat. Wanneer heb je ergens last 
van en wanneer wordt dat overlast? 
Dat is het moeilijke van geluidsover-
last: waar de ene buur zijn schouders 
voor ophaalt, daarvan wordt de andere 
gillend gek.
Woonconsulent Karin Weissmann: “Ook 
hier geldt: probeer er samen uit te 
komen. Lukt dit niet en de problemen 
houden aan, neem dan contact met ons 
op. Samen kijken we dan wat de beste 

oplossing is en wat de mogelijkheden 
zijn. Vaak proberen we te bemiddelen. 
De buren gaan dan met een onafhan-
kelijke bemiddelaar rond de tafel. De 
afspraken die gemaakt worden, bijvoor-
beeld dat iemand alleen op bepaalde 
uren piano speelt, worden op papier 
gezet.” 
Burenactie: Het kan best zijn dat de 
buren zich van geen kwaad bewust 
zijn. Dus even aanbellen werkt vaak 
het best. Niet als uw woede het kook-
punt nadert, maar op een rustig mo-
ment. Durft u dat niet? Stuur dan een 
vriendelijk briefje. Komt u er samen 
echt niet uit, bel dan Woonwijze.  

Omgaan met overlast:

We wonen in een klein land, vaak dicht op elkaar. Dat kan 
heel gezellig zijn, maar soms zorgt het ook voor overlast. 
Woonwijze vindt het belangrijk dat haar huurders het in 
hun huis en in hun leefomgeving naar hun zin hebben. 
Woonconsulent Karin Weissmann geeft tips over hoe je het 
beste kunt omgaan met verschillende vormen van overlast.

Door Astrid Potters

Karin Weissmann
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Goede buur 
Een goede buur is beter dan een verre vriend, zegt het spreekwoord niet 
voor niets. Zijn er problemen? Probeer er dan eerst samen uit te komen.  “Als Woonwijze een brief stuurt, is het meteen zo ernstig”, zegt woonconsu-lent Karin Weissmann. 

Merkt u iets vreemds bij de buren? Bijvoorbeeld dat u de buurvrouw al een week niet heeft gezien? Aarzel dan niet en laat het Woonwijze weten.

Hoe vul ik mijn cv-ketel bij?

Stap 1
Kijk op de manometer (drukmeter) bij 
de ketel of u moet bijvullen. Bij som-
mige moderne ketels kunt u de druk 
aflezen op het digitale display van de 
ketel. Is de druk lager dan 1,5 bar? Dan 
is het nodig het systeem bij te vullen. 
De stand wordt aangegeven door de 
zwarte wijzer.

Stap 2
Zet de thermostaat op de laagste 
stand. Heeft u een ketel met mano-
meter, haalt dan de stekker uit het 
stopcontact. Ketels met een digitaal 
display schakelt u uit met de aan-
uitknop.
Laat de ketel ongeveer een half uur 
afkoelen voordat u gaat bijvullen. 
Als koud water in een te hete ketel 
stroomt, kan de binnenkant barsten!

Stap 3
Zet de display weer aan om de druk af 
te lezen. Bij een ketel met manometer 
laat u de stekker uit het stopcontact. 
Sluit de vulslang aan op de koudwater-
kraan. Open de kraan en laat het water 
tot de rand van de slang komen (houd 

er een emmer onder), voordat u hem 
op de cv-installatie aansluit. Zo zit er 
bijna geen lucht in de slang en kan er 
dus ook bijna geen lucht in de cv-
installatie komen. Doe de waterkraan 
dicht.

Stap 4
Draai de dop van de vulkraan en sluit 
het andere eind van de slang goed vast 
aan op de vulkraan van de cv-installa-
tie. Deze zit meestal bij de ketel.

Stap 5
Open de waterkraan en draai daarna 
de vulkraan van de cv-installatie open 
met de dop van de vulkraan. Na een 
kwartslag is de vulkraan helemaal 
open. Als de druk bijna op 2 bar staat, 
sluit u eerst de vulkraan en daarna de 
waterkraan. Koppel de slang af en laat 
het resterende water uit de slang in 
een emmer lopen.

Stap 6
Doe de stekker van de cv-ketel weer 
in het stopcontact als u een ketel met 
manometer heeft. Zet de kamerther-
mostaat weer op de gewenste stand.

Een centrale verwarming levert het beste resultaat als het systeem voldoende wa-
ter heeft. Het is belangrijk om regelmatig te checken of u de ketel moet bijvullen. 
Hieronder volgt in enkele stappen het proces. Let op! Als u gaat bijvullen, draai 
dan eerst alle radiatoren in huis open, zodat het hele systeem gevuld wordt.

Op www.hoemoetdatdan.nl kunt u naar een filmpje 
kijken over het bijvullen van de cv-ketel.

Contact opnemen met Woonwijze over deze en andere zaken kan via (073) 656 23 82

De feiten:

•  Woonwijze heeft dit jaar 151 
meldingen van overlast gekregen. 
Vorig jaar 145. 

•  35 procent daarvan is geluids-
overlast. Vorig jaar was dat 38 
procent.

•  26 procent vervuiling buiten; 
vaak gaat het over rommel, vuil, 
begroeiing op de plaats of in de 
tuin of brandgang. Vorig jaar was 
dat 28 procent.

•  De vervuiling binnen in huis steeg 
van 1,5 procent vorig jaar, naar 
maar liefst 12,5 procent dit jaar.

Overlast
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De gezellige ijsbaan die in de wintermaanden in Vught 
staat, begint al een mooie traditie te worden. Maar hoe  
succesvol ook, stilstaan is er niet bij voor de organisatoren.  
Ook dit jaar zijn er weer volop nieuwe ontwikkelingen. 
Waarvan de plek van de ijsbaan wel de bijzonderste is:  
midden op het Marktveld.

‘De ijsbaan wordt echt gedr agen in Vught’

“Mama, hoe moet dat nu met de 
ijsbaan?” vroeg een jochie lichtelijk 
in paniek toen hij hartje zomer langs 
de bouwput liep aan de Secretaris van 
Rooijstraat. Want dat was toch de plek 
waar de afgelopen drie jaar de ijsbaan 
stond. Elaine Bol, een van de drijvende 
krachten achter het winterplezier, 
liep toevallig achter het kereltje. “Het 
ontroerde me echt. Dan merk je dat het 
echt leeft.” 

Bomen in het ijs
Gelukkig is er voor de ijsbaan een 
mooie nieuwe locatie gevonden. Op 15 
december om 19.00 uur is de officiële 
opening van de ijsbaan op het Markt-
veld. Op het parkeerterrein tegenover 
Blokker komt de baan te liggen. “Het 
is daar natuurlijk kleiner, maar de baan 
is maar twee meter smaller. Hij is wel 
even lang”, legt Elaine uit. Bijzonder is 
dat er twee bomen in het ijs komen te 
staan. “Daar kun je omheen schaatsen. 
Volgens mij is dat erg leuk.”  
De baan is net als vorig jaar ook deze 
keer overkapt, op het stukje bij de bo-
men na. Het was even puzzelen, maar 
ook voor de grote glijbaan is een plek 
gevonden op het plein. “Daar zijn we 
hartstikke blij mee want heel veel kin-
deren vonden het geweldig om met de 
banden van de fun slide naar beneden 
te zoeven.” 

Prachtige ijsprinsessen 
Ook voor de schaatsverhuur en de ho-
recatent is een plek gevonden. Hoewel 
het café wel een stukje kleiner wordt. 
“Maar het blijft een fijne plek om op te 
warmen met een beker warme choco-
mel, koffie of glühwein.” Er zijn ook 
minder evenementen ’s avonds. “Dat 
is omdat er hier meer omwonenden 
zijn. De overlast willen we voor hen 

Vrijkaartjes voor huurders Woonwijze en gratis schaatsen huren met de Woonwijze Voordeelpas

Prachtige ijsprinsessen Frozia en Krystalia

In de dure decembermaanden 

doet Woonwijze graag iets 

extra’s voor haar huurders. U 

kunt daarom de ijsbaan gratis 

proberen met het vrijkaartje 

dat u bij dit Woonjournaal 

vindt. Bovendien kunt u met 

de Woonwijze Voordeelpas 

voor niets schaatsen huren. 

Wij wensen u enorm veel  

winters plezier! 
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‘De ijsbaan wordt echt gedr agen in Vught’
natuurlijk zo veel mogelijk beperken.” 
Het Winterfest voor de carnavalsclubs 
wordt daarom bijvoorbeeld dit jaar niet 
’s avonds gehouden, maar op zondag-
middag. 
Frozia en Krystalia vereren dit jaar de 
ijsbaan voor het eerst met een bezoek. 
Deze twee prachtige ijsprinsessen zor-
gen voor extra sfeer. Ook lezen ze voor 
op woensdagmiddag en gaan ze graag 
met de kinderen op de foto. “We doen 
ieder jaar ons best om er iets bijzon-
ders van te maken”, zegt Elaine. 

Groot succes 
Dat de schaatsbaan zo’n groot suc-
ces is, komt niet in de laatste plaats 
door de vele mensen die zich ervoor 
inzetten. “Dat zijn al gauw zo’n 70 
personen”, schat Elaine in. “Alleen 
al het opbouwen en afbreken is een 
enorme klus. Gelukkig hebben we ook 
in deze crisistijd sponsors gevonden. 
De gemeente helpt ook goed mee. Zij 
zorgen dit jaar ook voor een stroom-
punt. Dat scheelt een hoop gedoe met 
een aggregaat. Het wordt kortom echt 
gedragen in Vught.”  
Elaine verwacht dat de bezoekers ook 
de nieuwe locatie goed zullen weten 
te vinden. Aan de energie die zij en de 
rest van de organisatie er in steken, 
zal het in ieder geval niet liggen. De 
driekoningenoptocht heeft zelfs een 
eigen comité gekregen. “Daar zijn heel 
veel leuke ideeën voor: met koortjes, 
vuurkorven, lampionnen en verklede 
kinderen natuurlijk.” Vorig jaar deden 
er maar liefst 150 mee. “Deze keer ver-
wachten we er nog meer omdat Drieko-
ningen valt op de laatste zondag voor 
ze weer naar school moeten. Wat is er 
nou leuker dan de vakantie af te slui-

ten met een optocht bij de ijsbaan?” 
Om het nog beter te laten verlopen, 
vertrekken zij dit jaar in groepen van 
twintig tot dertig kinderen. 

Oliebollenglijwedstrijd 
Een levende kerststal probeert de orga-
nisatie van de ijsbaan ook dit jaar weer 
te regelen. Net als nieuwe hilarische 
spellen, zoals een oliebollenglijwed-
strijd. Hierbij worden op 1 januari de 
overgebleven oliebollen van de familie 
Paashuis door gaten gegooid. “Terwijl 
je van de fun slide glijdt”, lacht Elaine. 
Zolang ze zoveel mooie plannen kun-
nen blijven maken en enthousiaste 
reacties krijgen, denkt de organisatie 
dat de ijsbaan in Vught zeker een 
blijvertje is. Het jongetje dat zich van 
de zomer zorgen maakte, kan met een 
gerust hart op 15 december zijn ijzers 
onderbinden.  

Vrijkaartjes voor huurders Woonwijze en gratis schaatsen huren met de Woonwijze Voordeelpas

Elaine Bol

Door Astrid Potters

De ijsbaan van Vught in het kort: 

•  Dit jaar staat de ijsbaan voor het 
eerst op het Marktveld

•  Daardoor is de baan smaller en er 
staan twee bomen in het ijs

•  De baan is van 15 december tot 
en met 6 januari iedere dag open 

•  Openingstijden zijn van  
10 tot 22 uur

•  Voor feestdagen gelden er andere 
tijden

•  Entree is 3 euro
•  Schaatsen huren kost ook  

3 euro 
•  Een 10-rittenkaart voor de fun 

slide koop je voor 7 euro 
•  Voor meer informatie kijk op: 

www.ijsbaanvught.nl 
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Per 1 juli 2012 is de nieuwe “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” van 
kracht. De wet is er om duidelijkheid te scheppen voor degene die moet betalen. In ons 
geval: de huurder. Volgens Mirjam Driessen en Nancy Kappen, huurincassomedewerkers bij 
Woonwijze, is de nieuwe incassowet een middel om de huurder te beschermen.

‘Ons doel is om iedereen te helpen’

“Woonwijze moet zich natuurlijk ook 
aan de wet houden”, zegt Mirjam. “Wij 
hebben dus onze werkwijze enigszins 
aangepast. Gelukkig kostte dat niet 
veel tijd en moeite. We werkten al gro-
tendeels volgens het nieuwe systeem.”

Wat is er dan veranderd?
Nancy: “Ik vertel eerst even wat níet 
veranderd is. Volgens het huurcontract 
moet de huur vóór of op de eerste van 
de maand op onze rekening staan. Is 
dat niet het geval, dan sturen we een 
herinnering. Een week later, en nu 
komt het, volgt een aanmaning: de 
zogenaamde veertien-dagen brief. Vol-
gens de incassowet krijgt iemand dan 
nog veertien dagen de tijd om zonder 
extra kosten de huur te voldoen.”
“In die veertien-dagen brief staat ook 
hoe hoog de incassokosten zijn”, vult 
Mirjam aan. Die incassokosten komen 
ook voor rekening van de huurder. De 
hoogte van die incassokosten is wet-
telijk bepaald.”

Waarin zit dan die bescherming 
van de huurder?
“Al bij een maand achterstand proberen 
we een betalingsregeling te treffen”, 
zegt Mirjam. “Een maand is namelijk 
makkelijker in te lopen dan twee of 
nog meer maanden. Ik geef toe dat we 
er kort op zitten. Maar dat is dus juist 
in het voordeel van de huurders. Want 
daarmee voorkómen we immers dat er 
een grote betalingsachterstand ont-

Nieuwe incassowet per 1 juli 2012

bijschrift

Nancy Kappen en Mirjam Driessen (r) helpen - indien nodig - om op tijd te betalen
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De incassowet heeft twee belangrijke elementen: Woonwijze moet – als 
de huur niet tijdig is betaald – een aanmaning sturen. Daarin staat dat de 
huurder nog veertien dagen de tijd heeft om kosteloos het verschuldigde 
bedrag te voldoen. Verder schrijft de wet voor dat in deze aanmaning de 
hoogte van de incassokosten moet worden vermeld. 

Carla Rijken, van Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders,  
weet natuurlijk meer over de achtergrond van de wet

Carla, waarom is deze wetswijziging er?
“Deze wet is er gekomen om de consument, in het geval van Woonwijze is dat 
dus de huurder, te beschermen: tegen té hoge incassokosten en om duidelijk-
heid te verschaffen over de voorwaarden voor en de hoogte van de incassokos-
ten.”
 
Was dat nodig dan? 
“Met deze nieuwe wet zorgt de overheid voor transparantie, voor duidelijkheid. 
De regels gelden niet alleen voor Woonwijze. Elke andere partij die een over-
eenkomst sluit met een consument heeft ermee te maken. Denk bijvoorbeeld 
aan een Wehkamp of een energiebedrijf.” 

Wat schiet de huurder, de consument dus, er dan mee op? 
“De huurder van Woonwijze is hier zeker bij gebaat. Hij of zij ziet in één 
oogopslag welke kosten erbij komen als er huurachterstand is. Dan moet je dus 
iets regelen bij Woonwijze. Woonwijze geeft de vordering bij non-betaling uit 
handen aan ons kantoor Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders. Wij gaan dan 
tot inning van het bedrag over. Dat bedrag wordt vermeerderd met de buiten-
gerechtelijke incassokosten – die dus al bekend zijn – en de wettelijke rente.”

Wat vind je zelf van deze wet?
“Laat ik zeggen dat wij blij zijn met de komst van de Wet Incassokosten.  
Transparantie is ook iets waar wij voor staan. Maar het beste blijft natuurlijk 
om op tijd te betalen!”

staat. We doen het heus niet met het 
mes op de keel; huurders mogen zelf 
met een voorstel komen om de achter-
stand effectief in te lopen.”

Als iemand steevast op de 8e van 
een maand betaalt, wat is dan het 
probleem?
“Tsja”, zegt Nancy, “het ‘probleem’ is 
dan dat deze huurder in ieder geval 
altijd die eerste herinnering krijgt. Ook 
al betaalt hij – weliswaar acht dagen 
te laat – keurig de huur. Maar die 
herinnering wordt automatisch aange-
maakt. We proberen, bijvoorbeeld door 
een regeling af te spreken, iedereen 
te helpen om tijdig te betalen. En zeg 
nou zelf, het is toch een geruststel-
lende gedachte als je zeker weet dat je 
op tijd betaalt?” 

Zijn jullie – bijvoorbeeld vanwege 
de crisis – soepeler vergeleken met 
enkele jaren geleden?
Nancy en Mirjam moeten even naden-
ken. “We zijn niet soepeler of stren-
ger”, vinden ze. “We tonen wel begrip, 
maar we zijn er bij Woonwijze van 
overtuigd dat we de huurder juist hel-
pen door snel te reageren. Ons beleid is 
erop gericht – nogmaals, in het belang 
van de huurder – om achterstand zo-
veel mogelijk te voorkomen en in ieder 
geval tot een minimum te beperken. 
We willen voorkomen dat mensen uit 
hun huis worden gezet vanwege een 
betalingsachterstand.”  

Carla Rijken
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Riek en Bernard van Rooij in ‘hun tweede huiskamer’ 

Op eigen wijze

In ‘Op eigen wijze’ geeft het 
Woonjournaal een kijkje in 
de woning en het leven van 
een bijzondere huurder 

Heeft u ook een apart interieur of 

een speciale hobby? Dan kunt ook 

u een plek krijgen in de rubriek  

‘Op eigen wijze’. U kunt uzelf, 

maar ook buren, vrienden of 

familie opgeven door een mailtje 

te sturen naar:  

info@woonwijze.nl of een briefje 

naar: Woonwijze, Postbus 2080, 

5260 CB Vught.

Riek (72) en Bernard (73) van Rooij wonen in de Baarzen-
flat. Maar vooral Riek is daar tegenwoordig steeds minder 
vaak te vinden. Als sleutelbeheerder en vrijwilliger van de 
Rode Rik 2.0 heeft ze haar handen vol. “Ik doe het met 
heel veel liefde en plezier. Samenwerken schept een band.”

‘Het voelt voor ons als een tweede woonkamer’ 

Gezellig geroezemoes vult de Rode Rik 
2.0. Het is dinsdagochtend en de forse 
‘stamtafel’ zit helemaal vol.  Ook aan 
de tafeltjes eromheen hebben buurtbe-
woners plaatsgenomen voor een kopje 
koffie en een praatje. “We hebben wel 
eens geprobeerd samen spelletjes te 
doen, maar de mensen willen het liefst 
hier gewoon lekker zitten en met elkaar 
kletsen”, lacht beheerder Riekie van de 
Wetering.
Het idee van de Rode Rik 2.0 is dat 
het een verlengde huiskamer moet zijn 
voor mensen uit de buurt, legt Riekie 
uit. Wie zo om zich heen kijkt op deze 
drukke dinsdag, weet meteen dat dit 
wel gelukt is. Voor Riek en Bernard van 
Rooij geldt het zeker. “Het voelt voor 
ons als een tweede woonkamer”, zegt 
Riek.

Vrijwilligerswerk in het bloed
Riek en Bernard zijn echte Vughte-
naren. Ze hebben twee kinderen en 
twee kleinkinderen en woonden aan 
de Boxtelseweg, Pieter Breugellaan en 
Hageland. Zestien jaar geleden streken 
ze met zijn tweetjes neer op de eerste 
verdieping van de Baarzenflat aan de 
Mutsaersstraat. Het vrijwilligerswerk 
zit het echtpaar in het bloed. Al hun 
hele leven zetten ze zich vol overgave 
in voor een ander. “Mijn vader stierf al 
jong, op zijn 27e. Als oudste dochter 
van vier kinderen ben ik het dus al van 
jongs af aan gewend om voor anderen 
te zorgen. Dat doe ik ook nu nog met 
veel liefde en plezier”, zegt Riek.     
Voor Bernard is het niet veel anders. 
Hij heeft dertig jaar gewerkt bij Ver-
pleeghuis Boswijk, waar hij hoofd van 

Riek en Bernard van Rooij druk in de weer voor de Rode Rik 2.0
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Een kopje koffie en een praatje in de Rode Rik 2.0

‘Het voelt voor ons als een tweede woonkamer’ 
Riek en Bernard van Rooij druk in de weer voor de Rode Rik 2.0

de linnendienst was. Daarnaast zette 
hij zich met hart en ziel in voor het 
bestuur van de wielersport en de KBO, 
waarvoor hij onder andere de reisjes en 
de bingo organiseerde. “Helaas moest 
ik daarmee stoppen door mijn gezond-
heid”, zegt hij met een snik in zijn 
stem. “Hij heeft er ook een lintje voor 
gekregen. Nou, dat krijg je ook niet 
zomaar”, vult Riek trots aan.

Fijne hechte groep 
Bernard heeft longproblemen en kan 
daarom tot zijn spijt niet zoveel doen 
bij de Rode Rik 2.0 als zijn vrouw. Toch 
was hij het die Riek aanspoorde te 
reageren op het stukje in Het Klaver-
blad waarin stond dat de Rode Rik 2.0 
hulp zocht. “Ik zei: Doe dat nou, dan 
heb jij ook werk en afleiding als ik er 
niet ben.” 
Riek heeft de kans om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan naar eigen zeggen 
‘met beide handen aangegrepen’. Ze 
heeft nu zelfs de sleutel in beheer. “Ik 
woon hier dichtbij en doordat we toch 
aan huis gebonden zijn, ben ik flexibel 
en kan ik makkelijk openen en slui-
ten.” Verder staat ze veel achter de bar 
en helpt ze de beheerder met allerlei 
hand- en spandiensten. “We zijn hier 
in juni begonnen met een fijne hechte 
groep vrijwilligers. Je leert ze allemaal 
zo zoetjesaan goed kennen. Samenwer-
ken schept een band.”  

Kersen in een pot 
Ondanks zijn beperkingen lukt het 
Bernard niet om stil te zitten. Hij heeft 
daarom de organisatie van de bingo 
op zich genomen. De eerste keer was 
vorige maand en het populaire spel was 
meteen een enorm succes. “Het is de 
bedoeling iedere derde donderdag van 
de maand een bingoavond te houden. 

Er kwamen meteen veertig man op af. 
Voor vier euro kun je ook al de hele 
avond meespelen.” 
De prijzen kopen Bernard en Riek 
samen in. “Senioren hebben hun kast 
al vol met geurtjes en zakdoekjes. Ze 
winnen veel liever levensmiddelen 
zoals koek, chocolade, leverworst of 
kersen in een pot.” De hoofdprijs was 
helemaal mooi, een bon van dertig 
euro voor de Verswinkel.

Erwtensoep en zult 
Zelf legt Bernard ook nog graag een 
kaartje met zijn vrienden van de 
kaartclub in de Rode Rik 2.0. “Er zijn 
hier verschillende clubjes, bijvoorbeeld 
om te bridgen of bloemschikken. En 
er wordt ook erg veel vergaderd”, zegt 
Riek. Beheerster Riekie laat weten 
altijd open te staan voor ideeën. “Zo 
is er een groepje dat iedere maand een 
speciale lunch wil verzorgen. Deze keer 

willen ze erwtensoep met roggebrood 
en zult gaan maken en in december 
een kerstlunch. Hartstikke leuk, maar 
dan moeten ze wel zelf de kar trekken. 
Gelukkig verloopt dat erg goed.” 
Hoeveel uurtjes Riek in de Rode  
Rik 2.0 doorbrengt, weet ze niet 
precies. “Maar ik let er wel goed op 
dat andere vrijwilligers ook een kans 
krijgen”, benadrukt ze. Riekie is hart-
stikke blij met haar hulp. De andere 
vrijwilligers grappen wel eens tegen 
Riek: ‘Jij hebt je bed hier achter in de 
containerruimte staan.”

Door Astrid Potters
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‘Eindresultaat maakt alles goed’

28 appartementen opknappen. Het 
team waarmee Woonwijze werkt voor 
groot onderhoud draait er zijn hand 
niet voor om. Voor de bewoners is dat 
een ander verhaal. Jorge Ackermans, 
projectopzichter van Woonwijze, weet 
dat maar al te goed. “Je vraagt wel wat 
van de bewoners: het is lawaaiig en je 
woning ligt een paar weken overhoop. 
Wij doen er alles aan om de overlast 
te beperken. Zo zorgt de aannemer 
voor een mobiele douche, toilet en een 
gastoestel om op te koken. Per appar-
tement waren we ongeveer drie weken 
bezig. De tijd dat je plezier hebt van 
het eindresultaat is veel langer. Dat 
maakt alles goed.” 

Up-to-date 
Woonwijze begon met het groot 
onderhoud van het complex aan de 
Esscheweg half augustus, direct na de 
bouwvakvakantie. Nu staat het lang-
werpige gebouw er weer keurig bij. 
De asbest dakplaten van de bergingen 
aan de achterkant zijn professioneel 
verwijderd en binnen is het ook weer 
helemaal up-to-date. “Alle woningen 
hebben hoogrendementsglas gekregen, 
een moderne groepenkast en nieuw 
hang-en-sluitwerk. Voor zover nodig, 
zijn er ook rookmelders geplaatst”, 
somt Jorge Ackermans op. 
Omdat deze verbeteringen zorgen voor 
meer veiligheid, waren ze verplicht 
voor alle huurders. “Voor het glas stijgt 
de huur een klein beetje, maar dat ver-

dien je weer terug met de lagere stook-
kosten. Zeker omdat alle bewoners van 
deze appartementen afgelopen voorjaar 
ook al een hoogrendementsketel heb-
ben gekregen.” 

Grijs is geliefd 
Wie dat wilde, kon ook de keuken, het 
toilet en de badkamer laten vervan-
gen. “Op het kantoor van Woonwijze 
mochten deze bewoners de modellen 
en de tegels zelf uitkiezen.” Grijs was 
de favoriete kleur. “De meeste mensen 
houden het toch het liefst neutraal”, 
weet Jorge Ackermans. 
Terwijl hij dat vertelt doet Jan van Op-
stal net zijn voordeur open. Hij woont 
al ruim vijftien jaar met plezier in een 

appartement aan de Esscheweg. “Ik 
heb alles laten vervangen. En omdat ze 
toch al bezig waren in mijn huis, heb 
ik zelf ook meteen geschilderd en het 
laminaat vervangen”, zegt hij. “Dat 
is slim, er zijn meer mensen die dat 
hebben gedaan”, vult Jorge Ackermans 
aan.   

Bak koffie 
Jan van Opstal is tevreden over het 
verloop van het groot onderhoud. “Nu 
ziet alles er weer top uit. Het is alle-
maal heel goed gegaan”, zegt hij. “De 
bouwvakkers hebben hun werk goed 
gedaan en alles netjes opgeruimd. En 
af en toe een bak koffie aan ze geven 
doet ook veel”, lacht hij. 

Groot onderhoud appartementencomplex aan de Esscheweg verliep op rolletjes

Bewoner Jan van Opstal (l) en Jorge Ackermans: ‘het is allemaal heel goed gegaan’

Het appartementencomplex van Woonwijze aan de Esscheweg ziet er weer als nieuw uit. 
Niet alleen het schilderwerk aan de buitenzijde heeft een grondige beurt gekregen, ook 
van binnen is alles weer tiptop in orde. Jorge Ackermans, projectopzichter van Woonwijze: 
“Groot onderhoud geeft altijd overlast, maar daar krijg je ook wat moois voor terug.” 
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Groot onderhoud appartementencomplex aan de Esscheweg verliep op rolletjes

Het complex aan de Esscheweg

Minder premie bij  
Vesters Verzekeringen

Aan het woord is Albert Vesters. 
Sinds 1 november is Vesters Verze-
keringen een van de deelnemende 
ondernemers aan de Woonwijze Voor-
deelpas. “Toen Woonwijze contact 
opnam, had ik meteen het gevoel: 
dat moet ik doen”, vertelt hij. 

Huurders van Woonwijze krijgen maar 
liefst 25% korting op de premie van 
particuliere schadeverzekeringen, 
zoals de brandverzekering, inboedel-
verzekering, of autoverzekering.  Dat 
kan per jaar dus een aardig financieel 
voordeel opleveren. Maar het gaat 
niet om geld alleen. “Ons kantoor 
is een specialist in verzekeringen. 
We leveren maatwerk. We willen een 
soepele schakel zijn tussen klant en 
verzekeringsmaatschappij. Als je ons 
belt, krijg je geen keuzemenu, maar 
een ‘echte medewerker’ aan de lijn. 

Je kunt op ons terugvallen, als het 
onverhoopt nodig is.” 
Vesters doet zaken met zo’n veertig 
maatschappijen. “Dat betekent dat 
we echt onafhankelijk advies kunnen 
geven over verzekeringen. Dienst-
verlening zit in onze genen. Ik voel 
mij dan ook veel meer een adviseur 
dan een verkoper die op zoek is naar 
zoveel mogelijk provisie.”

Woonwijze Voordeelpas
Heeft u de Woonwijze Voordeelpas 
nog niet in uw bezit? Vul dan snel 
het inschrijfformulier in. Vraag het 
aan via een mailtje naar  
info@woonwijze.nl. Of bel even met 
onze medewerkers: 073 – 656 23 82. 
De deelnemende ondernemers staan 
op www.woonwijze.nl. U moet in de 
winkel of het restaurant uw voordeel-
pas laten zien.  

Maar liefst 25% korting

Je krijgt bij Vesters Verzekeringen ‘een echte medewerker’ aan de lijn

Albert Vesters

“Eind jaren zestig is mijn vader begonnen met het bedrijf. 
Zelf ben ik nu zo’n jaar of dertig werkzaam in de zaak. 
Mijn vader doet nog steeds een dag of drie per week de fi-
nanciële administratie. Dat zegt iets over betrokkenheid.”

Door Astrid Potters

Complimenten voor 
de goede zorgen 
Juliette van den Hoven was erg blij 
dat haar appartement een opknapbeurt 
kreeg. Maar door omstandigheden zag 
ze ook als een berg op tegen de werk-
zaamheden. “Ik heb dat van te voren 
met Woonwijze en aannemer Groenen 
Bouw & Onderhoud besproken. Samen 
hebben we afspraken gemaakt, bij-
voorbeeld dat ik af en toe een rustdag 
kreeg.” 

Ze is vol lof over hoe de werkzaamhe-
den daarna zijn verlopen. “Ze vroegen 
hoe het met me ging, werkten keihard 
en hielden altijd rekening met me. 
Geweldig, want dat maakt echt het 
verschil.” Juliette van den Hoven kan 
nu genieten van haar vernieuwde en 
voor haar aangepaste keuken, toilet 
en badkamer. “Het ziet er perfect uit, 
mijn complimenten.” 



Foto’s in de hal

“Fotografie brengt me overal. En 
fotografie geeft me vrijheid. Dat 
past bij mij. Ik kan lekker mijn eigen 
ritme aanhouden. Als ik in de goede 
stemming ben, duik ik achter mijn 
computer om tot diep in de nacht 
foto’s te bewerken.”

“Wat ik het minst graag zou wil-
len missen, is het fotograferen van 
mensen. In de breedste zin van het 
woord: portretten, mensen die hun 
emoties tonen. Ik mag zomaar in het 
leven van een ander stappen.  
’s Morgens sta ik bij wijze van spre-
ken naast een junk, ‘s middags naast 
een directeur op een heliplatform. 
Daardoor kan ik relativeren. Het leert 
me waar het leven om draait en om 
tevreden te zijn met wat je hebt.”

“Ik ga altijd onbevangen op pad en 
respecteer iedereen. Met mijn ca-
mera wil ik zonder vooroordeel foto-
graferen. Ik heb het idee dat mensen 
dat aanvoelen en mij daarom ‘in hun 
leven toelaten’. Dat ze zich op hun 
gemak voelen.”

“De foto’s vertellen een verhaal. De 
kijker geeft daar een eigen invul-
ling aan. Daarom is het verhaal voor 
iedereen anders.” 

“De techniek speelt tegenwoordig 
een grote rol bij het eindresultaat. 
Je kunt nu achteraf dingen oplos-
sen. Maar dat betekent wel dat je in 
het begin, aan de voorkant, iets niet 
goed gedaan hebt. Ik wil ook zonder 
nabewerking een mooie foto maken.”  

Laila Willems

Woonwijze
Bezoekadres: Secretaris van Rooijstraat 17, 
5261 EP Vught
Correspondentieadres: Postbus 2080,  
5260 CB Vught
Internet: www.woonwijze.nl
Email: info@woonwijze.nl
Tel: 073 656 23 82

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag van 08.30 tot  
17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Belangrijke telefoonnummers
Voor uw reparatieverzoeken zijn we  
24 uur per dag bereikbaar via ons algemene 
telefoonnummer, 073 656 23 82

Storingen aan uw CV-installatie kunt u  
rechtstreeks melden bij: Van Delft Groep,  
073 518 66 66

Alarmnummer: 112
Politie: 0900  88 44
Brandweer: 112
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huurders.

Coördinatie en redactie: Woonwijze, Vught
Vormgeving: Rian Ontwerp, Breda
Druk: NPN drukkers, Breda
Fotografie: Laila Willems, Boxtel

Colofon

In de ontvangsthal van Woonwijze is steeds een wisselende 
expositie. Vanaf medio december 2012 kunt u een selectie 
van de foto’s van Laila Willems bezichtigen. Laila is de ‘vaste’  
fotografe voor het Woonjournaal.


