December 2015

Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!
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‘In geouwehoer kun je niet wonen’
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Reparaties cv’s en
boilers via
Kemkens
Het bedrijf ‘Kemkens’ neemt vanaf
2016 het onderhoud van onze
cv’s en boilers op zich. Heeft u
na 1 januari een storing aan de
cv-ketel, klachten over warm water
of lekkende radiatorkranen? Meld
dat dan zelf direct aan Kemkens:
0412-63 05 55.

U ontvangt deze maand een sticker
met daarop het nieuwe telefoonnummer voor in uw meterkast. Tot
1 januari neemt Van Delft nog het
onderhoud op zich. Zij zijn bereikbaar
via: (073) 518 66 66.
Voor overige reparaties kunt u, zoals
gebruikelijk, contact opnemen met
Jansen Huybregts: 088-022 14 21.
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Ruim honderd jaar geleden zijn veel woningverenigingen of -stichtingen opgericht als belangrijke sociale instellingen. Protestanten, katholieken en socialisten
zorgden ieder voor de eigen groep. En als die initiatieven er niet waren, dan was
er wel de gemeente die een algemene woningbouwvereniging begon. Ons Bezit,
Eigen Bezit, de voorgangers van Woonwijze bestaan al lang.
Woningcorporaties zoals wij die kennen in Nederland zijn uniek in de wereld.
Vrijwel nergens ter wereld functioneert een soortgelijke sociale huursector. In veel
landen wordt jaloers naar onze woningcorporaties gekeken. Zo ook door een ZuidAfrikaanse vriend die tien jaar geleden bij ons op bezoek was. Hij sprak verwonderd over de huisvestingsituatie in ons eigen land een mooi zinnetje uit:
‘Housing in Suid Afrika is in our babyshoes’.
Die vriend zou nu eens terug moeten komen.
Wachttijden lopen enorm op, er ontstaat een groot tekort aan huurwoningen. Zes
(6!) jaar wachten op een woning, ik vind het een schande. Ouderen, jongeren,
starters, ze hebben vrijwel geen slagingskans meer. Dat noemden we vroeger woningnood. Mensen die iets te veel of iets te weinig verdienen wonen zogenaamd
scheef. Die moeten zich schamen. Ze moeten zo snel mogelijk doorstromen naar
een duurdere huur- of koopwoning, of naar een goedkopere huurwoning met minder huurtoeslag. Sommigen zien vluchtelingen het liefst gehuisvest in sloopwoningen, om maar niet te spreken van mensen die ze zelfs dat niet gunnen. Zonder
blikken of blozen wordt er ondertussen enorm gegraaid in de kas van Woningcorporaties zodat investeringen lastig worden.
Als er maar geen enkele goedkope huurwoning meer wordt gebouwd, dan worden
alle gevolgen door de politici voor lief genomen. De huidige hoge nood is zonder
meer het gevolg van keuzes van onze landelijke en plaatselijke bestuurders.
Zouden ze zijn vergeten dat in onze grondwet staat: ‘Bevordering van voldoende
woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’?
Het kan beter. Het kan veranderen.
Binnenkort worden er in Vught keuzes gemaakt, de gemeente werkt aan een
nieuwe woonvisie. Dat biedt een kans om bij te sturen. We zouden in Vught zo
maar kunnen afspreken dat we de komende jaren een paar honderd goedkope
huurwoningen bijbouwen. Dat zou enorm helpen. Slechts een paar honderd goedkope huurwoningen, dat kan makkelijk. En meer is echt niet nodig.
Lang geleden sprak een Tweede Kamerlid de historische woorden ‘in geouwehoer
kun je niet wonen’. Laten we daar dan eens mee eens ophouden. Dat hebben we
lang genoeg gedaan. We gaan toch niet
door tot we ‘in our babyshoes’ staan?
Of in ons hemd?
Gerard Velthuizen
op de valreep 2015

Seniorenbus groot succes

Altijd hulp bij in- en uitstappen
Mevrouw Pijnappels-Van den Broek (91) is heel blij met de Seniorenbus. En dat is niet alleen omdat haar zoon Fritz de telefooncentrale bemand en de ritten plant. Nee, het geeft
haar de mogelijkheid om op een comfortabele manier ergens te komen. Van deur tot deur.
De vieve dame woont in de Molenstraat in Vught en bestelt een ritje als het nodig is.
De Stichting Seniorenbus Vught is een
betrokken vrijwilligersorganisatie. Zij
willen mensen van 55 jaar en ouder de
mogelijkheid bieden om ergens naartoe
te gaan. En dat tegen lage kosten.

Thuis ophalen
Planner Fritz Pijnappels vertelt dat het
vrijwilligersinitiatief – sinds de start in
de zomer – zo succesvol is, dat er aan
gedacht wordt een tweede bus te laten
rijden. “We merken dat het echt een
uitkomst is voor veel oudere mensen.
Vooral omdat we ze van huis ophalen en weer terugbrengen. We rijden
elke doordeweekse dag tussen 9.00
en 17.00 uur. In de bus is plaats voor
zeven personen tegelijk.”

Naar het ziekenhuis
De moeder van Fritz heeft geen vaste
ritten gepland. Laatst moest ze naar
een schoenenwinkel en toen heeft ze
gebruik gemaakt van de Seniorenbus.
Mevrouw Pijnappels-Van den Broek vindt
het fijn dat de bus rijdt waar zij naartoe
wil. “Favoriete bestemmingen zijn het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, KBO-Vught, de
zwembaden, De Vlasborch, het Marktveld en de IJzeren Man”, weet Rob van
den Berg, chauffeur van het eerste uur.
Als vrijwilliger bestuurt hij een dagdeel in de week de Seniorenbus. “We
brengen veel ouderen ook naar familie
of vrienden voor een kopje koffie of een
verjaardag. Verder hebben we een aansluiting op de citybus die gratis naar de
binnenstad van ’s-Hertogenbosch rijdt.”

Persoonlijke begeleiding

Elke rit wordt de chauffeur vergezeld
Voor wie rijdt de Seniorenbus
door een begeleidster. Vandaag is
Vught?
dat vrijwilligster Ina Versteeg. “We
Alle senioren in (55+) Vught en
helpen de senioren niet alleen met
Cromvoirt kunnen van de bus
in- en uitstappen, maar we controlegebruik maken.
ren bijvoorbeeld ook of het huis echt
op slot is gedaan. Ook begeleiden we
Hoe werkt het?
mensen naar binnen op hun plek van
Bel vóór 15.00 uur naar 073 - 711 31 91
bestemming. Eventuele hulpmiddelen
om de volgende dag een rit te maken
zoals rollators, rolstoelen of loopwaof vraag een busrit aan via
gens klappen we in en zetten we in de
www.seniorenbusvught.nl.
bus. Daar is een speciale plek voor.”
Wat kost het?
Mevrouw Pijnappels-Van den Broek
Het abonnement kost € 5,- per maand,
waardeert de begeleiding enorm. “Ik
vervolgens betaalt u € 0,50 per rit.
heb moeite met lopen en zonder hulp
kan ik de bus niet in of uit. Dit is niet
bij andere alternatieven van
vervoer. En het is prettig
Bewoners van Woo
nwijze
dat de Seniorenbus voor
krijgen met hun W
oonwijze
de deur stopt.”
Voordeelpas € 1,50
korting
per maand op hun
Vrijwilligster Ina Versteeg helpt
abonnement op de
mevrouw Pijnappels-Van den Broek
Seniorenbus.
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Speciaal kerstconcert op 20 december voor u!

Stille Nacht: luisteren naar
klassiekers
De repetities zijn in volle gang en het Vughts gemengd koor V.Z.V. Cantare heeft er ontzettend veel zin in: het kerstconcert in Theater de Speeldoos op zondag 20 december om
13.30 uur. U kunt erbij zijn, want door dit bewonersinitiatief kunnen 175 huurders gratis
naar dit kerstconcert. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Op is op.
In de vorige editie van het Woonjournaal lichtten onze huurders én initiatiefnemers Tiny van Hemert en Frans
Prinsen al een tipje van de sluier op.
“Inmiddels is het programma klaar en
het repertoire zal veel mensen aanspreken. We zingen veel bekende liederen
waarvan iedereen kan genieten.”

Gastsoliste Ariane Kievits

gast. Mezzosopraan Ariane Kievits zingt
mee met het gemengd koor. Ook laat
ze haar prachtige zangstem horen als
solist. Margret Bekkers begeleidt op
de piano en dirigent Christ Wilthagen
heeft de leiding. “Ons doel is om een
leuke middag te bieden en met elkaar
de kerstgedachte te delen. Het is een
bijzondere periode waarin saamhorigheid belangrijk is.”

Tijdens het concert verwelkomt de
Vughtse zangvereniging een speciale

Gedeelde passie
Tiny van Hemert en Frans Prinsen
kennen elkaar van de Huurders Belangenvereniging. Ze hebben samen
in het bestuur gezeten. Hun passie
voor zingen uitte zich al in hun jonge
jaren. Zo nam Tiny van Hemert met het
jongenskoor van de Aloysiusschool in
Vught, nu De Piramide, zelfs een plaat
op in de KRO-studio. “Met vijf grote
bussen reden we als zeventienjarigen
naar Hilversum, onze meisjes mochten
ook mee”, blikt Tiny van Hemert terug.

Warme band met Oranienburg
V.Z.V. Cantare heeft een warme vriendschap met de gemeente Oranienburg
in de Duitse deelstaat Brandenburg. In
september 2016 bezoekt het zangkoor voor de zesde keer deze Vughtse
zustergemeente. Dit op uitnodiging
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van de burgemeester van Oranienburg
vanwege het honderdjarig bestaan van
de stad. “We zijn zeer vereerd dat we
bij zo’n jubileum aanwezig mogen zijn.
Het geeft de innige band aan tussen
het koor en de gemeenschap daar. We
treden op in seniorenhuizen en op de
jaarmarkt. Ook geven we concerten met
de lokale koren.”

Lokale betrokkenheid
Frans Prinsen is al dertig jaar lid van
het gemengd koor in Vught, Tiny van
Hemert vijftien jaar. “Elk jaar geven
we een concert en deze keer doen we
dat exclusief voor huurders, in samenwerking met Woonwijze. Veel van onze
leden zijn ook bewoners van Woonwijze. Behalve van Woonwijze krijgen
we ook ondersteuning van de Huurders
Belangenvereniging en Theater de
Speeldoos. En tuincentrum Bas van
de Bruggen zorgt ervoor dat de hele
zaal in kerstsfeer is. Verder een woord
van dank aan de bedrijfsleider van de
Albert Heijn in de Stationsstraat. Elk
jaar als we daar met het koor zingen,
sponsort hij ons met koffie, thee en
lekkernijen. Deze lokale betrokkenheid
waarderen wij zeer.”
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Groep 8 De Wieken op bezoek in De Molenhoek
Contact met verschillende generaties. Dat is wat de bezoekers van de
ontmoetingsruimte van De Molenhoek graag willen. Met die insteek
benaderden zij bassischool De Wieken. Voor de leerlingen uit groep 8
was de kinderboekenweek een mooie
aanleiding om op bezoek te komen.
Raar maar waar. Dat was het thema
van de kinderboekenweek dit jaar. De
kinderen uit groep 8 van basisschool
De Wieken lazen daarom verschillende
korte verhalen voor in de ontmoetingsruimte van het wooncomplex aan
de Molenstraat. Hun klasgenoten en
de bewoners hingen aan hun lippen.
Als afsluiting maakte groep 8 nog
een enthousiast dansje op het ‘Raar
maar waar’-lied van Kinderen voor
Kinderen.‘Leuk, gezellig, leerzaam en

zeker voor herhaling vatbaar’, was na
de gezellige ochtend de conclusie van
de bezoekers van de Molenhoek.

Leerzaam en leuk
“Voor de kinderen is het heel leerzaam
en als ook de bewoners een leuke dag
hebben, is het dubbel winst”, zegt

Willem Leermakers, directeur van De
Wieken. Gerard Velthuizen, directeurbestuurder van Woonwijze, vult aan:
“Dit is een mooie start van een nieuwe
samenwerking. Heel fijn dat we op
deze leuke manier de verschillende
leeftijdsgroepen met elkaar in contact
kunnen brengen.”

Jong en oud genoten in de Molenhoek van de kinderboekenweek
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Rollatorwandelen met de KBO:

Door Marieke Rompen

‘Leuk om op andere plekken te komen’
Voor mensen die minder mobiel zijn is het niet altijd makkelijk om de deur uit te gaan. Om hen te helpen organiseert de KBO het rollatorwandelen. Een prachtig initiatief
dat mensen samenbrengt. “Het is er altijd gezellig.”
De KBO is een organisatie die zich
inzet om ouderen in beweging en in
contact met elkaar te brengen. Rollatorwandelen past hier perfect bij. Aan
de gezellig gedekte tafel van de KBO
Vught aan de Esschestraat zitten Diny
Marschalk (83 jaar), Leny Kuypers
(86 jaar), Ria Raaijmakers (81 jaar) en
Corrie van Eijndhoven (77 jaar).
Ze genieten alle vier regelmatig van
de rollatortochten.
Rollatorwandelen met de KBO op Park Voorburg
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Deze zijn ontstaan door de populaire
wandeltochten die de KBO al hield.
Anne Pepers, voorzitter van KBO
Vught, legt uit: “De KBO is erg flexibel en alle ideeën zijn daarom welkom. Iemand vroeg of we niet ook een
wandeltocht speciaal voor rollators
konden houden. We zijn hiermee aan
de slag gegaan, want daarvoor moesten we wel de routes en de afstanden
aanpassen.”

Rollatorvriendelijk
Martin Philipsen, vrijwilliger bij de
KBO, zet deze routes uit en controleert ze op rollatorvriendelijkheid. Met
de tocht wordt een afstand afgelegd
van ongeveer anderhalve kilometer.
“Vught is heel rollatorvriendelijk.
Over het algemeen kun je overal goed
komen. We hebben mooie routes
gelopen op Park Voorburg en bij de
IJzeren Man, bijvoorbeeld. We blijven

meestal in Vught maar gaan ook wel
eens naar Haaren of Cromvoirt. De
route is altijd anders.”

Seniorenbus
Door de Seniorenbus, waarvan ouderen
vanaf 55 jaar gebruik kunnen maken,
komen de wandelaars goedkoop en
veilig op de afgesproken startplekken. Mevrouw Marschalk zegt: “Het is
leuk om op plekken te komen waar we
anders nooit of nauwelijks komen.” Bij
de rollatortochten zijn minimaal twee
begeleiders. Na afloop is er altijd thee
en koffie.
Het doel van de rollatortocht is niet
alleen om ouderen in beweging te krijgen, het is ook gezellig. “Het is fijn om
er even uit te zijn, anders zou ik alleen
maar binnen zitten”, zegt mevrouw Van
Eijndhoven.

Bingo
Niet alleen voor de rollatortochten
zijn ouderen bij de KBO aan het juiste
adres. Meedoen met de bingo, bloemschikken, chi kung, gymnastiek op
muziek, het zangkoor en nog veel meer
is mogelijk. “Iedereen mag meedoen”,
zegt Anne Pepers. “Mensen hoeven niet
per se lid te zijn, ze hoeven zich alleen
even aan te melden.” Voor de meeste
activiteiten wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.

Wilt u meedoen met de
rollatortocht of een ande
re
activiteit van de KBO?
Of wilt u vrijwilliger/
begeleider worden?
Dan kunt u zich aanmeld
en
bij Anne Pepers, voorzi
tter
KBO Vught.
Zij is te bereiken via he
t
telefoonnummer
(073) 656 6013

7

Veilig, bereikbaar en leefbaar

‘Vught gaat erop vooruit met het
verdiepte spoor’
Eind oktober maakte de gemeente Vught de resultaten bekend van de enquête over
de verdiepte ligging van het spoor. Uit de enquête bleek dat de meeste Vughtenaren
een voorkeur hebben voor de variant V3 waarin de treinen het langst onder de grond
door Vught rijden. Wat het wordt, blijft nog even spannend, want op 17 december
2015 valt de definitieve beslissing. Zeven vragen aan wethouder Fons Potters en
Karin Tuinman, omgevingsmanager Rijksinfrastructuur Vught.
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Karin Tuinman, omgevingsmanager Rijksinfrastructuur Vught en wethouder Fons Potters bij de spoorwegovergang aan de Helvoirtseweg.

1

Waarom is een
verdiept spoor nodig
in Vught?

Fons Potters: “Vanaf 2017
gaan de intercity’s in beide
richtingen zes keer per uur
rijden. Vanaf 2020 rijden
goederentreinen van Rotterdam naar
het zuiden niet meer door Dordrecht,
Breda en Tilburg, maar via de Betuwelijn en vanaf Meteren naar het zuiden
door Den Bosch. Dit betekent dat er
per dag ongeveer 400 treinen door het
dorp rijden. Tel maar uit hoe vaak je
dan moet wachten voor de spoorwegovergangen. Een verdiepte ligging van
het spoor moet Vught veilig, bereikbaar
en leefbaar houden.”

2

Er zijn twee mogelijkheden voor de aanleg
van het verdiepte spoor.
Is de uitslag van de
enquête doorslaggevend
in de besluitvorming?

Fons Potters: “De keuze
van de Vughtenaren weegt zwaar in
de gemeenteraad. Maar de enquête is
niet bepalend. In de raad kijken ze

bijvoorbeeld ook naar geluidsoverlast,
trillingen, milieuschade, kosten en de
inrichting van de hele spoorzone. Op
basis van al deze informatie bepaalt de
gemeenteraad op 2 december 2015 zijn
standpunt over welke variant: V3 of V3
Oost Verkort. Dit standpunt is een advies aan het college voor de besluitvorming voor welke variant de bestuurders
van Rijk, provincie en gemeente op
17 december kiezen.”

3

Wat gebeurt er als de
beslissing is gevallen?

Karin Tuinman: “Communicatie is het allerbelangrijkste. We proberen er
alles aan te doen om de
ongerustheid onder bewoners weg te nemen. Zodra bekend is
welke variant het wordt, communiceren
we hier uitgebreid over via de website
www.rijksinfravught.nl en Het Klaverblad. Bovendien organiseren we in het
eerste kwartaal van 2016 een inloopbijeenkomst over alle infrastructuurprojecten die in Vught spelen, zoals
ook de plannen voor de N65. Verder
hebben we één keer in de maand een

Rijksinfra Vught-spreekuur. Mensen
kunnen zich hiervoor via de website
aanmelden. Aan de hand van de vragen
zoeken wij de deskundigen erbij, zodat
de vragen goed beantwoord kunnen
worden. Ook komen er in de eerste
helft van 2016 bewonerswerkgroepen
en kennissessies, die door ProRail worden georganiseerd.”
Fons Potters: “Het duurt nog een hele
tijd voordat de eerste schop in de
grond gaat. In 2016 wordt de gekozen
variant tot in detail uitgetekend en
doorgerekend. De uitkomsten worden in
het najaar verwerkt, inclusief de effecten op het milieu, in het ontwerptracébesluit. Vervolgens kunnen bewoners
mogelijke bezwaren kenbaar maken.
Pas als het tracébesluit is genomen,
kan gestart worden met de voorbereiding op de uitvoering.”

4

Wat betekent het voor
mensen die in de
spoorzone wonen?
Karin Tuinman: “Er zijn
verschillende situaties
denkbaar voor mensen die
in de spoorzone wonen.
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‘Vught gaat erop vooruit met het verdiepte

Vragen?

spoor,
kend is over het
Zodra er meer be
vragen
hierover. Hebt u
informeren wij u
n met
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82 of mail haar
op (073) 656 23
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10

Het kan zijn dat de woning gesloopt
moet worden of dat de woning tijdens
de bouwperiode onbereikbaar is. In
beide gevallen wordt de woning aangekocht door ProRail. Of een woning
wordt gesloopt of onbereikbaar wordt,
is afhankelijk van welke variant het
wordt. Het is ook nog mogelijk dat een
gedeelte van de tuin nodig is tijdens
de bouw, maar misschien ook wel in
de definitieve situatie na de bouw. De
consequenties zijn voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere vraag
en wens, achter de voordeur spelen
verschillende kwesties. We begrijpen
alle zorgen en vragen, van zowel huurders als woningeigenaren. Er staat ook
nogal wat te gebeuren. We proberen de
ongerustheid weg te nemen door goed
met hen in gesprek te blijven. Voor
de bewoners die tussen wal en schip
dreigen te vallen, bijvoorbeeld mensen
die door de plannen aan het spoor hun
huis niet verkocht krijgen, zoeken we
als gemeente naar oplossingen samen
met maatschappelijke partijen. Zo denken we aan een dienstverlenend concept, noem het een vangnet. Een idee
zou een platform met maatschappelijke
partners kunnen zijn, waar bewoners
bij één loket terechtkunnen. We zijn
blij dat Woonwijze heeft aangegeven
met ons mee te willen denken.”
Fons Potters: “We kijken ook goed naar
het noorden en zuiden van Vught. Deze
gebieden krijgen geen verdiept spoor.
De bewoners hebben meegestreden,
maar worden niet beloond. Met passende geluidsschermen proberen we
de overlast voor de bewoners zo veel
mogelijk te beperken. Zodat ze een
rustige woonplek krijgen in een groene
omgeving.”
Karin Tuinman: “Mensen hebben daglicht nodig en een uitzicht. Wonen achter metershoge geluidsschermen is niet
leefbaar. Te zijner tijd mogen bewoners

meepraten over de vormgeving van de
geluidsschermen. De totale impact voor
individuele bewoners kunnen we nu
nog niet goed inschatten. Straks wordt
pas duidelijk waar het precies gaat
knellen en als gemeente dragen we die
maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
Fons Potters: “We vragen Vughtenaren
ook nadrukkelijk om zelf oplossingen
aan te dragen die tijdens de aanleg in
hun individuele situatie helpen.”
Karin Tuinman: “De gemeente kan ook
niet alles oplossen. We moeten het
samen met andere partijen doen. Maar
ook van inwoners verwachten wij dat
ze niet afwachten maar actief
meedenken.”
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Welke partijen zijn
betrokken bij de aanleg
van het verdiepte spoor?

Karin Tuinman: “Dat er
een verdiept spoor komt
in Vught, kan echt als een
historisch succes worden
gezien. Er is jaren flink voor onderhandeld en gestreden. En dat heeft
zijn vruchten afgeworpen: het Rijk
en de provincie investeren honderden
miljoenen in een leefbaarder Vught.
Zelf draagt de gemeente ook een fors
bedrag bij, bijna 17 miljoen euro.
Dus de gemeente Vught, het Rijk en
de provincie Noord-Brabant betalen
de investering en zijn opdrachtgever.
ProRail voert het uit.”

6

Wie zit er straks bij de
bewoners aan tafel als
blijkt dat hun woning
gesloopt moet worden?

Karin Tuinman: “De gemeente koopt geen huizen
en is dus geen partij in het
woningaankoopproces, de zogenoemde
onteigening. De vakspecialisten grond-

Bewoners ontzorgen

spoor’
verwerving en taxateurs van ProRail
voeren de gesprekken met de eigenaren over de aankoop van hun woning.
De bedoeling is om in goed overleg
tot overeenstemming te komen over
de verkoop van het huis. Eigenaren
ontvangen daarbij een schadeloosstelling die is gebaseerd op de Onteigeningswet. Is een huis verhuurd, dan
spelen daarbij ook de belangen van
de huurder een rol. Als het zover komt
dat woningen van Woonwijze moeten
worden gesloopt, dan stemt ProRail dat
in eerste instantie af met Woonwijze.
Dit vanuit de gedachte dat Woonwijze
als woningeigenaar het beste in staat
is om bewonersbelangen te beschermen
bij herhuisvesting. Hierover overlegt
Woonwijze met de huurders. Als huurders dus vragen hebben, dan kunnen zij
zich het beste wenden tot Woonwijze.”
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Wat levert het verdiepte
spoor Vught op als alles
achter de rug is?

Fons Potters: “Over ruim
vierenhalf jaar gaat de
ruimtelijke kwaliteit sterk
verbeteren. Oversteken is
gemakkelijker en alles is beter bereikbaar. Zo komt er een fietstunnel met
aansluiting op fietsroutes en een fraai
park verbindt bijvoorbeeld de wijken
Zonneheuvel en de Kleine Zeeheldenbuurt. Ook wordt het Versterplein meer
één geheel. Vught gaat er echt op
vooruit.”
Karin Tuinman: “Als de lobby voor een
verdiept spoor door de gemeente en
de bewoners niet was gelukt, dan was
Vught onleefbaar geworden. Een half
dorp ingeblikt door geluidsschermen,
waar oversteken een ramp wordt. Als
alles klaar is, is een groot gedeelte van
Vught heel blij.”

“Dat er mogelijk woningen van
Woonwijze gesloopt moeten worden
vanwege de plannen met het spoor,
hoorden wij van bewoners. Zij hadden
een brief gekregen van de gemeente
en ProRail, maar als eigenaar van de
panden wisten we van niets. We werden echt overvallen door het nieuws
en de vragen van huurders konden we
niet direct beantwoorden. Dat was
erg vervelend.
Nu is het contact gelegd met de
gemeente en ProRail. Er is afgesproken dat ProRail en de gemeente onze
huurders informeren. Wij hebben
geen actieve rol in het project,
maar als het op slopen of overlast
aankomt, dan zijn wij er voor onze
huurders. Zo nodig zorgen wij ook
voor eventuele herhuisvesting.
Kortom, wij zullen goed voor onze
bewoners zorgen. Wij proberen dat
ook te doen voor de mensen die van
ons een Kopen naar Wens-woning
hebben gekocht. Daarnaast hebben
we de gemeente en ProRail laten
weten dat we een bijdrage willen
leveren voor Vughtenaren met een
koopwoning die eruit moeten en in

Jeugdfoto directeur-bestuurder Gerard Velthuizen

nood komen door bijvoorbeeld een
laag inkomen.
Zodra bekend is welke variant het
wordt, benaderen we de getroffen
huurders om met hen te overleggen.
Of het nu gaat om sloop, geluidsoverlast, onbereikbaarheid of andere
vervelende situaties, wij zullen de
belangen van al onze huurders behartigen richting ProRail.”
Gerard Velthuizen

V3 of V3 Oost Verkort: wat is het verschil?
Variant V3

Variant V3 Oost Verkort

De spoorlijn ’s-HertogenboschEindhoven verschuift 2 tot 5 meter
naar het oosten. Bijna 1.600 meter
spoor wordt verdiept aangelegd,
tussen de Loonsebaan en de Molenstraat. Er komt een tijdelijk spoor
dicht bij de huidige woningen aan
het spoor. Circa 18 woningen moeten worden gesloopt. Geen enkele
daarvan is van Woonwijze. Wel zijn
ongeveer vijf huurwoningen niet bereikbaar en daardoor niet bewoonbaar
tijdens de bouw.

Het spoor verschuift circa 12 meter
naar het oosten. De verdiepte ligging
van het spoor – tussen de Loonsebaan en de Akkerstraat – is 300
meter korter dan bij de V3-variant.
Er is geen tijdelijk spoor nodig.
Circa 147 panden moeten worden
gesloopt. Daarvan zijn er 46 van
Woonwijze.

De enquête in cijfers
Aantal verzonden enquêtes:
19.752
Aantal Vughtenaren die hem invulden: 3.382
De meeste mensen kozen voor:
V3
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MOVE Vught organiseert schoolschaatsen

De ijsbaan gaat bijna open
Bij MOVE Vught kunnen ze bijna niet meer wachten totdat de Vughtse IJsbaan zijn deuren
opent. Combinatiefunctionaris Mike Wiersema is samen met zijn collega’s Valentine
Kortbeek en Jeroen Leenders dit jaar de drijvende kracht achter het schoolschaatsen.
“We hopen dat veel basisschoolleerlingen de weg weten te vinden naar de ijsbaan”, aldus
een enthousiaste Mike.

Vanaf 11 december is de Vughtse
IJsbaan weer dé ontmoetingsplek van
het dorp. Veel Vughtenaren komen
gezellig schaatsen en genieten van
de sfeervolle versiering, heerlijke
lekkernijen en bruisende activiteiten.
Overdag of ’s avonds, er valt altijd wel
wat te beleven!

Intensieve relatie
Stichting IJsbaan Vught biedt het
schoolschaatsen aan. Mike: “MOVE
Vught ondersteunt de stichting in de
communicatie naar de scholen en het
opstellen van de schema’s. Vanwege
de intensieve relatie van MOVE Vught
met de scholen kunnen wij direct of
via onze stagiairs van de opleiding
Sport en Bewegen met de scholen
communiceren.”

Gratis schaatsplezier
De combinatiefunctionaris vertelt dat
alle Vughtse basisscholen op vaste
dagdelen gratis gebruik kunnen maken
van de schaatsbaan. “Scholen kunnen
zich hiervoor inschrijven. De kinderen
mogen vrij schaatsen onder begeleiding van hun eigen docent en, indien
beschikbaar, de stagiairs van MOVE
Vught. In totaal kunnen er tweehonderd leerlingen tegelijk op het ijs. Het
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huren van schaatsen is ook gratis,
maar er is een beperkte voorraad.
Hebben de leerlingen zelf schaatsen,
laat ze die dan zeker meenemen.”

Sport voor iedereen
MOVE Vught – met kantoor in de
Elzenburg – zet zich in om sport te
promoten en toegankelijk te maken
voor iedereen. Zo organiseren zij zelf
sportactiviteiten, maar ze ondersteunen ook sportverenigingen in Vught
met bijvoorbeeld ledenwerving en
promotie. Mike: “Onze taak is overkoepelend, zodat verenigingen zich
echt kunnen focussen op het aanbieden van sportactiviteiten. Ons doel
is dat alle kinderen kunnen sporten,
ongeacht waar je vandaan komt of
wat je situatie is. Want sport is niet
alleen goed voor het lichaam, maar
ook voor de sociale ontwikkeling van
kinderen. We vragen geen bijdrage en
je hoeft ook geen lid te worden.” De
combinatiefunctionaris benadrukt dat
MOVE Vught verbindingen probeert te
leggen tussen vraag en aanbod. “En
dit is niet alleen gericht op kinderen.
Wij ondersteunen ook initiatieven die
ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking
kunnen sporten.”

Fun2Move
Elke week – het hele jaar door – organiseert MOVE Vught sportactiviteiten
na schooltijd, zoals Fun2Move. Mike:
“Kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen elke woensdagmiddag gratis
komen sporten. In de zomer vinden
deze activiteiten plaats op het Lidwinaveld in Vught. Nu, sinds 11 november,
sporten we binnen in de gymzaal Hertog
van Brabant. Als de ijsbaan open is,
vindt Fun2Move op de ijsbaan plaats.
Zo kunnen alle kinderen gratis komen
schaatsen.”

Gratis kaartjes voor u!
In het Woonjournaal vindt u twee
kaartjes voor de Vughtse IJsbaan.
Deze geven u gratis toegang voor
een aantal uren schaatsplezier.
Heeft u geen schaatsen? Geen probleem! Met de Woonwijze Voordeelpas kunt u deze ter plekke gratis
huren. Wij wensen u veel plezier op
het ijs!

Mike Wiersema, Valentine Kortbeek en Jeroen Leenders verheugen zich op het schoolschaatsen.

zier

Volop schaatsple

gaat de ijsbaan
Op 11 december
3 januari kan hier
open. Tot en met
se
nieten van winter
iedereen weer ge
is € 3,-.
sferen. De entree
a?
ar het programm
Nieuwsgierig na
ijsbaanvught.nl
Kijk dan op www.
okpagina
of volg de Facebo
t.
om/ijsbaanvugh
www.facebook.c

Meer weten over de
activiteiten van MO
VE Vught?
Surf naar www.mov
evught.nl of kijk op
Facebook,
www.facebook.com
/MoveVught.
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Meeste woningen van Woonwijze worden al passend toegewezen

‘Voorkom teleurstelling, zorg
dat de gegevens actueel zijn’
Alle woningcorporaties moeten vanaf januari 2016
passend toewijzen. Dat wil zeggen dat de huur bij het
inkomen moet passen als een nieuwe huurder een beroep
doet op huurtoeslag. De overheid wil hiermee voorkomen
dat de huishoudens met de laagste inkomens in te dure
woningen terechtkomen. Wat heeft dat voor gevolgen voor
toekomstige bewoners van Woonwijze?

Woonwijze hanteert wettelijke
inkomensgrenzen
Uw inkomen bepaalt de huur die u maximaal
voor een woning mag betalen.
Samenstelling huishouden

Inkomen tot

Huur lager dan

Eenpersoons

€ 21.950

€ 576,87

Tweepersoons

€ 29.800

€ 576,87

Meerpersoons

€ 29.800

€ 618,24

Eenpersoons

€ 21.950

€ 576,87

Tweepersoons

€ 29.825

€ 576,87

Meerpersoons

€ 29.825

€ 618,24

Vanaf AOW-leeftijd

“Eigenlijk verandert er voor onze
woningzoekenden niet al te veel”,
beginnen Ellen Huizinga en Richard
van der Giessen. Als verhuurmakelaar
en controller bij Woonwijze hebben zij
zich de afgelopen tijd verdiept in de
gevolgen van de nieuwe regels voor het
toewijzen van woningen. “Het enige
Ellen Huizinga en Richard van der Giessen

verschil is eigenlijk dat je nu niet
alleen een te hoog inkomen voor een
woning kunt hebben, maar ook een te
laag inkomen. Gelukkig hebben al onze
woningen een goede basiskwaliteit,
ongeacht de huurprijs”, zegt Ellen Huizinga. “Doordat mensen met een laag
inkomen een minder duur huis kunnen
huren, houden ze meer geld over.”
“En de overheid ook, want die betaalt
minder huurtoeslag”, vult Richard van
der Giessen aan.

Marieke zoekt een huis
Om een idee te krijgen van de veranderingen, geven de twee het voorbeeld
van Marieke. Zij is 30 jaar en zoekt een
huis. Haar inkomen is lager dan
€ 21.950. Dit betekent dat haar huur
niet hoger mag zijn dan € 576,87. Ze
heeft dan recht op huurtoeslag. “Voor
de nieuwe regels ingingen kon ze nog
een huis huren tot € 710,68, maar dit
leidde vaak tot betalingsproblemen”,
zegt Ellen Huizinga.
Stel dat Marieke gaat samenwonen
en het stel krijgt een baby. Ze zoeken
samen een huis. Hun gezamenlijke
inkomen is € 29.805. Dit betekent dat
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Hebt u een inkomen hoger dan de bovengenoemde
bedragen, maar onder de € 38.950 dan kunt u een
woning huren tot € 710,68.
Hierbij geldt dat wij wettelijk niet meer dan
10 procent van onze vrijgekomen woningen mogen
verhuren aan huishoudens met een inkomen
tussen de € 34.911 en € 38.950.

de maximale huurprijs voor hun nieuwe
woning € 618,24 mag zijn, omdat ze
nu een meerpersoonshuishouden hebben. “Zonder de baby zou die maximale
huur op € 576,87 blijven staan, de
huurgrens voor een tweepersoonshuishouden. Voor mensen die AOW ontvangen zijn de regels hetzelfde, alleen
ligt de jaarinkomensgrens bij twee- en
meerpersoonshuishoudens in de AOW
€ 25 hoger”, legt Richard van der
Giessen uit.

Inkomensgegevens: check
Betaalbaarheid is voor Woonwijze
enorm belangrijk. “Daarom hebben we
de huren van onze sociale huurwoningen vorig jaar grotendeels alleen verhoogd met de inflatie maar in sommige

gezinssituaties inkomensafhankelijk.
Ook verhuren we de woningen niet voor
het maximumbedrag. Hierdoor ligt de
huurprijs bij ons relatief laag. Tachtig
procent van onze sociale huurwoningen is daarom nu al passend voor de
laagste inkomensgroepen. De meeste
woningen die we het afgelopen jaar
hebben toegewezen, waren zelfs al
passend volgens de nieuwe regels die
in 2016 ingaan. Daarom denken we dat
de veranderingen voor onze woningzoekenden wel meevallen.”
Ellen Huizinga benadrukt wel dat woningzoekenden nóg zorgvuldiger moeten controleren of hun inkomensgegevens wel kloppen. “We bieden eerst een
woning aan. Dit doen we op basis van
de langste inschrijfduur en de gegevens die bij ons bekend zijn. Hebben
mensen inmiddels een lager inkomen
of is de gezinssamenstelling veranderd,
dan kan het dus zijn dat ze niet in de
selectie worden meegenomen. Blijkt
na onze check aan de hand van de
verklaring van de Belastingdienst het
inkomen juist te hoog te zijn voor de
woning, dan moeten we ons aanbod
weer intrekken. Zorg dus dat wij altijd
over actuele gegevens beschikken, dat
voorkomt teleurstelling.”

Vijf gelukkige winnaars
Woonjournaalactie
Dag van het Huren
“Ik heb nog nooit iets gewonnen!” Dat is de meest gehoorde opmerking
toen we de winnaars van de Woonjournaalactie voor de Dag van het Huren
lieten weten dat hun kaart getrokken was uit meer dan 150 inzendingen.
De gelukkige winnaars kregen 100 euro aan Woonwijze Voordeelpas-bonnen
en een mooie bos bloemen van onze medewerkster Yvonne Voets.
Speciaal voor de Dag van het Huren maakten wij een Woonjournaal waarin
12 gewone bewoners hun bijzondere verhaal vertelden. Door de antwoordkaart in het magazine terug te sturen werd kans gemaakt op de prijs. De
families Van Hemert, Kooyman, Marschalk, Timmermans en Van Griensven
werden uit de stapel gehaald. Het filmpje van deze trekking plaatsten we
op facebook.

Prijs
Ook kans maken op 100 euro aan
Woonwijze Voordeelpas-bonnen en
een bos bloemen? Like dan de
facebookpagina van Woonwijze.
Bij 900 likes is er een nieuwe winnaar.

Mevrouw Kooyman

Waar moet u op
letten als u in
aanmerking wil
t komen voor
een sociale huur
woning?

•	Reageer op een
woning die past
bij uw inkomen
en uw gezinssamenstelling.
•	Geef het door al
s uw gezinssamenstelling ve
randerd is.*
•	Zorg ervoor dat
actuele inkomen
sgegevens bij Woo
nwijze bekend
zijn.*

Meneer en mevrouw van

Hemert

Mevrouw Marschalk

*	Wijzigingen kunt
u doorgeven via
http://www.woo
nwijze.nl/ik-wilhuren/inschrijfge
gevens-wijzigen
of in
onze Woonwinkel.
iensven

Mevrouw van Gr

Mevrouw Timmermans
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Gemeente Vught biedt voordelige én volledige zorgverzekering
aan voor inwoners met een laag inkomen

Onder de streep hou je meer geld over
De kosten van de zorgverzekering kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Zeker in
het begin van het jaar als het eigen risico wordt afgeschreven. Omdat ziek zijn al vervelend
genoeg is, helpt de gemeente Vught mensen met een laag inkomen met een collectieve
ziektekostenverzekering.
De gemeentelijke collectieve zorgverzekering is nog niet zo bekend. “Jammer, want het kan voor veel mensen
echt een uitkomst zijn”, zegt Renske
Zebregs. De beleidsmedewerkster bij
de gemeente Vught merkt dat ziektekosten financiële problemen kunnen
veroorzaken. “Of, wat nog vaker het
geval is, dat mensen langer doorlopen
met klachten omdat bijvoorbeeld de
tandarts niet vergoed wordt met alleen
een basisverzekering.”

Lange termijn
Voor mensen die chronisch ziek zijn of
gehandicapt - of voor ouders met een
chronisch ziek of gehandicapt kind - is
het eigen risico van de zorgverzekering
ieder jaar weer een behoorlijke vaste
kostenpost. Zeker nu de vergoeding die
ze hiervoor kregen van de overheid is
afgeschaft en de bijzondere bijstand
niet meer bijspringt. “Om voor hen iets
te doen, biedt de gemeente Vught een
collectieve ziektekostenverzekering
aan. Mensen met een laag inkomen
hebben hierbij de keuze tussen het
aanvullend complete pakket en het
aanvullend uitgebreide pakket. De
verzekering is niet alleen voordelig,
maar vooral ook heel erg volledig. Zo
vergoedt het compleetpakket al fysiotherapie, brillen en kraamhulp.”
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Lange termijn
Renske Zebregs snapt dat sommige
mensen het liefst een ziektekostenverzekering kiezen met een zo laag
mogelijke premie. “Dat is ook prima
als je jong bent en zo gezond als een
vis. Maar als je ouder bent, regelmatig klachten hebt, chronisch ziek of
gehandicapt bent of meer ziektekosten maakt, is zo’n verzekering niet
voldoende. Dan is het verstandiger
om naar de langere termijn te kijken.
In het aanvullend uitgebreide pakket
zitten bijvoorbeeld ook gehoorapparaten, psychische zorg en de tandarts.
Doordat er zoveel meer wordt vergoed,
is die hogere maandpremie er zo uit.
Onder de streep ben je voordeliger uit.

Bijdrage gemeente
De gemeente Vught draagt bij aan de
collectieve zorgverzekering. “In sommige gevallen loopt dat zelfs op tot 35
euro per maand.” Wie over wil stappen,
kan dat doen in december. De zorgverzekeringen worden aangeboden via VGZ
of CZ. “Alleen als je daar al individueel
verzekerd bent, kun je direct overstappen. Anders vanaf 1 januari 2016.”
Mensen met een inkomen lager dan 130
procent van het wettelijk minimumloon
kunnen in aanmerking komen voor de
verzekering. “Bij Wegwijs+ kijken ze
graag of je ervoor in aanmerking komt.
Zij kunnen ook helpen met het uitzoeken van het juiste pakket en met het

afsluiten. We houden het zo makkelijk
mogelijk. Het belangrijkste is dat goede
zorg voor iedereen beschikbaar is.”

Collectieve zorgverzekering voor
lage inkomens
•	De verzekering is er voor inwoners
van Vught en Cromvoirt.
•	U sluit de verzekering af bij CZ
of VGZ.
•	Kinderen tot 18 jaar verzekert u
gratis mee.
•	De gemeente Vught betaalt mee aan
de premie.
•	U komt in aanmerking als uw inkomen lager is dan 130% van het wettelijk minimumloon. Wilt u weten of
u aan deze voorwaarde voldoet? Bel
met Wegwijs+, tel. (073) 568 07 50.

Over de verzekering
De verzekering van de gemeente Vught
heeft twee aanvullende pakketten:
•	Het aanvullend complete pakket.
Dit vergoedt een aantal zaken die
niet in het basispakket zitten zoals
fysiotherapie, brillen en kraamhulp.
•	Het aanvullend uitgebreide pakket.
	Het pakket vergoedt veel meer dan
het standaardpakket. Ook bijvoorbeeld gehoorapparaten en de
tandarts. Deze verzekering is vooral
voordelig als u nu al weet dat u hoge
kosten krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen, dialyse, steunzolen, vaccinaties, psychische zorg of een pruik.

Een verzekeraar kiezen

LET OP:

Wegwijs+ helpt

1 Ga naar www.gezondverzekerd.nl
2	Selecteer de gemeente Vught en vul
uw gegevens in
3	Vul in bij welke zorgverzekeraar u
nu verzekerd bent en met welk
pakket
4	Vergelijk het aanbod met dat van
de gemeentelijke collectieve
verzekering van CZ en VGZ
5	U kunt zich op
www.gezondverzekerd.nl aanmelden
voor de collectieve zorgverzekering
of tot 20 december 2015 bij
Wegwijs+ via (073) 658 07 50

De maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de
collectieve verzekering. Het verschil
zit hem in de vele behandelingen,
zorg, medicijnen en hulpmiddelen die
worden vergoed. Ofwel: als u chronisch ziek of gehandicapt bent, hebt
u de hogere maandpremie er snel uit.

Wilt u zich aanmelden? Wilt u weten
of u in aanmerking komt? Hebt u hulp
nodig? Wilt u meer informatie? Kijk op
www.gezondverzekerd.nl. U kunt het
aanbod en de kosten van uw huidige
zorgverzekeraar dan vergelijken met
het aanbod van de collectieve zorgverzekering. Aanmelden kan via
www.gezondverzekerd.nl of bij
Wegwijs+ via (073) 658 07 50.
Wegwijs+ kan u tot 20 december
helpen met uw aanmelding.

Situatieschets collectieve zorgverzekering
Voorbeeld
Meneer Van Vught woont met zijn vrouw, dochter (11)
en zoon (8) in Vught. Mevrouw Van Vught zorgt voor de
kinderen. Dit kon omdat meneer Van Vught werkte. Door de
crisis is meneer Van Vught zijn baan verloren. Nu zijn ze
beide op zoek naar een baan. Tot die tijd hebben ze maar
een maandelijks inkomen van € 1.650,22.
Ondanks dat ze gezond zijn, hadden ze vorig jaar veel
zorgkosten. Meneer Van Vught en beide kinderen dragen

namelijk een bril. Mevrouw Van Vught heeft steunzolen en
last van hooikoorts. Tot slot brachten ze een aantal bezoeken aan de fysiotherapeut. Dit zorgde voor meer zorgkosten dat ze dachten. Hiervoor waren ze niet verzekerd.
Voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten
biedt de gemeente Vught een collectieve zorgverzekering.
Veel van de kosten van de familie Van Vught worden nu
vergoed. En de gemeente betaalt mee. Ze besparen nu tot
wel € 500,-.

Vught

*vrouw zorgt
voor kinderen

*een gezin.
bril 3x€
hooikoorts
1x€
Fysiotherapeut
paar x €

steunzolen1x€

€
€
€
€
€

*man ontslagen...

2
50,2
€ 1.6

€

*te weinig inkomen!

€

€

*polis..?

€€€€
*oeps.. zorgen

*gemeente Vught
*collectieve zorgverzekering

€
€

*check
gemeente
polis..

*bijdrage van de gemeente Vught
*wel voordeel tot

€

!

€500,00

*potjes...?
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Binnenkijken bij Mart van Loon (81)

‘Ze moeten mij hier
wegdragen’
Op eigen wijze
In ‘Op eigen wijze’ geeft het
Woonjournaal een kijkje in
de woning en het leven van
een bijzondere huurder.
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Iedereen die Mart van Loon al wat langer kent, weet het: de
koffie wordt geserveerd met een echte Bossche bol. Zeker
als gasten voor de eerste keer op bezoek komen. “Ik ben
geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch”, zegt de Bosschenaar niet zonder trots. “Eerst woonden we met z’n vijven in
dit huis, nu woon ik er alleen.”
De kachel brandt, klassieke muziek op
de achtergrond en rood-wit geblokte
servetten op tafel, het huis ademt de
sfeer van de bewoner. Niet zo verwonderlijk als je ergens al veertig jaar
woont.

delijk hebben we elf jaar moeten wachten voordat we een huurwoning kregen
toegewezen. Na tien jaar verhuisden
we naar deze woning, in de wijk waar
mijn vrouw is opgegroeid. Onze drie
kinderen zijn hier geboren.”

Woningnood

Studeren

Mart vertelt dat in zijn jonge jaren de
woningnood erg hoog was. Echtparen
kwamen pas in aanmerking voor een
eigen woning als ze konden aantonen
dat er een kind op komst was. “Rare
toestanden”, blikt Mart terug. “Uitein-

Dat Mart een mooie werkcarrière achter
zich heeft liggen, was niet in de lijn
der verwachting. Op zijn veertiende
moest hij gaan werken. “Ik was een
van de drie leerlingen uit mijn klas die
naar de mulo mochten. De hoofdonder-

Mart van Loon met zijn Vierdaagse medailles

wijzer werd door mijn vader direct de
deur gewezen toen hij dat persoonlijk
kwam vertellen. Dat was normaal in
die tijd.” Op latere leeftijd pakte Mart
het studeren op. In de avonduren,
na zijn werk. Zijn ijver werd beloond
met verschillende diploma’s en steeds
betere banen.

Contact
Drieënhalf jaar terug overleed Marts
vrouw. Geen moment dacht hij eraan
om te verhuizen. “Ik ken iedereen, het
is zo’n fijne wijk. Het sociale contact is
heel goed, maar we overlopen mekaar
niet. Met sommige buren hebben we de
afspraak dat we elkaar elke dag moeten
zien of horen. Blijven de gordijnen
dicht of loopt de buurvrouw geen
enkele keer langs het raam voorbij, dan
komen we binnen een kijkje nemen.
Ook zorgen we tijdens vakanties voor
elkaars post en planten. Het is heel
prettig voor mij dat we zo fijn met
elkaar omgaan.”

ik een koptelefoon met marsmuziek
op en loop ik zo’n dertig tot veertig
kilometer op een dag. Ik heb al twintig
keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen
en 36 keer de Avondvierdaagse.” Toen
hij voor de twintigste keer de Nijmeegse Vierdaagse uitliep, trakteerde Mart
zijn buren op Bossche bollen. “Alle buren zaten hier ’s ochtends binnen, om
zes uur ’s middags gingen de laatsten
pas weg. Dat was reuzegezellig.” De
komende Vierdaagse staat weer op de
kalender van de opa van zeven kleinkinderen. “Het is een bijzondere, want
het is de 100e keer. Als mijn gezondheid het toelaat, loop ik weer mee.”

Onderhoud
De huurwoning van Mart is sinds drie
jaar eigendom van Woonwijze. “Het
huis was eerst van Woningstichting
Eigen Bezit, waar ik bestuurslid was en
later lid van de Raad van Toezicht. Het

contact met Woonwijze is geweldig.
Er is veel achterstallig onderhoud
en Woonwijze gaat dat aanpakken.
Zo krijg ik een nieuwe keuken en
een nieuw toilet, ook worden er
kleine reparaties uitgevoerd. Ik zit
hier fantastisch, ze moeten mij hier
wegdragen.”

Heeft u een apart int
erieur of een
speciale hobby? Dan
kunt u een
plek krijgen in de rub
riek
‘Op eigen wijze’. U ku
nt uzelf,
maar ook buren, vrien
den of
familie opgeven door
een mailtje
te sturen naar:
info@woonwijze.nl of
een briefje
naar: Woonwijze, Postb
us 2080,
5260 CB Vught.

Marsmuziek
In zijn vrije tijd wandelt Mart graag.
Samen met zijn vrouw maakte hij lange
wandelingen in Luxemburg, Oostenrijk
en Zwitserland. Zonder haar houdt hij
het nu op Nederland. “Elk weekend zet

19

Zeven vragen aan Herman

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht
op het beleid van de directeur-bestuurder van
Woonwijze en op de algemene gang van zaken.
Herman Haarhuis uit Vught is ruim drie jaar
voorzitter, naast hem zijn er nog vijf andere
leden. We legden hem zeven vragen voor over
(her)benoeming en goed besturen.
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Haarhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van Woonwijze

‘Woonwijze is een gezonde organisatie’
1. Waarom bent u lid van de
Raad van Toezicht van Woonwijze
geworden?

3. Gaat dat met uw herbenoeming
ook weer zo, of is dat een
formaliteit?

“Ik was algemeen directeur van een
accountantsbedrijf. Op mijn 62e ging
ik met pensioen, maar daar was ik
voor mijn gevoel nog lang niet aan
toe. Ik heb eerst goed nagedacht wat
ik zou willen. Een commissariaat in
de publieke sector vond ik wel bij me
passen. Een kennis wees me op deze
functie. Woonwijze is dynamisch en
betrokken bij Vught, waar ik ook woon.
Voor de functie moet je kritisch zijn,
openstaan voor de mening van anderen
en om kunnen gaan met verschillende
doelgroepen. Dat past goed bij me.
Daarbij heb ik financieel inzicht, het is
belangrijk dat een aantal personen in
de RvT dat hebben, naast bijvoorbeeld
juridische en volkshuisvestelijke
kennis.”

“Nee, dat is zeker geen formaliteit.
Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe
strengere regels zowel bij benoemingen als bij herbenoemingen, zoals die
van mij volgend jaar. De minister kijkt
als het ware mee. Als de RvT mij wil
herbenoemen, dan moet er een heel
pak papier naar Den Haag. Kandidaten
worden daar heel goed tegen het licht
gehouden. Pas als de minister een
positief oordeel geeft, mag ik definitief
door de RvT herbenoemd worden. Het
is natuurlijk goed dat er zwaardere
eisen gelden, want in het verleden is
het bij een aantal corporaties goed
misgegaan. Ik vraag me alleen wel
af of je dat met zo’n papieren tijger
kunt voorkomen. Ik denk ook dat het
bij Woonwijze niet zo speelt, omdat
het een relatief kleine corporatie is.
Daardoor heb je beter overzicht en kun
je beter toezicht houden.”

2. Een onafhankelijke benoeming,
hoe werkt dat en waar wordt op
gelet?
“Toen ik werd benoemd, ging dat nog
op basis van een profiel dat werd
opgesteld door de RvT en de directeurbestuurder. Daarna werd er een advertentie geplaatst en volgden sollicitatiegesprekken. De RvT, geadviseerd door
de directeur-bestuurder, besliste wie
het meest voldeed aan de eisen. Bij
de voorzitter is het bijvoorbeeld ook
belangrijk dat je een vergadering kunt
leiden, mensen de ruimte kunt geven
en daadkracht toont.”

4. Wat is goed besturen?
“Dat is voor iedere organisatie weer
anders. Iedere organisatie heeft zijn
eigen eisen waaraan voldaan moet
worden. Goed besturen is de organisatie op een goede manier leiden en op
koers houden, in het belang van het
doel van de organisatie. Daarbij zijn
integriteit, doorvragen en financiële
verantwoordelijkheid nemen belangrijke
begrippen voor good governance.”

5. Hoe staat Woonwijze ervoor?
“Woonwijze is een gezonde organisatie
die voldoet aan alle eisen die door de
minister en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw worden gesteld. Financieel

presteren we ruim boven de norm. Er is
een kwalitatief goed woningbestand,
er worden doordachte investeringen
gedaan en er worden veel initiatieven
ontplooid om de bewoners ook plezierig te laten wonen. Denk bijvoorbeeld
aan de Rode Rik en de Molenhoek.”

6. Waarom is een goede relatie
tussen Woonwijze, de gemeente
Vught en de Huurders Belangenvereniging van belang?
“Door de nieuwe Woningwet krijgen we
nog meer met de gemeente te maken.
Zo leveren wij belangrijke input voor
de Woonvisie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarin komt te
staan wat de woonbehoefte voor Vught
is. Ook de HBV krijgt een grotere vinger
in de pap. Zij worden nog meer bij het
beleid betrokken. Gemeente, Huurders
Belangenvereniging en corporatie staan
dus voor hetzelfde doel, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid. Een
goede relatie helpt om dat gezamenlijke doel te bereiken.”

7. Hoe houdt de Raad van
Toezicht grip op de gang van
zaken bij Woonwijze?
“De plannen die er voor de lange en
korte termijn zijn volgen we op de
voet. Daarnaast controleren we de cijfers en kijken we of Woonwijze voldoet
aan alle wettelijke eisen. Er komen veel
stukken voorbij die we moeten beoordelen, maar we stellen ook onze eigen
punten aan de orde. Om toezicht te
houden, is het ook belangrijk om vragen te stellen. Het gaat er niet alleen
om of je iets wist, maar ook of je iets
had kunnen weten.”
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Taxandriaplein: geen woning is hetzelfde

Bewoners betrokken bij onderhoud
gemeentelijk monument

Eind november is Woonwijze begonnen met het onderhoud van
de 59 huurwoningen aan het Taxandriaplein in ’s-Hertogenbosch. Een hele uitdaging, want elke woning is anders en het
pand is een gemeentelijk monument. Nancy Kappen en Bas
Grubert van Woonwijze leggen de onderhoudsplannen uit.
“In eerste instantie wilden wij alleen
de beneden- en bovenwoningen vanbinnen opknappen”, verduidelijkt Bas
Grubert. “Het zijn erg oude woningen,
dus ook op het gebied van veiligheid
zijn er verbeteringen noodzakelijk. Zo
plaatsen we nieuwe rookmelders en
controleren we de gasaansluiting en de
elektra.”

Lekkages oplossen
Tijdens de inspectie bleek dat er lekkages zijn en dat de dakpannen van
25 bovenwoningen vervangen moeten
worden. Ook de schoorstenen, dakramen en goten hebben onderhoud
nodig. Bas Grubert: “Dit betekent dat
we een grote steiger moeten bouwen
om de woningen ook aan de achterkant
te bereiken. Het pand is gebouwd in
carrévorm. En als die steiger er staat,
dan kunnen we beter meteen ook het
schilderwerk aanpakken.”
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Vergunningen nodig
Nu de buitenkant aan de onderhoudswerkzaamheden is toegevoegd,
wordt Woonwijze geconfronteerd met
een langduriger traject. “We hebben
vergunningen nodig en toestemming
van de monumentencommissie”, aldus
Bas Grubert. “Vooral de kap is onderwerp van gesprek. Er liggen nu vrij
zeldzame dakpannen die niet meer
worden gemaakt. Het alternatief van de
monumentencommissie is fors duurder dan vergelijkbare dakpannen met
dezelfde kwaliteit. Om het onderhoud
niet nog meer te vertragen, zijn we
alvast gestart met het binnenwerk. De
buitenkant volgt waarschijnlijk begin
volgend jaar.”

Persoonlijk contact
Het opknappen van de huurwoningen
aan het Taxandriaplein, de Willem van
Nassaulaan, de Koedijkstraat en de Van

IJsselsteinstraat is het eerste onderhoudsproject van Woonwijze in
‘s-Hertogenbosch. “We hebben direct
de kans gegrepen om persoonlijk kennis te maken met de bewoners”, zegt
Nancy Kappen. “Medewerkers hebben in
teams alle woningen bezocht om samen
met de huurder de onderhoudswerkzaamheden te bespreken. Deze aanpak
is door de bewoners erg gewaardeerd.”

Bewonerscommissie
Tijdens de werkzaamheden onderhoudt
Nancy Kappen het contact met de
bewoners. “Er is een speciale projectcommissie, waarin zes bewoners
zitting hebben. Ze zijn voor ons een
goed klankbord en we zijn blij met hun
betrokkenheid en waardevolle inbreng.”
Nancy Kappen merkt dat de bewoners
blij zijn dat het noodzakelijke onderhoud nu wordt aangepakt. “Het fijne is
dat alle bewoners in hun huis kunnen blijven zitten. We schermen alles
zo goed mogelijk af en waar nodig
plaatsen we een chemisch toilet. Het
is even behelpen, maar we houden de
overlastperiode zo kort mogelijk.”

Scheefwonen is een lastig begrip

‘Kopen of huren op de particuliere
markt voor ons geen optie’
‘Scheefwonen’, u heeft er vast wel eens iets over gehoord of
gelezen. Maar wat is nu eigenlijk het verhaal achter dit ingewikkelde begrip? Drie voorbeelden van Vughtse ‘scheefwoners’. Om privacy redenen staat hun naam niet genoemd.

‘Er is voor ons geen alternatief’
“Wij hadden een eigen woning in
Vught. Tot mijn vrouw ziek werd en we
genoodzaakt waren om in een gelijkvloerse woning te wonen. We kregen
een medische urgentie en konden daarmee in 2008 in een van de Baarzenflats
terecht, met het gezondheidscentrum
en de fysiotherapeut om de hoek. Dat
heeft ons erg geholpen. Een andere
koopwoning met deze voorzieningen
was er niet. Volgens de norm wonen
we scheef, maar er is voor ons geen
alternatief.”

‘We zouden financieel meer lucht
moeten hebben’
“Als jong stel zijn we in 1977 in
een eengezinswoning in Vught Zuid
getrokken. Daar wonen we met veel
plezier. De eerste jaren werkten we
allebei. Toen de kinderen kwamen, ben
ik daarmee gestopt. Mijn man werkte
als vrachtwagenchauffeur. Hij maakte
lange dagen, had wisselende werktijden en een onregelmatig inkomen.
We hebben in die tijd serieus gekeken
naar kopen, maar met het wisselende
inkomen en de hoge rente in de jaren
tachtig was dat voor ons niet reëel.
Toen de kinderen ouder werden, ben ik

weer gaan werken. De kinderen gingen
studeren wat ook de nodige kosten met
zich meebracht. Nu zouden we financieel wat meer lucht moeten hebben.
Maar omdat we scheefwonen, kregen
we de afgelopen jaren een hogere
huurverhoging. Daarnaast wordt door
mijn inkomen het pensioen van mijn
man gekort. Ons besteedbaar inkomen
is daardoor nauwelijks hoger. Met nu ik
bijna de AOW-leeftijd bereik is een huis
kopen of huren op de particuliere markt
voor ons ook geen optie.”

‘Misschien willen we een woning
gaan kopen’
“Mijn vriend en ik hadden beide nog
geen vast werk. Ik kwam net van
school. We wilden wel gaan samenwonen en kwamen in aanmerking voor
deze eengezinswoning in de buurt van
het Molendeindplein. We wonen er fijn.
In de afgelopen twee jaar kregen mijn
vriend en ik meer vastigheid in ons
werk. Mijn vriend heeft inmiddels een
vaste baan en ikzelf heb een jaarcontract dat gelukkig steeds verlengd
wordt. Misschien willen we een woning
gaan kopen. We moeten ons hierop nog
helemaal oriënteren. Gelukkig wonen
we nu heel prettig.”

Meer weten over scheefwonen?
Kijk dan op www.woonwijze.nl
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Woonwijze Voordeelpas populair bij Laco sportcentrum in Vught

‘Ons aanbod is zo groot dat er altijd wel iets bij zit wat bij je past’
De Woonwijze Voordeelpas wordt
bij Laco sportcentrum Vught goed
gebruikt. “Het is mooi dat we op
deze manier mensen kunnen helpen die graag willen gaan sporten,
maar opzien tegen de kosten.”

eerst alleen en daarna horen ze er
helemaal bij. Het is een familie.
Sporten is een mooie manier om
nieuwe mensen te leren kennen.”

Werkt het beste
Anita Dortmans vindt het fijn dat
de Woonwijze Voordeelpas door veel
mensen wordt gebruikt, vooral voor
fitness. “Het is mooi dat we op deze
manier mensen kunnen helpen die
graag willen gaan sporten, maar
opzien tegen de kosten. We wijzen
mensen er zelf ook op en zij vertellen het dan weer tegen anderen. Dat
werkt het beste.”

Er zullen niet veel Vughtenaren zijn
die nooit bij Laco sportcentrum
Vught binnen zijn geweest. “Jong
en oud, iedereen komt hier”, zegt
Laco-medewerkster Anita Dortmans.
Het aanbod is dan ook enorm; van
het knuffelzwemmen met baby’s en
de zwemles tot de streetdance, het
fitnessen en 50+ Fit-programma. “En
dat is nog maar een greep uit de
mogelijkheden.”

Meer informatie over het brede
aanbod van Laco:
www. Laco.eu/Vught

Gezellig en gemoedelijk
Over de vraag wat de kracht van Laco
sportcentrum Vught is, hoeft Anita
Dortmans niet lang na te denken.
“Het is hier heel laagdrempelig en
gemoedelijk.” Zo kun je bijvoorbeeld
niet alleen een kopje koffie kopen in
het horecagedeelte, maar ook bij het
zwembad zelf. “Onze medewerkster
Astrid weet zelfs hoe de baantjestrekkers hun koffie drinken”, lacht ze.
De zwemmers zijn dan ook een gezellige groep. “Nieuwe mensen komen

Aanbieding Laco Vught met
de Woonwijze Voordeelpas:
•	12 maanden fitness voor
€ 29,95 in plaats van € 39,95
per maand
•	2 keer extra zwemmen met een
12 bezoekenkaart (is 14 keer)
•	Kegelbaan huren voor € 10,75
per uur per baan

Als er twee person
en op de
Voordeelpas verm
eld staan, hebben
zij beiden recht op
de aanbieding.

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
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Belangrijke telefoonnummers
Reparatieverzoeken kunt u rechtstreeks
doorgeven aan Jansen Huybregts.
Bel 088 – 022 14 21 (voor spoedgevallen
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Op www.jansen-huybregts.nl kunt u een
app downloaden waarmee u de schade kunt
melden en ook foto’s kunt toevoegen.
Storingen aan uw cv-installatie kunt u tot
1 januari rechtstreeks melden bij: Van Delft
Groep, 073 518 66 66. Vanaf 1 januari
kunt u contact opnemen met
Kemkens, 0412 63 05 55.
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