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De energiezuinige woningen 
aan de Esschestraat zijn ge-
plaatst met een mobiele kraan. 
De huizen zijn dan ook voor 
het overgrote deel gemaakt 
in de fabriek. De bewoners-
werkgroep van de Grote Zee-
heldenbuurt en de Huurders 
Belangenvereniging namen er 
een kijkje. Op de pagina’s 6 en 
7 leest u hier meer over.  

We doen het samen!
U heeft wellicht in de media gelezen dat onze directeur-bestuurder ervoor 
gekozen heeft om de luwte op te zoeken. Daarom richt ik nu vanaf deze 
plek het woord tot u. En dat doe ik graag, want als iets centraal staat in 
ons werk dan zijn het de contacten met u: onze bewoners.

Ook in dit nummer van het Woonjournaal is contact een belangrijk thema. 
In het bijzonder contacten tussen bewoners in de verschillende wijken en 
buurten. Ook landelijk is er steeds meer aandacht voor burencontact.  
Kijk alleen al naar het aantal aanmeldingen voor de Burendag dit jaar, 
dat zijn er ruim 4.600. En hoe mooi is het om te weten dat ook onze 
bewoners zich inzetten voor Burendag en voor allerlei activiteiten in de 
verschillende wijken?

De aanleg van een jeu-de-boulesbaan aan de Kempkeshoeve waar buurt-
genoten elkaar op een sportieve wijze ontmoeten. De bewoners van het 
Taxandriaplein die na een intensief onderhoudsproject met elkaar een be-
wonerscommissie zijn gaan vormen. De bewoners van Vijverhof die nieuwe 
buurtbewoners een welkomstpakketje aanbieden. De vrijwilligers in de 
Molenhoek en De Rode Rik die altijd klaarstaan met een gulle lach en 
een vriendelijk praatje. De vrijwilligers die via VluchtelingenWerk er alles 
aan doen om te zorgen dat nieuwe Nederlanders zich snel thuis voelen. 
Stuk voor stuk voorbeelden van prachtig burencontact. Waar we kunnen, 
helpen we om deze ontmoetingen en activiteiten mogelijk te maken. Om-
dat we geloven in goed burencontact. Buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor de buurt. 

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving mogen we financieel veel minder 
ondersteunen dan voorheen. Maar niet alles draait om geld. Woonwijze 
blijft doen wat ze kan. Door mensen met goede ideeën bij te staan en 
mensen bij elkaar te brengen. Omdat we samen meer kunnen bereiken. 
Uw initiatieven zijn dan ook meer dan welkom. Samen zorgen voor een 
fijne buurt of wijk. Elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan. Doet u ook 
mee? 

We doen het samen!

Een hartelijke groet,

Charlotte Beukeboom
waarnemend directeur- 
bestuurder
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Initiatiefnemer Adrie Kroot (links) krijgt stokbrood 
van wethouder Fons Potters (rechts) en Jack 
Dikmans van de gemeente Vught voor de opening 
van de jeu-de-boulesbaan. 

De buurt gezellig en leefbaar houden. Dat is iets waar wij ons samen met onze 
bewoners graag voor inzetten. Een mooi voorbeeld hiervan is de jeu-de-boulesbaan 
aan de Kempkeshoeve waarvoor Adrie Kroot het initiatief nam.

Illegaal hondentoilet wordt 
mooie jeu-de-boulesbaan

Een illegaal hondentoilet, zo noemt 
Adrie Kroot het veldje aan de Vughtse 
Kempkeshoeve voordat het een veran-
dering onderging. Want het terreintje 
ligt er nu heel anders bij dan een paar 
maanden geleden. Het is een keurige 
jeu-de-boulesbaan geworden waar de 
buurt, zeker op zonnige dagen, veel 
plezier aan beleeft. 

Vinger aan de pols 
Het baantje was een wens van jeu-de-
bouler Adrie Kroot. “Ik kwam op het 
idee toen ik aan het spelen was op de 
Glorieuxlaan. Daar heeft Jan van Iersel 
ervoor gezorgd dat er een mooie baan 
kwam. Hij adviseerde me contact op 
te nemen met Woonwijze om te vragen 
wat er mogelijk was”, zegt hij.  
Woonwijze was direct enthousiast. 
Gerdie Jans Rat, adviseur participatie 
bij Woonwijze:“Niet alleen je woning, 
maar ook de buurt waarin je woont 
vinden wij enorm belangrijk. Wij heb-
ben daarom Adrie ondersteund door 
bijvoorbeeld contacten te leggen, te 
helpen met praktische zaken en een 

vinger aan de pols te houden. Het gaat 
om een invulling van een plek in de 
openbare ruimte. De gemeente is daar 
verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte, vandaar dat we met hen  
contact hebben gelegd.”  

Reclame op rotondes 
Eerst werd er gesproken met Jack 
Dikmans van Beheer Openbare Ruimte 
van de gemeente Vught. “Voor ons is 
het bij dit soort verzoeken vooral be-
langrijk dat ten minste twee derde van 
de omwonenden voor is.” Samen met 
Gerdie maakte Adrie een brief die naar 
de buurt ging. “Gelukkig reageerde het 
overgrote deel positief.” 
Wethouder Fons Potters vertelt dat 
hij speciaal voor dit soort verzoeken 
uit een buurt een ‘potje’ heeft. “De 
reclames op rotondes leveren ons geld 
op dat bedoeld is voor participatie in 
de wijk. Heel handig, want daardoor 
hoeven we niet op zoek naar budget-
ten en kunnen we snel aan de slag.” De 
gemeente verwacht wel iets terug van 
de buurt, vult Jack Dikmans aan: “Wij 

hebben de baan aangelegd, maar de 
buurt moet hem bijhouden.”

Knap hoe snel het ging 
Adrie Kroot is in zijn nopjes met het 
eindresultaat. “Ik vind het echt knap 
hoe snel het ging. We deden half april 
het verzoek en in juni lag de baan er 
al. En gelukkig maar, want daardoor 
konden we er in de zomer volop van 
genieten.”

Initiatief Kempkeshoeve beloond
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De projectcommissie voor het groot onderhoud van de woningen 
aan het Bossche Taxandriaplein e.o. krijgt een tweede leven als 
bewonerscommissie. “We kunnen echt iets betekenen.”

‘Het is belangrijk dat ook de Bossche 
bewoners een stem hebben’

Projectcommissie Taxandriaplein e.o. wordt bewonerscommissie

Bij Mart van Loon aan de Willem van 
Nassaulaan in Den Bosch staan de 
koffie en een schaal met koekjes en 
chocolaatjes al klaar. “Dat hoort bij 
de Brabantse gezelligheid”, zegt hij 
hartelijk.  
Mart van Loon voelt zich betrokken 
bij de wijk waarin hij woont, net zoals 
Geert van der Heijden, Patty Hamerslag 
en Miek Mutsaers. Samen vormen zij de 
nieuw opgerichte bewonerscommissie 

van Woonwijze in Den Bosch. “Het is 
belangrijk dat ook de huurders in Den 
Bosch een stem hebben”, aldus Patty 
Hamerslag.
 
Luisteren
De bewonerscommissie is ontstaan uit 
de projectcommissie die was samen-
gesteld voor het groot onderhoud dat 
Woonwijze hield in de woningen aan 
het Taxandriaplein en omgeving. Daar 

staan de gemeentelijke monumenten 
die Woonwijze in 2013 overnam van 
Eigen Bezit. “Voor Woonwijze in beeld 
kwam, liep het niet altijd even soe-
pel. Daar zijn sommige mensen echt 
moedeloos van geworden. Gelukkig 
luisteren ze bij Woonwijze wel en heb-
ben we tijdens het groot onderhoud 
als projectcommissie echt iets kunnen 
betekenen”, zegt Miek Mutsaers.  
Dat Woonwijze een etentje in de buurt 

Om de afronding van het groot onderhoud aan de woningen aan het Bossche Taxandriaplein e.o. te vieren, bood Woonwijze de buurtbewoners een etentje aan. 
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organiseerde om samen te vieren 
dat het groot onderhoud klaar was, 
werd zeker gewaardeerd. “Dat was erg 
gezellig. Heel erg leuk dat ze dit soort 
dingen doen”, zegt Mart van Loon.  

Contact 
Toen Woonwijze het idee opperde de 
projectcommissie om te vormen tot 
bewonerscommissie, zagen ze hier alle 
vier het nut wel van in. “Ik vind het 
belangrijk dat er goede en betaalbare 
woningen zijn in Nederland. Dan moet 
je niet gaan mopperen aan de zijlijn. 
Je kunt er zelf ook iets aan doen. Het 
is 2016, je kunt niet alles bij de over-
heid neerleggen”, meent Geert van der 
Heijden.  
Een grote uitdaging wordt het wel om 
een goede vertegenwoordiger van de 
wijk te zijn. “Vroeger kwamen mensen 
makkelijker bij elkaar over de vloer 
en kende je elkaar. Nu moet je meer 
moeite doen om in contact te komen”, 
zegt Mart van Loon. Patty Hamerslag 
vult aan: “Er is hier veel verloop. En er 
zijn hier veel verschillende mensen in 
verschillende levensfases. Iedereen is 
druk.” Toch denkt Miek Mutsaers wel 
dat het lukt om signalen op tijd op te 
pikken. “Ik woon hier al 23 jaar. Als ik 
merk dat er iets aan de hand is, dan 
vraag ik dat na bij wat mensen en dan 
krijg je wel een goed beeld.”

Plantenbakken 
Geert van der Heijden denkt dat de be-
wonerscommissie vooral in kleinschali-
ge projecten iets kan betekenen: “Mijn 
buurvrouw bijvoorbeeld kijkt graag op 
bloemen en planten. Misschien kunnen 
we eens iets regelen met plantenbak-
ken op het plein.” 
De vier hebben alle vertrouwen in hun 
nieuwe ‘functie’. Patty Hamerslag: “We 
zijn een leuke club samen en vullen 
elkaar goed aan.”

Nancy Kappen (links) is het aanspreekpunt voor de Bossche bewoners van Woonwijze. 
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‘Ik ben echt positief verrast’

Bewonerswerkgroep en Huurders Belangenvereniging bekijken 
vorderingen woningen Esschestraat 

De rondleiding door de megahal waar 
de woningen voor zo’n 85 procent 
worden gemaakt maakte indruk bij het 
Vughtse bezoek. “Ik ben echt positief 
verrast”, zegt Mario Gevers, die al 
22 jaar in de Piet Heinstraat woont. 
“Toen ik hoorde van de herstructure-
ring, vroeg ik me wel af wat daarvoor 
in de plaats komt. Nu ik dit zie, weet 
ik dat het iets hoogwaardigs wordt.”

Razend tempo
De elf energiezuinige woningen aan 
de Esschestraat zijn in een razend 
tempo gebouwd. Dat is mogelijk om-
dat in de hal onder de beste omstan-

digheden wordt gewerkt. “Zo hoeven 
we geen rekening te houden met 
het weer, hebben we geen last van 
bouwvocht én de overlast in de straat 
is natuurlijk een stuk minder”, zegt 
Johan Postma, commercieel manager 
bij iQwoning. 
Een woning bestaat uit zes blokken 
(drie voor de begane grond, drie voor 
de eerste verdieping) die van bin-
nen al bijna helemaal afgewerkt zijn. 
“Als het grondwerk en de fundering 
klaar is, kunnen we op één dag twee 
woningen plaatsen met een mobiele 
kraan. Daarna moet er nog wel gemet-
seld worden en worden de dakpannen 

en zonnepanelen geplaatst. Daar-
door krijgen de woningen een eigen 
uitstraling én zijn ze enorm energie-
zuinig.” 

Hoge kwaliteit 
Het is de bedoeling dat de woningen 
voor de Esschestraat in oktober 2016 
opgeleverd worden. Wat het eindresul-
taat kan zijn, is te zien in de hal waar 
fraaie foto’s hangen van eerdere pro-
jecten van iQwoning . “We willen onze 
medewerkers natuurlijk wel laten zien 
wat het eindresultaat is geworden, 
want het is nu niet meer vanzelfspre-
kend dat ze dat zien. De woningen die 

Met de Huurders Belangenvereniging en de bewonerswerkgroep van de Grote Zeehelden-
buurt namen we deze zomer alvast een kijkje in Weert bij de fabriek van iQwoning.  
Hier zijn de elf energiezuinige woningen van de Esschestraat voor het overgrote deel 
gemaakt. Zelfs de tegels van de badkamer zitten er al in.

De woningen aan de Esschestraat zijn voor zo’n 85 procent al gemaakt in de fabriek. 
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we maken, staan door heel het land”, 
zegt Johan Postma. 
Joske Jansen van de Huurders Belan-
genvereniging vindt het prettig dat 
Woonwijze de leden van de bewoners-
werkgroep en de Huurders Belangen-
vereniging (HBV) de mogelijkheid 
geeft om een kijkje te nemen in de 
fabriek. Ze is onder de indruk van 
wat ze ziet. “De woningen zijn niet 
alleen duurzaam, maar ze worden ook 
nog supersnel gemaakt en zijn van 
een hoge kwaliteit. Wat wij ook erg 
belangrijk vinden, is dat ze geluids-
arm zijn. Je hoort bijna niets van je 
buren.”
 
Goed betrokken 
Dilia Oostdijck woont 16 jaar in de 
Grote Zeeheldenbuurt. Zij en haar man 
zien de wijk echt als ‘hun stekkie’. 
“Het is best jammer dat er zoveel 
verandert, maar we begrijpen het wel. 

Het is fijn dat we door Woonwijze 
zo goed betrokken worden, zeker nu 
we echt vooruitgang gaan zien.” De 
woningen aan de Esschestraat passen 
volgens haar prima bij de rest van de 
straat. “Ik denk ook dat ze heel erg 
behaaglijk zijn.”

Meer zien van het bezoek aan 
de fabriek van iQwoning? 
Kijk dan naar het filmpje dat 
we daarover hebben gemaakt 
op onze website.

De Huurders Belangenvereniging en de bewonerswerkgroep van de Grote Zeeheldenbuurt te gast in de fabriekshal van iQwoning. 

Energiezuinige woningen Esschestraat 

•  Woonwijze bouwt aan de Esschestraat elf energiezuinige 

woningen.

•  Bij gemiddeld gebruik levert de woning alle elektriciteit die 

nodig is voor huishoudelijk gebruik inclusief verwarming.

•  De woningen zijn voor het overgrote deel gebouwd in de 

fabriek van iQwoning in Weert.

•  Aan de Esschestraat stonden duplexwoningen, deze zijn als 

eerste gesloopt voor de herstructurering van de Grote  

Zeeheldenbuurt. In totaal betreft dit 98 woningen.
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Door je samen ergens voor in te zetten, kom je tot mooie dingen. Dat heb-
ben wij de afgelopen tijd weer meer dan eens mogen ervaren. Wat te den-
ken van de gezellige buurtlunch in de Gildehof, de Vijverhof Voortuindag, 
de Burendag, het prokkelen of de verschillende opruimdagen? Wij vatten 
ze vanaf nu samen onder de noemer ‘Handen uit de mouwen’-dagen.

‘Fijn als je elkaar gedag zegt op straat’

Lange tafels waaraan buren gezel-
lig met elkaar zitten te kletsen en te 
eten. Dat gaat niet zomaar vanzelf. 
“Maar met het enthousiasme van een 
aantal buurtbewoners die er samen hun 
schouders onder zetten en een beetje 
hulp van ons, is er veel mogelijk”, zegt 
Gerdie Jans Rat, adviseur participa-
tie bij Woonwijze. Zij zet zich samen 
met onze woonconsulenten Angelique 
Hoksbergen, Karin Weissmann en Nancy 
Kappen in voor dit soort ‘Handen uit de 
mouwen’-dagen. 
Succesvolle voorbeelden van buurtac-
tiviteiten zijn er volop. Zo hielden we 
verschillende opruimdagen in de wijk 
Vijverhof en voordat we bijvoorbeeld 
begonnen met een onderhoudsbeurt in 

een buurt. “We zorgen dan voor con-
tainers en de hulp van de Woonomge-
vingsploeg (WOP). De Vincentiusvereni-
ging vragen we of ze willen komen voor 
de bruikbare spullen.”, zegt Angelique 
Hoksbergen.  

Het mes snijdt op die dagen vaak aan 
twee kanten.  Karin Weissmann: “Voor 
de bewoners is het een mooie gelegen-
heid om hun woning op te ruimen, 
maar het zorgt er ook voor dat mensen 
ongedwongen met elkaar in contact 
komen.” Nancy Kappen vult aan: “Je 
hoeft niet elkaars beste vrienden te 
worden, maar het is fijn als je elkaar 
gedag zegt op straat.” 
Woonwijze vindt de leefbaarheid in de 

buurt enorm belangrijk. Ook in de nieu-
we Woningwet staat dat woningcorpo-
raties zich hiervoor moeten inzetten.

Kopje suiker 
“Goed wonen is meer dan een fijn huis 
alleen. Het is ook een buurvrouw waar-
bij je kunt aanbellen voor het spreek-
woordelijke kopje suiker”, zegt Gerdie 
Jans Rat. “Tijdens de activiteiten die 
we houden merken we dat je tot andere 
gesprekken komt. Tijdens de buurtlunch 
in de Gildehof bood bijvoorbeeld een 
buurtgenoot spontaan zijn ladder te 
leen aan, toen hij hoorde dat iemand 
die af en toe nodig had. Dat soort 
kleine dingen, daar gaat het om.” 

‘Handen uit de mouwen’-dagen mooie manier om samen iets te bereiken
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Nieuw bij Woonwijze voor 
bewoners in Vught:  
een gratis uitleenservice 
voor tuingereedschap.

Uitleenservice tuingereedschap  
voor Vughtse bewoners  
Woonwijze

Het onderhoud van de tuin is een stuk 
gemakkelijker met het juiste gereed-
schap. “Maar dat is vaak duur en neemt 
veel ruimte in beslag. Sommige gereed-
schappen heb je ook maar af en toe 
nodig”, zegt Gerdie Jans Rat, adviseur 
Participatie bij Woonwijze. 
Ze is daarom blij dat het gelukt is een 
uitleenservice voor tuingereedschap op 
poten te zetten. 
“We hebben voor de financiering de 
Rabobank benaderd en zijn erg blij dat 
we dankzij een bijdrage uit hun Coö-
peratiefonds tuingereedschap konden 
aanschaffen. Met de deskundige hulp 
en een mooie korting van Paymans 
Tuintechniek hebben we een brede 
selectie kunnen maken van nuttige 
hulpmiddelen.” 

Kosteloos 
Woonwijze heeft de WOP gevraagd het 
tuingereedschap te beheren. “Grote 
spullen brengen en halen zij ook. 
Vanwege de afstand kunnen alleen 
bewoners uit Vught de spullen vier 
dagen van ons lenen. Dit is kosteloos, 
ze hoeven daarvoor alleen maar naar 
ons te mailen of te bellen.”

Bijdrage Coöperatiefonds Rabobank maakt initiatief mogelijk 
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Met het juiste gereedschap is het een stuk gemakkelijker om 

uw tuin te onderhouden. Maar tuingereedschap is vaak duur 

en neemt veel ruimte in beslag. En sommige gereedschappen 

hebt u maar af en toe nodig.  Daarom is er nu de Woonwijze 

tuingereedschap-uitleenservice. Hier kunt u kosteloos allerlei 

tuingereedschap lenen. 

Een overzicht: Heggenschaar (elektrisch) Ladder (uitschuifbaar, 2 keer 13 sporten) 
Snoeischaar (met houten handvat) 
Takkenschaar (met houten handvat) 
Grasmaaier (niet elektrisch)  Hogedrukspuitreiniger met voet (spuitlans met terrasreiniger),  

te gebruiken in combinatie met de bijgeleverde tuinslanghaspel  

met 25 meter slangVerlengkabel van 20 meter (zonder haspel) 
Bladblazer (elektrisch, kan zuigen en blazen) 
Boomzaag (met telescoopsteel) Spade (steekschop) Bats (ronde schop) Bladhark (van metaal) Hark (met rechte tanden) Schoffel 

Drietand (voor onkruid) Harde straatbezem Kruiwagen 
Grote schep 

Wilt u tuingereedschap lenen? Bel dan met Woonwijze: (073) 656 23 82. 

De Woonomgevingsploeg (WOP) komt de grote spullen bij u brengen en 

haalt ze ook weer op. U kunt het gereedschap maximaal vier dagen 

lenen. De WOP kan u uitleg geven over het schoonmaken.
De tuingereedschap-uitleenservice is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. 
Tuingereedschap lenen.indd   2

17-05-16   11:40

uitleenservicetuingereedschap

uitleenservice tuingereedschap

Tuingereedschap lenen.indd   1

17-05-16   11:40

1 heggenschaar (elektrisch)
1  ladder (uitschuifbaar, 2 keer 13 

sporten)
2 snoeischaren (met houten handvat)
2 takkenscharen (met houten handvat)
1 grasmaaier (niet elektrisch)
1  hogedrukspuitreiniger met voet 

(spuitlans met terrasreiniger), te 
gebruiken in combinatie met de 
bijgeleverde tuinslanghaspel met 25 
meter slang

2 kleine schepjes (handgereedschap)
2 kleine harkjes (handgereedschap)

2  verlengkabels van 20 meter  
(zonder haspel)

1  bladblazer (elektrisch, kan zuigen  
en blazen)

1 boomzaag (met telescoopsteel)
2 spaden (steekschop)
2 batsen (ronde schop)
2 bladharken (van metaal)
2 harken (met rechte tanden)
2 schoffels
1 drietand (voor onkruid)
2 harde straatbezems
2 kruiwagens
2 grote scheppen

Tijdens de geslaagde ‘Vijverhof Voortuindag’ werd het startsein gegeven voor de uitleenservice voor 
tuingereedschap voor bewoners van Woonwijze. Kerndirecteur Vught van de Rabobank, Bert van Rooij, 
overhandigde hiervoor symbolisch een hark aan een bewoner van Woonwijze.

Woont u in Vught en wilt u  
tuingereedschap lenen? 

Bel of mail dan met Woonwijze: 
(073) 656 23 82 of  
info@woonwijze.nl.  
De Woonomgevingsploeg (WOP) 
komt de grote spullen bij u brengen 
en haalt ze ook weer op. 

We ontvangen deze graag binnen 
vier dagen weer schoon van u terug. 
De WOP kan u uitleg geven over het 
schoonmaken.

Het te lenen gereedschap: 
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Op eigen wijze
In ‘Op eigen wijze’ geeft het Woonjournaal 

een kijkje in de woning en het leven van 

een bijzondere huurder. 

Hans van den Besselaar is een echte dierenvriend. Hij en zijn vrouw wonen al 
zeven jaar met hun honden en vogels aan de Wolfsmelkstraat.  
“We zitten hier hartstikke goed.”

‘Ik ben er iedere dag mee bezig’

De hal van de benedenwoning van 
Hans van den Besselaar (63) verraadt 
meteen zijn liefde voor honden. Daar 
hangen de ingelijste diploma’s van de 
politiehonden die hij in de loop van 
de jaren heeft getraind.  
Hond Cita (9 jaar) kwispelt in de 
woonkamer. “Hij is niet geschikt om 
politiehond te worden, maar we heb-
ben hem toch maar gehouden. Dat 
doen we niet nog een keer, hoor”, 
lacht Hans van den Besselaar.  Buiten 
in de tuin staan de verblijven van 
Mechelse herders Kay (9 maanden) en 
Roy (3 jaar), zij worden nu intensief 
door hem getraind om straks mee te 
gaan op patrouille. 

Gele beestjes 
In de tuin is – iets verdekter opge-
steld – ook die andere grote liefde 
van Hans van den Besselaar te vinden. 
Hoewel in dit geval ‘klein’ misschien 
een beter woord is. Kanaries. Zo’n 
vijftig à zestig gele beestjes houdt hij 
in 28 kooien. “Ik heb ze net allemaal 
schoongemaakt, want ze zitten nu in 
de rui. Dan is het helemaal veel werk. 
Maar dat is het eigenlijk altijd, ik ben 
er iedere dag wel mee bezig.” 

een kunstknie en ik wil alles wel zelf 
kunnen blijven doen. Ik wil voor mijn 
hobby niet afhankelijk zijn van een 
ander. Mijn vrouw vindt die fladderen-
de vogels maar niks.” Zij heeft weer 
een andere hobby, die goed te zien is 
in de woonkamer waar een vitrinekast 
vol met stenen beertjes staat. “Dat 
vindt zij leuk.” 

En niet zonder resultaat. Ook op de 
wand van het vogelverblijf hangen 
verschillende oorkonden en medail-
les. “Ik ben lid van de Vughtse 
vogelvereniging De Goudvink en doe 
regelmatig mee met tentoonstellin-
gen”, vertelt hij trots. De komende 
tijd gaat hij het aantal diertjes wel 
wat verminderen: “Ik heb artrose en 

Binnenkijken bij dierenvriend  
Hans van den Besselaar aan  
de Wolfsmelkstraat
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Geen zwart gat 
Zijn gezondheid zorgde er ook voor 
dat Hans van den Besselaar na 23 jaar 
eerder moest stoppen met zijn werk 
voor de WSD. “Ik heb grotendeels op 
de bus gereden en dat heb ik altijd 
met veel plezier gedaan.” Maar van 
een groot zwart gat is door al zijn 
hobby’s gelukkig geen sprake.  

Na eerst aan de Spoorlaan te hebben 
gewoond verhuisde hij zeven jaar 
geleden naar de Wolfsmelkstraat. “Ik 
stond al 25 jaar bij Woonwijze inge-
schreven dus ik had veel keuze.” Spijt 
heeft hij nooit gehad. “Dit is een 
goede plek met een mooie buiten-
plaats voor de dieren erbij.”  

Hebt u een apart interieur of een 
speciale hobby? Dan kunt 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.

Hans van den Besselaar is gek op kanaries. Hij houdt er zo’n vijftig à zestig in zijn schuur 
aan de Wolfsmelkstraat. 

Woonwijze hield in de Wolfsmelkstraat 
huisbezoeken om nader kennis te maken 
en te kijken of de bewoners behoefte 
hebben aan meer contact met elkaar. 
Woonwijze bracht eerder dergelijke huis-
bezoeken bewoners van Flat de Vlasmeer 
en de Baarzenflats.
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Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn twee belangrijke speerpunten van Woonwijze.  
En wat is nu mooier dan als je die twee kunt combineren? Het lukte bij de ‘Baarzenflats’. 
Daar plaatsten we 426 zonnepanelen op het dak. Deze zorgen direct voor de energie die 
nodig is voor de gezamenlijke ruimtes én de servicekosten van bijna 200 woningen gaan 
met € 50 per jaar omlaag.

Zonnepanelen op daken ‘Baarzenflats’ 
goed voor het milieu en de portemonnee

Een grote hijskaan tilt moeiteloos doos 
na doos op het dak van de Baarzenflats 
aan de Luybenstraat, Mutsaersstraat en 
Van Sonstraat. Binnen een paar uur is 
alles wat nodig is voor de 426 zonne-
panelen de hoogte in gegaan. 

Twee vliegen in één klap 
“We hebben maar één aarde en daar 
moeten we zuinig op zijn. Duurzaam-
heid is daarom voor ons erg belangrijk. 
Zonnepanelen stoten geen schadelijke 
stoffen uit zoals CO2 bij de stroom-
productie. Maar we willen nog meer: 
ons doel is om ook de woonlasten te 
verlagen. Met het plaatsen van de 
zonnepanelen op de drie flats slaan 
we dus twee vliegen in één klap. De 

bewoners betalen per woning 50 euro 
minder servicekosten per jaar”, zegt 
Karin Weissmann, woonconsulent bij 
Woonwijze. 
“De flats zijn een ideale plek voor zon-
nepanelen”, vult Hans van Maurik aan. 
Hij is projectleider bij Woonwijze. “Er is 
voldoende zon en ze liggen niet in het 
zicht.” 

Altijd stroom 
De systemen leveren bijna honderddui-
zend kWh per jaar. Dat is ongeveer wat 
tussen de 33 en 40 gezinnen in een 
jaar aan stroom gebruiken. Ze worden 
bij ieder gebouw aangesloten op de 
collectieve elektrameters. “Met de op-
gewekte energie kunnen we in de geza-

menlijke ruimtes bijvoorbeeld de liften, 
pompen, verlichting en ventilatie van 
stroom voorzien. Elektriciteit die over 
is, gaat terug naar het elektriciteits-
net. Als er niets of te weinig opgewekt 
wordt, bijvoorbeeld ’s nachts, gebrui-
ken we stroom van het net. Daardoor is 
er dus altijd elektriciteit.”   
Om de prestatie van de zonnepanelen 
te volgen, hangen in de drie toe-
gangshallen van de oudbouw infor-
matiepanelen waarop de bewoners de 
dagproductie, de totale productie en 
de hoeveelheid bespaarde CO2 kun-
nen zien. “Met de leverancier van de 
panelen hebben we afspraken gemaakt 
over hoeveel ze minimaal moeten ople-
veren, afhankelijk van de hoeveelheid 

Met een hijskraan werden de benodigdheden voor het plaatsen van 456 zonnepanelen op de daken van de Baarzenflats getild.  

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,  

presenteren we op de Woonwijze website en  

Facebookpagina een filmpje over de plaatsing van 

de zonnepanelen op de Baarzenflats.
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‘Boost voor Vijverhof’
De wijk Vijverhof kan wel een positieve impuls gebruiken, 

vinden buurtbewoners Hetty Joos en Peter Mosink. Zij 

zetten zich daarom actief in voor de projectcommissie die 

zich bezighoudt met het plaatsen van nieuwe schuttingen 

en het verbeteren van een aantal houten bergingen. 

Vijverhof gaat Hetty Joos en Peter Mosink duidelijk aan het hart. “Ik woon 
hier al vanaf dat de woningen er staan. Dat was in 1987. Ik heb het naar 
mijn zin, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen elkaar gedag zeggen 
als ze elkaar tegenkomen op straat en dat kinderen op het pleintje kunnen 
spelen”, vertelt Hetty Joos.  
Peter Mosink knikt instemmend. Hij huurt sinds vijf jaar in Vijverhof een 
woning en wil graag dat de buurt er een beetje netjes bij ligt. “Dat werkt 
voor iedereen positief.” Samen met vier andere bewoners vormen ze de 
projectcommissie voor het schuttingenproject Vijverhof. “Het is altijd goed 
om mee te kunnen praten”, vinden ze.  

Praktische uitleg 
Tot de kerst gaat Woonwijze bij zo’n 180 woningen, schuttingen en poorten 
vervangen die hun beste tijd hebben gehad. Ook de houten delen van de 
houten bergingen worden vernieuwd. De projectcommissie is nauw betrok-
ken bij de aanpak. “Vooraf doet Woonwijze een huisbezoek. Je krijgt dan 
praktische uitleg, maar er is ook ruimte om het over andere dingen te 
hebben.” 
Op dit moment wordt ook de buitenkant van de woningen rondom het  
Salahutuplein geschilderd. “Als het straks klaar is staan de woningen, 
schuttingen en schuren er goed bij, dan geeft dat een mooie boost.”

zon. Dat wordt nauwkeurig in de gaten 
gehouden”, zegt Hans van Maurik. 

Positieve ontwikkeling 
De bewoners reageren goed op de 
zonnepanelen. Karin Weissmann: “We 
hebben het eerst aan de bewonerscom-
missie voorgesteld en toen zij akkoord 
waren, hebben we alle bewoners een 
nieuwsbrief gestuurd en een informa-
tieochtend gehouden. Daarop merkten 
we dat er weinig vragen waren. Het 
is dan ook een positieve ontwikkeling 
waarmee we de komende jaren vooruit 
kunnen.”

Woonwijze deed al een aantal 
investeringen op het gebied van 
duurzaamheid: 
•  In 2010 is Woonwijze volledig over-

gestapt naar groene stroom.
•  Een aantal geschikte woningen heb-

ben de afgelopen jaren een zonne-
boiler en zonnepanelen gekregen.

•  In 2013 zijn de superenergiezuinige 
appartementen van het Passiefhuis 
aan de Molenstraat opgeleverd.

•  De nieuwe woningen aan de  
Esschestraat leveren alle energie die 
nodig is bij normaal gebruik. 

Nieuwe schuttingen en verbetering van  
houten bergingen
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Bij het spreekuur van VluchtelingenWerk in de Buurtkamer aan de Michiel de Ruyterweg 
kunnen de Vughtse statushouders iedere maandag terecht met hun vragen. Mariette Slaats 
is een van de vrijwilligers. “Het is enorm belangrijk dat mensen hier goed hun weg vinden. 
Daar help ik graag bij.”

‘Het is jammer als hun zelfstandigheid strandt in de papierwinkel’ 

Mariette Slaats is vrijwilliger van VluchtelingenWerk en helpt op het  spreekuur in de Buurtkamer

Het is maandagochtend en twee man-
nen, gevlucht uit Syrië, nemen plaats 
aan de tafel. Achter hen hangt een 
wereldkaart. Die benadrukt nog eens 
hoe lang de weg was die ze aflegden 
om hier te komen. 
Een van de mannen heeft een rekening 
bij zich van Brabant Water met daarop 
een bedrag dat betaalt moet worden 
aan Waterschap de Dommel en een 
bedrag voor de gemeente Vught voor 

de afvalstoffenheffing. Het blijkt lastig 
om te begrijpen, zeker als je nog geen 
jaar in Nederland woont en de taal en 
de regels niet goed kent. Gelukkig is 
daar Mariette Slaats, vrijwilliger van 
het spreekuur van VluchtelingenWerk. 
Zij weet inmiddels wel hoe ze met 
dit bijltje moet hakken: “Bijna alle 
mensen die bij ons op het spreekuur 
komen, komen hiermee.” Ze legt uit dat 
iedereen in Vught moet betalen voor 

schoon drinkwater en het ophalen van  
afval, maar dat mensen met een laag 
inkomen soms vrijstelling krijgen. Ze 
gaat meteen aan de slag om het uit te 
zoeken. 

Op de rit 
Voor de zomer opende Vluchtelingen-
Werk een spreekuur voor statushouders 
in de Buurtkamer van de Grote Zeehel-
denbuurt. Woonwijze stelt de ruimte 

Mariette Slaats 
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‘Het is jammer als hun zelfstandigheid strandt in de papierwinkel’ 

Mariette Slaats is vrijwilliger van VluchtelingenWerk en helpt op het  spreekuur in de Buurtkamer

beschikbaar. Op maandag kunnen 
Vughtse statushouders nu hier terecht 
en hoeven ze niet naar Den Bosch. 
“Vluchtelingen die in Vught komen 
wonen, krijgen eerst een halfjaar 
intensieve begeleiding van een vrijwil-
liger. Die helpt bijvoorbeeld met het 
afsluiten van het huurcontract en het 
zoeken naar een huisarts. Ook wijzen 
ze de weg naar de kringloopwinkel en 
de bibliotheek. Het is de bedoeling 
dat de statushouders zo snel mogelijk 
zichzelf kunnen redden. Daarom gaat 
iedereen ook meteen op Nederlandse 
les”, vertelt Mariette Slaats.
Als alles na een halfjaar een beetje op 
de rit staat, zijn er vaak nog steeds 
vragen. “Je moet je voorstellen dat 
voor de mensen die hier komen alles 
nieuw is. Ze kennen geen regelingen 
als zorgtoeslag of eigen bijdrage. Het is 
jammer als hun zelfstandigheid strandt 
in de papierwinkel.” Taal is vaak een 
groot struikelblok. “Meestal nemen 
mensen wel iemand mee naar het 
spreekuur die hier al wat langer woont 
en een beetje Nederlands spreekt, 
daarom zijn de mannen uit Syrië ook 
samen gekomen.” 

Leuke en boeiende doelgroep
Mariette Slaats woonde hiervoor in 
Utrecht en hielp daar ook al bij Vluch-
telingenWerk. “Ik vind het een leuke en 
boeiende groep. Ben altijd wel nieuws-
gierig naar andere culturen, mensen 

die anders denken, geloven, leven. Het 
is belangrijk dat zij hier goed hun weg 
vinden. Daar help ik graag bij. Iedereen 
is voor mij gelijk.” 
Ze begeleidt ook nog drie vrouwen die 
nu in Vught wonen en gevlucht zijn uit 
Eritrea. “Zij hebben heel veel meege-
maakt. Daar maak ik me wel zorgen 
over. Het is fijn dat je ze in ieder geval 

praktisch kunt helpen. Regeldingen 
krijg je wel voor elkaar.”  
Dat geldt ook voor de mannen op het 
spreekuur. Opgelucht luisteren ze naar 
de instructies en nemen ze de papieren 
in ontvangst. “Dank je wel”, zeggen 
ze in hun beste Nederlands als ze de 
Buurtkamer verlaten.  

Geïnteresseerd? 
VluchtelingenWerk kan nog vrijwilligers gebruiken.  
Stuur een mailtje naar sverkuijlen@vluchtelingenwerk-wobb.nl 

Om de opening van het spreekuur in de Buurtkamer te vieren, hield VluchtelingenWerk een zomers feestje 
met vrolijke optredens voor de vele aanwezige kinderen en hapjes gemaakt door de nieuwe Vughtse  
bewoners zelf. Veel buurtbewoners en andere Vughtenaren namen een kijkje.  
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‘Mooi moment om  
buurtgenoten te leren kennen’

“Goed burencontact is enorm waardevol. Een dag als Burendag is ook nog 
eens een mooi moment om buurtgenoten te leren kennen. Ook dit jaar is dat 
weer goed gelukt”, zegt Gerdie Jans Rat, adviseur participatie van  
Woonwijze. Het mooie weer maakte de dag extra bijzonder.

Een goed contact met je buurtgenoten is heel wat waard. Om dat te vieren 
en te stimuleren werd op zaterdag 24 september weer de nationale  
Burendag gehouden. Bewoners van Woonwijze ontmoeten elkaar rondom  
de Rode Rik, Molenhoek, het Turfveld en de Glorieuxlaan. 

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
Reparatieverzoeken kunt u rechtstreeks 
doorgeven aan Jansen Huybregts.  
Bel 088 – 022 14 21 (voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar) of mail naar  
service.denbosch@jansen-huybregts.nl.  
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 
rechtstreeks melden bij: 
Kemkens, 088 50 50 350.

Alarmnummer: 112
Politie: 0900  88 44
Brandweer: 112
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