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Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met uitneembare bijlage over
Huurders Belangen Vereniging
‘Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets
betekenen voor mensen’
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Bij Mari-Anne van
Oortmerssen is het net
een klein museum

7
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Stage lopen bij Woonwijze
Met regelmaat lopen studenten stage bij Woonwijze.
Ook in tijden van forse bezuinigingen en de noodzaak
om nog efficiënter te werken. Op dit moment biedt
onze bescheiden organisatie zelfs plek aan drie talentvolle studenten. Suzanne Vochteloo (23) – hbo-student
Bouwmanagement en Vastgoed in Tilburg – is een van
hen. Zij deed onderzoek naar de woonwensen en leefbehoeften van huurders die zeventig jaar en ouder zijn.
Van ouderen wordt verwacht dat zij langer zelfstandig blijven wonen. ‘Ouderen willen dat ook graag, maar wat als er
zorg nodig is?’ aldus Suzanne. ‘Corporaties kunnen oudere
huurders beter faciliteren. Op zo’n manier dat zij comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als er een
zorgbehoefte is. In mijn onderzoek staan aanbevelingen
over hoe woningcorporaties het oudere huurders gemakkelijker kunnen maken.’

Laura Mosink (18) – opleiding directiesecretaresse/
managementassistente, Koning Willem I College in
‘s-Hertogenbosch
‘Mijn stage bevalt heel goed. Het is echt anders dan op
school, in de praktijk leer je zoveel meer. Ik werd overal bij
betrokken. Wat ik het meeste heb geleerd? Om zelf dingen
op te pakken, proactief te zijn. Ik kreeg ook de ruimte om
taken uit te
voeren, hoe ik
het wilde doen.’

Gaat het een beetje
met je?
De vraag wordt nogal eens gesteld: “Gaat het weer een beetje?” Vaak is het antwoord “Ja hoor, het gaat wel”. Het stellen
van de vraag is vaak niet bedoeld om echt een antwoord te
krijgen, het antwoord betekent dat het duidelijk is. Maar wat
nu als je op zo’n vraag een reactie krijgt als “Hoe lang hebben
we?” of “Wil je dat echt weten?” Dat zou schrikken zijn.
Alweer een aantal jaren zit het niet mee. Het is crisis. Ik durf
de stelling aan dat de nadelen van de crisis voor een groot
deel terechtkomen bij de mensen die het toch al niet makkelijk hadden. We zijn er niet door vast te stellen dat de huren
bij Woonwijze relatief laag zijn, of dat we erin geslaagd zijn
de huurverhoging te beperken voor onze huurders met de
laagste inkomens. Dat is mooi, maar dat is geen werkelijke
oplossing als je al jaren van een minimaal inkomen moet zien
rond te komen. Instellingen als de Voedselbank, Vincentius,
Stichting Leergeld en de Bewonersraad doen goed werk. Al
jaren. Wij steunen die instellingen waar mogelijk, maar soms
lijkt het een druppel op een gloeiende plaat.
Voor ouderen bieden we ontmoetingsplekken in De Rode Rik,
de Molenstraat en aan de Helvoirtseweg. Geweldig dat daar
zoveel mensen vrijwillig actief zijn om iets voor een ander
te doen. Vrijwilligers die zich voor een ander inzetten en die
regelmatig aan hun gasten vragen “Gaat het een beetje met
je?” Het zorgt ervoor dat onze oudere medemensen, onze oudere buren net iets minder eenzaam zijn. Ze komen er eens uit
voor een kopje koffie, een praatje en een hapje. Dat vinden
wij o zo belangrijk.
En weet je, als er door een van die vrijwilligers bij een van
die instellingen eens aan jou gevraagd wordt hoe het met je
gaat, antwoord dan eens: “Goed! Mede dankzij jouw vrijwilligerswerk!” Daar doen onze vrijwilligers het namelijk ook een
beetje voor.
Laten we eens wat vaker aan elkaar vragen “Gaat het een
beetje met je?”

Tjing Yeun Au (21) – opleiding HBO-Rechten bij de
Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg
‘Ik had voor mijn afstudeerstage bij Woonwijze geen weet
van alle activiteiten van woningcorporaties. Dat zie je
niet van buitenaf. Als juridisch stagiair toetste ik of de
huurovereenkomsten en de algemene voorwaarden van
Woonwijze voldoen
aan het huidige
Nederlands recht.’
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Gerard Velthuizen
zomertijd 2014

De eerste bewoners van het Vughtse Hart krijgen hun
sleutel van onze verhuurmakelaar Ellen Huizinga.

Historische opening Vughtse Hart
Vughtse Hart
toen ...

Het zal niet veel mensen zijn ontgaan: de eerste bewoners
hebben het Vughtse Hart betrokken. Woonwijze is trots en
blij dat het is gelukt op deze toplocatie sociale huurappartementen te bouwen. Voor de opening op 10 april rolden
we dan ook met veel plezier de rode loper uit!
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’s Morgens vroeg werd al hard gewerkt om de
meterslange rode loper uit te rollen van ons
kantoor naar het Vughtse Hart. Een parcours vol
hindernissen omdat de Secretaris van Rooijstraat
voor werkzaamheden helemaal openlag.
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B
 urgemeester Roderick van de Mortel begeleidt
de eerste bewoonster van het Vughtse Hart,
mevrouw Broess in stijl over de rode loper naar
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haar nieuwe appartement.
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J ef Havermans, algemeen directeur van Dura
Vermeer Bouw Rosmalen, staat al klaar om de
sleutel symbolisch over te dragen.
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A
 lle bewoners schuiven de deksel van een
enorme kist waarna gekleurde heliumballonnen
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de lucht in vliegen. Hiermee openen ze samen
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het Vughtse Hart.
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D
 e blije nieuwe bewoners kijken naar het kunstwerk, een projectie van een soort caleidoscoop,
dat Lisa van Noorden maakte voor het gebouw.
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M
 eneer en mevrouw Van Noort kunnen eindelijk
genieten van hun splinternieuwe woning.
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D
 e binnentuin van het Vughtse Hart geeft
een fraai zicht op de Petruskerk. ‘Het Vughtse
Hart is een van onze mooiste projecten ooit,’
aldus Woonwijze directeur-bestuurder Gerard
Velthuizen.
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Veel animo voor ZONwijze in de Akkerstraat

Beter voor het milieu en de portemonnee
Heeft u ze al gezien? De zonnepanelen op verschillende daken in de Akkerstraat in Vught? Stuk voor stuk van milieubewuste huurders van Woonwijze
die het duurzame project ZONwijze hebben omarmd. Zo was mevrouw
Donkers meteen enthousiast. “Zonne-energie zorgt voor minder elektriciteits- en gasverbruik. Dat is goed voor het milieu, maar het levert ook een
lagere energierekening op.” Inmiddels heeft het project – na de start in
oktober vorig jaar – de honderdste deelnemer in het zonnetje gezet.

ZONwijze biedt huurders de gelegenheid om te kiezen voor zonnepanelen
en/of een zonneboiler. Zonne-energie
is beter voor het milieu, maar bespaart
ook op de energiekosten. Na een inventarisatie door Woonwijze bleken ruim
zevenhonderd woningen geschikt te
zijn om zonnepanelen en/of een zonneboiler te plaatsen. In eerste instantie zijn ruim 440 bewoners benaderd.

Hoop voordelen

Rare verhalen

De informatie viel ook in de Akkerstraat op de mat. Mevrouw Donkers:
“Toen bleek dat ons huis in aanmerking
kwam, kozen wij meteen voor zonnepanelen en een zonneboiler. Zonneenergie biedt een hoop voordelen. Het
is comfortabeler. Wij vinden het de
huurverhoging van vijftien euro dan
ook waard.”

Ook meneer Hobbelen van twee deuren
verder koos voor beide systemen. “Ik
heb me in eerste instantie goed laten
informeren. Je hoort van die rare
verhalen dat het bijna niks oplevert.
Maar het scheelt gewoon in de kosten.
We hebben ook allemaal slimme meters
gekregen, waarop we kunnen zien wat
we verbruiken en wat we terugleveren

De daken van de woningen aan de Akkerstraat zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen.
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aan de energiemaatschappij. Van alle
werkzaamheden hebben we helemaal
geen last gehad.”

Bewust leven
Bij buurvrouw Bossink liggen de zonnepanelen vanaf begin april op het dak.
De zonneboiler moet nog komen. “Ik
vind het belangrijk om bewust te leven
en een actieve bijdrage te leveren aan
energiebesparende maatregelen. Dit
komt ten goede aan de aarde. Juist
in deze tijd waarin we zoveel gebruik
maken van allerlei apparaten. Daarbij
verwacht ik dat de energieprijzen gaan
stijgen en hoop ik op een nog grotere
kostenbesparing op de lange termijn.”

Moeite waard
Mevrouw Ritter op nummer 58 verwacht
ook met haar zonnepanelen te kunnen
bezuinigen op de energiekosten. “Ik
heb meegedaan om bezuinigingsredenen, maar ook het milieuvriendelijke
aspect vind ik belangrijk. Daarom is
het voor mij, ondanks de huurverhoging, de moeite waard.”

Afhankelijk van de kwaliteit van de daken vraagt
Woonwijze aan bewoners of zij interesse hebben
in zonne-energie. De afgelopen tijd hebben we
daarom al 442 huurders aangeschreven. De komende jaren verwachten
we nog 271 aanbiedingen te doen.
Investering Woonwijze:
twee miljoen euro in twee jaar
Gevraagde huurverhoging:
7,50 euro per maand per systeem
Geschatte besparing:
120 euro per jaar per systeem
Rendement van 100 systemen:	opwekking van 30.000 kWh per jaar,
besparing van 8.000 m3 aan gas per jaar
en 40 ton minder CO2-uitstoot
Installateur:
Solesta uit Nijmegen
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Huurders van Woonwijze met
een inkomen onder de
€ 43.602 gaan vanaf 1 juli 2,5
procent meer huur betalen.
Wij verhogen voor deze groep
bewoners de huur niet maximaal, maar volgen slechts de
inflatie. Voor bewoners met
een hoger inkomen kiezen we
wel voor de maximale huurverhoging van 6,5 procent.
“Woonwijze is een maatschappelijke
ondernemer en daardoor sociaal betrokken. Dat betekent dat we waar mogelijk
minder draagkrachtigen willen ontzien
en dat er wat meer verwacht wordt van
de sterkere schouders”, legt Gerard
Velthuizen de keuze voor de huurverhoging van Woonwijze uit.
Het is voor het eerst dat Woonwijze
een duidelijk verschil maakt tussen
hogere inkomens en de inkomensgroep
waar de sociale huur voor bedoeld
is. “Wij willen niet klakkeloos bij alle
huurders de huur maximaal verhogen
omdat we nu al zien dat steeds meer
mensen in de financiële problemen
komen.”

Efficiënter werken
Woonwijze kan voor deze oplossing kiezen door te besparen op de organisatie.
“We zijn efficiënter gaan werken met
minder mensen.” De Huurders Belangen
Vereniging heeft ingestemd met de
plannen.
De afgelopen jaren hebben we de huren
gelijk met de inflatie verhoogd. Vorig
jaar hebben we onder andere om
administratieve redenen de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorgevoerd en ging de huur voor iedereen
met 4 procent omhoog. Woonwijze legt
hiermee de verhuurderheffing niet bij
de huurders op het bord.
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Woonwijze let op betaalbaarheid voor lage inkomens
Redenen om bezwaar te maken
Hebt u een voorstel van 6,5% huurverhoging ontvangen en vindt u dat niet
terecht? Hieronder ziet u op welke gronden u bezwaar kunt maken. LET OP:
het schriftelijke bezwaar moet vóór 1 juli 2014 bij Woonwijze zijn.
•	De samenstelling van het huishouden (het aantal personen met inkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet →
U dient schriftelijk bezwaar in bij Woonwijze. In uw brief licht u uw situatie
toe. Bij dit bezwaar levert u een IB60-formulier over 2012 van alle huidige
bewoners aan én een recent uittreksel uit de Basisregistratie personen van
een van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel personen er op
het adres wonen.
•	Uw inkomen in 2012 was lager dan € 43.602,00 → U dient schriftelijk
bezwaar in bij Woonwijze. In uw brief licht u uw situatie toe. Bij dit bezwaar voegt u een IB60-formulier over 2012 van alle huidige bewoners.
•	Uw inkomen in 2013 was lager dan € 43.602,00 → U dient schriftelijk
bezwaar in bij Woonwijze. In uw brief licht u uw situatie toe. Bij dit bezwaar levert u een IB60-formulier over 2013 van alle huidige bewoners aan
én een uittreksel uit de Basisregistratie personen van een van de bewoners.
Het IB60-formulier 2013 is vanaf juni op te vragen bij de Belastingdienst
via telefoonnummer 0800-0543. Houd hiervoor uw BSN-nummer (sofinummer) bij de hand.
•	Uw inkomen wordt in 2014 lager dan € 43.602,00 → U dient schriftelijk
bezwaar in bij Woonwijze. In uw brief licht u uw situatie toe. De huurverhoging gaat dan per 1 juli 2014 wel in. Begin 2015 toont u dan door middel van jaaropgaven aan dat het inkomen onder de grens is gekomen. Ook
vraagt u dan een uittreksel uit de Basisregistratie aan bij de gemeente om
zo aan te tonen hoeveel personen er op het adres staan ingeschreven. Als
het inkomen inderdaad zodanig gedaald is dat het onder de grens is uitgekomen, dan wordt de
TIP
huur met terugwerkende
kracht tot 1 juli 2014
Op www.huurcommissie.nl kunt u
een modelaangepast.
brief downlo

aden die u kunt gebruiken voor uw
bezwaar. Hier vindt u ook de overige
gronden waarop u bezwaar kunt ma
ken.

Bijlage over de Huurders Belangen Vereniging

Mevrouw Van Esch (90) actief in bewonerscommissie

‘Zo kun je iets voor de mensen doen’
Al vijftien jaar woont mevrouw Van Esch in een seniorenwoning van Woonwijze in Cromvoirt. En dat
met veel plezier. “Alles is gelijkvloers, het is ruim en makkelijk schoon te houden.” Ondanks haar
hoge leeftijd – in november wordt ze 91 – trekt ze er graag op uit. Ze is altijd goedlachs en in voor
gezelligheid. “Binnen aan de tafel zitten chagrijnen, daar schiet je niks mee op.” Ook de bewonerscommissie in Cromvoirt ziet haar graag verschijnen op de vergaderingen. “Ik heb de durf om het te
doen. Want als je je mond niet opendoet, dan verandert er niks.”

Toen ze haar huis in de Van Rijswijkstraat betrok werd de vieve oudste
boerendochter gevraagd voor de
bewonerscommissie. “Iemand ging
eruit, dus ik kon erin. We praten
vooral over het schoonhouden van
de buurt, maar we hebben het ook
over de jaarlijkse huurverhoging.
Via de commissie hebben mensen
meer contact met elkaar, zijn ze
beter betrokken bij de buurt. En
we hoeven maar naar Woonwijze te
bellen en het wordt geregeld.” Dat
de directeur of manager van Woonwijze ook altijd bij de vergadering
is, kan ze erg waarderen. “Als je iets
te zeggen hebt, dan kun je het ook
zeggen. Er wordt echt goed naar ons
geluisterd.”

moeder wel moeite. “Want dan moest
ik ook mannen wassen. Maar ja, dat
hoort er ook bij.”

Niet laten zitten
In haar leven vol gezelligheid is ze
altijd heel attent geweest, zoals ze
het zelf verwoordt. En nu helpt ze

mensen via haar invloed in de bewonerscommissie. “Mensen kennen mij
en spreken mij aan. Als ze mijn hulp
nodig hebben, dan kan ik ze toch
niet laten zitten? Daar ben je toch
voor als bewonerscommissie. Zo kan
ik tenminste iets voor de mensen
doen.”

Mevrouw van Esch: ‘We hoeven maar naar Woonwijze te bellen en het wordt geregeld.’

Zorgen voor elkaar
Voor mensen zorgen lijkt wel de
rode draad in het leven van ‘tante
Rie’, zoals ze door velen wordt
genoemd. Ooit als kasteleinsmeid en
als werkster, maar ook als bejaardenverzorgster en als voorzitter van
de bejaardenbond. Met haar werk
als bejaardenverzorgster had haar
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Huurders Belangen Vereniging bestaat 25 jaar

Aan tafel met het bestuur

gt dat je
Charlotte: ‘Deze tijd vraa
samen tot
om
en
vind
elkaar weet te
en.’
kom
te
en
oplossing

Dit jaar viert de Huurders Belangen Vereniging (HBV) haar vijfentwintigjarig jubileum.
Een jubileum dat te danken is aan de betrokkenheid van vele betrokken huurders. Dit jaar
kreeg de HBV een nieuw bestuur. Begin april werd dit nieuwe bestuur voorgesteld aan
alle huurders tijdens de vip-voorstelling in theater De Speeldoos. Tijd voor een rondetafelgesprek met de kersverse voorzitter Rob Hulsman, de nieuwe secretaris Gerard van den
Heuvel en lid van het eerste uur Hetty Joos. Ook Gerdie Jans Rat, adviseur participatie en
Charlotte Beukeboom, manager front office van Woonwijze schuiven aan.

Eind februari versterkten Rob Hulsman
en Gerard van den Heuvel – beiden
ook lid van de bewonersraad en de
bewonerscommissie Baarzenflats – de
Huurders Belangen Vereniging. Rob in
de rol van voorzitter en Gerard werd
secretaris. “De afgelopen jaren was
de HBV vanwege allerlei oorzaken
minder actief”, vertelt Rob. “In deze
nieuwe samenstelling zitten we nog
in de opstartfase. Zo zijn we bezig om
onze uitgangspunten vast te stellen.
Ons doel is vooral om continuïteit te
bieden en het belang van huurders zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Beleid toetsen
De HBV heeft op allerlei vlakken
inspraak- en adviesrecht. Dat is bij
wet geregeld. Woonwijze vindt een
goede huurdersvertegenwoordiging
erg belangrijk. “Wij kunnen alles wel
bedenken voor huurders, maar we willen dit beleid ook heel graag toetsen”,
benadrukt Charlotte. “De HBV kan ons
vertellen of we de juiste dingen doen,
geen zaken over het hoofd zien en of
we in het belang van onze huurders
handelen. Een HBV met daarin betrokken mensen is voor ons onmisbaar.”
Gerard reageert: “Goed overleg is de
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basis om samen verder te komen. Alleen door naar elkaar te luisteren, hoor
en wederhoor toe te passen en oog te
hebben voor elkaars belangen bereik je
dingen. Gelukkig is de samenwerking
met Woonwijze heel open, eerlijk en
transparant.”

Scherp oog
Gerdie geeft aan dat Woonwijze graag
met de voeten in de klei staat. “We
willen weten wat er leeft en speelt.

Alleen dan kunnen wij daarop inspelen.
Wat voor de een onbelangrijk is, kan
voor de ander heel belangrijk zijn. De
leden van HBV hebben een scherp oog
voor wat huurders nodig hebben en
vormen daardoor voor ons een belangrijk klankbord.” Gerard merkt op dat
huurders eerder praten tegen mensen
van de HBV dan tegen Woonwijze.
“Daar moeten we gebruik van maken.
Als ik mensen bijvoorbeeld hoor mopperen en het is relevant, dan neem ik

Hetty: ‘Het contact met Woo
nwijze is
plezierig. Je wordt netjes
behandeld en
iedereen weet waar hij aan
toe is.’

ijk dat er
Gerard: ‘Het is heel belangr
een
kan
ers
and
t
een HBV is, wan
’
wil.
ze
wat
n
doe
tie
corpora

dat mee tijdens vergaderingen. Daar
zijn wij tenslotte voor.”

Persoonlijk contact
Al bij de oprichting van de HBV eind
jaren tachtig was Hetty betrokken. Ze
verhuisde toen naar een woning van
Woonwijze aan de Vijverhof. “Ik heb
het contact met Woonwijze positief
zien veranderen. De mening van huurders werd steeds belangrijker. En sinds
een jaar of tien worden we echt overal
bij betrokken. Er is meer persoonlijk
contact, wat door de huurders wordt
gewaardeerd. En dit werkt ook het
beste. Zo wacht Woonwijze niet tot de
huurder begint te klagen, maar komen
ze al eerder in actie. Hier hebben wij
waardering voor.” Charlotte bevestigt
de omslag. “Huurdersparticipatie maakt
nu echt onderdeel uit van ons beleid.
Waar mogelijk bellen we huurders in
plaats van dat ze een brief of e-mail

Rob: ‘Als HBV willen wij een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor
Woonwijze. Met kennis van zaken kom
je tot betere oplossingen.’

krijgen. Elkaar persoonlijk even spreken
vinden wij heel belangrijk. Want onze
klanten zijn onze huurders. Zij zijn
ons bestaansrecht. Hen betrekken bij
al onze plannen is dan ook essentieel.
Fijn en goed wonen, daar gaat het
om.”

Gerdie: ‘We wille
n minder op ka
ntoor
zitten en meer
in de wijk gezie
n
worden.’

hoe Woonwijze het aanpakt. Verder
zijn er op onze voordracht twee nieuwe
leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Nu is onze eerste uitdaging om
bewonerscommissies weer nieuw leven
in te blazen. Want hoe actiever zij zijn,
hoe meer wij voor huurders kunnen
betekenen.”

Nieuw leven
Gerard werkt als vrijwilliger bij Vincentius. Hij spreekt heel veel mensen die
van weinig rond moeten komen. “De
samenleving voelt de overheidsbezuinigingen. Een groep mensen heeft het
financieel al niet makkelijk, maar ziet
ook veranderingen in de zorg op zich
afkomen. Ook dat staat op de agenda
tijdens ons overleg met Woonwijze.”
Rob vult aan: “De grootschalige renovatie in de Grote Zeeheldenbuurt is een
activiteit die de HBV intensief volgt.
We bezochten een bijeenkomst om te
toetsen of huurders tevreden zijn over

,,

Gerard Velthuizen, dir
ecteurbestuurder van Woon
wijze:

Wij zijn heel blij
met de
inzet en het werk
van
onze Huurders B
elangen
Vereniging. Voor
onze
huurders is het va
n belang
dat een bewonerso
rganisatie
een vinger aan de
pols
houdt, maar ook
voor ons
functioneren is he
t enorm
waardevol.
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De mening van huurders telt

Tiny van Hemert
Marijke Repko

Aan het woord: drie
bewonerscommissieleden
Woonwijze vindt de mening van huurders heel belangrijk.
Daarom betrekken we huurders waar mogelijk bij al onze
activiteiten. Drie betrokken commissieleden vertellen erover.
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Marijke Repko – voorzitter van de
bewonerscommissie Maasland en
lid van de bewonersraad

Tiny van Hemert – lid van de bewonerscommissie Helvoirtseweg en
lid van de bewonersraad

“Hoe lang ik al in de bewonerscommissie Maasland zit? Nou, zeker een kleine
twintig jaar. Sinds de renovatie van de
140 woningen in deze wijk in de jaren
negentig. En ik ben er nooit meer uitgegaan. Anno nu komen we bij elkaar
als er iets bijzonders is. We houden ons
bezig met algemene woonzaken zoals
gevelreiniging, het schoonmaken van
de ketels of het verven van de kozijnen. In al die jaren heb ik het contact
met Woonwijze zien veranderen. Toentertijd stond de corporatie wat meer op
afstand van de huurders. De omgang
was stijver. Zo vertelden zij huurders
over alle plannen zonder echt te vragen
wat bewoners zelf willen. Dat is nu anders. Het contact is zonder meer goed.
Er wordt van beide kanten naar elkaars
argumenten geluisterd, je kunt makkelijk je verhaal kwijt en de medewerkers
van Woonwijze denken ook met je mee.
Beide partijen stellen zich open en
eerlijk op. Dat werpt zijn vruchten af.
Kijk maar hoe Woonwijze dit jaar met
de jaarlijkse huurverhoging omgaat. De
landelijke norm was minimaal vier procent omhoog. Woonwijze besloot om
de huur voor inkomens tot 43.602 euro
te verhogen met 2,5 procent. Dat vind
ik netjes, sociaalvoelend. Ze begrijpen
goed dat er mensen zijn die het niet
makkelijk hebben. En dat mag ook wel
eens gezegd worden.”

“Toen ik in 2004 hier kwam wonen,
ben ik meteen lid geworden van de
bewonerscommissie. We organiseren
vooral activiteiten voor de bewoners
van de 27 appartementen. Er wonen
hier veelal oudere mensen en het
vergroten van het onderlinge contact
is erg belangrijk. Nu zijn we samen met
Woonwijze bezig om een koffiekamer te
realiseren. Iedereen hier drinkt graag
een kop koffie met elkaar of ze leggen
samen een kaartje. De ruimte die we
hadden, was niet geïsoleerd en slechts
afgescheiden met een gordijn. We hebben Woonwijze gebeld met ons verzoek
en na een paar keer overleg hebben zij
hun medewerking verleend. We hopen
de tweede maandag in juni de nieuwe
koffiekamer te openen. Ik ervaar dat
we heel open en eerlijk kunnen communiceren met Woonwijze. Zowel in de
bewonerscommissie als in de Bewonersraad. Natuurlijk kan niet alles, dat
is ook niet reëel, maar het lukt heel
goed om compromissen te sluiten. Dat
huurders via de bewonerscommissie en
‑raad hun mening kunnen geven, vind
ik heel belangrijk. Als je je stem kunt
laten horen, dan veranderen dingen
ook. Alleen maar blijven mopperen
heeft geen zin. Bel Woonwijze of meld
het bij de bewonerscommissie, dan
wordt het probleem veelal opgelost.”

JeanPaul Kiriwenno

JeanPaul Kiriwenno – lid van de
bewonerscommissie Lunetten en
voormalig bestuurslid van de Huurders Belangen Vereniging (HBV)
“Zo’n twee jaar geleden hebben we
de bewonerscommissie Lunetten zelf
nieuw leven ingeblazen. Met Woonwijze
waren er afspraken gemaakt over onze
inspraak over wie hier in het woonoord komt wonen. Maar omdat er geen
bewonerscommissie actief was, konden
we hierover ook niet meedenken. Nu
verloopt het toewijzen van de woningen goed. Bewoners weten weer hoe
het werkt, de onduidelijkheid is weg.
En dat is ook onze taak: alle bewoners
van de ruim honderd woningen goed
informeren over zaken die spelen. Ze
kunnen bij ons terecht met vragen
en indien nodig bemiddelen wij met
Woonwijze. Het contact met de corporatie is goed. We kunnen echt afspraken maken met elkaar. Ook het werk
van de HBV vind ik belangrijk. Want die
reageert toch namens alle huurders. Op
termijn gaan huurders veel meer merken van de invloed van de HBV dan nu
het geval is. Het nieuwe bestuur pakt
zijn taak goed op. De overlegstructuur
met Woonwijze en het uitvoeren van
het inspraak- en adviesrecht begint nu
echt vorm te krijgen.”

In actie voor
gierzwaluw en
huismus
Nu het schoolgebouw aan de Van Voorst
tot Voorststraat er niet meer staat, is er
nog minder plaats voor de gierzwaluwen
en huismussen om te nestelen. De Natuur- & Milieugroep Vught en Woonwijze
kwamen daarom in actie. Ze vroegen de
buurtbewoners of ze speciale nestkasten
aan hun dak mochten hangen. En met
resultaat, de eerste vogels zijn al gespot!

Foto Laila Willems/Woonwijze
Marja Goossens van de vogelwerkgroep van de Natuur- & Milieugroep Vught die twintig nestkasten
voor gierzwaluwen en huismussen aan huizen rondom de Van Voorst tot Voorststraat bevestigde.

Belangrijk nieuws over uw huurtoeslag!
Heeft u momenteel huurtoeslag? Neem dan even de tijd om
dit artikel goed door te lezen.
Als u huurtoeslag ontvangt, is het belangrijk dat de Belastingdienst altijd de juiste gegevens heeft om de toeslag
correct te kunnen berekenen: uw inkomensgegevens en de
huurprijs.
Huurtoeslag 2014
Per 1 juli 2014 verandert uw huurprijs.
Dit moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst. In onze eerdere brief bij
het voorstel tot huurverhoging staat
helaas een verkeerde website voor het
doorgeven van uw nieuwe huurprijs.
De juiste website is www.toeslagen.nl.
Vervolgens logt u met uw DigId in op
‘mijn toeslagen’.

Huurtoeslag 2013
Elke maand geven wij huurprijzen door
aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze gegevens. Helaas
gaat dat niet altijd goed.

Ontving u in 2013 huurtoeslag? Dan
is de kans groot dat deze gebaseerd is
op een onjuiste huurprijs. Wij raden
u aan om de huurprijs op uw voorschotbeschikking 2013 te controleren.
Is de toeslag inderdaad gebaseerd
op de oude (lagere) huurprijs? Geef
dan alsnog zo snel mogelijk de juiste
huurprijs door via www.toeslagen.nl.
Dit kunt u nog doen tot en met 30 augustus 2014. Let u hierbij op dat u de
geldende huurprijs per 1 januari 2013
doorgeeft èn de nieuwe huurprijs per
1 juli 2013. Deze vindt u terug op het
huurvoorstel 2013.

Tip: als u dan toch bezig bent, kijk
dan meteen even of voor de huurtoeslag 2014 de juiste huurprijs gebruikt
wordt. Tot 1 juli 2014 is dat de huurprijs die op 1 juli 2013 is ingegaan.

Wij helpen u graag!
Komt u er niet helemaal uit?
Twijfelt u? Geen probleem.
Wij helpen u graag!
Maakt u gerust een afspraak met een
van onze medewerkers. U kunt hiervoor bellen met: 073 - 656 23 82 of
mailen naar info@woonwijze.nl.

11

Binnenkijken bij Mari-Anne van Oortmerssen

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

erieur of
Heeft u ook een apart int
kunt ook
een speciale hobby? Dan
rubriek
u een plek krijgen in de
uzelf,
‘Op eigen wijze’. U kunt
of
den
en
maar ook buren, vri
mailtje
familie opgeven door een

te sturen naar:
briefje
info@woonwijze.nl of een
2080,
naar: Woonwijze, Postbus
5260 CB Vught.
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Zodra je binnenkomt in de knusse woning aan de Spoorlaan
kijk je je ogen uit. Overal hangen kleurrijke schilderijen,
diepzinnige gedichten en opvallende mozaïekwerken. Het
is direct duidelijk: hier woont een creatief mens. En dat is
Mari-Anne van Oortmerssen dan ook. “Ik ben opgeleid als
diëtiste, maar als ik nu opnieuw kon kiezen, zou ik naar de
kunstacademie gaan.”
Mari-Anne bracht haar jeugd door op
Goeree-Overflakkee. Ze woont bijna 25
jaar in Vught, waarvan nu zestien jaar
als huurder bij Woonwijze. Door het
werk van haar voormalige echtgenoot
belandde Mari-Anne in het Brabantse
dorp. Hier werkte ze enkele jaren bij de
thuiszorg totdat ze in 2002 werd geveld door reuma. Mari-Anne heeft het
altijd naar haar zin gehad in Vught.
Ook al woont ze aan het spoor, van de

trein heeft ze geen last. “Daar wen je
zo aan.”

Bezige bij
Het cursuscentrum Vught verwelkomt
haar al jaren als vaste klant. Hier
neemt ze deel aan allerlei cursussen
van de Stichting Anders Bezig Zijn. Zo
volgde zij lessen in yoga en marmermozaïek, van Clazien van Dijk leerde ze
kalligraferen. Nu zit ze op Italiaanse

Mari-Anne van Oortmerssen heeft het altijd naar haar zin gehad in Vught.

Leer mozaïe

ken

Heeft u inte
resse in een
mozaïekcurs
us in het
cursuscentr
um Vught?
Kijk dan op
www.abzvug
ht.nl voor
meer inform
atie.

(66)

museum’
les. Indertijd was ze actief bij Literair
Café Vught en nog steeds is ze bezig
met verhalen en gedichten. Ze zingt
bij de cantorij van de Lambertuskerk
en bij zanggroep Evergreen in Vught.
Ook is Mari-Anne actief als voorleesoma – via de bibliotheek – op een
Vughtse basisschool. “Ik heb het heel
druk met mijn hobby’s”, verklaart ze.
“Voor opruimen en schoonmaken heb
ik weinig tijd.”

ken waarin een zwart lijntje om alle
vormen is getrokken. Deze techniek
leerde ik van specialist Cor Melchers.
Hij organiseert workshops hierover in
het Dominicanenklooster in Huissen.”
De Lambertuskerk in Vught vormt het
decor van een naïef schilderij van
Mari-Anne. “Maar dat is nog niet af.”

Lambertuskerk

Het ontwerp voor de uitnodiging van
het ouderenkerstfeest in de Lambertuskerk is iets wat Mari-Anne al jaren
verzorgt. In dit oudste monument
van Vught zijn in maart enkele korte
gedichten van haar geëxposeerd. Ook
aan de talentenveiling van de kerk
Rotzooiwerk
in september draagt zij haar steentje
Aan de muur hangt een opvallend
mozaïekwerk dat Mari-Anne tijdens een bij. Dit door gelegenheidsgedichten of
cursus heeft gemaakt. “Origineel is het naïeve schilderijen te maken.
een mandalatekening met het element
Dichtbundel uitgeven
water, die ik in steen heb vertaald.
Een haiku die ik ooit maakte, is erbij Mari-Anne is altijd erg geïnteresseerd
geweest in taal. Zo begon ze haar
geplaatst: ‘zij groeit naar het licht/
geworteld in de diepte/ de waterlelie’. creatieve uitspattingen met het schrijven van gedichten. “Dat heb ik van
In dit marmermozaïekwerk komen de
jongs af aan gedaan. Toen ik haiku’s
mandala-, dicht- en kalligrafiekunst
samen.” Mari-Anne is erg enthousiast ging maken, heb ik het pas echt goed
geleerd. Dan leer je kernachtig te
over de mozaïekcursus van Jeanine
schrijven, je gedachten zo beknopt
Gerlofsma en daarvoor van Lily van
mogelijk onder woorden te brengen.”
Nunen. Onder haar leiding leerde ze
ook ‘rotzooiwerk’ maken. “Dat betekent Nu heeft ze het plan om een dichtbundel uit te brengen. Maar ze kan niet
dat je heel erg je best doet om het
zo lelijk mogelijk te maken. Dat bleek alles tegelijk. “De tuin vraagt nu veel
tijd. En eigenlijk is het huis te klein
moeilijk te zijn. De laatste mozaïekvoor alle spullen die ik heb, dus het is
cursus ging niet door vanwege het
tekort aan deelnemers. Dat vond ik wel een hele uitdaging om alles opgeruimd
te houden. Alles wat hierbinnen staat,
jammer. Misschien dat er mensen na
het lezen van mijn verhaal ook willen heeft een verhaal. Het is net een klein
museum.”
leren mozaïeken.”

Stichting Anders Bezig Zijn
ABZ biedt een veertigtal cursussen en activiteiten aan waar
800 cursisten zo’n duizend
cursusplaatsen innemen. Deze
cursussen – veelal gesubsidieerd – staan open voor alle
volwassen inwoners van de
gemeente Vught-Cromvoirt. Kijk
op www.abzvught.nl voor het
actuele aanbod. In september
starten de nieuwe cursussen.
Bent u erbij?

Kinderlijke schilderijen
In de woonkamer vechten vrolijke en
bonte schilderijen om de aandacht.
Mari-Anne typeert deze werken als
naïeve schilderkunst. “Het zijn eenvoudige, haast kinderlijke schilderwer-

13

Vip-ontvangst in de Speeldoos
De speciale avonden die Woonwijze hield voor haar
bewoners in de Speeldoos, waren een enorm succes. In
totaal ontvingen we ruim zeshonderd gasten. Iedereen ging
als een echte vip over de rode loper, inclusief fotograaf.
“Wij vinden het belangrijk om oog voor elkaar te hebben.
Met deze bijeenkomsten willen we dat nog eens extra
benadrukken.”
“Grandioos”, “Erg genoten”, “Woonwijze is er echt voor de mensen”. Zomaar
een paar reacties van bezoekers van de
bijzondere huurdersbijeenkomsten van
Woonwijze. De – laatste – voorstelling van Theatervereniging Vught, ‘Krèk
we’k wou’, zorgde regelmatig voor een
gulle lach.

Goed contact
Voor de acteurs het podium opgingen
benadrukte de directeur-bestuurder
van Woonwijze, Gerard Velthuizen, het
belang van goed contact met bewo-

ners: “Dit is een mooie manier om heel
veel mensen tegelijk te spreken en ze
daarbij ook nog een gezellige avond te
bezorgen.” Uit de vele positieve reacties bleek dat dit Woonwijze is gelukt.
“Dat vind ik echt heel bijzonder.”
De Huurders Belangen Vereniging van
Woonwijze kreeg onlangs een nieuwe
voorzitter, Rob Hulsman. Hij maakte
van de avonden gebruik om zichzelf en
de andere leden kort voor te stellen.
Hij benadrukte hierbij hoe belangrijk
het is om goed contact met elkaar te
onderhouden.

Woonwijze wil altijd helpen als
mensen in de buurt samen een
activiteit organiseren. We denken
mee, benutten onze contacten en
leveren soms ook een bescheiden
financiële bijdrage. Woonwijze
vindt het belangrijk dat mensen in
de buurt ‘Oog voor Elkaar’ hebben.
Tijdens de bewonersbijeenkomsten hebben bijna 200 mensen de
vragenlijst ‘Oog voor Elkaar’ ingevuld. De meeste mensen gaven
aan dat ze contact hebben met
hun buurtgenoten, 49 zouden wel
meer contact willen hebben. Op
de vraag ‘wat zou u willen doen
met uw buurtgenoten’ zijn heel
veel suggesties genoemd. Dank
hiervoor! We brengen ze in kaart
en kijken wat haalbaar is om uit
te voeren.

Woonwijze rolde wegens overweldigende belangstelling niet één, maar twee avonden de rode loper uit voor haar bewoners.
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Iedereen die op de rode loper op de foto is gezet, kan deze foto nog steeds
vinden op onze Facebook-pagina. Ook als u geen lid bent van Facebook kan dit
via www.facebook.com/woonwijze.

Monique Blom is een van de winnaars van onze Facebook-actie. Van onze
directeur-bestuurder Gerard Velthuizen kreeg zij bloemen en bonnen ter
waarde van 100 euro. Ook meedoen? Like Woonwijze op Facebook! U blijft
dan meteen op de hoogte van alles wat Woonwijze doet.

Alle gasten konden zich laten fotograferen op de rode loper voor een speciaal

De nieuwe voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging, Rob Hulsman,

Woonwijze-scherm. Dit leverde vrolijke momenten en fraaie foto’s op.

stelde zich voor aan de bewoners.

De voorstelling ‘Krèk we’k wou’ speelde zich af op een camping waar één kam-

Woonwijze ontving achteraf veel bedankjes van bewoners die zeiden dat ze

peerder wel heel erg zijn eigen stempel drukte op de vakantievierders.

genoten hadden van de bijzondere avond.

15

10 procent korting met de Woonwijze voordeelpas

Voordelig tafelen bij De Rosier
“Wij doen waar de Belgen goed
in zijn”
Al jaren genieten Vughtenaren van
de heerlijke gerechten en gezellige
ambiance van diner-café De Rosier.
Een eetcafé annex restaurant in Belgische sferen. Huurders van Woonwijze profiteren hier extra voordelig
van traditionele Vlaamse gerechten
en de mooiste bieren van onze
zuiderburen. Want met de Woonwijze
voordeelpas krijgt u 10 procent korting op het eten van lunch of diner.
De Rosier zit aan de Helvoirtseweg in
Vught. Het staat ook bekend als ‘het
laatste café voor Antwerpen’. Frederik
van de Leest is de eigenaar. Hij
creëerde de warme, huiselijke sfeer
die zo typerend is voor De Rosier.
“Toen ik in 2010 deze zaak overnam,
wilde ik nog meer de ongedwongen
sfeer van België uitademen. Niet
alleen in de inrichting, maar ook in
de gerechten. En we merken dat dit
onze gasten erg aanspreekt.”

Belgisch bier met tapas
Van beekforel, sliptongetjes en asperges op Vlaamse wijze tot entrecote met trappistenkaas, Gentse stoverij en een vegetarische pasta. De
Rosier biedt voor ieder wat wils. Ook

worden er verschillende driegangenmenu’s en een wisselende dagschotel
geserveerd. Vorig jaar introduceerde
Frederik BapaZ in Nederland: Belgisch bier met tapas. “BapaZ is een
leuke aanvulling op de bestaande
kaart”, legt Frederik uit. “Het is een
concept dat inspeelt op de trend van
shared dining. BapaZ kan als lunch,
borrel of diner. Zo kun je proeven
van een Westmalle, De Koninck of La
Chouffe van de tap met daarbij een
kaaskroketje, een frietzakje of een
Vlaams ribke. Voor wie wil kunnen
we ook een passende wijn of ander
drankje serveren.’

Betaalbare kwaliteit
Dat hij als betrokken ondernemer
iets extra’s biedt aan de huurders
van Woonwijze is een zeer bewuste
keus. “Met deze aanbieding bereiken
we veel huishoudens in Vught. Het
voordeel is dat ik ook kan meten
of het iets oplevert. En dat doet
het. Want regelmatig verwelkomen wij huurders van Woonwijze in
ons eetcafé. We bieden een goede
prijs-kwaliteitverhouding. Zo zijn de
gerechten betaalbaar en van een zeer
goede kwaliteit. Dat vinden we ook
belangrijk. Wij doen waar de Belgen
goed in zijn.”

Inmiddels kan er bij De Rosier
meer dan alleen eten en drinken.
Het is mogelijk om te boeken
voor een receptie, vergadering,
bruiloft of borrel. Achter de
huiskamer is er een gezellige
ruimte beschikbaar voor besloten
gezelschappen. Wilt u een hapje
gaan eten? Reserveer dan van
tevoren op 073-6841255.

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 073 644 75 72 of mail naar
service.denbosch@jansen-huybregts.nl.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
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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