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De juiste
dingen doen
Voor u de juiste dingen doen. Daarvoor zijn we er
als corporatie. We zoeken waar het kan actief het
gesprek op. Niet alleen met huurders, maar ook met
de gemeente en andere instanties die eraan kunnen
bijdragen dat u nog plezieriger woont. Denk aan de
samenwerking met de mantelzorgconsulenten van
WegWijs+, de coördinator kinderarmoede en uiteraard
de Huurders Belangenvereniging. U leest hier meer
over in deze najaarseditie van het Woonjournaal.
Ook maakt u kennis met Elvire, die door ziekte al jaren
aan bed gebonden is. Ondanks dat richtte zij Stichting
Aladin op om elkaar te helpen dromen te vervullen. In
de rubriek Beste buren leest u hoe Johanna, Marij en
Jeanne hun woonplezier vergroten in het Vughtse Hart.
En meneer Smulders vertelt hoe een automatische
externe defibrillator (AED) het leven van zijn vrouw
redde. Nu hangt er ook een AED-buitenkast bij het
woongebouw Mariaplein waar hij woont. Dat en nog
veel meer in dit Woonjournaal.
Veel leesplezier!

n in
Heeft u ideeën voor artikele
da
ze n naar
het Woonjournaal? Mail jze.nl.
I.tersteeg@woonwi

2

10

Mantelzorgconsulenten

Oog voor
elkaar

22

5

9

Recht uit
het hart

INHOUD
Kort nieuws
Recht uit het hart
Beste buren
Privacy
Mantelzorgconsulenten
Reportage Hartveilig
Duurzaamheid
Samen het verschil maken
Kort nieuws
De mensen van Woonwijze
Oog voor elkaar
Voor-na

Privacy

Beste buren

19

6

Kort nieuws

4
5
6
9
10
12
14
16
19
20
22
24

COLOFON

Uitgave: 28e jaargang, september 2018
Het Woonjournaal is een uitgave van
Woonwijze en wordt in een oplage van 3.200
stuks gratis verspreid onder de huurders.
Coördinatie: Woonwijze, Vught
Tekst: Woonwijze, Vught en Maer TexxT, Breda
Vormgeving: Oranje boven, ’s-Hertogenbosch
Druk: NPN drukkers, Breda
Fotografie: Laila Willems, Tilburg

3

Kort nieuws

Proef

Onderhoud, wat
vindt u belangrijk?

De 22 woningen aan de Klaproosstraat in Vught waren toe
aan onderhoud. Normaal kijkt Woonwijze wat nodig is en die
werkzaamheden voeren we dan uit. In de Klaproosstraat
draaiden we het eens om. Als proef. We zochten de bewoners op,
klapten een tafel uit, zetten hapjes en drankjes neer en stelden
de vraag: wat vindt u dat er moet gebeuren aan onderhoud?
Wij wilden graag weten of bewoners andere dingen belangrijk
vinden dan wij. In kleine groepjes vertelden de huurders van de
twee eengezinswoningen en de twintig appartementen wat ze
graag verbeterd wilden zien. Een nettere voortuin en een nieuw
douchescherm waren een paar wensen die werden genoemd.
Leuke manier van kennismaken
Na afloop gaven de bewoners aan dat ze het heel leuk
vonden om zo met elkaar in gesprek te gaan. Onze
ervaring was ook positief. Want door goed te luisteren
naar de onderhoudswensen van huurders kunnen wij
beter inspelen op wat mensen echt nodig vinden. Het
mooie was dat buren die nog geen contact hadden,
nu ook kennismaakten met elkaar. Dat ging zo
goed dat er direct afspraken werden gemaakt om
bijvoorbeeld samen vaker het trappenhuis en de hal
te vegen.
Welke persoonlijke wensen meegenomen kunnen
worden tijdens de onderhoudswerkzaamheden,
zijn we aan het onderzoeken. En we bekijken of we
bij andere onderhoudsprojecten misschien ook zo
kunnen werken.

‘Het mooie was dat
buren die nog geen
contact hadden, nu
ook kennismaakten
met elkaar’
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In de rubriek
‘Recht uit het hart’
vertellen bewoners hun
verhaal. Wat vinden ze
belangrijk? Hoe zijn
ze betrokken bij hun
omgeving? Dit keer
Elvire van Vlijmen.
Vanuit een aangepaste
woning in de Jan van
Amstelstraat in Vught
zette zij Stichting
Aladdin op.

Recht uit het hart

Elkaar helpen om
dromen te vervullen
Al zeventien jaar is Elvire aan bed
gebonden door een auto-immuun
ziekte. De eerste jaren waren het
zwaarst. Ze voelde alleen maar
vreselijke pijn en had moeite de
situatie te accepteren. Langzaam
ging de knop om. Ze besloot om te
kijken naar wat ze nog wél kon.
En door zo te denken werd ze een
blijer mens. Nu zet ze zich in via
Stichting Aladdin om mensen
gelukkiger te maken.

‘Als je geluk
uitdeelt,
ontvang je
geluk terug’

Waardevol
“Vroeger hield ik mij al bezig met
filosofische levenslessen. Hoe maak
je jezelf gelukkig? Ik heb mijn focus
kunnen verleggen door te kijken naar
mijn mogelijkheden zoals kinder
verhalen schrijven, mensen inspireren,
lesgeven en lotgenotencontact.
Deze talenten gaven mij een nieuwe
waardevolle invulling van mijn leven.
Dus ik zocht naar een manier hoe
mensen elkaar gelukkig kunnen
maken. Want als je geluk uitdeelt,
krijg je ook geluk terug.”
Wenslamp
“Van een tante kreeg ik ooit een
lampje dat leek op de wonderlamp
van Aladdin. Ik fantaseerde erover
hoe mooi het zou zijn als ieder mens
op de wereld drie wensen zou kunnen
doen. Eenvoudige, realiseerbare
wensen. Zoals leren muziek maken,
computeren of koken. En wie kan
deze wensen vervullen? Iedereen!
We hebben allemaal onze talenten en
interesses. Als we elkaar belangeloos
helpen om dromen te vervullen, dan
kan iedereen gelukkig zijn. Jong, oud
of beperkt. Zo werd Stichting Aladdin
geboren.”

Gelijk zijn
“De eerste activiteit van Stichting
Aladdin is WishLink.nl, een website
waar je een wens kunt invullen en
direct ook je talent. Dit is een leuke
manier om elkaar te leren kennen.
Je vraagt iets en je wens wordt
belangeloos vervuld door iemand
met een talent en vice versa.
Een verbinding tussen mensen,
waarbij vaardigheden gratis met
elkaar worden gedeeld. Dit is het
grote verschil met andere goede
doelen, die doorgaans alleen geven
aan iemand met een hulpvraag.
De afhankelijke tegenover de gever.
Bij WishLink gaat het geven en
ontvangen gelijk op, je doorbreekt
de afhankelijkheidspositie.”
Vrijwilligers nodig
“Reizen is voor mij lastig. Daarom
zoek ik nog naar handen die mij
kunnen helpen met het uitbouwen
van WishLink. Er zijn vrijwilligers
nodig om bijvoorbeeld voorlichting
te geven op scholen, bij bedrijven en
in verzorgingshuizen. Maar ook om
ouderen te helpen met het invullen
van een wens en een talent en om
de website overal bekend te maken.
Mensen die vrijwilliger willen worden,
kunnen mij mailen: info@wishlink.nl.”
Gelukkig
“Sinds dit najaar is wishlink.nl voor
iedereen toegankelijk. Eerst alleen in
Vught, maar in de toekomst hopelijk
overal in Nederland. Het is mijn
droom om een soort Facebook te
hebben, maar dan met een hart in
plaats van een face. Gratis geluk is
er voor iedereen. Je moet alleen
zelf de eerste stap zetten.”
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Beste buren
Gezelligheid, vriendschap
en zorg voor elkaar. Het zit
allemaal onder één dak in het
Vughtse Hart aan de Secr. van
Rooijstraat. Jeanne, Marij en
Johanna vertellen hoe het fijne
burencontact hun woongenot
vergroot.

Johanna (78)
Gezellig wonen
“Ik ben negen jaar weduwe
en mijn zoon, die naast mij
woonde, overleed in 2011. Dat
was voor mij het moment dat ik
wilde verhuizen. Ik wilde in een
huurappartement gaan wonen,
zodat ik me geen zorgen hoefde
te maken over onderhoud. Het
liefst een appartement op de
begane grond. Geen denken aan
dat ik op de derde verdieping ging
wonen. En wat denk je wat ik via
Woonwijze kreeg aangeboden?
Een appartement op de derde
verdieping! Maar ik heb nu het
mooiste uitzicht van iedereen.
Voordat Marij een woning kreeg
toegewezen, wist ik al dat ik in het
Vughtse Hart een appartement
had. Het is heel bijzonder dat

6

Marij en ik na veertig jaar
vriendschap nu naast elkaar
wonen. Jeanne woont op de
begane grond. Ik kende haar wel
al van gezicht, we zwaaiden naar
elkaar. Het is hier zo gezellig
wonen. Dat is echt belangrijk voor
je woonplezier.
Toen iedereen hier net woonde,
heeft Woonwijze een feest
georganiseerd om elkaar te leren
kennen. Iedereen was aanwezig:
de bewoners van zowel de 17
huurappartementen als de 32
koopwoningen. Het feest was heel
goed verzorgd. Het beviel zo goed
dat wij een jaar later op eigen
initiatief een tuinfeest hebben
gegeven. En de bewoners van de
koopwoningen het jaar erop. Zo
wisselen we de organisatie ieder
jaar af, inmiddels al vier jaar.
Ik vind het prettig dat we zo goed
met elkaar overweg kunnen. We
overlopen als buren elkaar niet,
maar kunnen wel een beroep op
elkaar doen als het nodig is. Zeker
naarmate je ouder wordt, zijn
zulke contacten waardevol. Ik heb
twee jaar geleden een dubbele
longontsteking gehad. Dan is het
heel fijn dat er een beetje op je
gelet wordt en dat je verwend
wordt met soep, thee en wat
aandacht. Vereenzamen doe je
hier niet.”

Marij (78)

‘Het samenzijn
is heel belangrijk
voor het contact
onderling’

Feestjes
“Mijn man heeft een longziekte
en traplopen is niet meer aan
de orde. Daarom keken we uit
naar een appartement. We willen
zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Vanaf hier kan
ik later met mijn rollator zo de
supermarkt inrollen. Het was
nog even spannend of wij in het
Vughtse Hart een appartement
toegewezen kregen, maar
we hadden geluk. Ellen van
Woonwijze bracht ons het goede
nieuws. Het is dat er een bureau
tussen ons in stond, want ik kon
haar wel knuffelen. Tijdens de
bouw mochten wij een keer kijken
en toen ik binnen stond, voelde ik
mij meteen thuis.
Toen duidelijk was wie waar
kwam wonen, organiseerde
Woonwijze een feestelijke
sleuteloverhandiging voor de
nieuwe bewoners. De rode
loper werd uitgerold en zelfs de
burgemeester kwam langs. Met
taart, bloemen en ballonnen was
het feest compleet.

Om het jaar organiseren wij
met enkele bewoners een
tuinfeest, waarbij de bewoners
van de koopwoningen ook
worden uitgenodigd. Ik stop
dan een uitnodiging in de
brievenbus waarmee ze via een
afscheurstrookje kunnen laten
weten of ze willen komen. We
houden het feest op ons pleintje,
dat is zo’n fijne plek. Verder
hebben we met onze bewoners
jaarlijks een barbecue. En met
kerst een borrel in de hal. Vanuit
Woonwijze krijgen we ieder jaar
een klein budget vanuit het fonds
Oog voor Elkaar. We hebben
daar al eens een band van laten
komen. En de eerste keer is er
een kerstboom van gekocht voor
in de gezamenlijke ruimte, die we
dan ook samen optuigen. De een
neemt koffie mee en de ander een
borrel.
Het samenzijn is heel belangrijk
voor het contact onderling. De
sfeer is heel vriendelijk, er is
belangstelling voor elkaar. Dat is
heel prettig. En het werkt. Want
ieder doet zijn deel. Als ik een
groepsmailtje of -appje stuur met
de vraag om de volgende dag het
plein aan te vegen, dan zijn er
altijd behulpzame buren. De een
ruimt op, de ander veegt. Zo doen
we dat.”
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Jeanne (65)

‘Tijdens de
vakantie geef
ik de plantjes
water van de
vakantiegangers’

Zorg voor elkaar
“Vanaf de bouw was ik
al nieuwsgierig naar het
appartementencomplex. Mijn
man Harry maakte zelfs foto’s
van de bouw. We wilden beiden
graag verhuizen, want we zijn
allebei ziek geweest. We waren
toe aan een appartement.
Wij hoopten al dat Woonwijze
huurappartementen zou
aanbieden in het Vughtse Hart en
dat gebeurde ook! Achteraf gezien
wonen we in het appartement,
aan de kant van de Vliertstraat,
waarvan mijn man toen foto’s
heeft gemaakt.
Marij en Johanna kende ik al.
Vroeger woonden we in dezelfde
buurt en zwaaiden we naar
elkaar. De moeder van Marij en
mijn moeder zijn nichten. En nu
wonen we samen in dit complex.
Het contact tussen ons is heel
leuk. Met de andere bewoners
ook trouwens. De jongste hier
is 56 jaar en de oudste 86. We
houden bij elkaar een oogje
in het zeil. Tijdens de vakantie
geef ik de plantjes water van de
vakantiegangers. Er zijn ook een
paar buurvrouwen die ik bijzonder
in het oog houd. Daar kijk ik
’s morgens even of de gordijnen
opengaan. Ik stap niet meteen
binnen, hoor. Dat is gewoon zorg
voor een ander.
Omdat het onderlinge contact
zo goed is, hebben we al veel
feestjes gehad. En ook dat doen
we samen. De organisatie,
het meebrengen van spullen
en opruimen. En Woonwijze
stelt hun berging beneden
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beschikbaar voor onze spulletjes
zoals de kerstboom. Dat is
echt heel fijn. Je hoeft ze
maar te bellen en ze komen,
een superorganisatie. En het
gezamenlijke pleintje is zo
gezellig. We zoeken elkaar
daar op. Soms ga ik met mijn
kleinkinderen daar picknicken.
Komen er andere buren even bij
zitten. Heel leuk!
En dan hebben we Harry nog,
mijn man. Hij staat graag
klaar voor anderen door te
klussen waar nodig. Ook
houdt hij het pleintje bij. Met
zoveel alleenstaande vrouwen
hier wordt het dan ook erg
gewaardeerd. We kunnen hier
niet beter zitten.”

Privacy

Woonwijze gaat
zorgvuldig om met
uw gegevens
De komst van de privacywet is een van de meest besproken
onderwerpen van de laatste tijd. Hoe gaat Woonwijze om
met uw persoonsgegevens? Richard van der Giessen van
Woonwijze legt uit.
“Om de wet goed te kunnen uitvoeren, hebben wij ons laten
informeren door specialisten. Woonwijze beschikt over veel
persoonlijke gegevens van huurders. De nieuwe wet zegt dat
organisaties toestemming aan hun klanten moeten vragen om
deze gegevens te bewaren. Als er een zogenaamde ‘rechtmatige
grondslag’ is om de gegevens te bewaren, hoeft dat niet. Dit
is zo bij een huurovereenkomst omdat hiervoor nu eenmaal
persoonlijke gegevens nodig zijn. Daarom hoefden wij niet alle
huurders om toestemming te vragen.”

Vertrouwelijk
“Als maatschappelijke organisatie hebben wij het altijd
al belangrijk gevonden om vertrouwelijk om te gaan met
klantgegevens. De nieuwe wet scherpt dit aan. We hebben
onze medewerkers gevraagd goed op te letten: vergrendel je
computerscherm als je je werkplek verlaat, laat geen gevoelige
informatie op het bureau liggen, doe de kasten op slot, dat
soort dingen. En we maken geen kopieën van legitimaties
meer. Een eenmalige controle van het paspoort, rijbewijs of
identiteitsbewijs is voldoende. Daarnaast hebben we gekeken
hoe ons computersysteem is beveiligd, zodat hackers geen kans
krijgen.”
Veilig
“Woonwijze doet er alles aan om persoonlijke gegevens
veilig te bewaren en te beschermen. Als we informatie moeten
delen met andere partijen leggen we hier afspraken over vast
in een verwerkersovereenkomst. Op de website staat onze
privacyverklaring, waarin duidelijk staat welke gegevens we
hebben, wat we ermee doen en hoelang we die bewaren. Wij
gaan zorgvuldig om met uw gegevens.”

Richard van der Giessen

Nieuwe privacywet
Sinds 25 mei 2018 is er een
nieuwe privacywet. De officiële
naam is Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet geldt voor
heel Europa. Zo heeft u nu meer
rechten om te weten welke
gegevens van u verzameld zijn,
hoe lang die worden bewaard
en met wie ze zijn gedeeld.
Alle overheden, gemeentes,
organisaties en bedrijven
moeten zich houden aan deze
regels. Dus ook Woonwijze.
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Mantelzorgconsulenten

Mantelzorgconsulenten Wegwijs+

Een luisterend oor voor jong en oud
Mantelzorgers bieden zorg aan mensen in hun directe omgeving,
maar wie zorgt er voor de mantelzorgers? Sinds april vorig jaar
bieden Geja de Vree, Betty van Opstal en Ilse van Dinteren,
mantelzorgconsulenten van Wegwijs+, ondersteuning op maat.
Met praktische oplossingen en een luisterend oor.

Geja de Vree
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“In het eerste jaar hebben we
contacten gelegd met welzijnsorganisaties, huisartsen, therapeuten en woningcorporaties zoals
Woonwijze”, vertelt Geja. “Veel
mantelzorgers zijn overbelast en
staan onder grote druk. En vaak
durft een mantelzorger niet om
hulp te vragen. Daarom vinden we
het belangrijk dat mensen in de
omgeving van de mantelzorger en

de professionele zorgwereld ons
weten te vinden.”
Zieke ouder helpen
Om die reden zaten de dames
met Woonwijze aan tafel om de
woonconsulenten te leren hoe ze
kunnen opmerken dat een mantelzorger overbelast is. Betty: “Het
is soms lastig te herkennen als
een mantelzorger ‘overloopt’. De
moeilijkst zichtbare groep mantelzorgers zijn kinderen. Sommigen
zijn mantelzorger zonder dat ze
het weten. Zij vinden het normaal
om een zieke ouder te helpen met
boodschappen doen, eten maken
en het huishouden.

Als deze kinderen voortdurend
hulp bieden die verder gaat dan
wat andere kinderen van hun leeftijd thuis doen, is dat mantelzorg.
Voorlichting op scholen vinden wij
dan ook belangrijk, zodat wij ook
die jongeren bereiken en ondersteuning kunnen bieden.”
Aandacht doet wonderen
Wanneer er een melding
Betty van Opstal
binnenkomt, ondernemen de
mantelzorgconsulenten direct
actie. Geja: “Als de mantelzorger het goed vindt, gaan we op huisbezoek.
We bekijken dan de situatie ter plekke en we luisteren waar de knelpunten liggen. Het is maatwerk, een pasklare oplossing hebben we niet.
Iedere situatie is weer zo anders.” Ilse vult aan: “Het doel is om tot een
oplossing te komen waar de mantelzorger echt iets aan heeft. Dit kunnen praktische dingen zijn: maatschappelijke hulp inschakelen, helpen
met administratieve regelzaken of een vrijwilliger regelen die voortaan
de wekelijkse boodschappen doet. Maar ook voor een luisterend oor kan
een mantelzorger bij ons terecht. Aandacht en erkenning doen wonderen om de zware taak vol te kunnen houden.”
Toekomst
Vught kent al de Dag van de Mantelzorg, de jaarlijkse verwendag
voor de mantelzorger. Alle mantelzorgers worden die dag in de watten
gelegd. Maar Betty, Ilse en Geja willen meer. De consulenten streven
ernaar dat alle mantelzorgers in Vught en omgeving weten dat zij er
voor hen zijn. Ilse: “Woonwijze is voor ons een belangrijke schakel,
waardoor wij meer in beeld komen bij huurders. Wat dat betreft maakt
Woonwijze de weg voor ons vrij. De woonconsulenten signaleren,
waarna wij in actie komen. We verwachten dat we de samenwerking
met Woonwijze in de toekomst verder uitbreiden, zodat we nog meer
mantelzorgers kunnen helpen.”

Bent u...
… een mantelzorger die wel wat hulp kan gebruiken?
…e
 en vrijwilliger die een (overbelaste) mantelzorger
graag een hart onder de riem steekt?
…e
 en ervaren mantelzorger – jong of al wat ouder –
die de mantelzorgconsulenten van advies wil voorzien?

Niet alleen
volwassenen
zijn mantel
zorger; sommige
kinderen
zijn mantel
zorger zonder
het te weten

Wat is een
mantelzorger?
Veel mantelzorgers weten
niet dat ze mantelzorger
zijn. Het overkomt ze,
omdat ze nu eenmaal een
band hebben met degene die zorg nodig heeft:
een ouder, een kind, een
buur. Ze doen het gewoon,
soms 24 uur per dag. En
ze kunnen er niet zomaar
mee stoppen.
Zorgt u langer dan drie
maanden meer dan acht
uur per week voor een
ander? En gaat deze zorg
verder dan wat je normaal
gesproken voor elkaar
zou doen? Dan bent u een
mantelzorger.

Neem dan contact op met de mantelzorgconsulenten
via 073-658 07 50 of wegwijs@vught.nl
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Hartveilig

Elke minuut telt

AED-kastje bij
woongebouw Mariaplein
Legenda

AED_BUITEN
Locatie

01 Gymzaal kerkweg
02 IJzeren Man
03 Brasserie 155
04 Atletiekver. Prins Hendrik
05 Fort Isabella
06 Hotel van der Valk

Dat een automatische externe defibrillator (AED) levens redt, weet de
heer Smulders (90) als geen ander. Twintig jaar geleden kreeg zijn
vrouw een hartstilstand en met behulp van een AED kreeg hij haar
hart weer op gang. “Ze is er prima uitgekomen, daar hebben we veel
geluk mee gehad.”
07 App. complex Woonwijze
08 Kasteel Maurick
09 Rabobank

10 Gemeentekantoor
11 De Rosier
12 Martinihal

13 Bouwbedrijf Hazenberg
14 Brandweerkazerne/Bor

15 Huisartsenpraktijk Pax en Bonum
16 Huisartsenpraktijk Felix Schollaart
17 Fysio Company
18 Appartementencomplex Blok C - 71

Sinds juni hangt er een AED-buitenkast bij het woongebouw
Mariaplein, waar meneer Smulders al zeventien jaar woontGFGFen sinds
F
G
kort beheerder van is. Als oud-verpleegkundige en voormalig
F hoofd van
G
F
G
de ambulancedienst nam hij symbolisch de kast in ontvangst.
“Als je
F
G
F
G
naar de leeftijdsgrens kijkt, lopen we hier een risico. Het is heel
fijn dat
F
G
F
G
er nu een AED is. Want als je er snel bij bent, binnen zes minuten,
stijgt
F
G
F
G
de overlevingskans fors.” De AED helpt een hart met een abnormale
F
G
F
G
of ontbrekende hartslag weer over te gaan op een normaal GFritme
F
G
F
G
(defibrilleren).
19 Tennispark Woburn

Locatie

01 Loverensestraat 11

02 Marktveldpassage 26
03 Vliertstraat 4

04 Leeuwensteinplein 5
05 Boxtelseweg 26A
06 Repelweg 6

07 Molenstraat 2

08 Industrieweg 26A
09 Cingel 1

10 De Ketting 1A

11 Laan van Voorburg 13
12 Hogedwarsstraat 3
13 Kraaiengatweg 6

14 Helvoirtseweg 189
15 Zonneweilaan 20
16 De Bus 2

G
F
F
G

‘Als je naar de
leeftijdsgrens
kijkt, lopen we
hier een risico.
Het is heel fijn
dat er nu een
AED is’

17 De Kikvorsch 5
18 Kapellaan 38

Op negentien plekken
De plaatsing van deze AED maakt deel uit van het plan van de gemeente
Vught om heel de gemeente ‘hartveilig’ te maken. Met een bijdrage
van het Rode Kruis zijn op veel plekken in Vught AED-buitenkasten
opgehangen. In totaal hangen er nu negentien AED’s en daarmee is de
gemeente hartveilig. Dit betekent dat er overal binnen een straal van
vijfhonderd meter minstens één AED beschikbaar is om in te zetten bij
een hartstilstand. Deze AED’s zijn dag en nacht beschikbaar. Verder zijn
er nog meer dan vijftien AED’s in een binnenkast aanwezig.
Hoe werkt het?
Als iemand een hartstilstand heeft, is het van levensbelang om direct
112 te bellen. De centralist van 112 stuurt burgerhulpverleners
(vrijwilligers in de buurt) een bericht via de app. Daarin staat waar
de dichtstbijzijnde AED te vinden is en wat de code is om de kast te
openen. Hierdoor kunnen de reanimatie en defibrillatie zo snel mogelijk
starten.
Een succesvolle reanimatie hangt niet alleen af van een snel
inzetbare AED, maar ook van voldoende getrainde hulpverleners.
En dat zit goed in Vught. De gemeente kan een beroep doen op 230
burgerhulpverleners. Ook meneer Smulders leerde een paar bewoners
in zijn appartementengebouw hoe ze moeten reanimeren en een
AED gebruiken. “Als ambulancemedewerker heb ik zelf vaak moeten
reanimeren. Ook gaf ik reanimatiecursussen. Die kennis heb ik nu
overgedragen.”
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Legenda
AED_BUITEN

6

Locatie
01 Gymzaal kerkweg
02 IJzeren Man
03 Brasserie 155

4

04 Atletiekver. Prins Hendrik

7

05 Fort Isabella
06 Hotel van der Valk

1

07 App. complex Woonwijze

15
F
G

08 Kasteel Maurick

9GF 02
F
G
03 GF
10GF

11

3

01

09 Rabobank

8

18

10 Gemeentekantoor
11 De Rosier

04

F
G

12 Martinihal

2
19

13 Bouwbedrijf Hazenberg

14
F
G

14 Brandweerkazerne/Bor

05
F
G

12

15 Huisartsenpraktijk Pax en Bonum

06

16 Huisartsenpraktijk Felix Schollaart

F
G

F
G
13

17 Fysio Company

09

08
F
G

18

15

19 Tennispark Woburn

14
10 GF

16

18 Appartementencomplex Blok C - 71

F
G

Locatie

12
F
G
11
F
G

17

±

13

AED locaties in de
gemeente Vught

F
G

17
F
G

16
F
G

RM 02-05-2018

In het kantoor van Woonwijze hangt
ook een AED-apparaat.

G
F
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G

01 Loverensestraat 11
02 Marktveldpassage 26
03 Vliertstraat 4
04 Leeuwensteinplein 5
05 Boxtelseweg 26A
06 Repelweg 6
07 Molenstraat 2
08 Industrieweg 26A
09 Cingel 1
10 De Ketting 1A
11 Laan van Voorburg 13
12 Hogedwarsstraat 3
13 Kraaiengatweg 6
14 Helvoirtseweg 189
15 Zonneweilaan 20
16 De Bus 2
17 De Kikvorsch 5
18 Kapellaan 38

Overlevingskans
Elke dag overlijden er 35 mensen buiten het ziekenhuis
aan een hartstilstand. Vaak gebeurt dat in en rond het
huis. Bij reanimeren en defibrilleren met de AED binnen
zes minuten is de overlevingskans groot. Snelle hulp en
een AED op korte afstand zijn dus van levensbelang.
Op de kaart vindt u de AED’s in Vught.

Registreer uw AED
De Hartstichting wil dat overal in Nederland, binnen
zes minuten, een AED beschikbaar is. Daarom willen zij
zoveel mogelijk AED’s registreren.
Heeft uw bedrijf of organisatie een AED? Meld deze dan aan
bij www.hartslagnu.nl en laat weten op welke tijden uw AED
beschikbaar is.
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Duurzaamheid

Duurzaamheid belangrijk uitgangspunt voor nieuwe
Grote Zeeheldenbuurt

‘We betrekken bewoners erbij,
zij gaan hier straks wonen’
Duurzaamheid, luisteren naar bewoners en hen betrekken bij het beleid. Voor Woonwijze
is dat erg belangrijk. Maar hoe doe je dat? Onze vastgoedspecialist Peter van den Berg
legt uit hoe hij te werk gaat bij de herstructurering van de Grote Zeeheldenbuurt.

Op dit moment worden de puntjes op de i gezet
voor het voorlopig ontwerp van de nieuwe Grote
Zeeheldenbuurt. Architect Mulleners + Mulleners
werkt hiervoor samen met landschapsarchitect
Buro Lubbers uit Vught.
“We betrekken bewoners er nauw bij. Zij gaan hier
straks wonen. Zo hebben ze hun mening gegeven
over de woningplattegronden en de inrichting van
het gebied. Er werden serieuze vragen gesteld over
bijvoorbeeld veiligheid en toegankelijkheid voor
rolstoelen”, zegt vastgoedspecialist Peter van den
Berg van Woonwijze. De mening van de huurders
doet er absoluut toe, benadrukt hij. “Zo vroegen zij
hoe het zat met uitlaatplekken voor honden. Daar
hadden wij nog niet aan gedacht en dat pakken we
zeker op.”
Hergebruik
Als alles volgens planning verloopt begint, begin
volgend jaar de sloop van de woningen. “Daarvoor
14

moeten we eerst de leegstaande woningen
‘onklaar maken’. Dat doen we onder andere door de
cv-ketel eruit te halen.” De sloper wordt uitgekozen
op duurzaamheid. “Kwalitatief goede spullen die
overblijven zoals binnendeuren nemen zij van ons
over en worden tegen lage prijzen verkocht.
Hiermee bespaar je kosten en het hergebruik van
goede materialen is beter voor het milieu.”
Dag voor bewoners
Er is meer dat een tweede leven verdient.
“Op het terrein waar De Globe stond, willen
we straks een soort parkhuisje waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Dat denken we te maken
van kozijnen en ander hout van de gesloopte
woningen.” De Piet Heinstraat gaat straks
verdwijnen, dus dat betekent dat er veel klinkers
over zijn. “Die gebruiken we voor de nieuw aan
te leggen parkeerplaatsen.” De huurders van
Woonwijze worden niet vergeten.

“We willen een dag organiseren waarop bewoners van Woonwijze
kunnen kijken of ze nog materialen zoals een binnendeur,
terrastegels en schuttingdelen uit de huizen of tuinen kunnen
gebruiken in hun eigen woning.”
Aardgasloos
Woonwijze wil de wijk aardgasloos maken. “Dat is een wens
van ons en van de gemeente. Daarmee wordt de Grote
Zeeheldenbuurt de grootste aardgasloze wijk van Vught”, zegt
Peter van den Berg. Hoe dit gedaan wordt, is nog niet helemaal
duidelijk. “Er zijn verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld
zonnepanelen plaatsen en alles elektrisch doen, zoals bij de
IQ-woningen aan de Esschestraat. Het kan met warmtepompen,
bodemwarmte, een ander soort gas of een combinatie van deze
dingen.”
Maar het gaat niet alleen om duurzaamheid. “Gebruiksgemak telt
zeker ook mee. Het moet wel simpel zijn.” Ervaringen van andere
corporaties en van eerdere projecten van Woonwijze op dit
gebied, zoals bij de IQ-woningen en de passiefhuizen, worden dan
ook goed bekeken. “Zo komen we samen tot het beste resultaat.”

Een boek over de Grote Zeeheldenbuurt
Goed afscheid nemen van de buurt waarin je misschien
wel bent opgegroeid of waar je je lang hebt thuis
gevoeld, is niet altijd makkelijk. We hebben daarom de
bewonerswerkgroep gevraagd wat zij een goede manier
vinden om dat te doen. De groep gaf aan graag een boek
te willen. Dit wordt gemaakt voor en door bewoners van
Woonwijze en moet een tastbare herinnering worden vol
met verhalen en foto’s.
Heeft u nog mooie foto’s van de Grote Zeeheldenbuurt
of een goed verhaal? Laat het ons vooral weten, dan
brengen we u in contact met de werkgroep.
U kunt hiervoor contact opnemen met
Gerdie Jans Rat. Zij is bereikbaar
via g.jansrat@woonwijze.nl of
(073) 656 23 82.

Feiten
- Er worden 78 woningen gesloopt,
hiervoor komen er 152 terug.
Dit is inclusief de 11 al gebouwde
woningen aan de Esschestraat.
- Er komen verschillende woningtypes,
zoals voor kleine gezinnen en
alleenstaanden.
- Er worden alleen huurwoningen
gebouwd.
- Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn
belangrijke uitgangspunten voor de
nieuwe wijk.
- De Huurders Belangenvereniging en
de Bewonerswerkgroep zijn nauw
betrokken bij de beslissingen voor de
nieuwe wijk.

- In acht huizen wonen nog huurders
van Woonwijze, waarvan er vijf al
een nieuwe woning hebben gevonden.
De overige drie hebben urgentie en
krijgen hulp bij het zoeken naar een
geschikte woning. Tot uiterlijk
30 november hebben ze hiervoor
de tijd.
- Volgens het sociaal plan
krijgen mensen die in de Grote
Zeeheldenbuurt woonden de
mogelijkheid om terug te keren.
- Het kiezen van een bouwbedrijf begint
na de bouwvak.
- Woonwijze streeft ernaar de nieuwe
wijk klaar te hebben in 2021.
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‘Arme kinderen horen
er vaak niet bij’
Coördinator kinderarmoede Ellen Huinink

Samen kun je echt het verschil maken. In deze
rubriek komen de mensen aan het woord met
wie we samenwerken. Deze keer een gesprek
met coördinator kinderarmoede Ellen Huinink
en ervaringsdeskundige Amran.

Armoede onder kinderen, dat
klinkt als iets uit een ver arm
land. Maar het kan zomaar
één voordeur verderop aan
de hand zijn. In Vught leven
bijna vierhonderd kinderen in
armoede. Wat doet dit met een
kind?
“Armoede onder kinderen
veroorzaakt sociale uitsluiting:
ze horen er niet bij. Denk aan
een kind dat uitgenodigd wordt
voor een kinderfeestje, maar niet
gaat omdat er geen geld is voor
een cadeau. Of de trainer van de
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Samen het verschil maken

sportvereniging stelt voor om
een middagje te gaan bowlen en
vraagt of iedereen daarvoor geld
wil inleggen. Niet iedereen beseft
dat, maar ook in Vught kan niet
ieder kind met alles meedoen.
Het zijn echt niet alleen mensen
zonder werk die het moeilijk
hebben. Er zijn genoeg Vughtse
gezinnen die met een fulltime
baan niet rondkomen. Er moet
meer aandacht komen voor
kinderen die in deze ‘verborgen
armoede’ leven.”

maken. Mijn rol is om de schakel
te zijn tussen al die partijen,
meer bekendheid te geven aan
alle hulp en mensen helpen de
weg te vinden, zodat we meer
kinderen kunnen helpen.”

‘Niet iedereen
beseft dat,
maar ook in
Vught kan
niet ieder
kind met alles
meedoen’

Welke hulp is er voor kinderen
die in armoede leven?
“In de gemeente Vught is
veel hulp beschikbaar. Denk
aan vergoedingen voor een
computer, een laptop of een
fiets via het Kindpakket van
Wegwijs+. Of het lidmaatschap
van een sportvereniging via
het Jeugdsportfonds. En
schoolspullen en zwemles via
Stichting Leergeld. Maar ook
scholen en verenigingen zoals
Vincentius zetten zich in voor
deze groep kinderen. We delen
onze kennis via voorlichting, maar
leren instanties ook het gesprek
aan te gaan met ouders als ze
zien dat een kind in armoede leeft
en welke stappen er dan mogelijk
zijn.”

Wat doet een coördinator
kinderarmoede precies?
“We weten uit onderzoek dat
slechts de helft van de kinderen
die in Vught in armoede leven,
gebruikmaakt van de hulp die
er is. In Vught leeft één op de
veertien kinderen in armoede.
Er wordt veel gedaan voor
deze groep, maar vaak weten
mensen niet waar ze moeten
zijn. De partijen die hulp bieden,
werken nog niet optimaal
samen. Zo heb je bijvoorbeeld
het Jeugdsportfonds, Stichting
Leergeld en Kindpakket. Die
potjes gaan niet leeg, omdat te
weinig mensen hier gebruik van

Je werkt veel samen met
ervaringsdeskundigen zoals
Amran. Waarom is dit zo
belangrijk?
“Amran maakt gebruik van veel
regelingen voor haar dochter. Zij
weet hoe het werkt. Samen met
andere ervaringsdeskundigen
adviseert ze mij over bijvoorbeeld
nieuwe initiatieven. Maar ook over
hoe het aanvragen van hulp beter
en makkelijker kan. Ik heb contact
met de partijen die hulp bieden,
tegelijkertijd overleg ik met
mensen zoals Amran. Vanuit hun
eigen ervaring komen zij soms
met verrassende ideeën, zoals
over een speciale jeugdpas. Met

deze pas kunnen kinderen met
korting sporten of sportkleding
kopen. Eigenlijk wilden de
instanties deze pas niet invoeren,
omdat dan ‘iedereen’ kan zien
dat je in armoede leeft. Maar de
ervaringsdeskundigen dachten
er anders over. Zij vonden de
voordelen veel belangrijker
dan dit nadeel. Want als je de
pas krijgt, kun je nog altijd zelf
kiezen of je hem wilt gebruiken
of niet. Zo hadden we het nog niet
bekeken. En dus bleef het idee
van de pas overeind.”
Samenwerking is heel belangrijk
om alle kinderen te bereiken.
Hoe speelt Woonwijze hierin een
rol en waar kunnen huurders
terecht?
“Het is fijn dat Woonwijze
kantoorruimte aanbiedt voor
verschillende overleggen of als
er voorlichtingsbijeenkomsten
zijn. Daarbij heeft Woonwijze veel
persoonlijk contact met huurders,
waarbij woonconsulenten kunnen
signaleren of er sprake is van
armoede. Bij huisbezoeken
kunnen zij dan een beroep doen
op de ervaringsdeskundigen. Het
is makkelijker voor mensen om
hun verhaal te doen tegen iemand
die weet hoe het is om in armoede
te leven. Huurders die hulp nodig
hebben, kunnen contact opnemen
met Woonwijze of kijken op de
website van wegwijsplus.nl. Ook
als je een baan hebt, kun je recht
hebben op de regelingen die er
zijn. Uiteindelijk gaat het erom
hoeveel je overhoudt als je al je
lasten hebt betaald. Daar wordt
naar gekeken.”

»
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Wat wil je bereiken?
“Kinderen mogen nooit de dupe
worden van een nare situatie.
Daar maak ik me, samen met
alle partijen, sterk voor. Hulp
vragen moet eenvoudig zijn en
je moet weten welke regelingen
er allemaal zijn. Maar eerst zijn
de ouders aan zet: om de stap
te maken en hulp te zoeken,
hoe lastig dat ook is. Het is in
het belang van je kind. En loop
je hierbij tegen allerlei zaken
en formulieren op, dan zijn wij
er om je te helpen. We hoeven
niet te weten waarom een kind
in armoede leeft. Ons doel is het
kind helpen.”

‘Wij hebben
maar één doel
en dat is het
kind helpen’
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Zwemles
Amran, van origine Somalisch en moeder van
een elfjarige dochter, huurt via Woonwijze
een woning. Zestien jaar lang werkte zij in
Nederland tot ze ziek werd. Ze werd afgekeurd
en kreeg een WIA-uitkering.
“Nadat ik ziek was geworden, had ik het financieel
niet breed. Via de gemeentepagina in het
Klaverblad wist ik waar ik terechtkon voor hulp.
Zo heeft mijn dochter zwemles gehad met hulp
van Wegwijs+. En met de fiets van Stichting
Leergeld is ze zo blij. Ook heeft Woonwijze me
geholpen toen ik de huur niet kon betalen omdat
ik twaalf weken moest wachten op mijn uitkering.
Ik heb het nooit moeilijk gevonden om over mijn
financiële situatie te praten. De weg naar de
instanties weet ik goed te vinden. Helaas zie ik
dat dat niet iedereen lukt. Niet iedereen kent
de mogelijkheden. Ook hoor ik vaak dat ouders
geen hulp vragen omdat ze zoveel formulieren
moeten invullen. Bij iedere instantie apart en
elk jaar opnieuw. Als ik dit soort dingen hoor,
bespreek ik dat met Ellen. Andersom vind ik het
fijn dat Ellen ook dingen met mij bespreekt. Als
ervaringsdeskundige kijk je soms heel anders
naar de ideeën die er zijn. Wat we willen bereiken
is hetzelfde: het beste voor de kinderen.”

Kort nieuws
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Helpt u mee
de ijspret te
verhogen?

Het lijkt nog ver weg,
maar voor u het weet zit
de zomer in de ijskast en
staat de winter voor de
deur. Jammer? Welnee, want koning Winter komt ook dit jaar
weer met die oer-Hollandse, knalgezellige Vughtse ijsbaan.
Om al die sneeuw- en ijspret in goede banen te leiden zijn er
enthousiaste vrijwilligers nodig. Doet u mee?

Een losse stoeptegel of een
kapotte lantaarnpaal?

Sneller
meldingen doen met
MijnGemeente-app
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal en
rotzooi op straat zijn niet alleen vervelend,
maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is
daarom belangrijk dat u dit bij de gemeente
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte?
Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden via
de MijnGemeente-app.
Bellen naar de gemeente of een melding
maken via de website was al mogelijk, maar
via de MijnGemeente-app gaat het nog sneller.
Een foto van de situatie en een korte heldere
omschrijving zijn genoeg. Wanneer de gemeente
uw melding heeft ontvangen, wordt die meteen
in behandeling genomen. Ook krijgt u altijd te
horen wat er met uw melding is gedaan.

De moderne winters mogen dan zachter zijn, in het centrum van
Vught vriest het dat het kraakt. In ieder geval op de traditionele
ijsbaan die elk jaar in december jong en oud veel plezier biedt.
En waar huurders van Woonwijze gratis schaatsen kunnen
huren. U kunt gerust spreken van een ijskoud succes. Een
succes dat door velen mogelijk wordt gemaakt.
Help mee
Voor een gezellig en veilig schaatsseizoen is de organisatie
op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger helpt u bij de
schaatsverhuur, houdt u toezicht en verricht u allerlei hand-enspandiensten. Kortom, met uw hulp wordt de Vughtse ijsbaan in
2018 weer een supergeslaagd evenement.
Meld u nu aan
Doet u mee? Stuur dan een e-mail met uw naam en
telefoonnummer naar centrummanager Angele van de Water
via avdwater@hotmail.nl. Ook voor vragen kunt u dit mailadres
gebruiken. Verstuur uw mail vóór 1 november, dan weet de
organisatie op tijd of zij op u mogen rekenen. Meer weten?
Kijk op ijsbaanvught.nl.

ret van
IJsbaan Vught biedt schaatsp
uari 2018
15 december 2017 t/m 7 jan

MijnGemeente-app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en
tablets die werken met iOS of Android. De
iOS-versie is te downloaden in de Appstore,
de Android-versie via Google Play. Na het
downloaden van de MijnGemeente-app geeft u
aan dat het om de gemeente Vught
gaat. Zo houden we met elkaar Vught
schoon en mooi.

© Marc Bolsius
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De mensen van Woonwijze

Vijf vragen aan…
Piet van Beers
Complexbeheerder

Piet van Beers (65) is complexbeheerder bij Woonwijze.
Voor de bewoners in de woongebouwen voor senioren in de
Baarzen, Molenstraat, Mariaplein, Helvoirtseweg en sinds kort
ook in Stadhouderspark is hij een bekend gezicht. Ze kunnen
bij hem terecht voor (technische) vragen over de woning of
algemene ruimtes of om gewoon even een praatje te maken.
“Ik zeg altijd: ik ben Piet. Zo mag je me ook noemen.”
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1. Hoe ziet je werkdag eruit?

“Meestal ben ik rond zeven uur
als een van de eersten bij Woonwijze. Ik zet containers buiten,
beantwoord de mail en neem mijn
agenda door. Om een uur of acht
ga ik de wijk in. Bij de Baarzen
en Molenstraat zet ik ook containers buiten en loop ik een rondje.
Meestal komen dan direct de
eerste bewoners met een vraag
of ze roepen vanaf de galerij: ‘Nu
ik je toch zie…’ Vaak gaat dat over
zaken als een kapot lampje in de
gang of een ergernis zoals afval
dat op de verkeerde dag buiten
staat. Als het ons aangaat, ga ik
ermee aan de slag. Anders
adviseer geef ik bijvoorbeeld het
nummer van de gemeente. Het
is onze insteek dat mensen het

‘Het geeft
voldoening
als je mensen
kunt helpen’
eerst proberen iets zelf op te
lossen. Lukt dat niet, dan helpen
we graag. Op dinsdag heb ik in
de Baarzen van 10 tot 11 spreekuur. In de Molenstraat is dat op
donderdag. Kleine technische
problemen los ik zelf op of soms
moet onze aannemer Jansen
Huybregts ingeschakeld worden.
Het vervangen van de batterij van
een rookmelder moeten mensen
eigenlijk zelf doen, maar ik kan
een 80-jarige natuurlijk niet een
trapje op laten klimmen. In de
lunchpauze ben ik weer bij Woonwijze. Dan spreek ik collega’s.
Wie is er geweest? Wie heeft er
gebeld? En ik deel wat ik gezien

heb. Na het eten ga ik op huisbezoek of loop een rondje in andere
complexen. Ik let op dat het er
netjes uitziet. Het belangrijkste
vind ik veiligheid. Rond half vier
ben ik terug. Dan kijk ik weer naar
mijn mail en stuur ik eventuele
opdrachten door. Rond vier uur ga
ik naar huis. Officieel werk ik tot
half vier, maar dat red ik nooit. De
tijd vliegt altijd voorbij.”

2. Bij sommige gebouwen

ben je complexbeheerder en bij
andere huismeester. Hoe zit dat?
“Als huismeester ben ik op vaste
tijden in seniorencomplexen als de
Molenstraat, de Baarzen en Aawal
in Den Bosch. Doordat Woonwijze
de woningen van Vestia heeft overgenomen in het Stadhouderspark,
kom ik daar sinds kort ook iedere
woensdagochtend.”

3. Je gaat ook de sleutel

uitreiking doen in onze seniorencomplexen. Waarom?
“Normaal gaat het bij de sleutel
overdracht vooral over de technische staat van de woning. Ik geef
straks ook extra uitleg, bijvoorbeeld over waar het huisvuil naartoe moet, waar je scootmobielen
kunt stallen en wie gebeld kan
worden als er iets is. Bij oudere
mensen merken we dat er vaak
net wat meer uitleg nodig is.
En ook heel belangrijk: het maakt
het makkelijker om mij aan te
spreken. De eerste keer zeggen
ze vaak: ‘Jij bent toch van Woon
wijze?’ Later roepen ze gewoon
mijn naam. Ik zeg ook altijd: ik ben
Piet. Zo mag je me ook noemen.”

4. Hoe lang werk je al bij

Woonwijze?
“Vanaf mijn achttiende heb ik

altijd in de buitendienst van
servicediensten gewerkt. In 2005
ben ik begonnen als facilitair
medewerker bij Woonwijze.
Ruim tien jaar geleden werd ik er
complexbeheerder. Het intensieve
contact met mensen was nieuw
voor mij. Het heeft mijn werk
veel leuker gemaakt. Het geeft
voldoening als je mensen kunt
helpen, zeker als ze je dat ook
laten weten. Soms is het lastig als
je nee moet zeggen. Zeker als je
iemand iets gunt. Het komt ook
wel eens voor dat ik me ergens
hard voor maak. Het aanpakken
van een gladde vloer, tocht op
een galerij. Op papier klopt het
dan wel, maar in de praktijk is
het anders. Dan blijf ik er intern,
heel vriendelijk, op terugkomen.
Dan ben ik echt voor de huurders.
Gelukkig is het vaak de aanhouder
die wint.”

5. Waarom is het belangrijk

dat Woonwijze een
complexbeheerder heeft?
“Mijn beroep is heel breed. Ik hou
een vinger aan de pols. Dat is nu
meer nodig dan ooit. Oudere
mensen blijven steeds langer
thuis wonen, beginnen soms te
dementeren. Sommigen vinden
het ook lastig om naar ons
kantoor te bellen. Ik rij in een
Woonwijze-busje. Als mensen dat
zien staan, zoeken ze me even op.
Meestal heeft het te maken met
wonen, maar het kan ook gewoon
even voor een praatje zijn. Als ik
weet dat mensen geopereerd zijn,
dan vraag ik later hoe het gaat. Of
ik bel even aan. Ik ben zelf ook al
65, vroeger zou ik al met pensioen
zijn. Dat dit nu niet zo is, vind ik
niet erg. Ik doe het werk met veel
plezier.”
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Oog voor elkaar

Joske Jansen

Huurdersbelang
in goede handen
bij HBV
Betrokken bewoners vindt Woonwijze erg
belangrijk. Daarom is het contact met de Huurders
Belangenvereniging (HBV) – die de huurders van
Woonwijze vertegenwoordigt – heel waardevol.
Wat speelde er de afgelopen tijd bij de HBV? Joske
Jansen vertelt.
Al drie jaar is Joske lid van de HBV. “Het is erg leuk
om te doen. Je woont in een huis, in een buurt en dan
is het prettig om betrokken te zijn. Dat vergroot je
woongenot.” De rol van de HBV zag Joske veranderen
de afgelopen jaren. Dit als gevolg van een nieuwe wet
die woningcorporaties en gemeenten verplicht om
huurders nog meer een stem te geven. “We worden
als huurdersvertegenwoordigers nog serieuzer
genomen. Ook door de gemeente. Die nieuwe rol
bevalt ons goed.”
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Meepraten over de Woonvisie
Dit jaar was het de tweede keer dat de HBV een
belangrijke rol speelde bij het ‘bod’ op de Woonvisie
dat Woonwijze aan de gemeente doet. Wat moet er
in Vught gebeuren als het gaat om wonen? “Samen
met de gemeente en Woonwijze zaten we aan tafel
om dit te bespreken. De sfeer was heel goed. We
werden echt als een gelijkwaardige gesprekspartner
gezien. Het is mooi dat onderwerpen die de HBV
belangrijk vindt allemaal terugkomen in het ‘bod’
op de Woonvisie. Zoals de betaalbaarheid van
huurwoningen, het tegengaan van stille armoede,
het energiezuiniger maken van huurwoningen en
ook het vergroten van de leefbaarheid. Ook is het
goed om te zien dat de samenwerking tussen de
gemeente en Woonwijze zo verbeterd is de laatste
jaren. De houding van de gemeente naar Woonwijze
is constructief. Zo kun je samen weer het verschil
maken.”
Wandelen door de buurt
Joske waardeert de buurtwandelingen die Woonwijze
organiseert in bijvoorbeeld de Repelweg, Vijverhof,
Lunetten en Zonneheuvel. “Het vergroot de
betrokkenheid in de buurt en de leefbaarheid. Zelf
liep ik mee in de Repelweg, daar woon ik. Samen met
Woonwijze, de gemeente, huurders en ook kopers
liepen we rond om verbeteringen te signaleren. Zo
stonden er bijvoorbeeld ronde paaltjes op de stoep
om het parkeren tegen te gaan. Het blindeninstituut
ligt vlakbij, die mensen hebben er last van. En zelf
botsten we ook tegen die paaltjes aan toen we met
de groep langsliepen. De gemeente heeft de paaltjes
snel daarna verwijderd. Het parkeren was daar
helemaal geen probleem. Ik heb er ook nooit aan
gedacht om daarover de gemeente te bellen, maar
dat kan wel. Ze willen dat juist.”
Tijdens de wandeling kwam ook de kattenpoep in het
zand van de speeltuin ter sprake. “Kinderen die daar
spelen, hebben daar last van. Het is vies. Het zand
is weggehaald en in plaats daarvan zijn er rubberen
tegels neergelegd. Een topsamenwerking. Het fijne
is dat iedereen wat mag zeggen en dat meteen
besproken wordt hoe dit kan worden aangepakt.
Maar ook over dingen die goed gaan wordt gepraat,
zoals de inzet van de Woonomgevingsploeg (WOP).
Je ziet hen in de buurt als ze het openbaar groen
onderhouden. Ze zijn heel actief en vriendelijk.”

‘Het was een
groot succes,
de hapjes
waren heel
snel op’

Wereldse lekkernijen
Het initiatief van Woonwijze om statushouders die huren bij
Woonwijze te betrekken bij Koningsdag juicht de HBV toe.
In kraampjes op de markt deelden ze zelfgemaakte lekkernijen
uit allerlei landen uit. “Het was een groot succes, de hapjes
waren heel snel op. Een mooi verbindend initiatief dat volgend
jaar zeker een vervolg krijgt, als het aan de HBV ligt.”

Nieuw lid HBV
Sinds 1 juli versterkt Bianca van de Sande (43) de HBV.
Ze heeft twee kinderen en huurt een woning van Woonwijze
in de Walstrostraat. Joske: “We zijn erg blij met haar.
Bianca is wat jonger dan de andere leden, ook zit ze in een
andere levensfase. Het is heel goed dat deze groep nu ook
vertegenwoordigd is in de HBV.” In de volgende editie van
het Woonjournaal stelt Bianca zich voor.
Heeft u een idee om uw buurt te verbeteren?
Vraag dan een bijdrage aan van het Oog voor Elkaar-fonds
via woonwijze.nl. De HBV beslist welke projecten voor
ondersteuning in aanmerking komen.
De contactgegevens van de leden van de HBV vindt u op
woonwijze.nl. Of bel naar Woonwijze op 073- 656 23 82.
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Voor-Na

VOOR
OVER WOONWIJZE
Website: www.woonwijze.nl
Email: info@woonwijze.nl
Tel: 073 656 23 82

Bezoekadres:
Secr. van Rooijstraat 17
5261 EP Vught
Correspondentieadres:
Postbus 2080
5260 CB Vught
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.
Voor de Louise de Colignylaan kan
KIN installatietechniek gebeld
worden: 0900 - 567 1234.
Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
Brandweer: 112

NA

In de lift

Onderhoud complex Wolfsmelkstraat

Het appartementengebouw aan de Wolfsmelkstraat werd
aan de binnenkant opgeknapt. Naast het vervangen van
badkamers, keukens, toiletten en de mechanische ventilatie
namen we ook de algemene ruimte flink onder handen.
Zo kwamen er nieuwe postkasten en werd er een beeldintercomsysteem aangebracht. Ook kreeg de lift een ware
metamorfose. Dit gebouw kan er weer jaren tegen.

