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Fijne feestdagen!



8Beste buren
COLOFON 
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Woonwijze en wordt in een oplage van 3.200 
stuks gratis verspreid onder de huurders. 
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De bladeren zijn gevallen, de avond valt vroeg in en 
in veel woonkamers verlicht de kerstboom de nacht: 
het jaar 2018 is bijna voorbij. De feestdagen zijn 
een mooi moment om even stil te staan bij wat er is 
geweest en wat komen gaat. Woonwijze kijkt terug op 
een bijzonder jaar waarin nieuwe samenwerkingen 
werden gelegd of verdiept. Ook in het nieuwe jaar 
zoeken we onze partners weer op om voor u het 
verschil te kunnen maken. In deze wintereditie 
van het Woonjournaal maakt u kennis met een van 
deze partners: de wijkondersteuners van Welzijn 
Vught. Ook stelt een nieuw lid van de Huurders 
Belangenvereniging zich aan u voor. 

In de rubriek ‘Recht uit het hart’ vertelt mevrouw 
Valks hoe zij met zelfgemaakte engelen mensen blij 
maakt. Marijke en Annie lopen als buren de deur niet 
bij elkaar plat, maar weten elkaar wel te vinden als 
ze hulp nodig hebben. En dat het fijn wonen wordt 
straks in de Grote Zeeheldenbuurt vertelt de betrokken 
landschapsarchitect Peter Lubbers. Verder staan we stil 
bij het afscheid van Ad van Sprang. Jarenlang zette hij 
zich met hart en ziel in voor de belangen van huurders. 
Nu stopt hij ermee. Hoe studenten van SintLucas uit 
Boxtel de entree van woongebouw De Majoor in Vught 
verfraaien leest u ook in dit Woonjournaal.

Veel leesplezier en  
helel fijne feestdagen!
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Jarenlang stond Thea Valks met 
zelfgemaakte engelen, kerstgroepen 
en heiligenbeeldjes op jaarmarkten, 
hobbybeurzen en braderieën. 
Na een herseninfarct moest ze het 
rustiger aandoen en verhuisde ze 
van Cromvoirt naar Vught. Nu maakt 
Thea vooral eenvoudige engelen van 
stof.

Kabouters 
“Mensen vinden engelen vertederend, 
ze worden er blij van. Ik had ook 
kabouters kunnen maken, maar 
daar heb ik niet zo veel mee. Het is 
spontaan begonnen. Mijn zoon speelde 
in de zandbak met zand en vormpjes 
van Nijntje. Dat ga ik ook proberen, 
dacht ik, maar dan met gips. Kort 
daarna was mijn dochter jarig en 
mocht ze in de klas trakteren op 
Nijntjefiguurtjes. Dat sloeg aan. 
Of ik een engeltje wilde maken voor 
iemand? En daar kwamen later 
heiligenbeeldjes en kerstgroepen bij. 
Van de ene op de andere dag sta je op 
jaarmarkten, braderieën en creatieve 
beurzen. Er zijn winkelcentra waar ik 
achttien jaar stond. Mensen kenden 
mij.”

Zorgvuldig proces
“Die beeldjes maakte ik altijd van 
steenpoeder, dat is vrij hard. Gips 
breekt veel sneller. Het steenpoeder 
goot ik in zelfgemaakte mallen. 
Daarna beschilderde ik de beeldjes tot 
in de kleinste details en ging er een 
laag vernis overheen. Beeldjes van 

steen maak ik niet zo vaak meer, dat 
doe ik vooral nog met de kerstdagen. 
Zo’n engeltje of beeldje maken is 
tijdrovend werk hoor, vergis je niet.  
Ik begin al met de kerstgroepen na 
de zomer, want tegen de tijd dat 
het Kerstmis is moet het klaar zijn.  
De beeldjes exposeer ik in Huize 
Elisabeth. Die kunnen de mensen 
dan kopen als ze het leuk vinden.”

Stoffen engeltjes
“Acht jaar geleden kreeg ik een 
herseninfarct. Toen ben ik van 
Cromvoirt naar Vught verhuisd. Dat 
was wel wennen, want in Cromvoirt 
kende ik iedereen. Ik ben ook gestopt 
met de jaarmarkten en braderieën. Ik 
kon al die spullen niet meer sjouwen 
en mocht geen auto meer rijden. Dan 
houdt het op. Hier ben ik overgegaan 
op engeltjes van stof. Dat is ook heel 
leuk. Ik kan het lekker aan tafel doen. 
Dan begin ik te frutten en komt er 
vanzelf wel iets uit.”

Moederdag
“Er ligt altijd wel iets op me te 
wachten. Maar er moét niets meer, 
dat is geweest. Ik ga door tot ik 
geen zin meer heb en dan lees ik 
uitgebreid de krant of ga ik naar  
de bibliotheek.  
Met Pasen maak ik leuke paas-
mandjes met een lammetje en met 
Moederdag knutsel ik hartjes met 
een leuk lint. Je moet het een beetje 
aanpassen aan de periode. Maar 
engelen kunnen het hele jaar door!”

‘ Mensen worden blij 
van engelen’

‘Ik begin 
gewoon te 
frutten en 

dan komt het 
vanzelf ’

Recht uit het hart

In de rubriek ‘Recht uit het 
hart’ vertellen bewoners 
hun eigen, bijzondere 
verhaal. Hoe wonen ze?  
Wat houdt ze bezig? 
Dit keer Thea Valks (81), 
bewoonster aan de 
Elisabethstraat in Vught.  
Thea maakt engelen en 
kerstgroepen.
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Kort nieuws

Schaatsen huren

Gratis schaatsen 
huren met Woonwijze 
Voordeelpas
 
De Vughtse IJsbaan zorgt ieder jaar opnieuw voor 
heel wat schaatspret. Dit jaar zijn de mooie baan  
en ijshelling te bezoeken vanaf 15 december tot  
6 januari.
 
De organisatie van de Vughtse ijsbaan vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen 
genieten van de ijsbaan. Bewoners van Woonwijze 
kunnen daarom ook nu weer op vertoon van hun 
Woonwijze Voordeelpas gratis schaatsen huren.  
Nog geen Woonwijze Voordeelpas? Kom dan naar  
de Woonwinkel, dan bestellen we er een.  
Dit kost €2,60.
 
Meer informatie over de  
ijsbaan is te vinden op  
www.ijsbaanvught.nl

VOORDEELPAS

Korting met 
de Woonwijze  
Voordeelpas!

Ruilen van 
huurwoning?

Dat kan!
Als u andere woonruimte zoekt, 
hoeft u niet te wachten op 
Woonwijze. U kunt ook zelf op 
zoek gaan naar iemand die met u 
van huurwoning wil ruilen. Plaats 
een advertentie in Het Klaverblad, 
vertel erover tegen mensen die 
u kent of kijk op de website van 
Woonwijze waar vraag en aanbod 
bij elkaar komen. U kunt hier 
gratis een oproep voor woningruil 
plaatsen. Woonwijze helpt u daar 
graag bij.

Heeft u een huurder gevonden 
met wie u van woning wilt 
ruilen? Dan kunt u online de 
aanvraag regelen. Als u als 
woningzoekende ingeschreven 
staat, houdt u uw inschrijftijd. 
U heeft immers zelf een 
ruilkandidaat gevonden. 
Kijk voor de spelregels over 
woningruil op woonwijze.nl. 

Ontvangt u 
huurtoeslag? 
Controleer uw 
gegevens goed
Ontvangt u huurtoeslag in 2018? Dan voert de 
Belastingdienst een ‘automatische continuering’ 
uit. Dit betekent dat de huurtoeslag – na een 
aantal controles – gewoon doorloopt in 2019. In 
december krijgt u hierover bericht. Controleer 
uw gegevens dan goed.

Is er iets veranderd in uw gezinssamenstelling 
of inkomen? Of gaat er iets veranderen in 
het nieuwe jaar? Geef dit dan direct door aan 
de Belastingdienst. De huurtoeslag is een 
maandelijks voorschot. Na afloop van het jaar 
controleert de Belastingdienst of uw ontvangen 
huurtoeslag past bij uw werkelijke inkomen. 
Voorkom dat u huurtoeslag moet terugbetalen 
of dat u te weinig voorschot krijgt; geef een 
belangrijke verandering altijd meteen door.

Meer weten? Kijk op toeslagen.nl. Hier kunt u 
ook wijzigingen doorgeven, proefberekeningen 
maken en huurtoeslag aanvragen. Of bel naar de 
Belastingtelefoon op 0800-0543. 

Kijk op toeslagen.nl

Iedere eerste maandag van de maand

Kom langs voor 
soep en een praatje 
in de Woonwinkel
Vanaf het begin is het een succes: iedere 
eerste maandag van de maand een praatje 
en een kopje soep in de Woonwinkel van 
Woonwijze aan de Secr. Van Rooijstraat 
17 in Vught. En daarom gaan we – na een 
proefperiode van een halfjaar – ermee door. 

Warm welkom
U bent van harte uitgenodigd om tussen 
12.00 en 13.00 uur een praatje te maken 
met andere huurders van Woonwijze. Ook 
kunt u uw woonvragen stellen aan de 
aanwezige medewerkers. In een ontspannen 
sfeer en onder het genot van een heerlijk 
kopje (vegetarische) soep. Komt u langs 
op maandag 7 januari? Dan wensen wij u 
meteen persoonlijk een gelukkig en gezond 
nieuwjaar.

Komt u ook op 7 januari?
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Als goede buren hoef je de deur 
niet plat te lopen. Belangrijker 
is dat je elkaar om hulp kunt 
vragen wanneer dat nodig is.  
En dat kunnen Annie en Marijke 
van de Dovenetelstraat in Vught. 

en staat altijd voor je klaar. Ze is heel 
gastvrij. Maar ook met de andere 
buren maakt ze altijd wel even een 
praatje. Dat vind ik al heel positief, 
want dat is echt niet overal zo. Maar 
we lopen bij elkaar niet de deur plat. 

Als ik er nog wel eens aan terug-
denk: ik ben blij dat ik niet meer 
in dat grote huis woon. Wat had 
ik daar alleen gemoeten? De 
kinderen zijn het huis uit en wonen 
in Eindhoven. Die kunnen niet even 
snel langskomen. Als ik hier hulp 
nodig heb, kan ik altijd wel bij Annie 
of een van de andere buren terecht. 
Ik heb Annie al een paar keer nodig 
gehad. Was ik mijn sleutel vergeten 
en dan kon ik er niet in. Mijn directe 
buurvrouw werkt overdag, dus 
daar kun je niet terecht voor een 
reservesleutel. 
 
Ik ben een echte Eindhovense, al 
mijn familie woont er nog. Maar ik 
heb nooit de drang gehad om terug 
te gaan. In Vught heb je alles. Ik zit bij 
een schilderclub in Vught en spreek 
regelmatig met een paar vriendinnen 
af. Aan de andere kant, binnenkort 
word ik 70. Dan denk je wel eens: 
stel voor dat ik iets ga mankeren, 
wat dan? Mijn zoon vindt dat ik me 
in Eindhoven moet inschrijven, maar 
ik heb het hier prima naar mijn zin. 
In Eindhoven ga ik er qua wonen niet 
op vooruit. Ik ben gebonden aan een 
bepaalde huur en dan zit je in Vught 
toch stukken beter.”

‘Als ik iets kan 
doen, dan sta 
ik altijd klaar’

Marijke (69) 
“Ik woonde eerst in een groot 
vrijstaand huis. Door een 
scheiding moest ik verhuizen. 
Via Woonwijze kreeg ik in 2006 
deze woning toegewezen. In het 
begin was het best wennen. Een 
keuken aan de voorkant van het 
huis, dat was raar! Nu zou ik niet 
meer anders willen. Je kunt nog 
eens naar buiten kijken en naar 
iemand zwaaien. De buurt is 
gezellig, lekker gemêleerd ook. In 
de straat vind je zowel koop- als 
huurhuizen. De straat is breed 
genoeg zodat je niet steeds bij 
elkaar binnen zit te kijken. 

Annie heb ik voor het eerst 
ontmoet bij het uitlaten van onze 
hondjes. Dan praat je wat met 
elkaar en ga je een keer op de 
koffie. Annie vindt het prettig om 
met iedereen contact te hebben 

Annie (66)  
“Ik woonde eerst in de Kleine 
Zeeheldenbuurt. Toen die werd 
gesloopt, kreeg ik hier een huis. 
Dat is nu 13 jaar geleden. Ik 
woon hier met veel plezier hoor, 
maar ik was toch liever in de 
Kleine Zeeheldenbuurt geble-
ven. Dat was een heel sociaal 
buurtje, iedereen kende elkaar. 
Je woonde aan een pleintje, dan 
heb je toch eerder aanspraak 
dan in een lange straat. Ik ken 
wel alle mensen van dit rijtje. De 
ene beter dan de andere, maar 
je maakt met iedereen wel eens 
een praatje. 

Marijke ken ik al vanaf het begin. 
Ik heb inmiddels de sleutel van 
haar huis. Dat is handig. Marijke 
komt ook naar mij toe als ze hulp 
nodig heeft. Ik moest een keer bij 
haar helpen omdat er een para-
sol van de buurman in haar tuin 
was gewaaid. Ze was best een 
beetje overstuur. Samen hebben 
we de parasol ingeklapt en over 
de schutting teruggelegd bij de 
buurman. En daarna de buurman 
er even op aangesproken. ‘Let 
een beetje op met die parasol en 
klap hem in als je weggaat. Voor 

hetzelfde geld had ze hem op haar 
hoofd gekregen.’ 
Als ik iets kan doen, dan sta ik  
altijd klaar. Helpen zit in mij. Ik 
ben mijn moeder al op jonge leef-
tijd verloren, ik was toen tien jaar. 
Samen met mijn broer kreeg ik de 
zorg over mijn jongere broertjes 
en zusjes. Ik heb daarna bij de 
Thuiszorg gewerkt. Leuk werk, 
altijd bezig. Uiteindelijk werd ik 
afgekeurd vanwege mijn gezond-
heid. Daarna heb ik nog in een 
pottenbakkerij gewerkt. Daar kun 
je echt je gevoel inleggen. 

Aan het einde van deze zomer 
heb ik een koffieochtend geor-
ganiseerd zodat de buurt elkaar 
wat beter kon leren kennen. Dat 
was echt een succes. Alle mensen 
van de Dovenetelstraat waren 
uitgenodigd. Ik had zelf de uitno-
digingskaarten rondgebracht. De 
reacties waren heel goed, ik kreeg 
zelfs een bloemetje van iemand. 
‘Bedankt dat je dat hebt georgani-
seerd Annie’. Leuk toch?
Ik zou nog wel een ontmoetings-
plaats willen in de wijk, zodat 
je vaker een koffieochtend kunt 
organiseren. Dat is goed voor de 
binding in de buurt.” 

Heeft u ook zulke ‘beste buren’ 
en wilt u er in deze rubriek over 
vertellen?  
Stuur een mailtje naar Gerdie 
Jans Rat: g.jansrat@woonwijze.nl 
of bel 073-656 28 32.

Beste buren
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Grote Zeeheldenbuurt

 Openbare ruimte:  
groter, groener en uitdagender

“Er komen straks meer woningen terug dan er nu 
staan, terwijl het openbaar gebied groter wordt. 
Wij hebben goed gekeken naar de maximaal 
beschikbare ruimte om een zo groen mogelijke 
wijk te kunnen ontwerpen. Met een inrichting 
waar ontmoetingen als vanzelf ontstaan. De 
paden variëren in hoogte en leiden naar een 
centrale groene ruimte. Op zo’n manier dat je 
elkaar ook tegenkomt in de wijk. Zo kunnen 
kinderen in hun directe woonomgeving vrij 
spelen met natuurlijke materialen, zoals 
oude boomstammen die zijn teruggelegd. Dit 
stimuleert de creativiteit van kinderen om hun 
eigen spel te spelen. Overal vind je verschillende 

Dat het na de herstructurering fantastisch wonen is in 
de Grote Zeeheldenbuurt, daarvan is de betrokken land-
schapsarchitect Peter Lubbers overtuigd. “De contouren 
van het plan dat er nu ligt, zijn allesbehalve standaard. Het 
openbaar gebied wordt groter, groener en uitdagender.”

laagtes en hoogtes, liggen er stapstenen voor als 
het natter is en vangen wadi’s het regenwater op. 
Daarbij krijgen bewoners allemaal een eigen tuin 
en een plek voor het huis om te zitten. Parkeren 
doe je voor de deur, achter een groene haag met 
bomen. Het gebruikte groen bestaat uit veel 
soorten inheemse beplanting, bloeiende bomen 
en kruidenrijke grassen die niet zo strak gemaaid 
zijn. Kortom: heel vriendelijk voor bijen, vogels, 
hommels en vlinders. Zo toveren we de Grote 
Zeeheldenbuurt om tot een ontzettend positieve 
plek om te wonen, waar bewoners steeds nieuwe 
dingen ontdekken. Met hen gaan we nog in gesprek 
om de invulling van het plan definitief te maken.”
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Afscheid van Ad van Sprang

maar ook richting de gemeente. 
Je hebt dan regelmatig contact 
over allerlei zaken.”

Wat sprak u aan in die rol?
“Je bent een soort bemiddelaar. 
Je kunt ook écht iets betekenen 
voor je buurman, of je achter-
buurman. Bij de opknapbeurt 
van onze wijk was ik nauw bij de 
hele renovatie betrokken. Maar 
vaak gaat het om kleinere zaken. 
Een voorbeeld? In de buurt werd 
regelmatig ergens frituurvet in 
een put gegooid zodat het riool 
verstopt raakte. Dat kaart je dan 
aan.”

Enig idee waarom ze juist u 
vroegen? 
“Ik denk omdat ik goed kan luis-
teren, een gewillig oor is vaak al 
genoeg. Dat bracht ik mee vanuit 
mijn werk als salesmanager voor 
een internationaal bedrijf. Ook 
richting Woonwijze wist ik meest-
al de juiste toon te vinden. Soms 
moet je een beetje laveren en dat 
lukt mij wel aardig.”

En nu gaat u weg?
“Acht jaar geleden heb ik al 
gezegd dat ik uit de bewoners-
commissie wilde stappen, maar 
er was niemand om mij op te 
volgen. Nu moet ik echt stoppen 
vanwege mijn slechte gehoor. Ge-
sprekken kan ik steeds moeilijker 
volgen. Een op een lukt het wel, 
maar in een groep is het lastig. 
En eigenlijk is mijn werk ook niet 
meer zo nodig. Sinds een paar 
jaar zijn de lijnen met Woonwijze 
veel korter. Vragen en problemen 
worden direct opgepakt. Dat geldt 
voor deze wijk in ieder geval. In 

andere wijken is een aanspreek-
punt misschien harder nodig. Het 
is sowieso altijd goed wanneer 
bewoners de kans krijgen mee te 
denken.”

‘Ik denk dat 
ik goed kan 

luisteren’

Afscheid

Die aandacht rondom zijn per
soon hoeft eigenlijk niet voor  
Ad van Sprang (86). Maar zo 
makkelijk komt hij er niet mee 
weg. Iemand die zich jarenlang 
met hart en ziel voor de belan
gen van huurders heeft ingezet, 
verdient een passend afscheid. 
Daarom schuiven we op een zon
overgoten herfstdag aan bij Ad 
en blikken terug op de jaren dat 
hij actief was in de bewoners
commissie van zijn buurt én voor 
de bewonersraad van Woonwijze.
 

Hoe bent u actief betrokken 
geraakt bij Woonwijze?
“We hebben altijd gehuurd. Eerst 
in de vrije sector en in 2000 kre-
gen mijn vrouw Corry en ik een 
huis via Woonwijze toegewezen. 
Buurtbewoner Gerard van Vessem 
benaderde mij al snel of ik lid 
wilde worden van de bewoners-
commissie. Nou, dat doe je dan. 
En via de bewonerscommissie 
ben ik in de bewonersraad terecht 
gekomen. De bewonersraad heeft 
ook een bestuur, daar ben ik nog 

‘ Een gewillig oor is vaak 
al genoeg’

een paar jaar penningmeester 
van geweest.”

Al die raden en commissies, wat 
doen die?
“In de bewonerscommissie ben je 
het aanspreekpunt voor de men-
sen uit de buurt. Iedere wijk heeft 
zijn eigen commissie, veertien in 
totaal. Commissies hebben ook 
weer het recht om twee men-
sen naar de bewonersraad af te 
vaardigen. De bewonersraad is de 
spreekbuis richting Woonwijze, 
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Op huisbezoek bij 
senioren

Verhuizen of niet? Als we alle onderzoeken moeten geloven, 

willen veel senioren verhuizen naar een 

passendere woning. Maar ze doen het 

niet, omdat zij opzien tegen een mogelijk 

hogere huur, de bijkomende kosten en 

het gedoe dat bij een verhuizing komt 

kijken. Hoe zit dat met de ouderen in 

Vught? Woonwijze startte een proef 

en ging op onderzoek uit. Woonconsulent 

Angelique Hoksbergen vertelt.

“Woonwijze vindt het belangrijk 
dat mensen goed en passend 
wonen. Dat staat ook in ons 
ondernemingsplan. Uit veel 
onderzoeken die wij voorbij 
zagen komen, bleek dat ouderen 
graag willen verhuizen naar een 
kleinere, gelijkvloerse woning. Een 
soort tussenstap, passend bij een 
een- of tweepersoonshuishouden, 
voordat mogelijk een verzorgings-
huis nodig is. Als dat inderdaad 
het geval is, dan helpen wij met 
die zorktocht. Daarom is er 
een proef gestart. In deze proef 
kunnen senioren met voorrang 
verhuizen naar een passendere 
huurwoning van Woonwijze.”

Thuis voelen
“Met alle huurders van tachtig 
jaar of ouder die in een 
gezinswoning wonen, nemen wij 
contact op om een afspraak te 
maken voor een huisbezoek. In 
een open gesprek vragen we of 
ze nog prettig wonen, wat hun 
woonwensen zijn en of het nog 
lukt om bijvoorbeeld de tuin zelf 
te onderhouden. We bieden ze aan 
om met voorrang te verhuizen 
naar een andere woning. We 
zijn nog niet overal op bezoek 
geweest, maar tot nu toe willen 
de meeste ouderen blijven wonen 
waar ze nu zitten. De meesten 
wonen al heel lang in hun woning, 

soms al zestig jaar, en voelen zich 
helemaal thuis. Ze willen absoluut 
niet weg, pas als zelfstandig 
wonen echt niet meer kan.”

Vitaal
“Prettig wonen is ook passend 
wonen, vinden wij. Niemand wordt 
gedwongen om te verhuizen naar 
een andere woning. Sterker nog, 
dat kunnen wij ook helemaal niet 
afdwingen. Het voordeel van deze 
proef is dat wij zien dat de meeste 
ouderen nog heel vitaal zijn en 
met heel veel plezier in hun 
huurwoning wonen. En degenen 
die wél willen verhuizen, helpen 
wij tijdelijk met voorrang.”

Passende woning
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SintLucas

17

Opdracht uit de praktijk
De studenten van SintLucas 
vonden het heel leuk dat de 
bewonerscommissie van De 
Majoor hun vroeg een plan te 
maken voor de aankleding van de 
entree, het trappenhuis en de 

gang. ‘Dit is echt een opdracht uit 
de praktijk, veel beter dan zo’n 
fictieve opdracht die we vaak 
krijgen’, was een veelgehoorde 
reactie. Na een eerdere 
presentatie was het nu tijd om hun 
finale plan te presenteren. Hebben 
ze iets gedaan met de feedback 
van de bewonerscommissie? 

Alsof ze het elke dag doen. 
Ontspannen presenteren de 
vierdejaarsstudenten ruimtelijke 
vormgeving van SintLucas in 
Boxtel hun plannen voor de 
entree van Woongebouw De 
Majoor in het Stadhouderspark 
in Vught. De bewonerscommissie 
luistert aandachtig, maakt 
aantekeningen en stelt vragen. 
Ze weten dat het nog een hele 
klus wordt om een keuze te 
maken uit de twaalf 
gepresenteerde ideeën.

‘Nog sterieler dan een 
ziekenhuisgang’, zo vat Anja de 
sfeer samen van de entree, het 
trappenhuis en de gang op de 
tweede etage in De Majoor. Het 
was buurvrouw Monique die met 
het idee kwam om de creatieve 
talenten van de vakschool 
SintLucas te benaderen. Naast 
Anja waren ook Renske en Ruud, 
de andere leden van de 
bewonerscommissie, enthousiast 
over het plan. En zo geschiedde.   

Historisch woongebouw
De Majoor is een historisch 
woongebouw dat vroeger 
dienstdeed als opleidingslokaal 
voor de Frederik Hendrikkazerne. 
Inmiddels is het omgetoverd tot 
een appartementencomplex met 
28 huurwoningen van Woonwijze. 
“Het gaat ons om de algemene 
ruimten”, vertelt Monique. “De 
entree is wit, de trappen zijn wit 
en de gang is donker. Het ziet er 
allesbehalve gezellig uit. We 
willen een warm welkom creëren, 
een gevoel van thuiskomen. Dat je 
je thuis voelt zodra je binnenkomt 
en naar je woning loopt.”

Hebben ze goed geluisterd naar 
de suggesties van hun docent? En 
past de uitvoering van hun plan 
binnen het beperkte budget?

Twaalf eigentijdse, originele, 
historische en moderne 
ontwerpen kwamen voorbij. Vaak 
met een historische link naar het 
leger en soms ook juist niet. 
Iedere student presenteerde een 
ontwerp met een doordachte 
uitleg over het waarom van de 
gemaakte keuzes. En na afloop 
was er taart! Als dank van 
Woonwijze voor deze nu al mooie 
samenwerking.

Een steentje bijdragen
Na lang wikken en wegen en 
zorgvuldig overleg selecteerde de 
bewonerscommissie uiteindelijk 
twee ontwerpen. De ideeën van 
Marleen en Jente strijden om de 
eerste plaats. Zo liet Jente zich 
inspireren door de iconische 
interieurtrends uit de jaren 
veertig en vijftig, de periode 
waarin De Majoor werd gebouwd. 

Samenwerken

Een warm welkom in 
De Majoor 

Studenten 
SintLucas 

presenteren 
ideeën over 
sfeervollere 
aankleding

 »
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SintLucas

Witte vierkante wandtegels met 
bruine vlakken en een zwart 
lijnenspel typeren haar ontwerp. 
Marleen wil de sfeer van het 
monumentale pand naar binnen 
brengen, met als thema ‘een 
steentje bijgedragen’. 
Ivoorkleurige muren met groene 
tegeltjes worden afgewisseld met 
groene muren en witte tegels. Een 
oude stadskaart van Vught prijkt 
bij de entree, wat volgens de 
bedenkster tot informele 
gesprekken kan leiden tussen 
bewoners.

Monique: “Beide plannen zullen 
veel bewoners aanspreken. 
Daarbij zijn ze makkelijk uit te 

Moeite met de dure 
decemberdagen?  
Vraag dan om hulp  
Een warme chocomel op de kerstmarkt, met het gezin naar de kapper voor 
het kerstdiner of met vrienden naar de Vughtse schaatsbaan: ook dat wordt 
mogelijk met de regeling Meedoen voor Vughtse minima. 

Kijk voor de spelregels op https://wegwijsplus.vught.nl/regeling-meedoen-0. 
Of bel met Wegwijs+ op 073-6580680.

Speciale voedselpakketten met kerst
Ook dit jaar worden er weer voedselkerstpakketten uitgedeeld. Diverse 
partijen werken samen, zodat meerdere gezinnen een voedselkerstpakket 
kunnen krijgen.

Informeer bij partijen als Stichting Leergeld Vught, Vincentius, MEE, Juvans of 
de afdeling Wegwijs+ Jeugd van de gemeente Vught of u in aanmerking komt.
Natuurlijk kunt u ook altijd met Woonwijze bellen. Dan leggen wij het contact 
voor u.

voeren, wat voor ons natuurlijk 
ook belangrijk is. En mocht er in 
de toekomst groot onderhoud 
plaatsvinden, dan gaat deze 
ontwerpinrichting niet verloren.  
Er kan bijvoorbeeld om de 
tegeltjes heen geschilderd 
worden.” 

Stemmen maar
Welk idee medio 2019 uiteindelijk 
wordt uitgevoerd, bepalen alle 
bewoners van De Majoor samen. 
Zij ontvingen een stemformulier 
waarmee ze hun voorkeur kunnen 
aangeven. Eind december is 
bekend wie de meeste stemmen 
kreeg. Jente en Marleen wachten 
in spanning af.




——————————————————————————————————————————


Maak je keuze, vul deze hieronder in en stop deze, voor 20 december, in de brievenbus 
bij Monique op nummer 20.


Ik stem voor ontwerp:   A           B 

(Omcirkel wat van toepassing is)

Materiaal: Witte vierkante 
wandtegeltjes, zwarte- en 
bruine verf

Kort nieuws

En kent u een familie in 
stille armoede? Meld 
hen dan aan bij een van 
de hiervoor genoemde 
instanties. Zo maken we 
samen mogelijk dat elk 
gezin in Vught een 
vrolijk kerstfeest viert.
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Kort nieuws

Wat een spektakel: 
vendelzwaaien 
Dat er bijzondere hobby’s bestaan, 
bewijst de zoon van huurster Ilona.  
Op Burendag liet Kevin (22) zijn 
indrukwekkende vendelkunsten zien. 
Dit nadat hij negen jaar geleden bij een 
klasgenoot ging kijken die meeliep in 
het gilde Sint Barbara Sint Sebastiaan 
in Vught. Hij is er nooit meer 
weggegaan. 

“Vendelen is superleuk, juist voor 
jongeren. Je bezoekt wedstrijden waar 
je individueel aan deelneemt. Daarnaast 
treden we samen op als groep tijdens 
bijvoorbeeld Koningsdag en Burendag. 
Die afwisseling maakt het leuk. Ook leer 
je steeds nieuwe dingen en word je 
vanzelf sterker. We kunnen nog wel wat 
jeugd gebruiken. Dus heb je interesse, 
kom dan eens kijken naar het vendelen 
bij het gilde.” 

Meer informatie staat op 
facebook.com/barbaragildevught.

Nu de bladeren zijn gevallen  
en het vroeg donker is, is het 
belangrijk dat de brandgangen 
en achterpaden schoon en 
opgeruimd zijn. Als huurder van 
Woonwijze bent u hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Een opgeruimde 
en schone brandgang of achter-
pad vergroot de veiligheid van u 
en uw buren.

Rommel opruimen, afgevallen 
bladeren bij elkaar vegen, onkruid 
verwijderen; dit gaat sneller met 
goed gereedschap. Daarom 
mogen huurders van Woonwijze 
gratis (tuin)gereedschap lenen. 
Om met schoffel, spade, hark, 

Zo houdt u ongedierte  
buiten de deur
Woonwijze en de gemeente krijgen regelmatig 
telefoontjes van huurders die in de buurt last hebben 
van ratten en ander ongedierte. Voorkom deze 
problemen door geen voedselresten achter te laten 
rondom uw woning of flatgebouw. Leg dus geen eten 
voor dieren buiten neer en gooi ook geen brood-
kruimels over de rand van de galerij voor de vogels. 
Als deze voedselresten blijven liggen, trekt dat ratten 
en muizen aan.

Dit kunt u doen om overlast door ongedierte te 
voorkomen:

1.  Strooi geen brood of kruimels voor de vogels. 
Ratten smullen er ook van.

2.  Gooi uw groente-, fruit- en tuinafval in de 
container en niet op de composthoop.

3.  Houd uw woonomgeving schoon, laat afval niet 
op straat liggen.

4.  Gooi uw restafval in de container, zet het er niet 
naast.

5.  Geef dieren in een buitenverblijf overdag zoveel 
voer als nodig is en haal het voer vóór de nacht 
weg. ’s Nachts zijn ratten actief.

6.  Laat geen materiaal rondslingeren waarvan 
ratten nestjes kunnen maken.

7.  Zorg dat er geen plassen water 
blijven staan, bijvoorbeeld bij een 
lekkende buitenkraan of een putje.

kruiwagen, hogedrukspuit of 
schep de brandgang, het 
achterpad of de tuin netjes te 
maken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Huurt u bij Woonwijze, woont 
u in Vught en wilt u (tuin)
gereedschap lenen? Bel dan 
naar (073) 656 23 82 of mail 
naar info@woonwijze.nl. De 
Woonomgevingsploeg (WOP) 
komt de grote spullen bij u 
brengen en haalt ze ook weer 
op. Na vier dagen ontvangen we 
het gereedschap graag weer 
schoon van u terug. De WOP legt 
u uit hoe u dat het beste doet.

De brandgangen, achterpaden en uw tuin netjes maken?

Leen dan gratis 
gereedschap bij 
Woonwijze
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‘ Wij zijn de oren en 
de ogen van de wijk’

Samen het verschil maken

Wijkondersteuners Vughtse Hoeve

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 Monique en Jos Tychon, wijkondersteuners 

van Welzijn Vught. 

 »
Als bewoners zetten jullie je 
vrijwillig in voor een fijnere 
woningomgeving in de Vughtse 
Hoeve. Dit doen jullie namens 
Welzijn Vught, nu alweer drie 
jaar. Hoe kwamen jullie op het 
idee om dit te doen? Monique: 
“Frank Mulkens van Welzijn 
Vught zocht mensen die wat in de 
Vughtse Hoeve konden betekenen. 
Zelf organiseerden wij al een jaar 
of vijf buurtfeesten of hielpen 
daaraan mee. Op eigen initiatief, 
vanuit een buurtcommissie, met 
ondersteuning van Woonwijze en 

de gemeente Vught. Het was een 
logische stap.”
Jos: “We kennen de buurt goed, 
huren al zeven jaar deze woning 
van Woonwijze. Inmiddels wonen 
we al zo’n twintig jaar in Turfveld.”
Monique: “Het is belangrijk om 
mensen in een buurt bij elkaar te 
brengen, we zien dat het contact 
heel makkelijk verwatert. Zo 
staan er het ene jaar honderd 
man uit de wijk op het buurtfeest 
en het jaar erop heb je maar vijf 
aanmeldingen.”

Jos: “En dan vraag je je af: hoe 
kan dat? Als wijkondersteuners 
kunnen we op een structurele 
manier bezig zijn met wat er in 
de wijk leeft en speelt. Plus het 
is ook een stukje van onszelf: wij 
willen heel graag mensen helpen. 
Ik zit al veertig jaar in de zorg, 
werk elke dag in een verpleeghuis 
voor dementerende bejaarden. In 
Vught nu al 27 jaar.”
Monique: “Ik werkte als 
bejaardenverzorgster totdat ik 
arbeidsongeschikt raakte. Dit 
vrijwilligerswerk past heel goed 
bij mij en geeft veel voldoening. 
Zo kan ik me inzetten voor de 
maatschappij.”
     
Buren met elkaar in contact 
brengen is een belangrijke taak 
van wijkondersteuners. Hoe 
pakken jullie dit aan?
Monique: “Wij zijn de oren en de 
ogen van de wijk en proberen 
mensen met elkaar te verbinden. 

Zie het als vraag en aanbod bij 
elkaar brengen, bijvoorbeeld 
iemand die boodschappen wil 
doen in contact brengen met 
iemand die dat zelf niet meer 
kan. In onze wijk wonen drie 
Syrische gezinnen, die veel 
moeite hadden met het invullen 
van de belastingpapieren. 
Een overbuurman wilde hen 
hierbij helpen. Die brengen 
wij dan met elkaar in contact. 
Als wijkondersteuner heb je 
een signaalfunctie, zonder 

nieuwsgierig te zijn.”
Jos: “Om een beeld te krijgen 
van wat er in de buurt leeft en 
wat mensen willen, hielden we 
een enquête en ging Frank op 
huisbezoek. Daaruit kwam de 
behoefte om vraag en aanbod bij 
elkaar brengen. En dat hebben we 
opgepakt.”
Monique: “Verder organiseren 
we één keer per jaar een 
buurtfeest, een opfleurdag en 
de bloemenkraam. De laatste 
bloemenkraam was een groot 
succes. Buren konden op een 

kaartje invullen aan wie ze in 
de wijk graag een bloemetje 
wilden geven. Als complimentje, 
als bedankje, als steun in de 
rug of als welkomstcadeau voor 
nieuwe buurtbewoners. Het was 
grandioos. Mensen vonden het 
hartstikke leuk en gezellig.”
Jos: “Ook organiseren wij 
Burendag in de wijk en mede 
namens Woonwijze heten wij 
nieuwe bewoners welkom in 
onze buurt. We gaan op bezoek 
en delen een map uit met 
informatie over de gemeente 
Vught, Welzijn Vught, Wegwijs+, 
Woonwijze en onszelf. De flyer 
over de wijkondersteuners heeft 
Woonwijze voor ons gemaakt.” 
Monique: “Naast het organiseren 
van activiteiten bemiddelen 
wij ook tussen buurtbewoners 
en professionele partijen. We 
leggen de vraag neer waar die 
hoort. Ook ondersteunen wij de 
wijkondersteuner in Vijverhof. Hij 
is alleen en wij helpen hem waar 
we kunnen.”
Jos: “We merken dat er een grote 
behoefte is aan een plek waar 
mensen samen kunnen komen. 
Om even een kop koffie te drinken 
of een kaartje te leggen. Dat is 
er nu nog niet. Onze wens is dat 
er ergens een potje beschikbaar 

 ‘ Als wijkonder steuner kan ik me 
inzetten voor de maatschappij’’
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komt om iets meer te kunnen 
ondernemen om participatie te 
stimuleren.”

Hoe ziet de samenwerking met 
Woonwijze eruit?
Jos: “Wij zijn betrokken bij de 
wijkschouwen, waar Woonwijze 
heel actief in is. En via Woonwijze 
kunnen wij gebruikmaken van een 
ruimte voor vergaderingen en de 
opslag van materialen. Daarbij 
heeft de HBV van Woonwijze, via 
het Oog voor Elkaar-fonds, borden 
en kopjes geschonken voor 
activiteiten. Zo hoefden we niet 
telkens plastic spullen te kopen.”
Monique: “De samenwerking is 
heel goed en wordt alleen maar 
meer. Elke zes weken zitten we bij 
elkaar en spreken we alles door 
wat er in de wijk speelt. En of we 
elkaar nog kunnen helpen met 
activiteiten. Hier is Wegwijs+  
ook altijd bij.”
Jos: “En hoe meer contact er is, 
hoe beter het verloopt. Als wij een 
berichtje sturen, dan weet ik dat 
ik diezelfde dag nog antwoord 

Verbinders 

“De twaalf wijk- en dorpsonder-
steuners zijn voor Welzijn Vught 
enorm belangrijk. Ze zijn in een 
wijk de oren en de ogen en de 
verbinders. Zij pikken op wat er 
speelt en leeft, maar zijn vaak 
ook de sleutel tot de oplossing. 
Ze houden de vinger aan de pols 
hoe meldingen worden opgepakt 
en afgehandeld. Tijdens een 
wijkschouw wandelen zij met 
buurtbewoners, de politie, de 
gemeente, de corporatie en de 
beheerder door de buurt om 
dingen in de openbare ruimte 
te signaleren. Veel mensen 
zijn geneigd om alles bij de 
instanties neer te leggen, maar 
de wijkondersteuners lopen ook 
mee om te kijken wat bewoners 
zelf kunnen doen. En dat huurders 
weten dat het onderhoud van 
hun tuin en het netjes houden 
van de brandgangen hun eigen 
verantwoordelijkheid is. De 
wijkondersteuners helpen bij het 
verbinden van bewoners, zodat die 
de handen ineen kunnen slaan.”

Frank Mulkens,  
Welzijn Vught

 ‘ De bloemen
kraam was een 
groot succes’

krijg. Ze nemen ons heel serieus 
en dat is erg fijn.”

Als wijkondersteuners kunnen 
jullie natuurlijk niet alles 
oplossen. Waar ligt de grens? 
Jos: “In het begin was het even 
zoeken voor mensen wat wij wel 
en niet doen. Zo kwamen buren 
gevonden autosleutels afgeven, 
maar wij zijn geen politiebureau. 
En ook geen klachtenbureau.  
Zo wijzen wij mensen ook op 
hun eigen verantwoordelijkheid. 
Dat ze zelf de gemeente kunnen 
bellen als er iets is.”
Monique: “Wel letten wij erop 
dat de instanties ook iets 
doen met de meldingen die 
binnenkomen, bijvoorbeeld via de 
MijnGemeente-app.”
Jos: “Als je door de wijk loopt en 
je ziet wat, dan vraag je je toch 
af: wat is er aan de hand, moet 
ik bijspringen, hebben mensen 
hulp nodig, moet ik professionals 
inschakelen? Onze rol als 
wijkondersteuner stopt nooit.” 
Monique: “Het is ook prettig dat 
we dit samen kunnen doen. 
We verdelen de taken.”
Jos: “Mensen vragen continu 
wanneer er weer iets georgani-
seerd wordt. Dat én de blije 
gezichten tijdens activiteiten 
zien wij echt als waardering.”

BurendagSamen het verschil maken
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1. Hoe ziet het werk van een projectleider eruit?
‘’Ik ben verantwoordelijk voor de realisatie van 
onderhouds projecten, inclusief projectvoorberei-
ding, aanbesteding, directievoering en toezicht. 
Projecten die aan de beurt zijn voor onderhoud 
begeleid ik. Die projecten zijn vaak een jaar of lan-
ger geleden ingepland voor onderhoud. Maar dan 
moeten ze nog daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Ik zorg ervoor dat getoetst wordt wat technisch 
noodzakelijk is, wenselijk is vanuit de huurders en 
haalbaar. Samen met de woonconsulent en parti-
cipatiemedewerker wordt het project voorbereid. 
De uiteindelijke uitvoering van het project doet een 
aannemer. Daar heb ik tijdens de verbouwing over-
leg mee. Net zoals ik regelmatig contact heb met 
bewoners. Ik ben eigenlijk een soort sleutelfiguur 
tussen aannemer en bewoners.”  

2. Kun je daar een voorbeeld van geven?
“De wensen van huurders willen we zo goed  
mogelijk meenemen in de plannen. Maar niet alles 
is mogelijk. Als iemand bijvoorbeeld een design-
radiator wil terwijl dat niet in de bouwopdracht 
staat, dan komt de aannemer bij mij. Zo’n design-
radiator kan wel, als de huurder deze zelf betaalt, 
het plan voorziet een standaard radiator. 
In mijn werk gaat het weliswaar vaak om technische 
kwesties, maar het sociale aspect vind ik ook heel 
belangrijk. Als er tijdens de verbouwing van een 
badkamer veel stof het huis in waait omdat enkele 
deuren openstaan, dan spreek ik de aannemer daar 
op aan. Bewoners hebben daar last van terwijl dat 
niet altijd nodig is.”

3. Hoe lang werk je al bij Woonwijze?  
“Na mijn opleiding heb ik bij een aannemer en 
architectenbureau gewerkt. Met de gedane  
ervaring wil ik mij inzetten voor een organisatie met 
een maatschappelijke taak. Zo ben ik ruim tien jaar 
geleden begonnen als projectleider bij Woonwijze. 
Woonwijze heeft mij de mogelijkheid gegeven om 
zowel onderhoudsprojecten en nieuwbouwprojec-
ten te begeleiden.” 
 

 Ik ben een soort 
sleutelfiguur tussen 

aannemer en  
bewoners’

De mensen van Woonwijze

Vijf vragen aan… Yuen Leng Wuu
Projectleider

4. Je bent nu bezig met een pilotproject in de 
Klaproosstraat?   
“Klopt. Het gaat om het onderhoud van 22 woningen. 
In dit pilotproject werken we op een andere manier 
samen dan we gewoonlijk doen. In plaats van een 
programma van eisen op te stellen, zijn we eerst met 
alle huurders om de tafel gaan zitten om te luisteren 
naar hun behoeften en wensen. ´Als we onderhoud 
aan jullie woningen gaan plegen, waar denken jullie 
dan zelf aan?´ Zo hebben we het letterlijk gevraagd. 
Het vervangen van de badkamer en keuken werd het 
meest genoemd en die zijn we nu ook aan het ver-
vangen. Ook kwam er bijvoorbeeld uit dat bewoners 
graag een buitenkraan wilden. Dat zat niet standaard 
in het basisplan, maar die vraag hebben we wel 
gehonoreerd. Een andere wens was dat bewoners 
van het flatgebouw willen kiezen of ze hun voortuin 
zelf bijhouden of dat ze het onderhoud uitbesteden 
aan Woonwijze. Per blok bieden we nu die keuze aan. 
Maar het is nadrukkelijk een pilot. Pas in de evaluatie 
gaan we bekijken of het een succes was en we deze 
werkwijze ook op andere projecten kunnen toepassen.” 

5. Wat maakt jouw werk zo leuk? 
“Dat ik vanaf het plan van aanpak tot aan de opleve-
ring concreet mee mag denken. Het mooiste is 
natuurlijk als de huurder blij is met het eindresul-
taat. Een nieuwe badkamer of keuken betekent even 
overlast, maar daarna kun je weer jaren genieten 
van een moderne woning. Ik wil ook dat mensen het 
gevoel hebben dat de woning echt hun eigen plek is. 
Dat bereik je vooral door goed te luisteren. Niet alles 
is haalbaar, soms is het technisch onmogelijk of 
gewoonweg te duur. Dat begrijpen huurders echt 
wel, als je het maar uitlegt. Vaak komen we er 
samen wel uit. Creatief met elkaar samen werken, 
dat is dagelijks mijn drijfveer.”

Yuen Leng Wuu (44) is één van de twee projectleiders 

binnen Woonwijze. In haar werk begeleidt ze onderhouds-

projecten van Woonwijze en is ze het technische 

aanspreekpunt voor aannemer én bewoners. “Creatief 

met elkaar samenwerken, dat is mijn drijfveer.”

‘
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Als kind al kent Bianca Woonwijze 
uit de verhalen van haar vader. Hij 
werkte als verwarmingsmonteur 
voor Woonwijze en later als 
opzichter. “Hij is al een aantal 
jaren met pensioen, maar nu ben 
ik degene die verhalen vertelt 
over Woonwijze”, zegt ze lachend.   

Het ligt Bianca goed om een 
bemiddelende rol te spelen. 
“Die taak heb ik ook als lid van 
de bewonerscommissie van de 
Vughtse Hoeve. Je bent de oren 
en ogen van de buurt. Als er iets 
speelt, leg ik het contact met 
Woonwijze. Nu, in de HBV, hoor 
je hoe bepaalde besluiten tot 
stand komen. Dat vind ik heel 
interessant.”

Positieve bijdrage
Bianca wil graag een positieve 
bijdrage leveren. “Vaak klagen 
mensen over van alles, maar 
ondernemen geen actie. Zo zijn 
de schuttingen in onze buurt aan 
vernieuwing toe, ze vallen bijna 
om. Maar niemand belt naar 
Woonwijze om te vragen waar 
welke verantwoordelijkheid ligt.  
Ik wil daar graag in bemiddelen.”

Veel informatie
Via de HBV wordt Bianca over 
van alles geïnformeerd. Een 
heel groot voordeel, vindt de 
peuterleidster. “Zo weet je hoe 
een huurverhoging tot stand 

Oog voor elkaar

‘ Via de HBV wil ik inspelen op  
de behoefte van bewoners’

Bianca van de Sande versterkt de HBV

Een proeverij van ontmoetingen

Kennis delen, ervaringen uitwisselen, draagvlak 
creëren en elkaar ontmoeten. Die elementen 
stonden centraal op de jaarlijkse Proeverij, een 
bijeenkomst georganiseerd door de HBV. De Raad 
van Commissarissen van Woonwijze, wethouders en 
ambtenaren van de gemeente Vught en medewerkers 
van Woonwijze waren van de partij.

“Op een Proeverij brengt de HBV partijen bij elkaar die 
op sociaal gebied iets betekenen in de gemeente Vught”, 
vertelt Joske Jansen van de HBV. “Onderwerpen die wij 
belangrijk vinden, brengen wij dan onder de aandacht. Zo 
vertelde de wijk- GGZ-ers over hulp aan mensen die in 
psychische nood verkeren. En wat je zelf kunt doen als je 
vermoedt dat iemand in de war is. Een woningcorporatie 
in Eindhoven deelde hun ervaring met het bouwen van 
huurwoningen waar de aanstaande bewoners al vanaf 
het begin bij betrokken waren. Mensen raken enthousiast 
en er ontstaan ideeën voor de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld de Grote Zeeheldenbuurt. Op deze manier 
creëer je draagvlak bij belangrijke partners voor nieuwe 
projecten. En er ontstaan mooie samenwerkingen, 
waarmee je elkaar kunt versterken.” 

Al jaren vertegenwoordigt de Huurders Belangenvereniging 

(HBV) de belangen van huurders van Woonwijze. Sinds juli is 

de HBV uitgebreid met een nieuw lid: Bianca van de Sande 

(44). “Met vijf mensen kunnen we de taken beter verdelen.” 

komt. En welke zaken Woonwijze 
verplicht krijgt opgelegd vanuit de 
overheid, zoals het huisvesten van 
statushouders. Woonwijze is heel 
open over alles. Daarbij worden 
we overal bij betrokken, zoals een 
werkbezoek aan de wijk Strijp-S 
in Eindhoven. Hier bouwde de 
lokale woningcorporatie samen 
met de toekomstige bewoners 
nieuwe huurwoningen. Ook 
gingen we kijken bij de huisjes 
voor spoedzoekers. Zo ontstaan 

ideeën over hoe je dit in Vught 
ook zou kunnen doen, want ook 
hier hebben we een tekort aan 
passende woningen.”

Luisteren
“Waar ik me hard voor maak? 
Inspelen op de behoefte van 
bewoners door goed te luisteren 
naar wat er speelt. Om te 
komen tot oplossingen die voor 
Woonwijze en voor ons als 
bewoners acceptabel zijn.”

 »
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Even krabbelen

Handtekeningen onder 
prestatieafspraken
Op 3 december ondertekenden Woonwijze, de 
gemeente Vught en de Huurders Belangen
vereniging de gemaakte prestatie afspraken  
voor 2018. HBVlid Joske Jansen vertelt.

“Elk jaar zitten we om de tafel met de gemeente en 
Woonwijze om afspraken te maken over wat we het 
komende jaar van elkaar kunnen verwachten. Met 
als basis de Woonvisie van de gemeente Vught. Als 
HBV waarderen wij het dat Woonwijze echt stappen 
wil maken als het gaat om voldoende betaalbare 
sociale huurwoningen en een fijne leefomgeving. 
Zo investeert Woonwijze flink in bijvoorbeeld de 
Woonomgevingsploeg, die het openbaar groen 
onderhoudt. Maar Woonwijze kan niet alles 
alleen doen. Zo is het huisvesten van bijzondere 
doelgroepen zoals statushouders een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De gemeente is daarom een 
belangrijke partner om de gemaakte afspraken ook 
daadwerkelijk te realiseren. 
De uitvoering van de afspraken gaat soms wat 
langzamer dan de HBV wil, maar we begrijpen ook 
goed dat je het met elkaar moet doen. De gemeente 
heeft meer prioriteiten dan de sociale woningbouw, Duurzaamheid is een belangrijk 

speerpunt voor Woonwijze. Zo willen 
we de komende jaren alle bestaande 
huurwoningen energiezuiniger maken. 
Het doel dat onze huurwoningen in 2020 
minimaal gemiddeld energielabel B 
hebben, hebben we al gehaald. 

We streven er ook naar al onze woningen 
CO

2
 neutraal te maken voor 2050. Wat 

de beste aanpak hiervoor is, zijn we 
nog druk aan het onderzoeken. Er zijn 
allerlei manieren om huurwoningen 
energiezuiniger te maken. En nieuwe 
technieken volgen elkaar snel op. Wat 
vandaag slim is, kan morgen weer 
achterhaald zijn. En soms is het beter om 
een verouderde woning te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw om te kunnen 
voldoen aan de eisen van nu en in de 
toekomst. 

Idee om uw buurt te verbeteren?
Het fonds Oog voor Elkaar helpt

Wilt u plantjes planten in de openbare omgeving, een 
wijkfeest organiseren of een buurtwandeling op touw 
zetten? Vraag dan een bijdrage aan van het fonds Oog 
voor Elkaar. Een speciaal formulier hiervoor vindt u op 
woonwijze.nl. U kunt hiervoor ook contact opnemen 
met Gerdie Jans Rat van Woonwijze op (073) 656 23 82 
of g.jansrat@woonwijze.nl.

Oog voor elkaar

maar we hebben elkaar nodig om tot concreet 
resultaat te komen. Het is altijd prettig om te merken 
dat de onderlinge sfeer goed is. Daar heeft directeur-
bestuurder Charlotte Beukeboom een positieve 
wending aan gegeven. Het is mooi om te zien dat we 
samen stappen vooruit maken.”

Wilt u meer weten over de prestatieafspraken? 
Kijk dan op woonwijze.nl. Daar kunt u het volledige 
document inzien.

Doel gemiddeld 
energielabel B  
voor 2020 al gehaald 

Lagere energielasten
Samen met onder andere gemeenten, 
energieleveranciers en netbeheerders 
zijn we de puzzel aan het leggen: welke 
huurwoningen worden gerenoveerd, 
verduurzaamd of gesloopt en hoe 
gaan we uw huurwoning energiezuinig 
maken? In de loop van 2019 hopen we 
u meer te kunnen vertellen hierover. 
Uiteindelijk moeten de energetische 
maatregelen zo uitpakken dat u lagere 
energielasten krijgt. Wordt vervolgd in 
2019.

Duurzaamheid

PRESTATIEAFSPRAKEN 2019 tussen gemeente Vught, Huurders Belangenvereniging en Woonwijze
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Voor-Na

Metamorfose

Groot onderhoud  
Van Heurnstraat

In de Van Heurnstraat in ’s-Hertogenbosch zijn 35 
verouderde beneden- en bovenwoningen flink onder handen 
genomen. Zo werden de badkamers, toiletten, groepenkasten, 
mechanische ventilatiesystemen, balkonschermen en het 
hang-en-sluitwerk vervangen. De buitenkant is gereinigd en 
geschilderd. Bewoonster Emmy is blij: “Ik vind het echt een 
meerwaarde dat alles nieuw is, weer van deze tijd.  
En door het glazen douchescherm oogt de kleine badkamer 
groter. Dat ik keuze had in wand- en vloertegels verraste me 
positief. Toen het onderhoud klaar was, zijn de aangepakte 
ruimtes zelfs door Woonwijze schoongemaakt.”

VOOR NA

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


