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‘ Samen  
maken we  
het verschil’



Verantwoording 

Digitaal of toch in een boekje? We hebben er goed over nagedacht 

wat de beste verschijningsvorm is van ons jaarverslag. Uiteindelijk 

kozen we toch voor een gedrukte vorm. De reden is dat we hopen 

dat we hiermee meer bewoners en belanghouders kunnen bereiken.  

De verhalen van ‘Samen maken we het verschil’ verdienen dat! 

Uiteraard hebben we ons uiterste best gedaan om het boekje zo 

milieuvriendelijk mogelijk te maken. Het is daarom gedrukt op  

Cradle to Cradle papier.

‘ Samen  
maken we  
het verschil’

INTERVIEWS
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op het 
woord  
‘samen’
In 2018 gingen we volop aan de slag met 
het ondernemingsplan 2017-2021. Je kunt 
achter je bureau bedenken ‘Samen maken 
we het verschil’, maar je moet het natuurlijk 
vooral doen. En wat ons betreft doen we dat 
met de nadruk op het woord ‘samen’. Samen 
met bewoners en samen met alle andere 
belanghouders in Vught.

CHARLOTTE BEUKEBOOM:
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Koningsdag 2018
In dat opzicht vond ik het vieren van Koningsdag één van de 
hoogtepunten van 2018. Bewoners van Woonwijze, nieuwe 
Vughtenaren uit o.a. Syrie, Sudan en Irak, maakten heerlijke 
hapjes klaar. Samen met hen, Vluchtelingenwerk en Welzijn Vught 
deelden we die hapjes uit en ontstonden er prachtige gesprekken. 
Het maakt me blij en trots dat we als woningcorporatie mogen 
en kunnen bijdragen aan dit continue proces van integratie en 
participatie.

Een basis gelegd
Lees in dit jaarverslag vooral ook het interview hierover met 
Essan Mustafa Mohamad. We interviewden Essan in april, 
de ‘koningsmaand’. Daarnaast hebben we, speciaal voor dit 
jaarverslag, in 2018 iedere maand iemand geïnterviewd. 
Bewoners, organisaties uit Vught en de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Woonwijze deelden allemaal hun momenten. 
Zo ontstond een kleurrijke en gevarieerde blik op het jaar.

In deze gesprekken, en ook in het jaarverslag zelf, zien 
we elementen terug van ‘Samen het verschil maken’. We 
voelen dat we een basis hebben gelegd en merken dit ook 
in de samenwerking met veel verschillende mensen en 
partijen. Zeer blij waren we dan ook met de uitkomsten 
van de verplichte 4-jaarlijkse visitatie . Belanghebbenden 
beoordeelden daarin de prestaties van Woonwijze met een 8. 
Ook de andere onderdelen waar de visitatiecommissie naar 
keek, lieten groei zien.

Voor de komende jaren gaan we dit graag samen met u 
verder uitbouwen, met behoud van onze gezonde financiële 
basis.  

Hartelijke groet, 
Charlotte Beukeboom
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De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur, 
beleid en algemene zaken bij Woonwijze.

Leden
Leden van de RvC zijn vier jaar lid en kunnen voor vier jaar worden 
herbenoemd. In 2018 trad Mevr. F.C. van Dedem af na acht 
constructieve jaren als toezichthouder bij Woonwijze. Zij zal niet 
worden vervangen omdat de RvC 5 leden voldoende vindt voor  
een corporatie met de omvang van Woonwijze. De vrijgekomen 
portefeuille (HR) is verdeeld over de zittende leden. Mevrouw 
F.M.M. Crutzen is voor een periode van vier jaar herbenoemd.  
De huidige leden zijn: 

Dhr. mr. H.G. Haarhuis (voorzitter) benoemd in 2012
Dhr. dr. ir. P.J.M.M. Krumm  benoemd in 2012
Mevr. mr. D.B.D.L.D Huskens  benoemd in 2013
Dhr. drs. A.L. Huibers   benoemd in 2013
Mevr. drs. F.M.M. Crutzen   benoemd in 2014

Directeur-bestuurder 
Charlotte Beukeboom is, na een periode als interim bestuurder, 
door de RvC per 1 januari 2018 benoemd tot de nieuwe directeur-
bestuurder van Woonwijze. Ze heeft hiervoor in 2017 een 
uitgebreid assessment gedaan en is verder ‘fit en proper’ 
bevonden door de Autoriteit Woningcorporaties. 

Besluiten
De RvC is in 2018 negen keer bijeengekomen. De Raad heeft de 
volgende besluiten van het bestuur goedgekeurd:

• Huurverhoging 2018
• Risicomanagement 1.0
• Bod op de Woonvisie 2018
• Eikendonck
• Begroting 2018
• Prestatieafspraken
• Visie op toezicht en bestuur
• Aankoop woningen Vestia
• Aankoop woningen Woonmeij
• Aantrekken leningen
• Statuten en reglementen
• Vaststellen jaarrekening en bestuursverslag

Andere onderwerpen die zijn besproken tijdens de RvC-
vergadering:
Vastgoedontwikkeling zoals de herontwikkeling van de Grote 
Zeeheldenbuurt, de voortgang van de diverse onderhouds-
projecten, de huisvesting van statushouders en de gevolgen van  
de invoering van de beleidswaarde. Ook is er uitgebreid stilgestaan 
bij de invoering van een nieuw risicomanagementsysteem dat een 
beter beeld geeft van risico’s en hieraan gekoppeld de juiste 
beheersmaatregelen. 

Bericht Raad van  
Commissarissen
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Ook in 2018 zetten we ons in voor de vijf thema’s uit het 
ondernemingsplan. We deden dit vanuit de maatschappelijke 
opdracht die we onszelf stelden in ons ondernemingsplan:

‘Met een duidelijke focus op Vught bieden we mensen die op ons 
aangewezen zijn een betaalbare, goed onderhouden en 
energiezuinige woning in een leefbare woonomgeving. We maken 
het verschil voor onze (toekomstige) huurders door te luisteren en 
samen te zoeken naar oplossingen.’

De thema’s waar we aan werken zijn:
• Huurders en woningzoekenden staan voorop
• Betaalbaar wonen
• Voldoende beschikbare en passende huurwoningen
• Investeren in duurzaamheid
• Samen werken aan een leefbare woonomgeving

Hoe werkten we in 2018 aan de thema’s?
Ook in 2018 adopteerde iedere medewerker één van de thema’s. In 
projectgroepen pluisden we uit hoe het er mee stond en welke 
verbeteringen mogelijk waren. We deden dat in samenspraak met 
de HBV en de bewonersraad. Dat leverde belangrijke dingen op, 
zoals het onderzoeken van de aansluiting bij Woonservice 
Regionaal, een doorstromingsproef met 80-plussers, een 
maandelijks soepmoment voor onze bewoners, meer 
klantvriendelijkheid en efficiëntie in onze procedures, verdere 
uitwerking van ons duurzaamheidsbeleid, verdere uitwerking van 
onze visie op ontmoeten, zichtbaarheid en ‘het verschil maken’. 
We hebben de uitwerking van het ondernemingsplan voor 2019 
concreter gemaakt door meetbare doelen aan de thema’s te 
verbinden. Op die manier kunnen we nu beter volgen of we onze 
doelen ook realiseren.

Samen maken we het verschil
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Organisatie
Woonwijze heeft 31 medewerkers in dienst (27,56 fte). We namen 
één nieuwe medewerker aan: de manager Wonen. Daarnaast 
werkten er 7 externen voor ons en een HBO stagiaire. Het 
ziekteverzuim daalde t.o.v. 2017 naar 4,47% (exclusief niet-
arbeidsgerelateerd langdurig verzuim was het 1,55%). 

Om effectiever samen te werken, hebben we de interne organisatie 
aangepast. We gingen van 3 naar 4 teams: Wonen, Vastgoed, 
Bedrijfsvoering en Staf. De Personeelsvertegenwoordiging (PAV) 
heeft besloten om in 2019 te stoppen. Een aantal collega’s stond  
op en richtte een OR op. De OR is in januari 2019 gestart.

Bewonersparticipatie, leefbaar-
heid en lokale verankering
We werken graag en veel samen! We geloven dat we op die manier 
nét dat stapje extra voor een ander kunnen zetten. Samen met 
bewoners en onze netwerkpartners investeerden we in 2018 volop 
in bewonersparticipatie en leefbaarheid.

Huurders Belangen Vereniging (HBV).
Dit overleg is wettelijk verplicht, maar ook zonder die verplichting 
zouden we dit overleg zoeken. De HBV (bestuur, bewonersraad en 
commissies) is, als vertegenwoordiging van onze huurders, voor 
ons een zeer waardevolle sparringpartner. Ons overleg is altijd 
open, constructief en respectvol met als gezamenlijk doel: het 
prettig wonen van bewoners. Ook de visitatiecommissie noemde 
specifiek hun deskundigheid en betrokkenheid. Thema’s die we 
bespraken:
• Brainstorm urgentiebeleid
• Adviesaanvraag huurverhoging 2018

• Voortgang ondernemingsplan 2017-2021
• Voortgang Grote Zeeheldenbuurt
• Adviesaanvraag pilot seniorendoorstroombeleid
• Adviesaanvraag doorstroming
• Adviesaanvraag huurcontract jongeren
• Leidende principes Goede Buur
• Bod op woonvisie
• Jaarrekening en jaarverslag
• Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
• Visitatie
• Programma kennissesie De Proeverij, 13 september 2018
• Prestatieafspraken 2019
• Adviesaanvraag regionale Klachtencommissie
• Actualiseren samenwerkingsovereenkomst
• Uitbreiding bestuur HBV 
• Perioderapportages
• Participatiekalender
• Vergoeding HBV
• Financieel overzicht HBV

Op 11 juli 2018 organiseerden we voor de HBV, en ruim vijftig 
andere betrokken bewoners, een gezellige bijeenkomst als dank. 
We nodigden daarbij ook onze bewoners-statushouders uit omdat 
we hen meer in contact wilden brengen met andere 
buurtbewoners.

Driepartijenoverleg
We zitten ook regelmatig met gemeente en HBV samen om tafel. 
Ook deze samenwerking vinden we positief, constructief en 
daadkrachtig. In gezamenlijk overleg kwamen we met gemeente 
en HBV tot het bod op de woonvisie en de prestatieafspraken voor 
2019. Ook deze keer staan de thema’s betaalbaarheid-
beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en 
participatie centraal. We zijn erg blij met de heldere afspraken die 
we daar samen over hebben gemaakt.
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Participatieprojecten in 2018

Het vergroten van de leefbaarheid is een wettelijke taak van 
corporaties en daar zijn we blij mee. We vinden dat dit belangrijk  
is en dat corporaties samen met bewoners hier een enorm groot 
verschil kunnen maken. Wij zetten ons in om, met beperkte 
uitgaven, veel te doen op het gebied van leefbaarheid en 
bewonersparticipatie. Dit uitgangspunt sluit aan bij wat bewoners 
willen. We kunnen dit doen dankzij de vele vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor hun buurt en medemens. In 2018 gaven 
we hiervoor € 73,- uit per sociale huurwoning (dus ruim onder de 
norm van € 125,-). In 2018 hebben we voor het eerst onderhouds-
projecten benut als moment om met huurders in gesprek te  
gaan over meer dan het onderhoud. Hieruit ontstonden mooie 
participatie-initiatieven. Bewoners deden bijvoorbeeld mee  
aan opruimdagen. Én we namen de klantvragen (soms vurige 
klantwensen) optimaal mee in ons onderhoudsprogramma.  
Zo maakten we ook het verschil in onze onderhoudsprojecten.

Pilot onderhoud Klaproosstraat
In enkele fijne en open bijeenkomsten met de bewoners van de 
Klaproosstraat inventariseerden we in ‘tafelgesprekken’ hun 
onderhoudswensen. Daarna aten we samen een hapje om nader 
kennis te maken. Niet alleen wij met hen, maar zij ook onderling 
merkten we. Vervolgens konden we, na het bekijken van de 
individuele woningen, nagenoeg alle onderhoudswensen 
honoreren. Verder organiseerden we met de bewoners een 
opruimdag die erg gewaardeerd werd: “Wat fijn, ik heb zelf  
geen auto/aanhangwagen om het weg te brengen.” Tijdens de 
uitvoering hadden we veel persoonlijk contact met de bewoners. 
Dit onderhoudsproject was dus meer dan onderhoud. Samen met 
de bewoners werkten we tegelijkertijd aan de leefbaarheid.

Koningsdag
Twaalf gezinnen uit Eritrea, Iran, Sudan en Syrië maakten 
internationale hapjes. Samen met Welzijn Vught, 

Vluchtelingenwerk en Woonwijze deelden ze die uit op de 
koningsmarkt. Een mooie vorm van integratie en participatie.  

Buurtwandelingen
In 8 buurten wandelden we met bewoners en de gemeente (politie, 
boa, beheer openbare ruimte) door de wijk om aandachtspunten 
aan te wijzen en op te lossen. Door de korte lijnen die we 
inmiddels met alle partijen hebben, komen er snel resultaten. 
Bewoners zijn daarover zeer te spreken en vinden het fijn om 
zoveel inbreng te kunnen hebben. Het initiatief voor deze 
wandelingen kwam in een aantal wijken van de bewoners zelf.  
Een ontwikkeling die wij van harte ondersteunen en toejuichen.

Mobiele buurtkamer
We sloten aan in de mobiele buurtkamer van Welzijn Vught om 
met bewoners te bespreken wat er verbeterd kan worden aan de 
wijk. Niet alleen kwamen er problemen naar boven, er meldden 
zich ook bewoners die ze wilden oplossen (bijvoorbeeld afval 
prikken met kinderen).
Actief in Regiegroep armoede/Kernteam financiële redzaamheid
We participeren in de Vughtse ‘Regiegroep Armoede’. In 2018 is 
deze groep omgedoopt tot Kernteam financiële redzaamheid. In 
2018 bestudeerden we het onderwerp. Dat is goed om er meer 
inzicht in te krijgen. In 2019 willen we samen echt de slag maken 
van denken naar doen. We hebben aangedrongen op het maken 
van een plan van aanpak waarin de beoogde resultaten voor eind 
2019 zijn benoemd.

De Huiskamer
Na het wegvallen van grand café Chopin richtten we met Reinier 
van Arkel, Welzijn Vught en Centrummanagement De Huiskamer 
op, omdat we een gemis signaleerden. Inmiddels voorziet De 
Huiskamer, met 16 vrijwilligers, succesvol in de behoefte aan 
ontmoeten. Gemiddeld bezoeken tussen de 4 à 10 mensen per 
dagdeel De Huiskamer. 
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De Rode Rik
Muziek- en dansmiddagen, verhalen delen, lunchen, bewegen, 
maaltijden, het breiproject. Dit is een greep uit de extra dingen die 
we in 2018 deden in De Rode Rik. Vaak in samenwerking met 
diverse partners (MOVE, Ouderen Samen, Welzijn Vught, Reinier 
van Arkel) en met financiële ondersteuning uit diverse hoeken 
(Oranjefonds, Miles of Pleasure en andere betrokken organisaties). 
Doorlopend is er natuurlijk gewoon een spelletje, koffie, of wat 
praten met anderen tijdens de vaste openingstijden. Door te 
ijveren voor financiële ondersteuning van vele partijen houden we 
de prijzen laag of soms nihil voor deze doelgroep met vaak een 
kleine portemonnee. We zijn dankbaar en trots dat we de Rode Rik 
kunnen laten groeien en bloeien. Dit is wat we bedoelen met 
samen het verschil maken!

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk huurt sinds april 2018 kantoorruimte bij ons  
en voert haar gesprekken met cliënten bij ons op kantoor. Deze 
nabijheid maakt samenwerken en bijsturen op de begeleiding van 
statushouders eenvoudiger en geeft een extra dimensie aan de 
samenwerking.

Bijeenkomst betrokken buurtbewoners
Betrokken buurtbewoners zijn van onschatbare waarde. Zij weten 
wat er leeft en speelt in hun buurt en zij maken activiteiten 
mogelijk. Als dank en waardering organiseerden we voor hen een 
gezellige Buurtquiz “Ken je buurt”. Er was veel tijd om elkaar te 
leren kennen en elkaar te inspireren en dat werd bijzonder 
gewaardeerd.

Zichtbaarheid door aanwezig te zijn
We willen, als echte Vughtse corporatie, midden in de Vughtse 
samenleving staan. Weten wat er speelt, benaderbaar en actief 
zijn. Wij bezochten daarom in 2018 vele activiteiten in de wijken. 
Soms organiseerden wij die activiteiten (met bewoners) en soms 
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was het een initiatief van de bewoners (in samenwerking met ons 
of zelfstandig). Een aantal activiteiten werd financieel ondersteund 
door het Oog voor Elkaar-fonds, dat de HBV beheert. Verder 
maakten we met wethouder Heijboer een ronde langs de 
burendagen in de wijken van Woonwijze en riepen we een 
maandelijks ‘soepmoment’ voor bewoners bij ons op kantoor in 
het leven. Door zichtbaar aanwezig te zijn kunnen bewoners op 
laagdrempelige manier met ons in contact komen en weten we 
wat er bij hen speelt. Daardoor kunnen we ons werk nóg beter 
doen.

Opschoon-/feestdag Repelweg
Samen met de bewoners en de WOP knapten we, op initiatief van 
de wijk, de brandgangen en het speelveldje op. Daarna vierden we 
het jubileum van de woningen, op initiatief van de bewoners-
commissie van de Repelweg. Samen met HBV en gemeente boden 
we rubberen tegels aan voor onder de speeltoestellen. 

Afscheid van de Grote Zeeheldenbuurt
Voor en met de bewoners hebben we een herinneringsboek 
gemaakt, ter afscheid van de wijk. Met prachtige foto’s en 
ontroerende en grappige verhalen van de bewoners. Tijdens een 
warme bijeenkomst deelden we dit boek uit aan alle bewoners die 
in de wijk woonden bij aanvang van onze plannen. Daarnaast 
organiseerden we, op advies van de Bewonerswerkgroep, een 
moment waarop bewoners nog een keer in hun ‘oude’ woning 
konden kijken en eventueel ook spullen uit hun woning konden 
halen.

Welkom nieuwe bewoners van Vestia en Woonmeij (overnames)
Voor deze bewoners organiseerden we een informatiebijeenkomst 
om snel persoonlijk met elkaar kennis te maken, informatie te 
geven en te beluisteren wat er leeft en wat de vragen zijn.

Opruimdag Van Heurnstraat
Voordat we met het onderhoud in de Van Heurnstraat startten, 
ruimden we met de bewoners op in de Van Heurnstraat.

Proeverij 
Samen met de HBV ‘proefden’ we van drie inspirerende projecten: 
•  Corporatie Ymere biedt bewoners die geen reguliere urgentie 

krijgen tijdelijke woonruimte, genaamd ‘De Vluchtstrook’. 
•  Corporatie Woonbedrijf zette een bewonerscommunity op 

rondom Strijp S. 
•  Wijk GGD’ers Vught lieten zien welke oplossingen nodig zijn voor 

kwetsbare bewoners. 
Met wethouders Heijboer en Pennings brachten we in vervolg 
hierop een werkbezoek aan Woonbedrijf in Eindhoven. We 
bezochten daar een huisvestingsproject voor spoedzoekers en de 
woningen van Space-s. In ons bod op de woonvisie voor 2020 
nemen we het initiatief voor een project speciaal voor 
spoedzoekers op. 

Sociaal café Vught
Samen met de gemeente organiseerden we een bijeenkomst voor 
belanghouders uit het sociaal domein en de verenigingen in Vught, 
over het onderwerp Omgaan met (te) weinig geld. Dit is een 
onderwerp dat ons na aan het hart ligt, want wij zien dagelijks de 
worsteling van bewoners om rond te komen. Daarom namen we 
ook het initiatief voor de werksessie van DENKEN naar DOEN in 
2019.

Oog voor Elkaar-fonds
Een aantal van deze leefbaarheidsactiviteiten werd mogelijk 
gemaakt met een financiële bijdrage van het Oog voor Elkaar-
fonds. De HBV beheert dit leefbaarheidsfonds en beoordeelt de 
aanvragen die bij dit fonds worden ingediend.
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Samenwerking met wijkondersteuners
In de wijken zijn betrokken bewoners opgeleid en ondersteund 
door Welzijn Vught: de wijkondersteuners. Met hen hebben we een 
goed contact en we versterken elkaar. Samen staan we voor fijne 
buurtcontacten en een fijne woonomgeving. We konden hen 
kosteloos een ontmoetingsruimte bieden in een leegstaande 
garagebox aan de Van der Pollstraat. En ook daar ontstaan nu de 
eerste ontmoetingen. Ruimte voor een praatje onder het genot van 
een lekker kopje koffie.

Ontmoeten bij de kerstboom
Op een koude decemberavond verzamelden we bewoners van 
Mariaplein en Vijverhof rondom Eriks Kerstboom (geïnspireerd op 
het tv-programma Joris’ Kerstboom). Daar was muziek, vuur en 
gezelligheid. Je kon een mooie wens achterlaten in de kerstboom. 
Er ontstonden mooie gesprekken en een bijzondere 
saamhorigheid. 

Uitbreiding Huiskamer Helvoirtseweg
De ontmoetingsruimte in de fietsenberging werd te klein voor  
het aantal bezoekers van het maandelijks koffie-uurtje en de 
maandelijkse lunch. Samen met de bewoners hebben we de 
ruimte uitgebreid en ingericht.

Ontmoetingsruimte De Molenhoek
Vrijwilligerswerk is ook mensenwerk en dat vraagt om goed 
vrijwilligersbeheer, zoals het jaarlijkse voortgangsgesprek. In De 
Molenhoek bleek tijdens dat gesprek dat er onderlinge spanningen 
waren tussen de vrijwilligers. Hiermee zijn we samen met de 
vrijwilligers aan de slag gegaan en we hebben een 
vertrouwenspersoon aangesteld. In 2018 heeft dit nog niet tot 
afdoende oplossing geleid. In 2019 is dit overigens opgelost. De 
activiteiten in De Molenhoek en de werving van nieuwe vrijwilligers 
zijn in 2018 wel gewoon doorgegaan.
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Ons bezit bestaat bijna geheel uit sociale huurwoningen.  
De verdeling van de huizen op basis van de huurprijs ziet  
er als volgt uit:

De woningvoorraad verandert door aankoop, verkoop en 
nieuwbouw steeds. Het overgrote deel van onze woningen willen 
we voor lange termijn exploiteren. Daarnaast is een deel van ons 
bezit gelabeld voor verkoop en kunnen we, waar dit strategisch 
past, ook vastgoed aankopen en nieuw bouwen.
In 2018 vonden de volgende veranderingen plaats: 

• Aankoop van 65 woningen van Vestia
• Aankoop van 21 woningen van Woonmeij 
• Aankoop 6 woningen Eikendonck van Cornelis Huygens
• Omzettingen 8 eenheden flexwijze naar 1 verhuurbare eenheid
• Verkoop van 7 woningen
• 82 woningen uit exploitatie gehaald Grote Zeeheldenbuurt

Aan het eind van 2018 bedraagt het aantal verhuureenheden  
van Woonwijze 3.129, waarvan 2.957 woningen, 159 garages/
parkeerplaatsen en 13 overige eenheden. Per gemeente ziet  
onze portefeuille er als volgt uit:

Vastgoed

Gemeente Aantal  
woningen

Garageboxen  
en parkeer

plaatsen

Overige  
eenheden

Totaal aantal 
verhuur   

eenheden

Vught 2.755 117 11 2.883

’s-Hertogenbosch  146  42  188

Oisterwijk  56  56

Haaren  2   2

Totaal 2.957 159 13 3.129

Huurprijs Aantal woningen

Goedkoop < € 417,34 467

Betaalbaar  > € 417,34 - < € 640,14 2.096

Duur > 640,14 - < € 710,68 277

Boven liberalisatiegrens > € 710,68 117

Totaal 2.957

Bouwen en ontwikkelen 
In 2018 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd. Wel hebben we  
de nieuwbouw voorbereid van de woningen aan het Isabellaveld 
(10 stuks) en de Grote Zeeheldenbuurt (152 stuks). Met deze bouw 
vergroten we het aantal passende en betaalbare woningen in 
Vught. 
We hebben een aanzet gemaakt voor een nieuw strategisch 
voorraadbeleid. Met het huidige akkoord binnen de gemeente 
Vught is er voorlopig geen zicht op groei in absolute aantallen 
binnen de woningportefeuille. Daarom richten we ons vooralsnog 
op het verduurzamen en gericht vernieuwen van ons bezit en het 
op pijl houden van onze woningvoorraad. 
We hebben doorgerekend wat de financiële consequenties zijn  
van een streven naar CO

2
 neutraliteit in 2050. Deze berekeningen 

gebruiken we als input voor het strategisch voorraadbeleid. Dit 
leveren we in 2019 op. 

Koopgarant 
Voor woningen die bewoners in het verleden hebben gekocht met 
de Koopgarant-regeling geldt een terugkoopplicht. De stand van 
zaken:
• Teruggekocht in 2018: 9 woningen (8 weer doorverkocht in 2018)
• Er zijn eind 2018 nog 34 woningen met een terugkoopplicht
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Het woningbezit van Woonwijze voldoet nagenoeg volledig aan de 
door ons gestelde basiskwaliteit. De afgelopen jaren hebben we 
hier grootschalig in geïnvesteerd via dagelijks- en groot-/
planmatig onderhoud. Daarnaast voeren we ook de benodigde 
werkzaamheden uit bij reparatieverzoeken en als een woning 
opnieuw wordt verhuurd. Dan brengen we de woning naar het 
door ons gewenste kwaliteitsniveau (mutatie-onderhoud). 

Groot en planmatig onderhoud
• Regulier onderhoud aan de buitenschil, zoals schilderwerk
• Installatie-onderhoud
• Kleinschalige verduurzamingsregelingen

Reparatieonderhoud
We zien een kleine stijging van het aantal reparatieverzoeken, 
maar het totale aantal zit nagenoeg volledig binnen de afspraken 
met onze vaste aannemer Janssen Huybregts. 

Kwaliteit en  
onderhoud

Mutatieonderhoud
We zien een kleine daling in het aantal mutaties: 146 mutaties 
in 2018 (dat waren er 173 in 2017). Wanneer een woning van 
huurder verandert, checken we altijd of er onderhoud 
noodzakelijk is: mutatieonderhoud. We zien in 2018 een 
toename van duur mutatieonderhoud. In 19 gevallen was het 
mutatieonderhoud duurder dan € 5.000. Dit ging met name om 
herstel wandafwerking (stukadoor) en plafondvervanging 
(brandveiligheid). De kosten van het mutatie onderhoud in 
2018 waren € 475.000. 

Contractonderhoud
Dit gaat over het onderhoud dat we volgens afgesloten 
contracten uitvoeren. In 2018 zijn alle contracten gecontro-
leerd en gecontinueerd waar nodig. Door onderhoud en 
nieuwbouw zijn er nieuwe onderdelen in onze huizen 
verschenen. Deze zijn toegevoegd aan de onderhouds-
contracten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Wij streven naar 
energie-neutrale woningen in 2050. Door onze aanpak van  
het planmatig onderhoud en het mutatie onderhoud konden 
we in 2018 onze energie-index opwaarderen naar 1,38.  
Onze portefeuille voldoet daarmee aan de duurzaamheids-
doelstelling van een gemiddeld label B in 2020.

Reparatieverzoeken 2018 2017 2016 2015

Aantal afgehandelde opdrachten 3.326 3.149 3.146 2.937

Bedrag totaal x € 1.000 588 526 519 460

Bedrag per reparatieverzoek x € 1 177 167 165 157

Aantal vhe’s woningen 2.957 2.954 2.973 2.983

Aantal reparatieverzoeken per vhe woning 1,12 1,07 1,06 0,98
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Vraag en aanbod woningen
Het aantal ingeschreven woningzoekenden is in 2018 weer 
toegenomen. Per eind 2018 stonden er 4.639 woningzoekenden  
bij ons ingeschreven. Het aantal actief woningzoekenden is iets 
toegenomen. 

Het aantal beëindigingen van contracten is in 2018 iets hoger  
en het aantal nieuwe contracten een stuk lager. Vanwege de 
herstructurering van de Grote Zeeheldenbuurt zijn 18 woningen 
namelijk niet meer verhuurd. Daarnaast zijn 5 woningen 
onvoldoende geschikt gebleken voor verdere verhuur (dit betreft 
de locatie Hertoglaan).

Huisvesting vergunninghouders
Op basis van de taakstelling vergunningshouders hebben we  
27 personen in 12 woningen gehuisvest.

Toewijzingen

Woningzoekenden 2018 2017 2016 2015

Aantal woningzoekenden 4.639 4.473 4.390 4.241

Aantal actief woningzoekenden 668 648 624 626

% actief woningzoekenden 14,4% 14,5% 14,2% 14,8%

Beëindigde contracten 181 173 186 173

Nieuwe contracten 147 163 155 171

Aantal advertenties 85 97 117 131

Gemiddeld aantal reacties 41 36 34 29

Sociale huurwoningen (max € 710,68): 137 toewijzingen in 2018 

Inkomen Aantal toewijzingen

Minder dan € 36.798 135

Meer dan € 36.798
Minder dan € 41.056

2

Daarboven 0
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98,5 % is toegewezen aan de primaire doelgroep en hiermee 
voldoen we ruim aan de norm van minimaal 80% toewijzen aan  
de primaire doelgroep.

In de vrije sector (geliberaliseerde woningen) deden we 10 
toewijzingen in 2018.

Huurverhoging 2018 
Woonwijze kiest er voor om de huur alleen te verhogen bij 
woningen waarvan de huur nog beneden de streefhuur ligt. Voor 
42% van de woningen is daarom geen huurverhoging toegekend. 
De huren worden, indien van toepassing, inkomensafhankelijk 
verhoogd.
• Inkomens tot en met € 41.056: maximale verhoging 3,9%
• Inkomens hoger dan € 41.056: maximale verhoging 5,4%

Huurachterstanden 2018
De gemiddelde huurachterstand over het hele jaar is licht 
gestegen maar aan het einde van 2018 was het lager dan in 2017. 
Eind 2018 waren er 12 huurders met een betalingsregeling en 
liepen er 13 deurwaarderzaken. Er was in 2018 één ontruiming en 
die was gebaseerd op huurachterstand.
De samenwerking in deze met gemeentelijke schuldhulpverleners, 
wijkteams en wijk-ggd’ers gaat steeds beter. Door de multi-
problematiek is deze samenwerking ook niet meer weg te denken. 

Klachten
In 2018 heeft de klachtencommissie geen klachten ontvangen.

Urgentiecommissie
We hebben 28 adviesgesprekken gevoerd over urgentiemogelijk-
heden. Uiteindelijk hebben 17 woningzoekenden hun urgentie 
voorgelegd aan de urgentiecommissie. Daarvan zijn er 6 urgenties 
toegekend.
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“ Dit is het jaar van 
het opbouwen.”

HERMAN HAARHUIS OVER JANUARI: 

3938



Zeer zacht, somber en vrij nat. Het weer in 
januari was niet echt om over naar huis te 
schrijven. Herman Haarhuis, voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Woonwijze, kijkt 
terug op een maand die een nieuw jaar en een 
nieuwe periode inluidde. 

“We zijn erg blij dat we het nieuwe jaar konden beginnen met de 
benoeming van Charlotte Beukeboom als directeur-bestuurder”, 
zegt Herman Haarhuis. Daarnaast speelde ook de invoering van 
het nieuwe ondernemingsplan ‘Samen het verschil maken’ een 
belangrijke rol in januari. “Het is een mooi plan dat de basis is 
voor een nieuwe start. Dat moeten we ook waarmaken. De 
eerste stappen daarvoor zijn deze maand intern gezet, daar 
moet je beginnen.” 

Mooie stap 
Zijn verwachtingen voor 2018 zijn goed. “Belangrijk is dat de 
Grote Zeeheldenbuurt nu echt gaat lopen. Een mooie stap voor 

“ We zijn erg blij dat we het 
nieuwe jaar konden beginnen 
met de benoeming van Charlotte 
Beukeboom als directeur-
bestuurder.”
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Vught, Woonwijze en de toekomstige bewoners. Ook een nieuw 
begin.” Hij is blij en trots dat dit in goed overleg met de gemeente 
gaat. “En dat we daardoor ook medewerking krijgen om meer 
huizen te kunnen bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was.” 
Met de Huurders Belangenvereniging wordt gekeken hoe de 
woningen verbeterd kunnen worden zonder drastische 
huurverhogingen. “Dat is een hele opgave. Als je huizen 
moderner, comfortabeler en energiezuiniger maakt, worden ze 
niet goedkoper. Maar we zijn er wel voor om de huur zo laag 
mogelijk te houden en willen de stookkosten voor de huurders 
naar beneden krijgen.” 

Concentreren op Vught
“Het jaar van het opbouwen, zo kun je 2018 wel zien”, concludeert 
hij. Het verleden is nog niet helemaal afgesloten. “We moeten nog 
wel wat zaken afhandelen. Daardoor hadden we ook in januari 
extra vergaderingen. Dat is wel intensief.” Er is een nieuwe 
structuur gekozen voor de overleggen, met strengere regels. “Dat 
doen we niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen.”
Zo heeft de RvC zich opgesplitst in drie commissies op het gebied 
van audit (financiën), remuneratie (werkgeversrol) en vastgoed. 
“In iedere commissie zitten de RvC-leden die het meeste van de 
onderwerpen afweten. Zij bereiden ze voor zodat we goed 
toezicht kunnen houden en de RvC-vergaderingen vlot en 
nauwkeurig verlopen.”

Vertrouwen 
In januari stond ook de zelfevaluatie van de RvC op het 
programma. “Dit keer hebben we een deskundige gevraagd om 
samen met ons te kijken naar hoe we de afgelopen periode 
hebben gewerkt. Vertrouwen bleek een belangrijk onderwerp. 
Vertrouwen dat je onderling hebt en ook het vertrouwen dat je 
uitstraalt. De conclusie was dat vertrouwen een ‘werkwoord’ is en 
hoort bij een proces dat nooit af is. Het was een intensieve dag, 
waarna we met een positief gevoel en vol energie uit elkaar zijn 
gegaan. We gaan op volle kracht voor een optimaal toezicht en 
een Woonwijze voor de mensen die ons echt nodig hebben.”
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“ De conclusie was dat vertrou-
wen een ‘werkwoord’ is en hoort 
bij een proces dat nooit af is.”
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“ Op Lunetten is het 
net zoals vroeger in 
Vught, de mensen 
zijn nog betrokken 
bij elkaar.” 

MENEER EXTEL OVER FEBRUARI
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Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer 
brons. Februari was de maand van de 
schaatsers op de Olympische Winterspelen 
in Pyeongchang. Meneer Extel (bijna 70) keek 
naar de fraaie prestaties in zijn woning aan de 
Kota Inten op Lunetten. “Het is hier fijn wonen.”

Vijfentwintig jaar huren meneer en mevrouw Extel hun woning 
aan de Kota Inten. Op het woonoord wonen ze nog langer. “Eerst 
zaten we in barakken. Van deze woning zijn wij de eerste 
bewoners.”
Meneer Extel was vroeger beroepsmilitair en is een echte 
Vughtenaar. Op zijn zeventiende werd hij verliefd op zijn vrouw. 
“Ik kende haar van school en zag haar opnieuw bij de IJzeren 
Man. Van het een kwam het ander”, lacht hij. 
Zijn vrouw is Moluks. Hun beide families waren in het begin niet 
erg enthousiast over de verkering. “Maar toen ze merkten dat 
het serieus was, accepteerden ze het.”

Geweldige mensen
Toen de twee getrouwd waren en op Lunetten gingen wonen, 
werd meneer Extel volledig in de gemeenschap opgenomen. 

“ Eerst zaten we in barakken.  
Van deze woning zijn wij de  
eerste bewoners.”
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“Zeker bij de eerste generatie is het heel duidelijk: wel of niet. Ik 
heb nooit problemen gehad. Mijn schoonouders waren geweldige 
mensen.”
Inmiddels kent hij de Molukse cultuur door en door. “Het is hier 
ook niet altijd pais en vree, maar de mensen zijn wel open naar 
elkaar toe. Dat vind ik prettig.” Zelf komt hij uit een gezin met 
veertien kinderen. “Dan leer je je wel aanpassen.” Ook zijn vrouw 
komt uit een groot gezin. “Bij ons allebei was het vroeger een 
zoete inval.”
  
Lekker buitenspelen 
De drie jongens van meneer en mevrouw Extel groeiden op op 
Lunetten. “Toen wij pas getrouwd waren, hadden we voldoende 
middelen om een huis te kopen. Maar als beroepsmilitair zag ik 
collega’s steeds overgeplaatst worden en dan moesten ze telkens 
hun huis verkopen. Dat vond ik zo’n gedoe, hier huren was 
handiger.”
Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen; ze wonen door heel het 
land. De lichte woonkamer staat vol met ingelijste foto’s van de 
zoons en de zeven kleinkinderen. Die laatsten komen graag 
logeren. “Het is een fijne beschermde omgeving hier, midden in 
de bossen en vlak bij de IJzeren Man. Ze kunnen er lekker 
buitenspelen.” Over het algemeen vindt meneer Extel het fijn 
wonen op Lunetten. “Nadeel is wel dat er weinig openbaar 
vervoer is en als je boodschappen moet doen, moet je een eindje 
fietsen. Maar dat doe ik graag.”

‘Makkelijk mens’ 
De sociale controle op het woonoord spreekt hem aan. “Het is 
eigenlijk net zoals vroeger in Vught. Mensen houden elkaar niet in 
de gaten, maar ze letten wel op elkaar in de juiste zin van het 
woord. Ze zijn betrokken. Als je hier vergeet je achterdeur op slot 
te doen, dan is er niets aan de hand.”

Het groot onderhoud aan hun woning is net klaar. De douche, het 
toilet en de mechanische ventilatie zijn vervangen. Scheuren in 
|de muur zijn weggewerkt. Hoe hebben ze die tijd ervaren?  
“Ik heb er geen klachten over, maar ik ben ook een makkelijk 
mens. Ja, het wordt een zooi, maar dat is normaal. Er is ook wel 
iets misgegaan, maar dat is goed opgelost. We zijn tevreden met 
het eindresultaat.”

Stamppot zuurkool 
Koken is een grote hobby van meneer Extel. “Ik kook elke dag. 
Nederlands, Indisch, Italiaans, Spaans, noem maar op. Mijn vrouw 
kan goed koken, maar ik doe het ook heel graag. Altijd al gedaan 
en nu heb ik er de tijd voor. Vanavond maak ik stamppot zuurkool. 
Dat past goed bij het koude februariweer.” Voor nu hebben 
meneer en mevrouw Extel het nog prima naar hun zin aan de 
Kota Inten. “Ik kan niet in de toekomst kijken en dat is maar goed 
ook. Maar zolang we gezond van lijf en leden zijn, waarom zouden 
we hier dan weg moeten?”

“ Vanavond maak ik stamppot 
zuurkool. Dat past goed bij het 
koude februariweer.”

48 49



IN
T

E
R

V
IE

W
 H

E
N

K
 K

E
Y

M
A

A
R

T

“ Hou op met 
koffiedrinken  
met de gemeente, 
wij willen er 
power op zetten.”

HENK KEY OVER MAART: 

5150



Een opkomst van 59 procent. Gemeentebelangen 
en D66 leverden een zetel in, de winst gaat naar 
PvdA-GroenLinks. Maart was de maand van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Henk Key van de 
Vughtse Wooncoöperatie probeert al bijna tien 
jaar seniorenhuisvesting bij de gemeente op de 
kaart te krijgen.

“Het was voor ons een vrij drukke en hectische tijd. De maand 
waarin het balletje voor de Vughtse Wooncoöperatie (VWC) is 
gaan rollen”, zegt Henk Key. Hij is een van de oprichters van dit 
initiatief, dat zich inzet voor seniorenwoningen voor mensen die 
(net) niet voor een woning van Woonwijze in aanmerking komen. 
“Het gaat om middeldure huur, zo tussen de 750 en 1250 euro, 
of koopwoningen tussen de 350.000 en 500.000 euro. In die 
prijsklasse is het lastig om iets te vinden in Vught.”

“ De vergrijzing is in Vught 
bovengemiddeld en wat 
er nu gebouwd wordt, is 
niet voor die groep.”
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Koffie met een koekje 
Henk Key was hiervoor bijna tien jaar actief voor Ouderen Samen, 
waar hij voorzitter was van de werkgroep wonen. “Al die tijd heb 
ik geprobeerd wonen voor senioren bij de gemeente op de kaart 
te krijgen. Dat lukte nooit. Iedere drie maanden was er een keurig 
overlegje met koffie en een koekje. Maar er kwam nooit iets uit. 
Kijk eens naar de Irenelaan. Een perfecte locatie, maar dat werd 
ook niks.” 
Voor Henk Key was dat de druppel. “Ik zei: hou op met koffie-
drinken met de gemeente, wij willen er power op zetten.” In die 
tijd werd hij ook benaderd door Johan Smulders, die bezig was 
met een groepje om te kijken of ze Rozenoord op konden 
knappen, mogelijk ook met seniorenwoningen. “Hij liep tegen 
hetzelfde op bij de gemeente; het bleef bij vriendelijke 
gesprekken.” Samen besloten ze er hun schouders onder te 
zetten met de VWC. Koos van der Zouwe, die Henk de Key was 
opgevolgd bij Ouderen Samen, sloot zich bij hen aan. 

Zeven patiobungalows
Het trio legde hun plannen voor aan wethouders Peter Pennings 
en Saskia Heijboer. “Zoals gebruikelijk waren ze enthousiast.” 
Deze keer werd de mogelijkheid geopperd iets te doen met het 
stuk grond bij het jeu-de-boulesbaantje bij de Martinihal. De 
heren lieten er geen gras over groeien: “We hebben meteen een 
architect ingeschakeld en die heeft er zeven patiobungalows in 
getekend waardoor de hal buiten het zicht komt. Binnenkort 
krijgen we van de gemeente het definitieve antwoord.”

Op 26 maart hield de VWC een informatieavond om te peilen hoe 
het zat met de interesse voor het initiatief. Er kwamen tussen de 
60 en 70 belangstellenden naar de Rode Rik. “Een mooie 
opkomst. We hebben verteld wat we van plan zijn, geluisterd naar 
de wensen en gediscussieerd.” De behoefte voor betaalbare huur 

kwam op die avond heel nadrukkelijk naar voren. “Hoe ga je dat 
doen? In de vorm van financiering door de deelnemers zelf? 
Moeten we een CPO-groep oprichten? En als we dat doen, hoe 
zorgen we er dan voor dat we betrokken blijven zodat de 
opgedane kennis niet verloren gaat? Dat soort zaken zijn we  
nu aan het uitwerken.” Aan het eind van de vergadering werd 
gevraagd wie er als de VWC daadwerkelijk wordt opgericht bereid 
is 60 euro contributie per jaar te betalen. “Toen gingen er veertig 
handen omhoog. Daar zijn we erg blij mee.” 

Bovengemiddelde vergrijzing 
In eerste instantie gaat de VWC kijken wat er mogelijk is aan de 
Martinilaan. “Maar op de plaats van basisschool De Wieken is ook 
ruimte voor een stuk of zes patiowoningen. En op de Victorialaan, 
het Isabellaveld en Voorburg zien we eveneens mogelijkheden.” 
Dat er gebouwd moet worden, is niet zo moeilijk aan te tonen.  
“De vergrijzing is in Vught bovengemiddeld en wat er nu gebouwd 
wordt, is niet voor die groep.” 

De concurrentie met Woonwijze gaat de nieuw op te richten 
coöperatie absoluut niet aan. “Sterker nog, ik denk dat we in de 
toekomst gebruik van elkaar kunnen maken. Jullie hebben een 
enorme kennis van woningbouw, onderhoud, wachtlijsten et 
cetera. En als je wilt dat scheefhuurders verhuizen, waar stuur je 
die mensen dan naartoe?” Het meest ziet Henk Key in het samen 
optrekken bij nieuwbouwprojecten: “Dat Woonwijze bijvoorbeeld 
een gedeelte sociale woningen realiseert en wij het middeldure 
huursegment.” 

“ De behoefte voor betaalbare  
huur kwam op die avond heel  
nadrukkelijk naar voren.”
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“ Een eigen gezin 
met kinderen, 
dan zou ik 
echt helemaal 
gelukkig zijn.”

ESSAN MUSTAFA MOHAMAD OVER APRIL:

5756



Paaspop in Schijndel en Koningsdag in Groningen. 
April betekende feesten en vieren. Voor Essan 
Mustafa Mohamad (39) was de vijfde Koningsdag 
extra bijzonder. Samen met andere nieuwe  
Vughtenaren deelde hij op 27 april zelfgemaakte 
hapjes uit op de Markt in Vught. 

Carnaval, de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse, Kerstmis, 
wedstrijden van het Nederlands Elftal en Koningsdag. Je kunt 
geen nationale gebeurtenis of feestdag bedenken of Essan is 
erbij. Negentien jaar verblijft hij nu in ons land, langer dan de tijd 
dat hij woonde in zijn geboorteland Sudan; een land waar vieren 
en feesten in vrijheid beslist geen vanzelfsprekendheid is . 
“Nederland is mijn land, dat voel ik echt. Ik wil hier nooit meer 
weg,” vertelt Essan terwijl hij koffie zet. Op zijn 18e vluchtte hij 
weg uit het door burgeroorlog en etnische zuiveringen 
verscheurde Sudan in het noordoosten van Afrika. Via het AZC in 
Velp kwam hij terecht in Vught waar hij nu 17 jaar woont. Sinds 
een jaar huurt hij via een Woonwijze een fijne etage aan de 
Spechtrand. “Ik heb nog nooit zoveel ruimte gehad als nu. Toen 
ik hier net was, woonde ik nog op de Isabellakazerne. Daar 
moest je een kamer met elkaar delen, dat was niet altijd leuk.”

“ Nederland is mijn land,  
dat voel ik echt.”
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Nu beschikt Essan over een ruime woonkamer, slaapkamer, 
keuken en balkonnetje. En een eigen voordeur. “Ik woon hier heel 
fijn. Toen ik dit huis kreeg toegewezen heb ik meteen ja gezegd.  
Ik wilde niet langer wachten. Misschien wil ik ooit nog wel een 
tuintje, maar voorlopig is het goed zo.” 

Koning Alexander
Als de vraag wordt gesteld hoe hij als tiener vanuit Sudan in 
Nederland terecht is gekomen, valt het gesprek stil. De ogen van 
de goedlachse Essan worden vochtig. “Moeilijk” zegt hij over de 
reis als verstekeling op een vrachtboot vanuit de havenstad Port 
Soedan helemaal naar Rotterdam. “Heel moeilijk.” Koningsdag, 
daar wil hij wel graag over praten. Zijn favoriete dag! “Sinds ik in 
Vught woon vier ik ieder jaar Koningsdag. Eerst natuurlijk met de 
koningin, maar de laatste jaren met koning Alexander. Toen de 
koning twee jaar geleden in Tilburg was, ben ik ook gaan kijken. 
Dat was echt prachtig, de mooiste dag van het jaar.”

Baklava en falafel
Dit jaar had Essan geen tijd om helemaal naar Groningen af te 
reizen. Samen met andere statushouders uit Vught stond hij op 
het Marktveld in Vught om zelfgemaakte hapjes uit te delen aan 
de bezoekers van de Koningsmarkt. “Ik had baklava en falafel 
gemaakt, echte Arabische gerechten. Mensen uit Syrië, Irak en 
Eretrea hadden weer andere hapjes verzorgd. We stonden daar 
met wel 20 mensen.”
De hapjes tijdens Koningsdag in Vught werden een doorslaand 
succes. “Om 12 uur was alles al weg, zo lekker vonden de 
mensen het. Het was heel gezellig. De mensen waren 
geïnteresseerd en ik heb leuke gesprekken gehad. Met de hapjes 
wilden we de mensen uit Vught ook bedanken dat ze ons zo 
gastvrij hebben opgenomen.”

Koning Willem I College
Essan woont al zeventien jaar met heel veel plezier in Vught. 
“Vught is mooi groen en de wijk waar ik woon is leuk. Ik heb 
inmiddels best wat vrienden in Vught. Andere statushouders, 
maar ook Nederlandse vrienden. Een vrouw die hier in de wijk 
woont, helpt mij af en toe met de taal en andere zaken. Papieren 
regelen, vertalen, bellen. Haar vader helpt ook. We zijn echt 
vrienden geworden.”
Essan zijn grote wens is om beveiliger te worden. Voorlopig staat 
de Nederlandse taal een opleiding als beveiliger bij het Koning 
Willem I College nog in de weg. Vooral schrijven vindt hij moeilijk. 
Twee avonden in de week volgt hij daarom taallessen om zijn 
Nederlands te verbeteren. Net zo lang tot het goed genoeg is om 
naar het Koning Willem I College te kunnen. 
“Ik wil hier voor altijd blijven”, zegt Essan nog maar eens terwijl 
hij een doos met dadels over de salontafel schuift. “Nederland is 
mijn toekomst, dat voel ik echt. Ik heb een fijn huis en over een 
tijdje misschien een goede baan als beveiliger. Nu nog een leuke 
vrouw vinden en kinderen krijgen. Stel je voor, met het hele gezin 
naar Koningsdag. Dan zou ik echt op mijn gelukkigst zijn!”

“ Moeilijk” zegt hij over de reis als 
verstekeling op een vrachtboot 
vanuit de havenstad Port Soedan 
helemaal naar Rotterdam.
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“ De buurt is veel 
gevarieerder 
geworden.”

ELLEN VAN ’T NOORDENDE EN JEANNE 

VAN DER KALLEN OVER MEI:
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In de roerige maand mei worden wederom  
talloze weerrecords gebroken. Israël wint  
het 63e Eurovisie Songfestival. Het is ook de 
maand dat de appartementen van Ellen van  
’t Noordende (66) en Jeanne van der Kallen (71) 
in het Stadhouderspark overgaan van Vestia 
naar Woonwijze. Ellen en Jeanne behoren tot  
de bewoners van het eerste uur. 

Het is begin 2011 als op het terrein van de voormalige Frederik 
Hendrikkazerne de allereerste woningen worden opgeleverd van 
de nieuw te ontwikkelen groene woonwijk ‘Stadhouderspark’. 
Twee voormalige kazernegebouwen op het enorme terrein zijn 
omgebouwd tot sociale huurappartementen. Daarnaast verrijst 
een nieuw complex van 24 moderne huurappartementen met 
ondergrondse parkeergarage. Van dat appartementengebouw 
aan de Louise de Colignylaan krijgt Jeanne van der Kallen in 
april 2011 als één van de eerste bewoners de sleutel. Ellen van 
’t Noordende volgt in april 2012. Acht jaar later blikken ze samen 
terug. 

Andere dynamiek
Jeanne: “Toen ik hier kwam wonen, was het prachtig groen, ruim 
en stil. Er stonden nauwelijks nog woningen. Je waande je écht 

“ Als het niet hoeft, gaan we 
hier nooit meer weg!”
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in een of ander vakantiegebied. Die stilte en dat gevoel van ruimte 
zijn natuurlijk wel minder geworden. Het gebied is vanaf 2011 
enorm ontwikkeld, er staan nu veel meer huizen. Maar je went 
ook wel aan de veranderingen. De jonge gezinnen die er in deze 
buurt bij zijn gekomen, zorgen voor een andere dynamiek en 
sfeer. Die variatie is heel leuk. Nee, als het niet moet, ga ik hier 
nooit meer weg.”

Ellen kan zich volledig vinden in de woorden van Jeanne. “Het is 
nog steeds heerlijk wonen in het Stadhouderspark. Je zit zo met 
je snufferd in de binnenstad van Den Bosch. En tegelijkertijd ben 
je ook snel in het bos, op de Vughtse Heide en bij de IJzeren Man. 
In onze straat komt verder alleen maar woon- en werkverkeer. 
Kinderen kunnen hier lekker spelen en rondfietsen. Het is 
fantastisch wonen hier!”

Betrokken woningbouwvereniging
Eind mei 2018 gingen de huurwoningen van Jeanne en Ellen over 
van de Rotterdamse woningbouw¬coöperatie Vestia naar het 
Vughtse Woonwijze. Met die overgang veranderde veel, vinden ze. 
“De lijnen met Woonwijze zijn duidelijk korter, de communicatie is 
veel beter,” zegt Ellen die geboren en getogen is in Vught is en zes 
jaar in Helvoirt woonde. “Bij Vestia moesten we heel veel zelf 
regelen en regelmatig lobbyen om iets voor elkaar te krijgen. 
Vestia was ook meer op de Randstad gericht, dat merkte je echt. 
Woonwijze is een betrokken, lokale woningbouwcoöperatie met 
een open communicatie. Je kent de mensen achter de organisatie 
ook beter.”

“Woonwijze doet veel voor de bewoners. Als er iets is, hoef je 
maar te bellen,” vult Jeanne aan. Jeanne woonde 25 jaar in  
Den Bosch en kwam in 1972 naar Vught. “Onlangs hebben we 

aangekaart dat de hal van de entree aan vervanging toe is. Dat 
wordt door Woonwijze meteen goed opgepakt. Er is beloofd dat  
er een nieuwe vloer komt. Wij zijn inmiddels ook lid van de 
Huurderbelangenvereniging van Woonwijze. Dan heb je direct 
invloed op het beleid en weet je wat er speelt.”

Uitzicht
Het is al gezegd: het Stadhouderspark is ingrijpend veranderd 
sinds Jeanne en Ellen er in 2011 en 2012 kwamen wonen. Ze zijn 
blij dat hun buurt nu eindelijk bijna klaar is en ze weer rustig 
kunnen genieten van de stilte en de rust. Jeanne: “We hebben 
best veel overlast gehad de afgelopen jaren. Op een gegeven 
moment waren we er ook echt wel klaar mee. In overleg met 
Woonwijze is geregeld dat het bouwverkeer van de te bouwen 
appartementen aan de Willem de Zwijgerlaan niet via onze laan 
kwam, maar via de Kampdijklaan. Dat scheelde meteen een stuk 
in de herrie.”
Ellen: “De plannen waren in het originele ontwerp ook anders.  
Er zouden luxe villa’s komen met meer ruimte er omheen. In het 
uiteindelijke ontwerp zijn er veel meer huizen gekomen waardoor 
het parkidee grotendeels is verdwenen. We wonen nog wel in het 
groen, maar niet zo groen meer als het was. Maar zoals we in het 
begin woonden, konden we het toch niet houden. Dat wisten we 
zelf ook wel. En het is ook goed zo. We zijn weliswaar een deel 
van ons uitzicht kwijtgeraakt, maar als we op een mooie dag op 
het balkon zitten, krijgen we toch vanzelf weer dat vakantie-
gevoel.”

“ Woonwijze doet veel voor de 
bewoners. Als er iets is, hoef je 
maar te bellen.”
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“ Samen soep 
eten verbindt.”

ODILIA SCHELTINGA OVER JUNI:
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Op de Alpe d’Huez komen weer duizenden 
sportievelingen bij elkaar om te fietsen voor  
het KWF Kankerfonds. En in Rusland  
verzamelen de beste voetballanden zich voor  
het 21e WK Voetbal. Ontmoeten en samenzijn 
staat ook centraal op de eerste soepmiddag  
van Woonwijze. Eén van de bezoekers is  
Odilia Scheltinga (70). Inmiddels loopt ze  
vaker binnen voor soep en een goed gesprek. 

Odilia Scheltinga was in 1979 één van de eerste bewoners die de 
sleutel ontving van haar nieuwe appartement aan de Van de 
Pollstraat in Vught. Op deze plek stond jarenlang wasserij Beks 
Van Nunen, een naam die bij veel oudere Vughtenaren bekend in 
de oren klinkt. 
”Dat is nu vijfentwintig jaar geleden. Mijn eerste appartement zat 
in het midden van het complex met aan beide kanten buren. Nu 
woon ik op een hoek. Ik vind het fijn om mensen om me heen te 
hebben, maar ik hecht ook aan mijn privacy. Inmiddels zit ik hier 
al bijna veertig jaar met heel veel plezier. De natuur in Vught is 
prachtig en je bent vlakbij Den Bosch. Als het lekker weer is, pak 
ik de fiets of trek ik mijn wandelschoenen aan en ga er op uit. 

“ Een stem aan de telefoon krijgt 
opeens ook een gezicht.”
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Naar de IJzeren Man of de Drunense Duinen, maar ook naar 
natuurgebieden rond Tilburg of Eindhoven. Ik heb een groepje 
vriendinnen en wie kan, gaat mee. Heel leuk.”

Persoonlijk contact
Odilia kan zich haar bezoek aan de eerste soepmiddag van 
Woonwijze nog goed herinneren. “Ik geloof dat we groentesoep 
kregen, maar dat weet ik niet meer zeker. Het ging ook niet 
zozeer om de soep. Vooral de gesprekken en het persoonlijke 
contact vond ik belangrijk. De soep was de smaakvolle 
verbinding.”
Het is voor Odilia niet bij die eerste soepmiddag in juni 2018 
gebleven. “Ik loop wel vaker binnen op de eerste maandag van de 
maand. Vooral om me te oriënteren en vragen te stellen. Ik ben nu 
70 jaar en gaat het allemaal nog goed. Maar hoe ziet de toekomst 
eruit? Ik heb een vorm van reuma. Dat kan op een bepaald 
moment natuurlijk wél een probleem worden als je op driehoog 
zonder lift woont.”
Vroeger pakte Odilia de telefoon als ze met vragen voor 
Woonwijze zat. Maar eigenlijk hecht ze veel meer waarde aan 
persoonlijk contact. Voor haar is de soepmiddag dan ook een 
uitkomst. “Je ontmoet huurders uit andere wijken. Je praat met 
elkaar, luistert hoe zij hun buurt en woning ervaren en dan weet 
je een beetje wat er speelt. Dat is het grote voordeel van de 
soepmiddag; je hebt direct contact met andere huurders. Maar 
ook met de mensen van Woonwijze. Opeens krijgt een stem aan 
de telefoon óók een gezicht. Dat vind ik heel belangrijk.”

Passie
De gezellige huiskamer van Odilia is gevuld met prachtige 
houtsnijwerken, souvenirs, foto’s en schilderijen uit alle 
werelddelen. Ook de boekenkast staat vol reisboeken.  

“Ja, ik reis veel!”, lacht ze. “Geen idee hoeveel landen ik inmiddels 
heb bezocht, ik heb ze nooit geteld. Azië blijft toch het meeste 
trekken, daar ben ik al heel vaak geweest en kom ik steeds weer 
terug.”
Die passie voor Azië is verklaarbaar. De vader van Odilia was 
KNIL-militair in Indonesië. Ze werd weliswaar in Nederland 
geboren, maar woonde tot haar derde jaar op Java en Sumatra. 
“Daarna reisden mijn vader en moeder definitief terug naar 
Nederland. Via de opvang in Deventer kwamen we in Vught 
terecht waar mijn ouders een woning kregen toegewezen aan de 
Piet Heinstraat in de Grote Zeeheldenbuurt. Er woonden daar veel 
ex-militairen. Ook aan de andere kant van het spoor trouwens. Wij 
waren Kampong II en aan de andere kant lag Kampong I, zoveel 
militairen woonden er.”

Vernieuwend
Odilia trad in de voetsporen van haar vader en werkte ook voor 
Defensie. Niet als militair, maar in verschillende functies op de 
administratie van de Brederodekazerne in Vught. Op haar 57e kon 
ze met verlof. Lang hoefde ze niet te twijfelen, het was een mooie 
kans van het leven te gaan genieten.
“Als ik ooit ga verhuizen, wil ik weer een appartement met balkon 
op het zuiden. Geen twijfel over mogelijk. Wanneer ik geen zon 
heb, word ik echt een somber mens. In dit appartement heb ik 
volop licht en zon. Met mooi weer zit ik de hele dag op het balkon 
te lezen of gewoon naar buiten te kijken. Soms neem ik er een 
wijntje bij. Heerlijk!”

“ Voor haar is de soepmiddag dan 
ook een uitkomst. “Je ontmoet 
huurders uit andere wijken.”
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“ De lijnen met 
Woonwijze zijn 
lekker kort.”

ALBERT VAN DEN OORT EN DINY VAN DER STAAK 

OVER JULI:
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Frankrijk kroont zich voor de tweede keer 
wereldkampioen voetbal. En in Thailand worden 
twaalf jongens na twee weken uit een grot 
gered. Hooimaand juli is ook de maand dat 21 
woningen van de Schijndelse woningcoöperatie 
Woonmeij (voorheen Huis & Erf) overgaan naar 
Woonwijze. Huurders Albert van den Oort en Diny 
van der Staak zijn op 2 juli aanwezig tijdens de 
informatieavond. 

Albert van den Oort (71) ontvangt zijn gasten met alle egards. In 
een schaaltje liggen bonbonnetjes en bokkenpoten. “Speciaal 
voor jullie”, straalt hij. Albert woont sinds 2016 in een nieuw 
appartementencomplex aan de Taalstraat. In juli 2018 ging zijn 
appartement,net als een aantal woningen aan de Torenstraat en 
Spechtrand, over van Woonmeij naar Woonwijze. 
“Ik vond het heel fijn dat ik voor de informatieavond was 
uitgenodigd, want ik wilde natuurlijk graag weten wat Woonwijze 
voor een bedrijf was”, begint Albert het gesprek. “De opkomst 
viel wat tegen, maar het was een nuttige avond. Gerdie Jans Rat 
van Woonwijze is na die bijeenkomst nog een keer hier geweest. 
We zijn samen door het huis gelopen en ik kon extra vragen 
stellen. Dat heb ik heel erg gewaardeerd.”

“ Het grootste verschil is dat je 
bij Woonwijze zo binnenloopt.”
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Albert woonde tot 2016 samen met zijn moeder in een groot huis 
op een steenworp afstand van de IJzeren Man. Ze overleed in 
2016. Haar dood grijpt hem nog steeds aan. “Als het over mijn 
moeder gaat, schiet ik vol. Ik heb er nog altijd moeite mee dat ze 
er niet meer is. Ze was 98. Als ze de 100 had gehaald, was de 
burgemeester op bezoek gekomen!”

Persoonlijk contact
Het overlijden van zijn moeder was voor Albert het moment om 
een andere woning te zoeken. “Mijn zwager hoorde over de bouw 
van deze appartementen. Ik ben meteen gaan kijken en dat voelde 
best goed. Lekker dicht bij het centrum en de winkels. Ik heb 
meteen ja gezegd.”
De stap van het rustige huis aan de Heiweg naar de drukke 
Taalstraat was voor Albert uiteindelijk toch wel een grote. “Vooral 
in het begin had ik het heel moeilijk. Inmiddels gaat het veel beter, 
maar af en toe komen de muren nog wel op me af. Ik bezoek 
daarom regelmatig De Huiskamer in de Marktveldpassage. Het is 
er gezellig en daar ben ik even onder de mensen.”
Albert vindt vooral het persoonlijke contact met Woonwijze 
prettig. “Ik loop gewoon bij het kantoor binnen als ik vragen heb. 
Maar eigenlijk heb ik niets te klagen. Een prachtig nieuw huis en 
nog betaalbaar ook. Als het lekker weer is, zit ik achter op het 
terras en los ik sudoku’s op of luister ik naar klassieke cd´s. Het 
geeft even geduurd, maar langzaam begin ik hier beter te 
wennen.”

Informatieavond
Diny van der Staak (83) keerde in 2012, na vijftig jaar te zijn 
weggeweest uit Brabant, weer terug in haar geboorteplaats 
Vught. De bedoeling was dat ze daar samen met haar man Huib 
zou gaan wonen. Het liep allemaal anders. “In 2011 kreeg mijn 
man te horen dat hij longkanker had. We woonden toen nog in de 
buurt van Roermond. Onze dochter belde dat er gebouwd ging 

worden aan de Spechtrand en we hebben daar meteen op 
gereageerd. Maar Huib voelde dat hij die eventuele verhuizing 
niet meer ging halen en dat klopte ook. Hij overleed eind 2011 op 
78-jarige leeftijd, op 3 januari was de uitvaart en op 4 januari lag 
er plotseling een enveloppe in de bus dat ik in aanmerking kwam 
voor het appartement. Ging ik toch terug naar Vught. Maar dan 
alleen.”

Mooi appartement
Diny verhuisde uiteindelijk in september 2012 naar haar nieuwe 
appartement aan de Spechtrand dat toen nog van Huis & Erf uit 
Schijndel was. “Een prima coöperatie hoor, maar de afstand was 
natuurlijk letterlijk wel groter. Toen de overgang naar Woonwijze 
een feit was, kwam er gelijk iemand kennis maken. En tijdens de 
informatieavond konden we al onze vragen kwijt. Veel vragen had 
ik niet, vooral praktische zaken zoals het overmaken van de huur 
en informatie over het serviceabonnement. Ik had ook een 
probleem met de deur naar de tuin die ik niet open kon krijgen. 
Daar zijn ze meteen voor langs geweest en dat gaf een prima 
indruk.” 
Diny vindt het vooral ook prettig dat de lijnen met Woonwijze 
lekker kort zijn. Ze doet veel via de mail en met urgente vragen 
belt ze rechtstreeks met de aannemer. “Ik ben ontzettend blij met 
mijn mooie appartement. Het is heerlijk licht en ruim. In de 
keuken heb ik een kookeiland geplaatst voor extra opbergruimte. 
Met die schuine muren is het namelijk lastig om grote kasten 
neer te zetten. Het is fijn om weer in Vught te zijn. Ik onderneem 
genoeg, want er is veel voor ouderen te doen. En alles wat ik 
nodig heb ligt op loopafstand of doe ik met de fiets; de winkels op 
het Moleneindplein, dokter, tandarts, apotheek, fysiotherapie en 
de kerk. Ik hoop hier nog héél lang te mogen wonen!”

“ Het is fijn om weer in Vught te 
zijn. Ik onderneem genoeg, want 
er is veel voor ouderen te doen.”
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“ We geven 
inwoners een 
veilig gevoel.”

BUURTPREVENTIE VUGHT OVER AUGUSTUS
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Augustus is extreem droog: de Rijn bij Lobith 
bereikt het laagste peil ooit. Maarten van der 
Weijden levert met zijn Elfstedenzwemtocht 
een uitzonderlijke prestatie. Het eindpunt 
Leeuwarden haalt hij niet, wél zwemt hij bijna 
4,5 miljoen euro bij elkaar voor het Kankerfonds. 
Buurtpreventie Vught bestaat bijna zes jaar.  
Ton Raes (71) en Frans van Iersel (72) zijn vanaf 
het eerste uur betrokken bij dit burgerinitiatief. 

Samen, veilig & vertrouwd. Volgens Ton Raes dekt de wervende 
tekst op de brochure van Buurtpreventie Vught uitstekend de 
lading. “Samen met de bewoners van Vught zijn wij de extra oren 
en ogen van de politie. Zo houden we de gemeente veilig, schoon 
en leefbaar.” Momenteel draait Buurtpreventie Vught op zo’n 25 
vaste vrijwilligers. Zo vaak als mogelijk lopen ze tijdens de 
avond- en nachtelijke uren een ronde door de wijken van Vught en 
Cromvoirt. 
“Welke wijk dat is maken we van tevoren uiteraard niet bekend”, 
lacht Ton Raes. “Maar we stellen iedere patrouilleronde een nieuw 
schema op zodat heel Vught en Cromvoirt aan de beurt komen. 
Voor onze eigen veiligheid staan we onderling met portofoons in 
contact. De politie vraagt ook wel eens of we in een bepaalde wijk 
extra willen surveilleren. Als er opvallend veel inbraken zijn 
bijvoorbeeld of wanneer het vandalisme er toeneemt.”

“ De toon maakt heel vaak de muziek.”
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Inbraakbevorderende situaties
Het idee van de buurteams is overgewaaid uit Engeland en 
Amerika. Daar kennen ze al veel langer de zogenaamde 
Neighbourhood Watches. “Het principe is hetzelfde. 
Buurtpreventie let vooral op wat je ’inbraakbevorderende 
situaties’ noemt. Een kliko die verkeerd staat, een ladder voor  
het grijpen, een raam dat openstaat, lantaarns die niet branden. 
Een belangrijk punt van aandacht zijn auto’s die niet goed zijn 
afgesloten. Soms lossen we het zelf op door een preventiebriefje 
in de auto te leggen zodat mensen weten dat wij langs zijn 
geweest. Dat wordt enorm gewaardeerd.”
De surveillanceauto van de politie is tijdens de patrouillerondes 
van Buurtpreventie Vught een onmisbare back-up. Teams hebben 
via de telefoon rechtstreeks contact met de politie. “Zaken die 
direct aandacht vragen, melden we bij de surveillanceauto.  
Dan komt de politie meteen in actie. Als mensen agressief zijn 
bijvoorbeeld. Gelukkig maken we dat nauwelijks mee. Je moet 
mensen rustig aanspreken, er niet meteen bovenop zitten. De 
toon maakt de muziek hè?”

Proactief
Met Woonwijze heeft Buurtpreventie Vught een uitstekend contact, 
zegt Frans van Iersel. “In de Grote Zeeheldenbuurt zijn we op 
verzoek van Woonwijze extra gaan patrouilleren toen er ‘s nachts 
steeds ruiten werden ingegooid en koperdieven actief waren. 
Door proactief op te treden, is het echt rustiger geworden in die 
wijk.” 
Woonwijze betrekt Buurtpreventie Vught ook regelmatig bij een 
wijkschouw. “Veel huizen in Vught zijn van Woonwijze en daar 
lopen wij natuurlijk regelmatig langs. Als we iets opmerken, 
melden we dat onmiddellijk bij Woonwijze zodat er actie kan 
worden ondernomen. Bijvoorbeeld als de verlichting in 
brandgangen niet werkt of ergens een hekwerk is vernield.  

Dat zorgt meteen voor een gevoel van onveiligheid bij wijk-
bewoners. Het is heel belangrijk dat die samenwerking zo soepel 
verloopt.”

Serieuze partij
Inmiddels is Buurtpreventie Vught een serieuze partij voor veel 
instanties, waaronder dus Woonwijze. “Soms worden mensen al 
maanden van het kastje naar de muur gestuurd. Wanneer ze ons 
er dan op aanspreken, kun je er zeker van zijn dat het binnen een 
paar dagen is geregeld. Wij hebben toch net even een betere 
ingang.”
De maatschappij verandert wel, vinden Ton en Frans eensgezind. 
“Het taalgebruik is verhard. Vroeger was er meer ontzag voor 
politie. De hangjeugd van Vught hebben we tegenwoordig aardig 
in beeld en daar zijn eigenlijk nauwelijks problemen mee. 
Lastiger ligt het met de hangjeugd uit de omgeving van Vught. 
Stadsjongeren uit Den Bosch bijvoorbeeld. Daar zitten veel 
dealers en gebruikers bij en daar hebben we geen grip op.”
Een belangrijke vraag is of Buurtpreventie Vught in zes jaar tijd 
ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op de misdaadcijfers in 
Vught. “Ja, de statistieken bewijzen dat absoluut”, zegt Ton stellig. 
“Er is een dalende lijn ingezet en de buurtpreventieteams hebben 
daar zonder twijfel aan bijgedragen. Nu is het zaak om die lijn 
door te zetten.”
Het liefst zou Frans zien dat er vaker en met meer mensen wordt 
gepatrouilleerd. “Hoe zichtbaarder Buurtpreventie aanwezig is, 
hoe veiliger Vught wordt. We zouden het aantal vrijwilligers willen 
verdubbelen. Maar dan heb je wel mensen nodig die bereid zijn 
om er wat vrije tijd in te steken. Al is het bijvoorbeeld maar één 
avond in de week. Of in de eigen wijk.”

“ Het taalgebruik is verhard. 
Vroeger was er meer  
ontzag voor politie.”
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“ De buurt, die 
maak je met 
elkaar.”

CORRIENA VAN DER VELDEN OVER SEPTEMBER:

86 87



Een ongeluk met een Stint in Oss dompelt heel 
Nederland in rouw. Het is een inktzwarte dag in 
een verder mooie nazomermaand. September is 
ook de maand van de jaarlijkse Burendag waarop 
buren elkaar ontmoeten en de banden aanhalen. 
Corriena van der Velden, bewoonster van 
Maasland, bezoekt de Burendag in de Rode Rik. 

Maasland is een levendige, kinderrijke buurt met een groot 
plantsoen en een speeltuin. Een ‘plein’ waar de huizen 
gemoedelijk omheen staan, geen doorgaand autoverkeer. Voor 
Corriena van der Velden (54), is haar huurhuis aan Maasland 
altijd een reddingsboei geweest in moeilijke tijden. Want het 
verleden was niet altijd rozengeur en maneschijn. “Maar dat is 
geweest”, zegt ze vastberaden terwijl ze koffie schenkt en een 
koekje presenteert. “Tijd nu om vooruit te kijken. Ik ben altijd een 
streber geweest, probeer steeds positief te blijven. Dan is het 
extra belangrijk als je een prettig huis hebt en in een gezellige 
buurt woont.”
Daarom wil ze ook niet weg van Maasland waar ze nu al 16 jaar 
een fijn hoekhuis bewoont. Ze heeft twee oudere zonen die nog 
regelmatig langskomen en onlangs maakte ze binnen de WSD 
promotie naar de functie van eerste medewerker.  

“ Als het nodig is, sta je voor elkaar 
klaar. Daar ben je buren voor.”
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Het lukt de laatste tijd zelfs weer om een beetje geld te sparen. 
Wie weet, droomt ze hardop, als alles eens een keer meezit kan 
ze op termijn een tweedehands autootje aanschaffen en er weer 
opuit trekken. Haar huidige auto is kapot, vandaar. 
Natuurlijk heeft ze wel eens gedacht aan een kleinere woning, 
maar wat gaat ze dan allemaal niet missen? “Een flatje is echt 
niks voor mij. Ik wil af en toe de muziek hard kunnen zetten, mijn 
buren weten dat en vinden het goed. En een tuin is ook wel erg 
fijn als het lekker weer is. Glaasje wijn erbij of een biertje. 
Gezellig toch?” 

Eigen plek
Burendag 2018 werd voor de buurt van Corriena gehouden in de 
Rode Rik. Het werd een memorabele middag met een lach en een 
traan. Met muziek, dans en lekker eten en drinken. Bezoekers 
konden een verzoeknummer aanvragen bij de band RUM (“Roept 
U Maar”). Dat werd massaal gedaan. “Ik had ook een nummer in 
mijn hoofd, maar heb het uiteindelijk niet aangevraagd.  
De Vlieger, van André Hazes. Maar dan een brief voor mijn vader. 
Ik mis hem nog iedere dag, we deden alles samen. Als ik het 
nummer nu hoor, moet ik meteen huilen.”
De opkomst op Burendag vanuit Maasland viel een beetje tegen, 
blikt Corriena terug. “Er waren vooral veel mensen uit de flats die 
daar staan. Maar het is ook leuk om die bewoners te leren 
kennen. Als je ze dan een keer tegenkomt in de winkel of op 
straat, heb je een praatje. Dat is het zinvolle van Burendag, je 
leert ook andere mensen uit je buurt beter kennen.” 

Jeugdhonk
Corriena voelt zich heel verantwoordelijk voor wat er in haar 
eigen buurt gebeurt. “Laatst klommen er mensen met een ladder 
over de schutting bij de buren. Ben ik toch even op afgegaan. 
Bleek dat het de nieuwe glazenwasser was. Voor hetzelfde geld 
waren het wél inbrekers geweest. De buren kwamen me later nog 
bedanken. Maar het was het een kleine moeite, dat doe je gewoon. 
De buurt, die maak je met elkaar toch?”
Corriena woonde lange tijd in het Noord-Holland, maar keerde 
uiteindelijk weer terug naar Brabant waar ze is geboren. Na wat 
omzwervingen in de omgeving van Vught kreeg ze in 2003 een 
huurhuis in Maasland. “De kinderen waren nog klein toen ik hier 
net kwam wonen. Ze hadden meteen veel vrienden en 
vriendinnetjes in de buurt. Ik wilde zelf altijd een groot gezin, 
zeven kinderen of zo. Het zijn er twee geworden. Al snel nadat ik 
hier kwam wonen, begon ik met een soort jeugdhonk. Kinderen 
bleven slapen in het weekend, overal lagen matrassen. Bij mooi 
weer zette ik een zwembad neer en ging de barbecue aan. En 
tijdens het WK voetbal keken we wedstrijden in de tuin. Ik kreeg 
er ook veel voor terug. Toen ik ooit voor mijn galblaas in het 
ziekenhuis lag en weer thuiskwam, hadden al die jongeren geld 
bij elkaar gespaard zodat ik mijn toilet kon verbouwen.”‘Corriena, 
wij zijn ook jouw kinderen”, zeiden ze dan. “Dat is prachtig toch? 
Dat je elkaar kunt helpen, daar gaat het om in het leven.”

“ Al snel nadat ik hier  
kwam wonen, begon ik  
met een soort jeugdhonk.”
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“ We weten  
het gewoon  
nog niet.”

CORRIE EN AD VAN SPRANG OVER OKTOBER:
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De tropische storm Leslie raast over Portugal 
en richt veel schade aan. Oranje wint na zestien 
jaar weer eens van het Duitse elftal. De herfst 
komt ondertussen maar niet op gang: dagen 
achter elkaar stijgt de temperatuur boven de 
20 graden. In oktober start Woonwijze een pilot 
met als doel de woonwensen van senioren 
in kaart te brengen. Ook bij Corrie en Ad van 
Sprang gaat Woonwijze langs. 

Ze weten het gewoonweg nog niet. Blijven of misschien toch 
verhuizen naar een kleinere woning. Meerdere keren tijdens het 
gesprek benadrukken Corrie en Ad van Sprang dat ze het lastig 
vinden om in de toekomst te kijken. Gezeten aan de grote 
eettafel probeert Ad het uit te leggen. “Als we gezond blijven, 
kunnen we hier nog jaren wonen. Maar we realiseren ons ook 
dat het van de ene op de andere dag opeens kan veranderen.  
En dan wordt zo’n groot huis opeens wél een ballast. Dus ja,  
wat is wijsheid?”
Corrie en Ad wonen inmiddels 18 jaar met veel plezier in hun 
huurhuis aan de Rouppe van der Voortlaan. Tot voor kort was  
Ad (86) nog volop betrokken binnen de bewonersraad en 
bewonerscommissie van Woonwijze. Corrie (82) zwemt nog 
wekelijks. Corrie houdt van tuinieren en samen fietsen ze en 

“ We hebben een heerlijk huis, maar 
je gaat er tóch over nadenken.”
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ondernemen ze van alles en nog wat; al dan niet met hun 
kinderen en kleinkinderen. Ook zitten ze op ouderengym in de 
Rode Rik. Kortom: een directe reden om te verhuizen is er niet.

Concrete verhuisplannen
Het verhaal van Corrie en Ad is bijna exemplarisch voor de pilot 
die Woonwijze in oktober onder zo’n 45 huurders van boven de 80 
jaar hield. Doel van het onderzoek was te kijken of ouderen nog 
steeds prettig wonen en of Woonwijze deze groep eventueel kan 
helpen met een andere woning. Mochten ze dat willen. 
De grootste groep ondervraagde ouderen, waaronder Corrie en 
Ad, liet weten geen concrete verhuisplannen te hebben en zo lang 
mogelijk te willen blijven wonen in hun huidige huurhuis. Ze zijn 
fit, hebben hobby’s, rijden zelf nog auto, vullen hun tijd zinvol in 
en zijn goed gezond. 
“Ik ben er wel meer mee bezig dan Ad”, zegt Corrie als hun 
eventuele verhuisplannen op tafel komen. “Bij een vriendin van 
ons is haar man onverwachts gestorven. Die is verhuisd naar een 
mooi appartement in Bussum. Dus ja. We hebben weliswaar een 
heerlijk huis, maar je gaat er tóch over nadenken.”
Corrie en Ad staan ondertussen ook al enige jaren ingeschreven 
bij Vughterstede. “Bij Huize Elisabeth zijn we onlangs eens gaan 
kijken”, zegt Ad. “Daar is het best fijn. Lekker dichtbij het centrum. 
De binnentuin is gezellig. En het is ook wat levendiger dan waar 
we nu zitten.”

Enthousiast tuinier
In oktober kwam woonconsulent Angelique Hoksbergen bij  
Corrie en Ad langs. Ze gaven in dat gesprek duidelijk aan wat  
ze wél zoeken, mochten ze toch ooit verhuiskriebels krijgen.  
“We vertelden haar dat we al voorzichtig rondkijken, maar dat we 
één slaapkamer te weinig vinden. Dit is een groot huis voor twee 

mensen, dat snappen wij ook wel. Maar we willen er qua wonen 
ook niet te veel op achteruit gaan Eén slaapkamer is echt te 
weinig. We hebben onze hobby’s en die willen we ook blijven 
uitoefenen. Waar moeten anders onze boeken en de computer 
staan?”
Ad zegt dat het grote huis waar ze nu wonen hen nog prima past. 
“Ja, het is groot, maar de ruimte is ook nog heel fijn. En we wonen 
hier al 18 jaar, dan raak je toch aan zo’n plek gehecht. Aan de 
andere kant: we moeten ook reëel zijn. Met een kleinere woning 
zijn we óók tevreden.”

Kleinkinderen
Opzien tegen verhuizen, mocht het zover komen, doen ze niet. Ad: 
“ We zijn al vaak verhuisd, dus daar maken we niet zo’n punt van. 
Iedereen in onze directe omgeving heeft al aangegeven te willen 
meehelpen, de kleinkinderen ook. De kamers hier in huis staan nu 
vol, dus we moeten ook veel weggooien. Daar moeten we samen 
echt eens goed naar kijken.”
“Eerlijk gezegd vind ik het ook wel weer fijn om te verhuizen”, vult 
Corrie aan. “Je moet veel wegdoen, maar daarmee maak je ook je 
hoofd schoon. Ja, als er iets wordt aangeboden dat écht bij ons 
past, gaan we zeker kijken. Maar alleen met twee slaapkamers, 
die extra ruimte hebben we gewoon nodig. En met een tuintje 
erbij. Ik ben een enthousiaste tuinvrouw!”

“ Doel van het onderzoek was te kijken 
of ouderen nog steeds prettig wonen 
en of Woonwijze deze groep eventueel 
kan helpen met een andere woning. 
Mochten ze dat willen.”
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“ Samen 
optrekken.”

WETHOUDER PETER PENNINGS OVER NOVEMBER
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Sinterklaas komt weer in het land en er worden 
voor het eerst met succes foto’s gemaakt 
op Mars. November was ook de maand 
waarin de gemeente Vught en Woonwijze de 
samenwerkingsovereenkomst voor de Grote 
Zeeheldenbuurt ondertekenden. 

Voor een gesprek over de herstructurering van deze wijk maakt 
wethouder Peter Pennings graag zijn agenda vrij. Een oude wijk 
die op het punt staat om weer tot bloei te komen. Daar valt 
genoeg over te zeggen. 
Met een vinger schetst hij op de zware eikenhouten tafel in zijn 
werkkamer de contouren van de nieuwe woonwijk waar vanaf 
2019 152 energiezuinige en betaalbare huurwoningen in een 
groene leefomgeving worden gebouwd. Hij is oprecht trots dat 
het ontwerp van de herontwikkeling van de Grote Zeehelden-
buurt zo mooi is uitgepakt. “We krijgen er een gezichtsbepalend 
deel van Vught bij!”

Opgetogen is hij vooral over de soepele en prettige samen-
werking met Woonwijze. In november werd dit bekrachtigd met 
de handtekeningen die werden gezet onder de samenwerkings-
overeenkomst. Hierin staat dat de gemeente haar medewerking 
verleent aan de wijzigingen van de bebouwing en wordt de 
noodzakelijke grondruil geregeld. Daarnaast staan er 
werkafspraken in over de openbare ruimte. “Woonwijze heeft 
dat op alle gebieden heel goed opgepakt”.

“ Samen optrekken, dat is 
steeds het uitgangspunt”. 
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Comfortabel, betaalbaar en energiezuinig
“De Grote Zeeheldenbuurt was een sterk verouderde wijk”, vertelt 
Pennings. “De 98 arbeidershuizen waren gehorig, slecht 
geïsoleerd en te klein. Een typische wederopbouwwijk. Er is door 
Woonwijze nog wel geïnvesteerd in modernisering, maar vroeg of 
laat moet je de onvermijdelijke vraag stellen: hoe verder? Toen 
die vraag uiteindelijk werd gesteld, zijn wij er eind 2016 bij 
betrokken geraakt.” Oorspronkelijk was het idee om het plan voor 
de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt in vier fases uit 
te voeren. Uiteindelijk werd gekozen voor één integrale aanpak 
van de hele wijk. “Vanaf het begin hebben we gezegd: we gaan 
samen met Woonwijze zorgen voor een mooie woonwijk. En zo 
staan we er nog steeds in. Die aanpak is heel verfrissend.”
Pennings schetst wat de uitgangspunten waren toen de gemeente 
en Woonwijze met elkaar om de tafel gingen zitten. “Bewoners 
wilden vooral drie dingen: comfortabel, betaalbaar en zeer 
energiezuinig wonen. En de huizen moeten passen in de 
omgeving. Een Vughtse wijk waarvan je het gevoel hebt dat die er 
al jaren staat. Dat is goed gelukt. De woningen krijgen een 
traditionele uitstraling, maar dan verpakt in een modern jasje. 
Een efficiënt ingedeelde wijk met een diversiteit aan woningen 
voor verschillende doelgroepen. Waar ook een aantrekkelijke 
huur aan hangt.”

Goed geluisterd
Volgens Pennings voorziet het ontwerp van architect Mulleners & 
Mulleners precies in wat de plannen van de gemeente en 
Woonwijze waren: “We wilden de stap maken van 98 naar 152 
woningen. Daar was ruimte voor. Maar tegelijkertijd wilden we 
dat de woningen opgenomen moesten worden in de omgeving. 
Met heel veel aandacht voor de openbare ruimte en het groen.  
Dat is gelukt. Een knappe prestatie!”
Mooi vindt Pennings ook dat Mulleners & Mulleners en 

landschapsarchitect Buro Lubbers het parkeren achter groen 
hebben gesitueerd. In de toekomstige wijk kan namelijk niet pal 
voor de voordeur, maar wel heel dichtbij bij huis geparkeerd 
worden. “Bewoners wilden heel graag dat er geen blik pal voor de 
deur zou komen. Daardoor ontstaat er een heel mooi woongebied 
waardoor mensen door het groen naar hun woning lopen.”

Plannen voor paviljoen
Landschapsbureau Lubbers heeft ook gedacht aan een 
verbindend element in de wijk middels een voetpad. “De Piet 
Heinstraat is in het nieuwe plan verdwenen en maakt plaats voor 
een groene as die de ene kant van de wijk verbindt met de andere 
kant. Ook is er ruimte voor de waterberging zonder dat er 
overlast ontstaat door stilstaand water. Op de locatie van de 
voormalige basisschool De Globe komen geen woningen, dit 
terrein krijgt een parkachtige inrichting. Al die elementen maken 
de nieuwe wijk heel groen en ruim van opzet.”
Er zijn volgens Pennings nog plannen voor de bouw van een 
paviljoen in de openbare ruimte. “De bewoners gaan zelf 
nadenken hoe ze dat paviljoen onderdeel van hun wijk kunnen 
maken. Een nieuwe kijk op wonen, zo mogen we dat best zeggen. 
Op die manier breng je mensen écht samen. De ziel van de Grote 
Zeeheldenbuurt is er tijdelijk uit, maar er komt beslist een nieuwe 
ziel in!”

“ Een nieuwe kijk op wonen, zo mogen 
we dat best zeggen. Op die manier 
breng je mensen écht samen.”
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“ Erik’s kerstboom 
bracht mensen 
écht in contact.”

AYA LOUKILI OVER DECEMBER:
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Gele hesjes domineren de maand december. 
Amsterdam raakt de letters ‘I Love Amsterdam’ 
kwijt. Vught krijgt er juist iets bij: Erik’s 
kerstboom. Zowel op het Mariaplein als in de 
wijk Vijverhof verrijst op 17 december tijdelijk 
een ‘wensboom’ die buurtbewoners zelf 
mogen vullen met wensen, verhalen en foto’s. 
Drijvende kracht achter Erik’s kerstboom is  
Aya Loukili (22). 

De avond van 17 december 2018 zal Aya Loukili niet snel meer 
vergeten. Een moment vol warmte, sfeer en hartverwarmende 
wensen. “Al die mensen samen om Erik´s kerstboom, ik kan er 
nog steeds enthousiast van worden”. Aya was kartrekker van  
het bijzondere initiatief om ook in Vught een wensboom neer te 
zetten . “Iedereen die ik nog wel eens spreek, zegt steevast: 
‘volgend jaar toch weer hè Aya?’. Het was echt een groot succes.”
Maar eerst terug naar de geboorte van Erik’s kerstboom.  
Joris Linssen maakt voor de KRO/ NCRV al jaren het populaire 
programma Joris’ Kerstboom waarin tijdens de kerstperiode een 
grote wensboom in verschillende steden centraal staat. Mensen 
kunnen in die boom een kerstgedachte kwijt. Joris Linssen zorgt 
tijdens het programma voor de verbinding met de vraag: ‘Wie zet 
jij in het licht?’. 

“ Ontmoeten stond centraal tijdens 
deze onvergetelijke avond.”
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Aya legt uit hoe Joris’ kerstboom uiteindelijk als Erik’s kerstboom 
in Vught terecht kwam. “Woonwijze heeft ontmoeten hoog op de 
agenda geplaatst. In veel wijken in Vught gebeurt dat al, soms 
zelfs met een eigen ontmoetingsruimte. De Vijverhof en het 
Mariaplein hebben geen eigen plek, terwijl er wél veel behoefte is 
aan ontmoeting. Woonwijze neemt graag het voortouw om ook in 
die buurten meer saamhorigheid te creëren. De maand december 
is daar dan natuurlijk bij uitstek geschikt voor.”
Als Erik Overman, die ooit bij Woonwijze werkte, in september 
met veel verve de Burendag presenteert, is de stap naar Erik’s 
kerstboom snel gemaakt. “Hij was die Burendag de verbinder en 
deed dat heel vlot en leuk. De perfecte persoon om Joris 
Kerstboom ook in Vught te presenteren, maar dan onder zijn 
eigen naam.”

Warme chocolademelk
“Erik heeft die avond op twee plekken gestaan”, gaat Aya verder. 
“Eerst op het Mariaplein voor de bewoners van het senioren-
complex. En later op de avond op het Salahutuplein voor de hele 
wijk Vijverhof. De opzet daar was veel breder en daarom de 
opkomst ook groter. Maar op beide locaties ging het om verbinden 
en samenzijn. Er was warme chocolademelk en oliebollen, er 
brandde een vuurkorf en er trad een koor op. “Dat optreden van 
het Vughtse koor All4Fun was betoverend”, zegt Aya. “Het koor 
zong prachtige kerstliederen en zorgde die avond dat er een 
bijzondere sfeer van verbondenheid ontstond. Mensen kwamen 
op het heldere gezang af. ‘Hé, wat gebeurt daar’, zag je ze 
denken.”
Bewoners van de beide buurten kregen vooraf een kaartje in de 
bus waarop ze hun wens of boodschap kwijt konden. Presentator 
Erik Overman liep op de bewuste avond rond met een microfoon 
om mensen meer over hun wens of verhaal te laten vertellen. 

“Niet iedereen wilde dat, maar dat was prima”, zegt Aya. “Mensen 
hingen soms ook gewoon een foto van een dierbare in de boom. 
Wensen gingen heel vaak over gezondheid en vrede op aarde, 
soms ging het ook veel dieper. Het is ook best eng om je zelf bloot 
te geven. Iedereen deed dat op zijn eigen manier.”

Mooie gedachte
Zonder vrijwilligers was het nooit gelukt om Erik’s kerstboom van 
de grond te krijgen, zegt Aya. Zeker in de Vijverhof was een grote 
groep mensen actief. “Samen met buurtbewoonster Diny van der 
Staak heb ik huis aan huis wenskaarten verspreid. Dat is best 
bijzonder, want Diny is al 82. Maar ze was een echte kartrekker 
en heel ervaren met het huis-aan-huis verspreiden. Heel leuk om 
dat met de buurt te doen en zo samen het verschil te maken. ”
Aya denkt dat er op het Salahutuplein zo’n 25 wensen in de boom 
zijn gehangen. “De wens van één mevrouw is me speciaal 
bijgebleven. Haar zoon was op dat moment ziek en ze wenste dat 
hij weer snel gezond mocht worden. Dat hoopte ze niet alleen 
voor haar zoon, maar voor iedereen. Een mooie kerstgedachte!” 
“Wat ik tijdens die avond heel vaak hoorde: we hebben weinig 
contact met elkaar, maar vanavond praat ik met mensen die ik 
normaal nooit zie. Er werden afspraken gemaakt om een keer bij 
elkaar op de koffie te komen. Erik’s kerstboom bracht mensen 
echt met elkaar in contact. Dat hoopten we natuurlijk al, maar dat 
het ook zo uitkwam was prachtig!”

“ We hebben weinig contact met elkaar, 
maar vanavond praat ik met mensen 
die ik normaal nooit zie.”
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corporaties investeringsbeslissingen op basis van de marktwaarde 
van hun vastgoed. Vanaf 2018 gebruiken ze daarvoor de 
beleidswaarde van hun vastgoed. 

Die beleidswaarde is meestal flink lager dan de marktwaarde. Dat 
komt omdat corporaties een sociaal-maatschappelijke doelstelling 
hebben, en niet puur commercieel werken. Zij nemen dus 
maatschappelijke verantwoorde beslissingen die lang niet altijd zijn 
ingegeven door winstmaximalisatie. Het gaat dan over beslissingen 
over beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer. 

Marktwaarde: 
de maximale waarde waarmee je een woning kunt  
verhandelen op de vrije markt.

Beleidswaarde: 
de marktwaarde, verminderd met de kosten die sociaal- maat-
schappelijk verantwoorde keuzes met zich meebrengen. Die 
beleidswaarde is meestal flink lager dan de marktwaarde.

Eén van de belangrijkste voorbeelden: het betaalbaar houden van 
woningen is uit sociaal- maatschappelijk oogpunt belangrijk. 
Corporaties verhuren woningen regelmatig om die reden onder de 
markthuur. Dan is de beleidswaarde dus lager dan de marktwaarde.
De marktwaarde van het vastgoed van Woonwijze is bijna twee keer 
de beleidswaarde. 
• Marktwaarde 2018: € 362 miljoen
• Beleidswaarde 2018: € 190 miljoen

Financieel
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Jaarresultaat 2018 2017 2016

( x € 1.000) marktwaarde marktwaarde marktwaarde

Huren 19.227  18.806  18.829 

Opbrengsten servicecontracten 659  627  599 

Overige bedrijfsopbrengsten -  -   -  

Bedrijfsopbrengsten exclusief woningverkopen 19.886  19.433  19.428 

Afschrijvingen tdv exploitatie -  -   -  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 1.750  6.698  6.076 

Lasten servicecontracten 659  627  599 

Onderhoudsactiviteiten 4.508  3.860  3.488 

Overige directe lasten exploitatiebezit 5.504  156  197

Overige organisatiekosten 341  2  57 

Leefbaarheid 215  201  305 

Totaal bedrijfskosten 12.977  11.544 10.722

Saldo bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 6.909 7.889 8.706  

Financiële baten en lasten -2.053 -3.062  -3.460

Resultaat bedrijfsvoering voor belastingen 4.856 4.827  5.246

Belastingen 3.646 -2.371  969

Resultaat bedrijfsvoering na belastingen 8.502  2.456  6.215

Waardeveranderingen van het vastgoed  

Afschrijvingslasten mva in exploitatie -  -   -  

Boekwinst verkoop onroerende goederen 790  1.711  1.629 

Waardeveranderingen MVA -21.729 -1.104  -607

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportf. 16.229  34.456  8.496 

Vrijval ongerealiseerde reserve  -   -  

Totaal waardeveranderingen Vastgoed 4.710   35.063  9.518 

 

Waardeverandering financiële vaste activa 459 924 306

Jaarresultaat 4.251 38.443  16.039
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Toelichting Jaarresultaat 

Het jaarresultaat van Woonwijze wordt deels bepaald door onze 
bedrijfsvoering en deels door de waardeverandering van ons 
vastgoed. Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen 
tussen 2017 en 2018 toe. 

1.  Resultaat Bedrijfsvoering

a.  Het Resultaat bedrijfsvoering voor belasting (€ 4,9 miljoen) 
Deze post komt qua waarde vrijwel overeen met 2017. Als we 
wat verder inzoomen op de onderliggende onderdelen zien  
we enkele verschillen. 

•  De post Bedrijfsopbrengsten excl. woningverkopen is circa  
€ 0,5 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de gestegen huurinkomsten vanwege de 
overname van woningen van Vestia en Woonmeij. 

•  De post Totaal bedrijfskosten voor 2018 is € 1,4 miljoen  
hoger dan in 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
hogere afdracht aan verhuurdersheffing (€ 410.000) en 
saneringssteun (€ 230.000). Daarnaast zijn de advieskosten 
fors hoger (€ 520.000). Deze advieskosten zijn deels gemaakt 
om fiscaal compensabele verliezen (€ 6 miljoen) niet te laten 
verdampen. Het resterende deel werd veroorzaakt door hogere 
juridische lasten. Belangrijk om aan te geven is, dat deze post 
Bedrijfskosten niet goed vergelijkbaar is met andere jaren.  
De oorzaak is dat bij deze post een andere toerekening is 
gehanteerd dan voorgaande jaren, conform de handreiking van 
SBR Wonen (dit is een samenwerkingsverband tussen Aedes, 
het ministerie van BZK, Autoriteit Wonen en het WSW).

•  De post Financiële baten en lasten komt per saldo € 1 miljoen 
lager uit dan vorig jaar. Er is namelijk een incidentele bate 
ontvangen van € 631.000 uit het herstelkader derivaten.  
En door herfinanciering van aflopende leningen tegen lagere 
rentelasten is een structurele besparing gerealiseerd van  
€ 369.000.

b.  Het Resultaat bedrijfsvoering na belastingen (€ 8,502 miljoen) 
Deze post laat een grotere afwijking zien ten opzichte van  
vorig jaar. Ten positieve. Dit wordt veroorzaakt doordat we  
de fiscale onderhoudsvoorziening hebben verhoogd en door  
de fiscaal positieve gevolgen van de sloop van de woningen  
in de Grote Zeeheldenbuurt. Dit jaar levert dit in totaal een 
belastingbate op van € 3,6 miljoen. Vorig jaar betrof dit een  
last van € 2,4 miljoen.

2. Waardeverandering vastgoed ( € 4,710 miljoen)

a.  Boekwinst verkoop onroerende goederen  
Dit is het verkoopresultaat van verkochte woningen. Dit jaar 
komt dit uit op € 790.000. Dit is wat lager dan voorgaande jaren 
omdat we terughoudend zijn met het verkopen van woningen. 
Dit in verband met de grote vraag naar sociale huurwoningen. 
We hebben ervoor gekozen om alleen te verkopen aan zittende 
huurders, om zo de sociale woningvoorraad op peil te houden 
en zoveel mogelijk aan de vraag kunnen voldoen.
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b.  Waardeveranderingen MVA (materiële vaste activa)  
Op deze post is er een last van € 21,7 miljoen. Dit komt 
voornamelijk door de sloop van woningen in de Grote 
Zeeheldenbuurt. 

c.  Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportfolio 
Op deze post is er een opbrengst van € 16,2 miljoen omdat de 
woningen die we in bezit hebben een hogere marktwaarde 
hebben dan vorig jaar. 

3.  Jaarresultaat 
 
Per saldo is het Jaarresultaat in 2018 een stuk lager dan  
in 2017. Dit wordt vooral verklaard door de sloop van de 
woningen in de Grote Zeeheldenbuurt. 
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