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In mijn tuin kwamen de bollen in december al een 
beetje boven de grond. Toen viel toch nog de kou in. 
Gelukkig maar, want narcissen met kerstmis zijn wel 
heel gek. Minder gelukkig in zo’n koude tijd zijn de 
hoge energieprijzen. En natuurlijk heeft de overheid 
maatregelen genomen om de scherpste randjes er 
af te halen. Maar in combinatie met de hoge kosten 
van levensonderhoud wordt het voor veel mensen 
moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Als 
woningcorporatie zetten wij alles op alles om zo snel 
mogelijk woningen te verduurzamen. Dit jaar gaan 
we daarmee door, en in de jaren daarna in een nog 
veel hoger tempo. In dit Woonjournaal leest u de 
planning voor 2023.

Duurzaam
Dat die narcissen zich al zo vroeg lieten zien, kwam 
door de warme herfst. Aan die warme herfst zie je 
dat ons klimaat in snel tempo verandert. 

V O O R W O O R D W I J  O M A R M E N

Wij, als woningcorporatie, kunnen daar iets aan 
doen. Lees hierover ons nieuwe Ondernemingsplan. 
Dat vindt u in dit Woonjournaal. We hebben Groen 
in dit plan een belangrijke plek gegeven. Want 
duurzame woningen in een groene omgeving 
zijn gezond voor mens, dier en klimaat. De 
HuurdersBelangenvereniging doet daarom in dit 
Woonjournaal een oproep om uw tuin te vergroenen 
(“al is het maar één tegel er uit en groen er in”). 
En een bewoonster vertelt hoeveel plezier ze heeft 
van de moestuin die ze is begonnen in haar eigen 
achtertuin. Hebt u ook groene ideeën? Kom met ons 
praten want we gaan hiermee aan de slag!

Ik wens u een gelukkig 
en groen 2023!
Charlotte Beukeboom

Groen

Wij hebben dat ook meegemaakt 
en kunnen je helpen 

Kom je niet uit 
met je geld?

“Kom je niet uit met je geld en blijf je maar in rondjes draaien? 
Of is het voor jou thuis te stil? Kom dan naar ons. Wij hebben 

dat ook meegemaakt. We hebben voor iedereen een 
luisterend oor en als je wilt kunnen we je helpen.” Dat zeggen 

Karin en Zühâl. Zij zijn gastvrouw (vrijwilliger) van De 
Huiskamer en weten uit eigen ervaring waar je het over hebt. 
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W I J  O M A R M E N

“Armoede, eenzaamheid, 
schaamte en kwetsbaarheid 
doen zoveel negatiefs met je, dat 
behandeld worden als een mens 
nóg belangrijker is. En dat is wat 
de Huiskamer kan bieden. Ik had 
ook fi nanciële problemen. Bij de 
Huiskamer heb ik zelfvertrouwen 
gekregen en hoop voor de 
toekomst.” Dat zei Karin toen we 
haar interviewden in december 
2020. Ze hoopte ook op een 
doorstart, want de Huiskamer 
in Grand Café Chopin was 
net gesloten vanwege corona. 
Gelukkig konden ze tijdelijk 
terecht in DePetrus, daarna in 
De Speeldoos en uiteindelijk in 
Elzenburg. 

EEN NIEUWE PLEK
En nu, na een fl inke zoektocht zit 
de Huiskamer sinds kort aan de 
Moleneindstraat 1 (schuin achter 
het Kruidvat). Ik loop daar binnen 
op een maandag en het valt 
meteen op hoe zonnig en gezellig 
het daar is. De koffi e en thee 
staan klaar en ik word hartelijk 
ontvangen door Karin en Zühâl.

Een bakje koffi e/thee met aandacht. Voor iedereen die het thuis te 
stil vindt. Gesponsord door het Oog voor Elkaar Fonds.

Activiteiten: Er zijn regelmatig leuke workshops zoals op 
maandagmiddag Stofjes in de maak maar ook bijvoorbeeld 
bloemschikken en mandala’s maken.

Advies bij geldproblemen: kom je niet meer rond van je geld? Mail of 
bel! De medewerkers hebben zelf ook fi nanciële problemen gehad, 
dus ze weten waar je het over hebt. Én ze kennen de wegen naar 
oplossingen. Soms gaan ze ook mee naar bijvoorbeeld de gemeente.

Een boodschappensteuntje, iedere vrijdag tussen 13.30 en 15.30 
uur. Voor mensen die om wat voor reden ook niet bij de Voedselbank 
terecht kunnen.

Gratis maaltijd ophalen: één keer per twee weken wordt er 
door vrijwilligers gekookt o.l.v. chefkok Jan Hofmeester (van D’n 
Hofmeester) en kun je een maaltijd mee naar huis nemen. Ook halal 
maaltijden.

Kleding en fi jne hebbedingetjes voor leuke prijsjes: er is een 
winkeltje (de Bazaar) waar je tegen een klein bedrag tweedehands 
kleding en andere leuke dingetjes kunt kopen (pashokje aanwezig).

Vrijwilligerswerk: wil je je tijd nuttig besteden? Bij Wij Omarmen is 
van alles te doen. Kom gerust praten.

Reparatie computer/telefoon: is er iets stuk? Onze specialist kijkt 
graag of het voor een klein bedrag te repareren is.

De Huiskamer is een onderdeel 
van de stichting Wij Omarmen. 
In het blauwe kader zie je wat 
ze daar allemaal voor je kunnen 
betekenen.

Zühâl: “We zijn zo blij dat we 
eindelijk een wat vastere plek 
hebben gevonden. De afgelopen 
weken hebben we hier bijna 

7 dagen in de week gewerkt om 
het op tijd klaar te krijgen. We 
hebben alles voor de inrichting zelf 
gemaakt of gekregen. Zühâl: “Ik 
ben begonnen als  vrijwilliger in 
de Huiskamer Vught. Het ging op  
zich goed, tot ik in de problemen 
kwam en ik was blij dat ik daar 
was en mijn verhaal kwijt kon. 
Dat had ik nodig en mijn collega’s 
hebben mij hierin ondersteund. 
Ik ben ze dankbaar dat ik een deel 
ben en mag zijn van Stichting Wij 
Omarmen.”

VERZACHTEN, ONTMOETEN, 
VERSTERKEN
Karin: “Dit is een plek voor 
iedereen. Als je worstelt met 
geldproblemen. Maar ook gewoon 
om een praatje te maken als het 
thuis te stil is. We zien dat het nodig 
is. Mensen zitten om een praatje 
verlegen of komen er niet uit. Wij 
kunnen praktische hulp bieden, en 
gezelligheid en een luisterend oor.“

Zühâl: “Dit is een plek voor 
verzachten, ontmoeten en 
versterken. En het mooie is dat we 
heel laagdrempelig zijn. Iedereen is 
welkom en voor ieder is er gezellig
heid en een luisterend oor.”

Karin: “Gelukkig zien we dat 
mensen het beter durven zeggen 
als ze fi nanciële problemen  
hebben. Het is geen taboe meer, 
het kan iedereen overkomen, zelfs 
mensen met een baan kunnen 
in armoede terecht komen. 
Deze groep krijgt het ook steeds 
zwaarder en komt vaak (net) niet in 
aanmerking voor de Voedselbank 
of andere regelingen en toeslagen. 
Ook voor hen zijn we er.”   

“ Mensen net boven het 
minimum hebben het nu 
ook vaak moeilijk. Voor 
hen zijn we er ook.”

Openingstijden:
Op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
op vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur. 
In het nieuwe jaar waarschijnlijk vaker. 
Kijk op www.vughtvoorelkaar.nl.

Contact:
Moleneindstraat 1, Vught 
omarmenvught@gmail.com 
06 – 53614328

Veel Vughtse organisaties en 
ondernemers sponsoren Wij 
Omarmen met geld of spullen 
(bijvoorbeeld levensmiddelen 
voor de supermarkt). Wil u 
dat ook? Bel dan met Janine 
Wildschut via 06-34436074.

Zühâl Karin

Waarvoor ga je naar 
Wij Omarmen?
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H B V

Hebt u veel tegels in uw tuin? 
Wij als Huurders Belangen 
Vereniging roepen u dan op om 
dit voorjaar een aantal tegels 
uit uw tuin te halen en deze te 
vervangen door groen. Tegels 
lijken namelijk handig, maar ze 
bezorgen uzelf en ons allemaal 
ook een hoop ellende.

WAAROM ONZE VRAAG OM 
TEGELS TE VERWIJDEREN?
In Vught zijn veel tuinen verhard 
met tegels: door al dat steen 
komt er geen regendruppel in de 
bodem! Daardoor droogt Vught 
uit, want als het regent stroomt 
het regenwater regelrecht het 
riool in. Zonde, want zonder 
tegels kan dat water direct in de 
bodem zakken en het grondwater 
aanvullen. Dat helpt de bomen 
en planten met die hete zomers 
van nu. En met groen in uw tuin 
komen er ook weer vlinders, en 
vogels in uw tuin. Vandaar ons 
advies: tegels eruit, groen erin!

WAT LEVERT HET UZELF OP?
‘Tegels eruit, groen erin’ is dus 
goed nieuws voor de natuur. Maar 
er zijn nog meer goede redenen 
om afscheid te nemen van tegels.

Wat u kunt doen voor 
een fi jnere tuin en 
een beter klimaat 

Tegels eruit, groen erin!

U hebt het vast gemerkt: op 
zo’n tropische dag is het in 
een betegelde tuin niet om 
uit te houden. Ook ’s avonds 
niet. Dat komt omdat tegels 
warmte vasthouden. In een tuin 
met planten en bomen is het 
op diezelfde tropische dag al 
gauw een paar graden koeler. 
Waarom? Omdat planten water 
verdampen. Dat geeft verkoeling. 
Denk maar aan de verneveling 
van water bij een popconcert of 
op het strand.

IJZEREN MAN OP PEIL HOUDEN
Het lijkt misschien klein, maar 
als we het allemaal doen, heeft 
het fl inke impact en kunnen we 
op termijn ook blijven zwemmen 
in de IJzeren Man. De IJzeren 
Man wordt namelijk gevoed door 
grondwater. 

WELKE PLANTEN ZIJN GESCHIKT?
Wilt u er weinig omkijken naar hebben? Gebruik 
dan bijvoorbeeld de volgende planten. Ze zijn 
groen en ze bloeien of geven lekkere bessen.

VROUWENMANTEL 
Fraaie geel/groene plant die op elk 
plekje in uw tuin past en bekend 
staat om haar mooie blad. Na een 
regenbui blijven de regendruppels 
als parels op de bladeren liggen.

BLOEDOOIEVAARSBEK 
Deze vrolijke bodembedekker 
bloeit in verschillende rozepaars 
achtige kleuren en zorgt ervoor dat 
u van onkruid weinig gaat zien.

AALBES
Trek vlinders en bijen naar uw 
tuin met deze rodebessen plant. 
De bessen zijn ook geschikt voor 
sap, jam, gelei en wijn.

BLAD EN PLANTAFVAL ZIJN 
GOUD WAARD
Dit is een andere belangrijke 
tuintip voor uw eigen gemak 
en voor het milieu. Laat in 
de winter zoveel mogelijk de 
afgestorven planten staan en 
laat het gevallen blad liggen. 
Snoei dood hout pas in het 
vroege voorjaar. Knip de resten 
fi jn en laat ze op de grond 
liggen. Blad en plantafval zijn 
namelijk gratis goud: ze zorgen 
voor voeding en bescherming 
van uw tuinaarde en ze zijn 
nestmateriaal voor vogels. 
En fi jn voor u: onder blad en 
plantafval groeit nauwelijks 
onkruid.

ZELF AAN SLAG?
Wilt u zelf of met uw buurt aan de slag om in uw 
tuin(en) ‘tegels te gaan wippen’ en plantjes erin te 
zetten? Charlotte van Beuningen denkt graag met 
u mee. Neem dan contact op met Gerdie Jans Rat 
(g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl). Voor een 
kleine fi nanciële bijdrage kunt u ook een aanvraag 
doen bij het Oog voor Elkaar fonds. 

NOG MEER HANDIGE TIPS
De woonstichting werkt samen met de vrijwilligers 
van de Vughtse organisatie Kant. Op hun website 
vindt u nog veel meer tips voor een milieuvriendelijke 
tuin: welkombijkant.nl

BONUSTIP

HOE PAKT U DIT AAN?

1.  Wip met een schop of 
een ander gereedschap 
de tegel(s) los.

2.  Onder die tegel(s) zit 
waarschijnlijk een 
onvruchtbare laag van 
ongeveer 10 centimeter 
geel zand. Graaf dit zand 
uit tot u donker zand ziet.

3.  Maak die donkere grond 
daaronder wat los.

4.  Doe er wat goede tuin-
aarde bij en eventueel 
compost.

5.  Nu kunt u gaan 
planten.

6.  Geef de jonge 
planten in het begin 
water, als het droog is.
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Burendag 2022

1.500 Bollen planten

Veel buurten vierden een gezellige 
burendag in september. Ze aten bijvoor-
beeld samen, hadden muziek van een 
band, of pakten samen de tuinen aan. 
Wilt u dit jaar ook iets leuks doen met 
uw buurt in september of in een andere 
maand? Neem contact op met Gerdie 
(g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl). 

De Wilhelminasingel won 1.500 
biologische bloembollen van de Provincie 
en Velt. Samen met buurtbewoners, 
kinderen van De Springplank en vrijwillige 
wijkondersteuners, Velt en aannemer Den 
Ouden hebben we die geplant. Gezellig 
samen en onder het genot van een kopje 
koffie of thee.
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“HET IS HIER VEILIG”
“Ik ben blij in Nederland, het 
is hier veilig” zegt Lawrenta. 
Ze spreekt ontzettend goed 
Nederlands. Twee jaar geleden 
kwam ze aan in Ter Apel. Daarna 
woonde ze in het AZC van Budel 
en Dronten. Daar is ze bevallen 
van haar zoontje. Sinds kort 
wonen ze in Vught. “Ik word  
hier geholpen door twee mensen 
van Welzijn Vught. Die zijn heel 
aardig. Zij weten de weg overal  
en kunnen mij daardoor helpen. 
Door hen kreeg ik vrijwilligers
werk bij Huize Theresia. Daar 
help ik bij de bingo en wandel  
ik met een mevrouw in een 
rolstoel. Dat is leuk en zo leer ik 
ook goed Nederlands. Verder doe 
ik inburgering bij het Willem I 
college.”
 
Eerst zaten ze daar met taal
niveau A1 en A2 bij elkaar. Dat 
ging voor Lawrenta te langzaam, 
want ze had al op school gezeten 
in Nigeria en ze leert best 
snel. Toen A1 en A2 werden 

N I E U W E  V U G H T E N A A R

Nieuwe Vughtenaar

Lawrenta Ejeye 

gescheiden ging het een stuk 
sneller. “Ik begin nu aan taal
niveau B1. Dat is een flinke klus: 
twee dikke boeken. Ik hoop dat  
ik over 6 maanden klaar 
ben. Daarna wil ik heel graag 
verpleegkundige worden”. 
 
BUURTBARBECUE
“We hebben met alle buren 
een barbecue gehad. Daar heb 
ik veel mensen leren kennen. 
Nu ik ze ken maak ik vaak een 
praatje. Dat is echt fijn, want ik 

“ Ik heb veel mee 
moeten maken en ik 
heb mijn tienertijd 
overgeslagen, dat 
vind ik heel erg. Maar 
ik ben blij dat ik hier 
ben. In Nederland 
laten ze mensen 
met problemen niet 
vallen.” 

Als woonstichting en gemeente Vught 
helpen we mee om statushouders op te 
vangen. Mensen die in Nederland de 
veiligheid zoeken. Zo ook Lawrenta (22). 
Zij komt uit Nigeria. Op haar 15e werd  
het daar gevaarlijk voor haar. Reden voor 
Lawrenta om te vluchten. Daarbij viel zij 
in handen van een mensensmokkelaar. 
Hij bracht haar via een afschuwelijke reis 
naar Italië, waar ze werd uitgebuit door 
de smokkelaars. Ze raakte zwanger en 
wist te vluchten naar Nederland.

ben hier alleen met mijn zoontje 
gekomen.” Lawrenta’s zoontje 
is twee. Hij zit op de opvang als 
Lawrenta op school of op haar 
werk is. Ze houden allebei heel 
erg van dansen op Nigeriaanse 
muziek. 
 
“Ik heb veel mee moeten maken 
en ik heb mijn tienertijd over
geslagen, dat vind ik heel erg. 
Maar ik ben blij dat ik hier ben.  
In Nederland laten ze mensen 
met problemen niet vallen.” 

Lawrenta en 
haar zoonje 
houden van 
dansen.
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V E R D U U R Z A M I N G

STRAAT* GEPLANDE START TOELICHTING WERKZAAMHEDEN

De Baarzen flats 2e kwartaal Veel verschillende werkzaamheden. Zie onze website.

De Vlasborch 1e kwartaal Schilderen, reinigen, algemene ruimte onderhouden, ventilatie 
vervangen

Schoolstraat Torenstraat 2e kwartaal Schilderen, reinigen, ventilatie vervangen

Schoolstraat 2e kwartaal Schilderen, reinigen en ventilatie vervangen

Gildehof 1e kwartaal Schilderen, reinigen, platte dak herstellen

Fazant 2e kwartaal Schilderen, reinigen, herstel brandgang

Hageland 1e kwartaal Schilderen, reinigen, plat dak bergingen vervangen

Druivenkas eo 2e kwartaal Schilderen, reinigen

Mariaplein 3e kwartaal Schilderen, ventilatie vervangen, platdak vervangen en naïsoleren

Taalstraat en Torenstraat 1e kwartaal Herstellen voordeur 

Esschestraat 3e kwartaal Schilderwerk aan bergingsdeuren

J. van Speykstraat 3e kwartaal Schilderen

Molenstraat 3e kwartaal Sedumdak herstellen
Achter de Bredasewagen 1e kwartaal Dak verduurzamen (vervangen en naïsoleren) 

schilderen, ventilatie vervangen. 
St. Elisabethstraat 2e kwartaal Dak verduurzamen (vervangen en naïsoleren) 

schilderen, ventilatie vervangen. 
Helvoirtseweg spoor 2e kwartaal Verduurzamen, schilderen, platdak vervangen en 

naïsoleren, begane grond isoleren, kozijn aan de spoorkant vervan-
gen, hybride warmtepomp vervangen, ventilatie vervangen.

M. de Ruyterweg 3e kwartaal Verduurzamen, schilderen, schuindak vervangen en naïsoleren, 
begane grond isoleren, kozijnen vervangen, gevels naïsoleren en 
ventilatie vervangen.

Planning verduurzaming en onderhoud 2023
Wij nemen natuurlijk contact met u op, ruim voordat we in uw woning zullen beginnen. Planning en 
werkzaamheden onder voorbehoud van bijvoorbeeld weersomstandigheden en tijdige materiaallevering.

Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? Welke woningen isoleren  in 2023? 
Iedereen in Nederland wil zijn 
huis isoleren, zeker nu met die 
hoge energieprijzen. Hoe gaat 
Charlotte van Beuningen daarmee 
om? We vragen het aan Daan 
Krabbendam, senior adviseur 
vastgoed. 

Daan, welke huizen gaat 
Charlotte van Beuningen 
isoleren in 2023?
Wij merken dat bewoners zich 
ernstig zorgen maken over de 
energiekosten. Het liefste zouden 
wij daarom natuurlijk al onze 
woningen direct isoleren, zodat 
onze huurders zo min mogelijk 
energiekosten betalen. Maar alle 
woningen tegelijk isoleren, dat 
kunnen we als corporatie helaas 
niet betalen. Bovendien zijn er 
ook nog eens te weinig vakmensen 
in Nederland om het allemaal 
tegelijk te doen. Daarom moeten 
we het over meer jaren spreiden. 
Gelukkig staan de meeste van 
onze huizen er behoorlijk goed 
voor qua isolatie, in vergelijking 
met andere corporaties in 
Nederland. Onze huizen hebben 
gemiddeld label B.

Hoe kies je dan met welke 
woning je in 2023 aan de slag 
gaat?
Dat is inderdaad een hartstikke 
moeilijke keuze. Isoleren kost 
veel geld en we willen dat geld zo 
nuttig mogelijk uitgeven. Want 
het komt van onze huurders. We 
willen dus zó kiezen dat het de 
meeste bewoners iets oplevert.

Komen er ook zonnepanelen? 
Wij hebben steeds gekozen voor 
eerst isoleren. Dat deden de 
meeste corporaties. Daarmee 
kun je namelijk de meeste 
huurders snel aan een lager 
energieverbruik helpen. Op die 

manier besteden we het geld 
van onze huurders het meest 
verantwoord. Echter, door de 
snelle ontwikkelingen die we 
nu zien op energiegebied wordt 
het steeds belangrijker om ook 
alternatieve energiebronnen 

toe te voegen. We bekijken 
daarom ons standpunt rondom 
zonnepanelen opnieuw en laten 
zo snel mogelijk weten óf en 
hoe we ook zonnepanelen gaan 
aanbrengen.

Hoe kiezen jullie welk huizen je dit jaar gaat isoleren?
We moeten dus een keuze maken. We kiezen zo dat het de 
meeste bewoners iets oplevert. 
Dan komen we op de volgende uitgangspunten:

1.  Een heel complex in 1 keer isoleren is het meest effi ciënt.
Een heel complex tegelijk aanpakken is het meest effi ciënt. 
Hier en daar losse woningen isoleren is namelijk zeer 
kostbaar. We kunnen meer woningen isoleren in korte tijd 
als we het per complex doen. 

2.  Wooncomplexen met een laag energielabel als eerste 
isoleren (maar niet altijd).
We streven er natuurlijk naar om woningen met lage labels 
het snelste te isoleren, want dat levert voor die bewoner 
het meeste op. Soms moeten we daar vanaf wijken.
Bijvoorbeeld als het één woning is uit een rijtje. Het is 
namelijk heel kostbaar om één woning te isoleren, zoals 
ik net al zei. Een heel complex levert voor meer huurders 
iets op. Of we kiezen niet voor deze woningen omdat 
onderdelen nog niet zo lang geleden zijn vervangen. 
Dan moet je materialen weggooien die nog goed zijn. 
Dat is weggooien van geld en ook slecht voor het milieu.

3.  Isoleren als we het kunnen combineren met groot 
onderhoud.
Het is heel slim om isoleren te combineren met groot 
onderhoud. Dat houdt de kosten zo laag mogelijk. Dan 
ben je namelijk toch al in het complex en staan er vaak 
al steigers. Als dan bijvoorbeeld de kozijnen vervangen 
moeten worden kun je er meteen isolerend glas in zetten. 
En als het dak vernieuwd moet worden kun je het meteen 
isoleren. Verder is het prettiger voor de bewoners. 
Op deze manier hebben ze maar één keer overlast. 

 *  Op onze website vindt u de huisnummers waar dit uitgevoerd wordt. 
Scan de QR-code of ga naar > charlottevanbeuningen.nl/onderhoud-2023
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O N D E R H O U D S P R O J E C T E N

Project Vaarvonder 
Hopakker en Turfveld

Aannemer: Caspar de Haan
Verduurzaming: HR++ glas aanbrengen 
inclusief ventilatieroosters.
Onderhoud: Schilderwerkzaamheden, 
herstel goten, reinigingswerkzaamheden 
buiten, voordeur vervangen.

Project Molenhei, 
Molenakker, 
Molenrijnselaan

Aannemer: Elk®
Verduurzaming: HR++ glas 
aanbrengen op de eerste 
verdieping, ventilatieroosters 
vervangen, naisoleren 
spouwmuren.
Onderhoud: Dak vervangen en 
isoleren (buitenaf), geveldelen 
vervangen, voegwerk herstellen, 
schilderwerkzaamheden, 
vervangen dakramen, aanbrengen 
nieuwe dakgoten en regenpijp 
vervangen, mechanische ventilatie 
vervangen, rookmelders plaatsen.

Onderhoud en 
verduurzaming
Met onze aannemers Caspar de Haan en 
Elk® zijn we fl ink aan de slag in Vught. 
Op deze pagina ziet u twee van de vele 
projecten die we dit jaar uitvoerden. 
Op pagina 13 ziet u welke projecten er 
voor 2023 op de planning staan. 
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U R G E N T I E

Wij raden iedereen aan om zich 
bij ons in te schrijven voor een 
woning. Ook als u nu geen huis 
zoekt. U weet namelijk nooit hoe 
uw leven gaat lopen. En mocht u 
ooit in een noodsituatie komen, 
dan is het zonder inschrijving 
heel moeilijk om urgentie voor 
een woning te krijgen. Dat leest 
u in het verhaal van Roxanne 
hieronder. 
De eisen voor urgentie staan goed 
beschreven op onze website. U 
ziet daar ook hoe u een aanvraag 
voor urgentie kunt doen en hoe 
u zich kunt inschrijven voor een 
woning (preventief). 

“Daar stond ik dan 5 jaar geleden 
in augustus. Gevlucht uit België 
vanwege een bedreigende 
situatie. Met twee kinderen van 
2 en 4, een tas en een paspoort.” 
Roxanne vertelt over haar 
wanhopige zoektocht om met 
haar twee kinderen woonruimte 
te vinden. 

EEN NIEUWE START IN VUGHT
“Ik kon tijdelijk intrekken bij 
iemand in Vught die ook twee 
kinderen had. Ik heb meteen alles 
op alles gezet om de kinderen 
in september in Vught op de 
school en bij de opvang te krijgen. 
Dan kon hun leven doorgaan. 
Gelukkig wilde De Avonturier 

Schrijf u daarom bij ons in als woningzoekende

‘ Je weet nooit hoe je 
leven loopt’

Roxanne: ‘Ik was met 
twee kindjes op zoek 
naar een huis, radeloos.’

ons daarbij helpen. Mijn zoontje 
ging op voetbal bij de Zwaluw en 
ik vond werk bij Huize Theresia.” 
Roxanne vroeg ook meteen 
urgentie aan bij de woonstichting, 
want het appartement was zo 
klein dat het echt niet te doen 
was. 

“Tijdens een oriënterend gesprek 
werd goed naar me geluisterd, dat 
was fi jn. En ze vertelden me dat 
je voor een urgentieverklaring 
minimaal twee jaar in Vught moet 
wonen en dat er een aantoonbare 
reden moet zijn om urgentie in 
Vught aan te vragen. Dat was 
bij mij helaas niet het geval. We 
hebben toen wel samen nog 
gekeken of er mogelijkheden 
elders waren.”

Hoe schrijnend de situatie 
voor Roxanne dus ook was, 
wonen in Vught is één van onze 
basisvoorwaarden voor urgentie 
en daar houden we ons aan.

OPNIEUW OP STRAAT
Het appartement bleek echt 
te klein en na een tijdje stond 
Roxanne weer op straat met haar 
twee kinderen. Voor de tweede 
keer vroeg ze urgentie aan, maar 
ook nu voldeed de aanvraag niet 
aan de basisvoorwaarden van 2 
jaar woonachtig zijn in Vught. Een 

vroegere schoolvriend in Limburg 
bood haar en haar kinderen 
onderdak. Dat was natuurlijk ver 
van Vught, maar veel keuze had 
Roxanne niet. Met haar kinderen 
ging ze in Limburg wonen. 

ALTIJD ONDERWEG
Dagelijks reed ze met haar 
kinderen van Limburg naar 
Vught. Naar haar werk, de school, 
de opvang, de voetbaltraining en 
de wedstrijden. “Dat vele reizen 
kon ik zelf nog wel opbrengen, 
maar voor de kinderen was het 
erg zwaar. Nooit bij vriendjes 
spelen, altijd in de auto, geen 
vaste plek. Voor mezelf vond ik 
het moeilijkst dat ik al die jaren te 
gast was in het huis van iemand 
anders. Je komt nooit echt tot 
ontspanning. Na een dag hard 
werken kun je niet echt lekker 
onderuit op de bank in je eigen 
huis. Je blijft een gast.” 

UITGEPUT
Dat alles bij elkaar putte haar 
enorm uit. Zo erg dat ze nogmaals 
een wanhopige aanvraag voor 
urgentie deed in Vught. “Ik had 
alle hoop verloren en ik was 
kapot, maar je moet door, voor 
je kinderen. Ik denk dat ze toen 
zagen hoe erg ik er aan toe was. 
Voor de derde keer nam ik met 
Charlotte van Beuningen contact 

op voor een urgentie aanvraag. 
Inmiddels hadden we ruim 1,5 
jaar een binding met Vught. De 
kinderen hadden er hun vriendjes 
en ik mijn werk. Ik diende een 
urgentie aanvraag in. En ik zal het 
nooit vergeten, de dinsdagavond,  
waarop ik om 8 uur werd gebeld. 
Dat ik urgentie had gekregen.” 
Roxanne schiet weer vol, zozeer 
raakt haar de herinnering. De 
urgentie werd nu wel toegewezen 
in het belang van de stabiliteit 
van de kinderen en de inmiddels 
aantoonbare binding met Vught. 

“En zelfs toen geloofde ik het nog 
niet helemaal. Je denkt dat het 
voor jou niet meer gaat gebeuren. 
Maar gelukkig ging het daarna 
snel. Er was een huis per 1 april. 
We gingen kijken en het was 
midden in de roos.”

TIJDELIJKE PLAATSING
De plaatsing werd een tijdelijke 
plaatsing met begeleiding van 
een maatschappelijk werker 
en van de woonstichting. 
Zodat er een vangnet was als 
het niet goed zou gaan. “Die 

begeleiding is fi jn.” Roxanne 
heeft twee banen inmiddels, 
en daarmee een fulltime 
werkweek. Vanuit huis werkt 
ze voor een distributiecentrum 
uit Waalwijk en daarnaast is ze 
krantenbezorger in Vught. “Dat 
zijn banen die ik kan doen als 
de kinderen niet thuis zijn. Een 
grote wens van mij is om ooit een 
eigen bedrijf te starten. Daarom 
ben ik nu ook begonnen aan een 
kappersopleiding.”

Hoe wordt bepaald of 
iemand urgentie krijgt? 

Als eerste stap is er altijd een 
gesprek met Charlotte van 
Beuningen. Daarin geven wij als 
woonstichting een advies: 
is uw aanvraag kansrijk of niet? 
U kunt daarna zelf beslissen of u 
een aanvraag doet. Uw aanvraag 
gaat dan naar een commissie 
die bepaalt of er een urgentie 
gegeven kan worden. 
Die commissie is onafhankelijk 
van Charlotte van Beuningen.
De urgentiecommissie toetst de 
aanvraag aan de voorwaarden. 
Daarbij houden ze rekening 
met uw moeilijkheden en 
mogelijkheden. Ook kijken 
zij wat u zelf hebt gedaan om 
woonruimte te vinden. Ze 
beoordelen of het ten opzichte 
van andere woningzoekenden 
verantwoord is om u voorrang 
te geven. Want voorrang voor u, 
betekent langer wachten voor 
een ander. 
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SPEERPUNT 3 • 2023 - 2026 
Betaalbare woningen

We streven steeds naar lage huurprijzen, servicekosten en 
energieverbruik. We vergroten ons aantal woningen. We zoeken 
steeds naar manieren om schulden van huurders te voorkomen.
Door de crisis zien we dat het voor meer mensen moeilijk is om 
rond te komen. We willen, binnen onze mogelijkheden, bijdragen 
aan oplossingen daarvoor. Door onze eigen kosten laag te houden, 
woningen te isoleren, voorlichting te geven hoe je je energiegebruik 
kunt verlagen, mee te denken bij fi nanciële problemen.

Dit zijn onze plannen 
voor 2023 tot 2026

‘ Natuurlijk maken we samen het verschil’

We kregen van u, als 
onze bewoners, veel 
positieve reacties op de 
manier waarop we voor u 
klaarstaan. Ook was er een 
groot enthousiasme hoe 
we, samen met u en vele 
anderen in Vught, een fi jne 
sfeer in buurten realiseren 
(zie ook pagina 22). 

We gaan daarmee door. 
En de komende jaren 
besteden we daarbij nog 
meer aandacht aan groen 
en duurzaamheid. Dat 
is belangrijk voor het 
klimaat. Verder brengt 
groen ontspanning en 
ontmoeting, en het nodigt 
uit tot gezonde beweging 
in de buitenlucht. 

Bekijk hiernaast onze 
vijf  speerpunten voor de 
komende vier jaar.

SPEERPUNT 1 • 2023 - 2026
Bewoners en woningzoekenden 
staan voorop

We bieden een goede, laagdrempelige 
dienstverlening. We versterken de 
ontwikkelkracht van bewoners.
In ons werk luisteren we goed, handelen 
we snel en zetten we een extra stap om 
het verschil te maken. Warm, dichtbij, 
persoonlijk en benaderbaar.
Verder: sommigen van onze bewoners 
hebben soms meer hulp nodig. Waar nodig 
versterken we hun kracht, samen met 
andere organisaties.

SPEERPUNT 2 • 2023 - 2026 
Voldoende passende woningen

We ontwikkelen minimaal 210 nieuwe woningen die we steeds fl exibel 
kunnen aanpassen aan de veranderende vraag naar woningen. 
We begeleiden mensen actief naar passende woningen en bevorderen 
zo de doorstroom.
We ontwikkelen woningen voor 1/2persoonshuishoudens, passend bij de 
zorgvraag van (oudere) bewoners, tijdelijke woningen voor spoedzoekers, 
woningen in het midden segment.
Verder: soms wonen mensen in een woning die niet bij ze past. De woning 
is bijvoorbeeld te groot of te klein. Of er zit een trap in. Dan denken we 
actief mee over een andere, meer passende woning als de bewoner dat 
prettig vindt. Via doorstroming, woningruil of op andere wijze. 
Er komt dan ook weer een huis vrij dat voor een ander passend kan zijn.

SPEERPUNT 5 • 2023 - 2026 
Leefbaarheid in groene buurten met duurzaam contact

We zorgen voor meer groen in de buurten. 
Denk bijv. aan: samen een pluktuin maken, tegelwippen, samen klussen, 
een parkje aanleggen.
We pakken deze groenprojecten steeds op als we in een buurt aan een 
groot onderhoudsproject beginnen. Dan zijn we namelijk toch al intensief 
aanwezig in de buurt. 

SPEERPUNT 4 • 2023 - 2026
Duurzaamheid als groene draad

We maken het wonen in onze huizen duurzamer
Denk bijv. aan: isoleren, bewoners helpen bij 
milieuvriendelijk tuinieren (regenwater opvangen, 
vergroenen van tuinen).

We bouwen en onderhouden huizen op 
milieuvriendelijke wijze
Denk bijv. aan natuurlijke/hergebruikte bouwmaterialen, 
zo min mogelijk stikstof, veel groen in de buurt en opvang 
van water.

We zijn duurzaam in ons gedrag als organisatie
Denk bijv. aan: fi etsen in plaats van de auto, verkleinen 
van ons wagenpark, partners die duurzaam zijn.

O N D E R N E M I N G S P L A N
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MOESTUIN IN BAKKEN
“Ik ben begonnen met één bak.  
Dan bleef het een beetje te 
overzien. Je kunt zo’n bak bestellen 
maar ik heb hem zelf getimmerd, 
van vier steigerplanken. De aarde 
heb ik wel besteld. De aarde die zij 
leveren kun je namelijk zo’n 10 jaar 
gebruiken en maakt moestuinieren 
in bakken mogelijk. Je kweekt niet 
meer dan je zelf kunt opeten, dat 
vind ik ook mooi.”

En zo kwam er steeds een bak 
bij. Enkele bakken staan boven 
op de tegels en zijn dus ondiep. 
Andere bakken staan op de aarde. 
Daar kunnen dan groenten die 
iets dieper willen wortelen. Bij de 
moestuinmethode hoort een boek. 
Daar staat precies in wat je waar 
kunt zetten en wanneer er iets 
te doen is in de tuin. Je kunt het 
gewoon niet fout doen. En er is een 
app beschikbaar, superhandig met 
praktische tips.”

Snijbonen, knoflook, rode ui, 
pompoenen, kruiden, tomaten, 
snijbiet, Karen Lee probeert het 
allemaal uit. “Van die knoflook vlecht 
ik strengen die ik te drogen hang.  

M O E S T U I N

“ Iedereen kan 
moestuinieren”

Ik kweek verschillende Mexicaanse 
pepersoorten in potten, die 
droog ik in een voedseldroger om 
bijvoorbeeld chilipoeder van te 
maken.”

WATER OPVANGEN
En toen kwam Charlotte van 
Beuningen langs, samen met 
de Vughtse groep Kant om 
regentonnen en water opvangen 
te promoten. Iets waar ik zelf al 
lang voorstander van ben. Ik ga 
daar natuurlijk aan mee doen. Ik 
ben betrokken bij het klimaat en 
draag graag een steentje bij, dat 
vind ik belangrijk. Zo heb je altijd 
water om je tuin te gieten en nog 

“Op deze manier kan iedereen moestuinieren,  
zelfs op een balkon. En het is zó leuk.” Dat vertelt 
Karen Lee. Ze is docent Beeldende vakken op het 
Maurick college. Zes jaar geleden is ze er mee 
begonnen. “Toen kwam ik de ‘Makkelijke Moestuin 

Methode’ van Jelle Medema tegen. Het tuinieren geeft 
me heel veel plezier en voldoening.” Je leest er meer over op 

makkelijkemoestuin.nl of in het boek. De makkelijke moestuin 
2.0, van Jelle Medema.

gratis ook. Dat ga ik doen, want de 
zomers worden steeds droger. En 
soms regent het ineens keihard. 
Als ik die regen opvang, stroomt 
het niet in het riool, maar in mijn 
regenton en kan ik het later voor 
mijn tuin gebruiken. Bovendien 
hou ik het water zo in Vught. Dat 
is nodig want het grondwater 
staat hier de laatste jaren steeds 
lager.

STEEDS BEWUSTER VAN HET 
KLIMAAT
Ik denk vaak na over het klimaat. 
Tegenwoordig laat ik bijvoorbeeld 
het blad liggen in de herfst. Dat 
verteert tot vruchtbare compost. 
Dan hoef je nauwelijks te 
mesten. Verder werk ik niet met 
verdelgers, en ik gebruik allerlei 
tweede handsmateriaal opnieuw.  
En straks dan dus ook het regen
water in mijn tuin houden.

21

Kant

Kant is een groep 
Vughtse mensen die 
de klimaatverandering 
willen beperken. Verder 
helpen ze om huizen en 
tuinen aan te passen 
aan het veranderende 
klimaat. Ze hebben heel 
veel nuttige activiteiten 
en tips die u kunt lezen 
op welkombijkant.nl.

JE TUIN VERGROENEN HEEFT 
HEEL VEEL VOORDELEN
“Ik zou iedereen willen 
stimuleren om de tuin te 
vergroenen. Al haal je maar een 
tegel er uit en zet je er een plantje 
in. Het is leuk om te doen én je 
helpt de natuur. Als je je tuin 
groener maakt dan wordt het in 
hete zomers ook een stuk minder 
warm in je tuin en in je huis.” 

Al haal je maar een 
tegel er uit en zet je er 
een plantje in. Het is 
leuk om te doen én je 
helpt de natuur.

En het is zo leuk!
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Zie voor meer informatie het Aedes-datacentrum 
www.aedesdatacentrum.nl
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We zijn heel blij om te mogen 
horen dat u, als huurders, ons 
een Ascore hebt gegeven in 
de jaarlijkse prestatiemeting 
van Aedes. Aedes is de koepel 
van alle woningcorporaties in 
Nederland.
Dat betekent dat u afgelopen 
jaar tevreden was over onze 

Als het goed is hebt u in december de nieuwe berekening 
van de huurtoeslag voor 2023 ontvangen. Belangrijk: 

check of ze de juiste huur en inkomen gebruiken in die 
berekening. Anders ontvangt u misschien te weinig toeslag. 

Of te veel, en dan moet u dat later weer terugbetalen. 

Voor de gegevens bij de belastingdienst bent u zelf verantwoordelijk. 
Kloppen de gegevens niet? Dan kunt u ze wijzigen.

> Door in te loggen op www.toeslagen.nl met uw DigiD.
> Of door te bellen met de toeslagenservice van de Belastingdienst: 
0800  0543. Zodra u de welkomstboodschap hoort, toetst u 7123.

Komt u er niet uit of hebt u vragen? 
Neem dan contact op met Mirjam Driessen via 073  656 23 82.

Colofon: Fotografi e Emmy de Fotograaf  Ontwerp Oranjeboven.nl  Drukwerk Dekkers van Gerwen

U beoordeelde 
ons met een 
A-score

Klopt uw huurtoeslag 
voor 2023?

Aedes meet ook andere dingen:

• Bedrijfslasten
• Duurzaamheid
•  Beschikbaarheid en 

betaalbaarheid
•  Onderhoud en verbetering

U leest die scores op deze 
pagina. Op een aantal 
punten zien we ruimte voor 
verbetering en zullen we die 
verbetering ook inzetten. 
Op pagina 16 en 17 leest u 
wat onze speerpunten voor 
2023 – 2026 gaan zijn.

dienstverlening. Dat vinden 
we fi jn want ons doel is dat u 
prettig woont en daar werken 
we hard voor. Dat doen we 
niet alleen, maar samen 
met gemeente, vrijwilligers, 
HBV, en vele sociaal maat
schappelijke organisaties in 
Vught.

Zorg dat de belastingdienst de juiste gegevens heeft

P R E S TAT I E M E T I N G H U U R T O E S L A G
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www.charlottevanbeuningen.nl

Wij wensen u een prachtig 2023
Team Charlotte van Beuningen


