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I N H O U DV O O R W O O R D

Klein beetje mooier
Terwijl ik deze column schrijf, schijnt de zon volop. Het lijkt zo passend voor 
deze tijd. Ons land gaat na zo’n lange tijd van het slot. De donkerte maakt plaats 
voor het licht. De zomer staat voor de deur!

Voor u ligt weer een nieuw Woonjournaal. Een Woonjournaal vol verhalen. 
Verhalen van u en voor u. Bij Charlotte van Beuningen kijken we ernaar uit om het 
thuiswerken weer wat achter ons te laten en de buurten in te gaan. Om samen met 
u in gesprek te gaan. Maar we kregen ook goede tips. Zo wilde een huurder samen 
met ons een uitje organiseren. Een dag speciaal voor kinderen voor wie een dagje 
uit niet vanzelfsprekend is.

Zo is ook een aantal van de verhalen in dit blad tot stand gekomen. We kregen 
bijvoorbeeld het signaal dat onze huurders uit Den Bosch vonden dat we te 
weinig aandacht hadden voor hen. Of het signaal dat het zo stil is rondom de 
verduurzaming van de woningen. Daar zijn we natuurlijk meteen mee aan de slag 
gegaan. Maar we kregen ook goede tips. Zo wilde een huurder samen met ons 
een uitje organiseren. Een dag speciaal voor kinderen voor wie een dagje uit niet 
vanzelfsprekend is.

Het maakt me zo dankbaar dat dit mooie idee ook echt werkelijkheid gaat worden. 
Dankzij een goede samenwerking met het Kiwanis Fonds is er nu een dagje uit 
georganiseerd met alles erop en eraan. Ik kan niet wachten om de glimlach op hun 
gezichten te zien.

Ik hoop van harte dat u uw verhalen, tips en ideeën met ons blijft delen. Niet alleen 
om er in een volgend Woonjournaal over te kunnen schrijven. Maar vooral om er 
samen iets mee te doen. Om samen de wereld en in het bijzonder ons kleine stukje 
Vught en Den Bosch een klein beetje mooier te maken. En zo op heel veel gezichten 
een grote glimlach te toveren. Samen kunnen we het verschil maken. Echt waar!

Van harte wens ik u een zonnige, zorgeloze zomer toe.

Hartelijke groet,
Charlotte Beukeboom

19

I N H O U D

10

6

8

4

10

‘Ik kijk erg uit 
naar de nieuwe 
badkamer’,
Jill, Vliertstraat

12

30

18
30

LEEFBAARHEID & CORONA-ACTIVITEITEN Welkom 4
ONDERHOUD EN VERDUURZAMING Make-over 6
1 JAAR CHARLOTTE VAN BEUNINGEN Fijne naam 10
HUURDERS BELANGENVERENIGING Rob en Joske 12
DUURZAAMHEIDSBELEID Maar 1 planeet 14
BEWONERSINITIATIEF Kinderactiviteit 16
BOMENBELEID Duurzaam en groen 18
GOEDE BUREN Ellen uit Den Bosch 19
GROTE ZEEHELDENBUURT Herrezen 20
DIGITALISERING Digitaal en toch persoonlijk 22
NIEUWE BEWONERS GZB Sander en Niels 26
NAZORG ACHTER DE VOORDEUR Mieke van der Loo 28
WOONVISIE Wethouder Fons Potters 30
BEWONERSCOMMISSIE Woonoord Lunetten 33
SPELLETJES Sudoku, doolhof en woordzoeker 34

5

14

16

19

20

26

3



L E E F B A A R H E I D  &  C O R O N A - A C T I V I T E I T E N

Van Vughtse 
mensen  

voor Vughtse 
mensen

Van harte 
welkom!

COMPLIMENTEN  
VAN ONZE BEWONERS

‘Ik wil alle medewerkers die de paaskaart 
hebben gemaakt en rondgebracht voor eenzame 
mensen, bedanken voor hun inzet. Jullie zijn 
kanjers, ga zo door!’ 
– Ag de Kort

‘Beste allemaal, heel hartelijk dank voor wéér 
zo’n hartelijke attentie, dit ei-warmertje. Het 
gebaar, maar ook het feit dat jullie dit en de 
kaart hebben laten maken door de ouderen, 
vind ik echt heel warm en bijzonder. Wat fijn om 
juist bij jullie een huis te huren. Wens jullie een 
mooie zomer toe.’ 
– Valentine van Kempen-Wannyn

DE LAATSTE KEER MUZIKALE LICHTPUNTJES
Het afgelopen jaar brachten Arno, Wido, Frank 
en Peter namens woonstichting Charlotte van 
Beuningen in totaal 255 balkonserenades. 
Een wekelijks verzetje voor de senioren in hun 
wooncomplexen, bij regen, wind én zonneschijn. 
Op vrijdag 26 maart was het laatste concert. 
Dat de serenades gewaardeerd werden, was te 
merken. Op vele plaatsen bedankten de huurders 
de muzikanten van CvB met speeches, liedjes en 
cadeautjes.

De mooiste muziek maak je altijd samen met 
publiek. Daarom willen we u bedanken voor uw 
enthousiasme op de balkons - iedere week!

VOOR ELKE  
JARIGE EEN ZELF-
GEBAKKEN TAART
Verjaardagen en bijzondere 
momenten worden nu klein 
gevierd. Toch is het fijn en 
speciaal om hier bij stil te 
staan. Vrijwilligers van de 
Rode Rik bakken daarom 
taarten voor mensen die iets 
te vieren hebben!

BABYSOKJES ALS WARM WELKOM!
In blijde verwachting? Of bent u net 
moeder, vader, oma, opa, oom of tante 
geworden? Dan brengen wij u graag een 

paar zelfgebreide babysokjes of slofjes! 
Meld u aan bij Monique den Ouden via 

m.denouden@charlottevanbeuningen.nl of 
bel naar 073 656 23 82. De sokjes en slofjes worden 
mogelijk gemaakt door de bijdrage vanuit 
Miles of Pleasure en zijn gebreid door 
vrijwilligers van de Rode Rik. 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE  
WOONWINKEL!*
Per 1 juni is onze woonwinkel weer gedeeltelijk 
open. U bent van maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur van harte welkom op de 
Secretaris van Rooijstraat 17 in Vught.

VOORKOM DE SPAMBOX

Hebt u aan ons doorgegeven dat u het 
fijn vindt om onze post per e-mail te 
ontvangen? Dan komt het heel af en 
toe voor dat onze mail in uw spambox 
terecht komt.  

ONTMOETINGSRUIMTES DE MOLENHOEK 
EN DE RODE RIK WEER OPEN*
Eindelijk kunnen de deuren van de 
ontmoetings ruimtes weer open, nu de 
samenleving zich weer mag openen. 

Vanaf 14 juni 2021 is ontmoetingsruimte 
De Molenhoek weer open voor een drie 
koffieochtenden op maandag-, woensdag en 
vrijdagochtend, van 10.00 – 12.00 uur in de 
maanden juni en juli. 

De Rode Rik is vanaf 15 juni 2021 open op 
elke dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.  
De openingstijden voor de Rode Rik  
gelden gedurende de zomermaanden tot  
15 september 2021. 
Na de zomer wordt opnieuw een programma 
gemaakt, afhankelijk van wat dan kan en mag.

*  Bovenstaande openingstijden zijn onder voorbehoud 
en kunnen in verband met corona maatregelen 
worden gewijzigd. Kijk altijd op onze website voor de 
meest actuele informatie.

U voorkomt dit door de onderstaande 
mailadressen in het adres -
boek van uw mailprogramma te zetten:
• noreply@charlottevanbeuningen.nl
• incasso@charlottevanbeuningen.nl
• info@charlottevanbeuningen.nl

Hebt u vragen?  
Bel ons gerust op 073 - 656 23 82.
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Met de tijd meegaan, ook als het gaat om binnenonderhoud. Dat 

doet woonstichting Charlotte van Beuningen bij het onderhoud 

van verouderde keukens, badkamers en toiletten. Door al het 

oude te vervangen door nieuw, maar ook door te kiezen voor een 

eigentijds keukenontwerp én door de overstap naar elektrisch 

koken. Nu nog even als proef. “Als de meeste bewoners 

enthousiast zijn en onze evaluatie ook positief is, gaan we 

standaardkeukens plaatsen met alleen onderkasten”, vertelt 

Paul de Brabander, coördinator Dagelijks Onderhoud.

Als het merendeel van de 
keukens, badkamers of toiletten 
in een complex ouder is dan 
24 jaar, dan verschijnen die 
automatisch op het beeldscherm 
van Paul. “Wij starten dan met 
een onderhoudsproject om deze 
onderdelen achter de voordeur te 
vervangen. Als eerste nemen we 
contact op met de bewoners om 
de keuken, de badkamer of het 
toilet technisch te inspecteren. 
Als blijkt dat vervanging nodig 
is, dan kunnen bewoners kiezen 
uit een uitgebreid aanbod van 
bijvoorbeeld kleuren, tegels, 
greepjes, aanrechtbladen, 
gootstenen en sanitair.”

MEER FLEXIBILITEIT MET 
ONDERKASTEN
Paul benadrukt dat het 
keukenontwerp – als proef – 
gemoderniseerd is. “Dit jaar is er 
sprake van een overgangsfase. 
Traditioneel bestond de keuken 
uit drie bovenkasten en drie 
onderkasten. Maar in moderne 
keukens zie je de bovenkasten 
niet meer terug. Daarom 
is ons uitgangspunt om de 
nieuwe standaardkeuken uit te 
voeren met vijf onderkasten. 
Zo benut je de beschikbare 
ruimte maximaal en krijg je 
meer aanrechtbladlengte. De 
opbergruimte blijft gelijk, omdat 
onderkasten dieper zijn dan 
bovenkasten. Bovendien krijgen 
bewoners met deze nieuwe 

standaard meer vrijheid om de 
ruimte boven het aanrechtblad 
naar hun wens in te richten. Denk 
aan een mooi schap voor potten, 
pannen of kruiden.” 

Daarbij zorgt dit ontwerp voor 
meer flexibiliteit, weet Paul. “Als 
bewoners, tegen bijbetaling, 
willen uitbreiden met een extra 
bovenkastje, dan is daar altijd 
ruimte voor. Het is ook eenvoudig 
te realiseren. In de traditionele 
opstelling moest je bij een extra 
kastje onderin ook meteen het 
hele aanrechtblad vervangen. 
Met deze moderne indeling 
kunnen we beter inspelen op de 
persoonlijke wensen en smaak 
van bewoners. Ook als het gaat 
om het aanschaffen en aansluiten 
van een oven of vaatwasser.”

KIEZEN VOOR ELEKTRISCH 
KOKEN
Tegelijkertijd met het vervangen 
van de keuken krijgen bewoners 
de keuze om elektrisch te gaan 
koken. Paul: “Wij zetten in op 
het verduurzamen van onze 
huurwoningen. Wanneer een 
complex aan de beurt is voor 

O N D E R H O U D S P R O J E C T E N  E N  V E R D U U R Z A M I N G

‘De reacties op onze 
proef met moderne 

keukens met  
alleen onderkasten  

zijn positief’
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de vervanging van de keuken, 
kunnen bewoners – als zij dat 
willen – kiezen voor elektrisch 
koken. We bieden bewoners 
drie opties: we maken een 
uitsparing in het aanrechtblad 
en de bewoner sluit zelf de eigen 
elektrische kookplaat aan óf wij 
verzorgen ook de aansluiting óf 
je koopt de kookplaat ook bij ons 
en wij plaatsen die in de nieuwe 
keuken. Kiezen bewoners ervoor 
om elektrisch te gaan koken, 
dan krijgen ze een eenmalige 
vergoeding van € 250. Zo zorgen 

we er met elkaar voor dat de 
huurwoningen klaar zijn voor de 
toekomst.”

PROEF IN VIER PROJECTEN
De proef met de nieuwe 
standaardkeuken en de overstap 
naar elektrisch koken loopt bij 
vier projecten. Paul: “In Vught 
is het binnenonderhoud gestart 

in de Vliertstraat, daarna volgt 
de Fazant en de Vendelstraat 
en daarna de Aawal in Den 
Bosch. In totaal zijn dat 102 
huurwoningen. De bewoners 
van de Vliertstraat en de Fazant 
hebben hun keuze al gemaakt en 
het merendeel reageert positief 
op de nieuwe keukenindeling 
en maakt de overstap naar 
elektrisch koken. Naast het 
geplande binnenonderhoud aan 
de Aawal, zijn we afgelopen juni 
gestart met het buitenonderhoud 
op deze locatie. Als alle vier de 
projecten aan het einde van dit 
jaar zijn afgerond, volgt een 
evaluatie en bekijken we of we dit 
vanaf volgend jaar overal zo gaan 
aanbieden.”

Jill, Vliertstraat

‘Ik kijk erg  
uit naar de  
nieuwe badkamer’

Jill woont samen met haar vriend in een 
appartement in de Vliertstraat. De make-

over van de badkamer, de keuken en het toilet is net gestart. 
“Ik kijk echt uit naar de nieuwe badkamer. De huidige is al oud 
en een beetje smoezelig.”

“Het gebouw is 24 jaar oud, wij wonen er nu 3 jaar. Zowel de badkamer 
als de keuken is geplaatst tijdens de bouw. Tijdens de inspectie door de 
woonstichting bleek dat het nodig was om alles te vervangen. Er was 
een hoop te kiezen in tegels, aanrechtbladen en kastdeurtjes. Maar ook 
in kleuren. Van verschillende tinten wit en bruin tot houtlook. Maar 
ook of je de tegels liggend of staand tegen de muur aan wilde hebben.  
Er was genoeg om uit te kiezen naar onze zin.”

“Het is fijn dat de keuken wordt vervangen, maar ik ben vooral blij 
dat er een nieuwe badkamer komt. Met een nieuw toilet, een nieuwe 
douche en ook aansluitingen voor de wasmachine en droger. We hebben 
er niet voor gekozen om de overstap te maken naar elektrisch koken. 
Ik sta daar zeker achter en vind het mooi dat dit wordt aangeboden, 
maar wij zijn op zoek naar een koopwoning en vonden het de 
investering niet waard in onze situatie.”

“We hebben genoeg familie en vrienden in de buurt, dus wij bivakkeren 
daar tijdens de werkzaamheden. We konden in ons huis blijven – de 
woonstichting zou de noodzakelijke voorzieningen regelen – maar wij 
gaan lekker even tien dagen het huis uit.”

Makeover

O N D E R H O U D S P R O J E C T E N  E N  V E R D U U R Z A M I N G

<   Buitenonderhoud aan 
de Aawal in Den Bosch

‘Als bewoners dat 
willen, sluiten wij het 

gas af in de keuken 
en maken we alles in 
orde om elektrisch te 

kunnen koken’
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Woonstichting 
Charlotte van 
Beuningen

Op 13 januari van dit jaar stonden we stil 
bij ons 1-jarig bestaan als woonstichting 
Charlotte van Beuningen. Als we aan 
mensen uitleggen waarom we haar naam 
hebben aangenomen zijn ze meestal 
onder de indruk van haar verhaal: een 
van de eerste volkshuisvesters en een 
vrouw die levens redde. Met moed en een 
gouden hart. We vinden het heel mooi 
om zo de herinnering aan haar levend te 
houden.  

Onze toetssteen
Wij denken ook vaak: “Wat zou Charlotte 
van Beuningen doen?” Dat wijst ons 
regelmatig de weg. Zij en haar man 
waren qua denken hun tijd ver vooruit 
en als mens heel bijzonder. Zoals ze zich 
inleefden. Zoals ze een hart hadden voor 
anderen. En zoals ze “geen woorden 
maar daden” in de praktijk brachten. We 
kunnen dit het beste laten zien met de 
woorden van Charlotte zelf uit haar boek 
Een nieuwe wereld voor onze kleinkinderen.  

Iets betekenen
Afgelopen jaar was een jaar waarin haar 
gedachtengoed op zoveel gebieden van pas 
kwam: de coronacrisis, de bouw van de 
Grote Zeeheldenbuurt, noem maar op. Het 
hielp ons om keuzes te maken. We hopen 
nog vele jaren woonstichting Charlotte van 
Beuningen te heten en voor Vught te kunnen 
betekenen wat zij betekend heeft. 

Charlotte van 
Beuningen, 
haar man 
en hun twee 
kinderen

“Wij besloten ook om in elke wijk ongeveer 
een 12-tal kleine woningen voor ouden van 
dagen te bouwen. Mijn man vond het iets 
verschrikkelijks dat als mensen ouder werden, 
en geen kinderen hadden die voor hen konden 
zorgen, zij naar het klooster moesten gaan. 
Daar konden zij niet samenwonen omdat daar 
alleen een mannen- en een vrouwenafdeling 
was. Die werden streng gescheiden. De kamers 
van deze woningen voor ouden van dagen 
lagen alle gelijkvloers en bestonden uit een 
gezellige zitkamer, een klein keukentje en een 
slaapkamer achter. Er was bovendien een 
zolder waar eventueel een kind of gast kon 
logeren.” 

“We hebben de wijken zo gebouwd dat ze er 
vriendelijk en aardig uitzagen en hebben 
vermeden er eentonige huis-aan-huisstraten 
van te maken. Elk huis had een groen 
pannedak, witte muren en een voor- en 
achtertuintje.”

WELKOM THUIS 

1 JAAR

Wat een fijne naam

1  J A A R  C H A R L O T T E  VA N  B E U N I N G E N
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Rob Hulsman en 
Joske Jansen van de 
Huurders Belangen-
vereniging (HBV) 

In gesprek met….

Huurders met minder 
inkomsten in de afgelopen 
tijd kunnen een eenmalige 
huurverlaging aanvragen. Hoe 
belangrijk is dit voor jullie? 
 
Rob: “Voor huurders die vanwege 
de coronacrisis minder inkomsten 
hebben ontvangen, is de eenmalige 
huurverlaging een welkome 
aanvulling. Dit is een maatregel 
die door de overheid is ingesteld. In 
samenwerking met de woonstichting 
is besproken dat we deze maatregel 
onder de aandacht willen brengen 
van de huurders. Maar we hopen 
dat wij in de toekomst nog meer 
kunnen betekenen voor onze 
huurders. Woningcorporaties worden 
momenteel aan banden gelegd door 

H U U R D E R S  B E L A N G E N V E R E N I G I N G

de verhuurderheffing (belasting 
vanuit de overheid). Deze heffing kost 
de woonstichting momenteel enorm 
veel geld. Geld dat ook kan worden 
ingezet voor andere doelen, zoals 
nieuwe huizen of het verduurzamen 
van woningen.” 

Joske: “Als HBV willen wij contact 
opnemen met gemeente en lokale 
politieke partijen, waarin we duidelijk 
aangeven dat er een aanpassing moet 
komen in deze landelijke heffing. 
We proberen meerdere Huurders 
belangenverenigingen op deze lijn te 
krijgen opdat gemeenten een sterk 
signaal richting overheid kunnen 
geven.” 

Wat kun je vertellen over jullie 
bijdrage aan de bepaling van de 
nieuwe Woonvisie van Vught?

Rob: “Eén van onze doelen is om de 
huidige lijst van de woningzoekenden 
in Vught weer terug te brengen 
naar een normaal niveau. Het is 
hiervoor belangrijk dat er extra 
woningen worden toegevoegd aan 

de woningvoorraad. Voor de sociale 
huur moeten dit ook betaalbare 
woningen zijn. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat we goed kijken naar 
duurzaamheid en een prettige woon- 
en leefomgeving.”

Joske: “Vooral in duurzaamheid 
kunnen we slagen maken. 
De gemeente zou hierin een 
coördinerende rol moeten nemen. Zij 
zitten met iedereen aan tafel. Aan 
de andere kant zou het ook mooi 
zijn wanneer we verduurzaming als 
buurt of straat kunnen oppakken. 
Samen investeren én samen 
profiteren. Op die manier geef je 
het goede voorbeeld naar anderen. 
Voor de woon- en leefomgeving is 
het ook belangrijk dat we variabel 
gaan bouwen. Bijvoorbeeld koop- en 
huurwoningen door elkaar, maar ook 
voor verschillende doelgroepen; van 
een starter tot aan de senior en alles 
ertussen. Deze diversiteit zorgt voor 
een beter leefklimaat in de wijken.”

Rob: “Wij vinden het belangrijk 
dat we passend kunnen toewijzen. 
Dus woningen die geschikt zijn voor 
alleenstaanden of grotere gezinnen, 
ook daaraan toekennen. Binnenkort 
wordt de Woonvisie gepresenteerd 
door de gemeente. Hierop mag de 
woningstichting dan een ‘bod’ doen. 
Uiteraard zal de inzet van de HBV 
hierin betrokken worden.”

Jullie zijn ook betrokken bij 
het opstellen van het nieuwe 
koersplan van woonstichting 
Charlotte van Beuningen? Vertel 
eens meer hierover!

Rob: “Dat klopt! Hiervoor willen 
wij weten hoe de huurders tegen de 
corporatie aankijken. Binnenkort 
gaan we de huurders hierover 
bevragen. We stellen ons voor, leggen 
uit wat we doen en wat we al hebben 
bereikt. We willen weten of er zaken 
spelen waar men niet uitkomt met 
de woonstichting. Daarin kunnen 
wij dan mogelijk als bemiddelaar 
optreden.
Joske: “Je begrijpt dat huurders niet 

altijd het eerlijke antwoord durven te 
geven aan de woonstichting. Om een 
voorbeeld te geven; op een verjaardag 
hoor je vaak de echte verhalen. Dat 
is jammer! Als HBV willen wij laten 
zien dat wij er zijn als onafhankelijke 
partij voor onze huurders. Ons doel 
is dat deze verhalen dan ook bij ons 
terechtkomen.”

Rob: “Laten we voorop stellen dat dit 
soort zaken niet vaak voorkomt bij 
onze woonstichting. Wij zijn heel blij 
met de manier waarop de corporatie 
nu werkt en de manier waarop ze 
bij de mensen thuis komen. Maar 
juist door die incidentele zaken te 
belichten en op tafel te leggen, hopen 
we er nog een sterkere corporatie van 
te maken!”

Meer weten over de eenmalige huurverlaging?
Hebt u vanwege de coronacrisis de afgelopen 6 maanden 
minder inkomsten gehad? Dan komt u misschien in 
aanmerking voor huurverlaging. U komt alleen in 
aanmerking als u een sociale huurwoning huurt met een 
huurprijs hoger dan € 633,25 (kale huurprijs). Het aanvragen 
van een eenmalige huurverlaging is mogelijk tot en met 31 
december 2021. 

Meer weten over de eenmalige 
huurverlaging? Ga dan naar onze website 
www.charlottevanbeuningen.nl/nieuws/
huurverlaging2021video/ of scan de 
QR code met de camera van uw mobiele 
telefoon.

Wat is de verhuurheffing?
De verhuurderheffing werd in 2013 ingevoerd als tijdelijke 
maatregel door het toenmalige VVD-PvdA-kabinet Rutte 
II. Het was één van de manieren om de in de bankencrisis 
leeggeraakte schatkist te vullen. Acht jaar na de invoering 
bestaat deze ‘tijdelijke’ heffing nog steeds. Volgens 
Aedes hebben de corporaties inmiddels 11 miljard euro 
verhuurderheffing betaald.

Tenslotte, de werving voor een 
nieuwe huurderscommissaris is 
gestart. Wat is jullie rol hierin? 

Rob: “Omdat de nieuwe 
huurderscommissaris namens de 
huurders in de Raad van Toezicht 
zitting gaat nemen, hebben wij een 
stem en dus de mogelijkheid om 
mede de keuze te bepalen. Momenteel 
komen de brieven binnen en eind 
juni gaan wij deze allemaal lezen – 

“ Op een verjaardag hoor je vaak 
de echte verhalen, die niet bij de 
woonstichting of de HBV terecht 
komen. Dat is jammer!”

Rob 
Hulsman

Scan mij!

Joske Jansen

samen met de woonstichting. Daarna 
gaan we over tot gesprekken met de 
kandidaten.”

Joske: “Belangrijk is dat deze nieuwe 
persoon kennis van zaken heeft. Hij of 
zij moet op de hoogte zijn van hoe de 
volkshuisvesting werkt. En belangrijk; 
deze persoon moet echt voor de 
huurders opkomen. Dat gevoel willen 
wij wel krijgen!”

12 13



D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D

Omdat we 
maar  
1 planeet 
hebben  

WAT WE ALS CORPORATIE WILLEN BEREIKEN
Charlotte Beukeboom (directeur-bestuurder): 
“Ons eerste doel was om onze woningen in 2020 
gemiddeld energielabel B te geven. Dat doel hebben 
we bereikt. De komende jaren gaan we verder. We 
willen namelijk dat in 2050 onze woningen geen 
stikstof meer uitstoten. We zouden dat graag morgen 
klaar hebben, want de tijd dringt. Maar het kost 
enorm veel geld. Daarom moeten we dit stap voor 
stap doen. We willen dat al onze woningen in 2030 
energielabel A hebben.”

HOE PAKKEN WE DIT AAN?
Charlotte: “We gaan dit milieuvriendelijk maken 
van de woningen zoveel mogelijk combineren met 
het groot onderhoud. Zo houden we de overlast 
voor u zo beperkt mogelijk. We starten bij de 
sociale woningen met energielabel D of lager en bij 
woningen waar onderhoud noodzakelijk is. Daarna 
verduurzamen we de andere sociale woningen, 
de commerciële complexen en de woningen voor 
speciale doelgroepen.” 

WAT GAAN WE DOEN?
Wilko van Kuijk (Projectleider Vastgoed): “We gaan 
eerst zorgen dat uw woning minder energie nodig 
heeft. Vooral door te isoleren. Bij isolatie hoort ook 
altijd een slimme ventilatie. Anders kan het vocht 
door die isolatie uw huis niet uit. Verder zullen we 
bijvoorbeeld ook ledverlichting en energiezuinige 
liften bij appartementen aanbrengen.” 
Hebben huurders dan verder geen energie meer 
nodig? Wilko: “Nee, dan is er nog steeds energie 
nodig. Die energie zal dan zoveel mogelijk van de 
zon komen, bijvoorbeeld via zonnepanelen want 
de fossiele brandstoffen als kolen en gas zijn bijna 
op. Dus onze woningen zullen uiteindelijk allemaal 
gasloos worden. Uiteindelijk hebben we maar één 
aarde en ik wil wel graag in de IJzeren Man blijven 
zwemmen.”

WE MAKEN ONZE 
WONINGEN DUURZAAM 
(MILIEUVRIENDELIJK)

De waterstand van de IJzeren Man 
is gelukkig weer een beetje op 
peil. Maar het was zorgwekkend 
en dat heeft te maken met de 
zeer ernstige klimaatcrisis 
waar we in zitten. Gortdroge 
zomers, ongekende stortbuien, 
een stervende natuur. Velen van 
u stellen dan ook deze vraag: 
‘Wanneer gaan jullie mijn woning 
energiezuinig maken?’ En die 
vraag is terecht. Wat gaan wij 
doen en wat kunt u zelf doen? 
 
> Lees erover in dit artikel.

EN WARMTEPOMPEN DAN?
Wilko: “In nieuwbouw plaatsen we nu 
warmtepompen voor de verwarming. In bestaande 
woningen zetten we voorlopig eerst in op isoleren. 
We verwachten namelijk dat er nog een hoop 
alternatieven komen voor de warmtepomp. 
Op een bepaald moment zullen we de huidige 
verwarmingen dan vervangen door de verwarming 
die uiteindelijk als beste uit de bus komt.”

WAT KOST HET U ALS HUURDER?
Charlotte: “‘We vinden het belangrijk dat u in 
een duurzame woning kunt wonen en daarom 
verduurzamen we uw woning zonder huurverhoging 
voor u als huurder. Wanneer er zonnepanelen gelegd 
worden, dan vragen we hier een kleine bijdrage per 
maand aan servicekosten voor.”

DE PLANNING 
U begrijpt vast dat dit een enorm project is. We zijn 
dit nu aan het plannen. Heel binnenkort gaan we 
die planning ook aan u laten zien. We krijgen nu van 
vele huurders ook al tips en ideeën. We zullen zeker 
met u als huurder in gesprek gaan, om nog meer 
ideeën te horen. Zo kunnen we de beste plannen 
maken. Samen kom je immers verder. 
 

“We willen dat al onze  
woningen in 2030  

energielabel A hebben.”

>

In 2050 moeten alle woningen ‘van het gas af zijn’
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B E W O N E R S I N I T I AT I E F

Dankzij een financiële bijdrage vanuit 
Kinderfonds Kiwanis Vught ontvangen zo’n 
vijftig kinderen een leuke dag bij de IJzeren 
Man. De kinderen krijgen vrije toegang tot 
het klimpark, drinken, een frietje en een 
ijsje. Het initiatief voor deze kinderactiviteit 
ontstond bij een gepensioneerd echtpaar en bij 
woonstichting Charlotte van Beuningen.

De initiatiefnemer: “Ik kom uit een groot gezin 
van zeven kinderen. Vroeger gingen wij zes 
weken naar een rusthuis. Daar heb ik zulke 
mooie herinneringen aan. Er werden leuke 
activiteiten ondernomen en ik ontmoette anderen 
die mij vooruit hielpen. Ik heb dat altijd als 
heel waardevol ervaren.” Vanuit deze gedachte 
ontstond het idee voor het organiseren van een 
leuk dagje uit voor kinderen uit Vught. “Via 
Stichting Mariton hoorde ik dat er al zeker dertig 
kinderen waren voor wie een dergelijk dagje een 
zeer welkom cadeau is. Een dag speciaal voor 
kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat 
ze kunnen gaan.”

LIEFDEVOL INITIATIEF
Het gepensioneerde echtpaar zocht naar gelden 
om deze activiteit voor elkaar te krijgen. Gerdie 
Jans Rat, adviseur Leefbaarheid & Participatie: “Er 
werd contact gezocht met woonstichting Charlotte 
van Beuningen. Zo’n liefdevol initiatief kunnen wij 
alleen maar waarderen en we zijn in ons netwerk 
gaan kijken waar dit zou kunnen passen. Zo kwam 
Kiwanis Vught om de hoek kijken!”

KINDERFONDS KIWANIS VUGHT
Jean van Zinnicq Bergmann is medeoprichter van 
Kiwanis Vught. “In Vught hebben we al prachtige 
organisaties die veel betekenen voor gezinnen die 
het financieel niet makkelijk hebben. Maar soms 
vallen mensen simpelweg buiten de bestekken 
of blijven ze onder de radar. Op die ‘plekken’ 
proberen wij dan ondersteuning te bieden. We 
bieden geen structurele hulp, het is echt eenmalig. 
Maar die maatschappelijke dienstbaarheid 
richting de gemeenschap vinden wij erg 
belangrijk. Het initiatief van dit echtpaar is dan 
ook heel passend binnen het gedachtegoed van 
onze organisatie, dus dragen wij graag hieraan bij.’ 

EEN DROOM VOOR LATER
De initiatiefnemer van de kinderactiviteit is 
erg blij met de bijdrage. “Ooit zou ik een grote 
villa willen kopen en deze ombouwen naar een 
vakantieoord voor kinderen. Voor kinderen die 
het niet makkelijk hebben thuis, zowel financieel 
als mentaal. Dat is echt mijn droom!”

“Wij waren vroeger ook blij 
met dit soort uitjes.”

KINDERACTIVITEIT MOGELIJK  
GEMAAKT DOOR KIWANIS VUGHT

Betrokken 
echtpaar regelt 
een leuke dag 
voor kinderen 
uit Vught 

<   Foto linkerpagina boven: 
Nettenpark IJzeren Man Vught

<    Foto linkerpagina onder:  
Klimbos IJzeren Man Vught
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B O M E N B E L E I D

Uit talloos veel onderzoeken blijkt dat 
bomen niet alleen het milieu, maar ook 
de goede gezondheid en een gevoel van 
welzijn stimuleren. In een tijd waarin 
duurzaamheid, groen en biodiversiteit 
belangrijk zijn, krijgt dit ook een plekje  
in ons nieuwe koersplan.

Wij stimuleren bewonersinitiatieven als 
bijvoorbeeld een pluktuin in de Vijverhof en 
de Grote Zeeheldenbuurt. Naast de pluktuin 
in de Grote Zeeheldbuurt zorgen wij ook 
voor 122 nieuwe bomen in deze wijk. De 
grote beuk in de Grote Zeeheldenbuurt 
is ook gered en heeft een prachtige plek 
gekregen in de nieuwe wijk. Hij is ook extra 
verzorgd waardoor de levensverwachting 
van de boom met minstens een kwart eeuw 
is verlengd.

Soms moeten wij een boom weghalen, maar 
het uitgangspunt is: een boom blijft, tenzij…

Criteria die we daar aan hangen zijn:

• Is de boom gezond?
• Is er sprake van ernstige overlast?
•  Wat wil de nieuwe huurder (we gaan 

altijd in gesprek met de nieuwe 
huurder vooraf) en hoe kunnen we de 
nieuwe huurder helpen?

•  Is het een veilige situatie (bijvoorbeeld 
geen laaghangende of losse takken)?

 
Als een boom om deze redenen toch weg 
zou moeten, dan gaan we nu kijken of 
we dan een kleine boom of struik terug 
kunnen plaatsen. We beseffen namelijk 
allemaal hoe belangrijk duurzaamheid, 
groen en biodiversiteit zijn.

Het bomenbeleid  
BIJ WOONSTICHTING CHARLOTTE VAN BEUNINGEN

G O E D E  B U R E N

Ellen Sormani (67) leest altijd 
met heel veel plezier het 
Woonjournaal. Ze woont in 
de Willem van Nassaulaan in 
’s-Hertogenbosch en vond het 
jammer dat er geen verhalen 
van bewoners uit Den Bosch in 
stonden. “In dit woonblok zijn 
ruim zestig huurwoningen van 

Ellens signaal  
verbeterde onze 
dienstverlening 
in Den Bosch

woonstichting Charlotte van 
Beuningen”, vertelt ze. “Hier 
mag af en toe ook de aandacht 
naar uitgaan.” 

Toen ze las dat de woonstichting 
in coronatijd activiteiten 
organiseerde om bewoners op te 
vrolijken, wilde ze dit toch even 
delen met ons. “Alle activiteiten 
vinden in Vught plaats, maar er 
wonen hier ook mensen die het 
hartstikke leuk hadden gevonden 
als de fanfare was langsgekomen 
met wat vrolijke muziek. 
Iedereen zit toch maar thuis. Veel 
alleen en al wat ouder; dan ligt 
eenzaamheid op de loer.”

VEEL BETEKENEN
Dat er minder aandacht uitging 
naar de bewoners in Den Bosch 
was geen bewuste keuze van ons. 
Terecht dat mevrouw Sormani 
ons daarop wees. Want door deze 
signalen kunnen we er iets aan 
doen en zo onze dienstverlening 
verbeteren. “Het duurde even 
voordat er antwoord kwam, maar ik 
ben heel blij dat de woonstichting 
er uiteindelijk zo serieus op 
reageerde. Ik voel me echt gehoord 
als bewoner. Inmiddels weet ik dat 
de woonstichting is langs geweest 
bij alle bewoners in Den Bosch met 
een leuke kaart en attentie. Dat 
wordt zeer gewaardeerd. Ik woon 
hier al 24 jaar, met heel veel plezier, 
en ken veel mensen. Even een 
praatje maken, wat extra aandacht 
vanuit de woonstichting kan voor 
bewoners heel veel betekenen.”

TREK AAN DE BEL
Zit u ergens mee als het gaat om 
wonen of zou u iets graag anders 
willen zien? Neem een voorbeeld 
aan Ellen en bel of mail ons. 
Want alleen als u het deelt, 
kunnen we samen kijken naar 
een oplossing. Hoe klein of groot 
ook. Tevreden bewoners zijn 
altijd ons doel. Dus schroom niet 
en neem contact met ons op via 
info@charlottevanbeuningen.nl.
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G R O T E  Z E E H E L D E N B U U R T

DE GROTE ZEE-
HELDENBUURT 
IS UIT HET STOF 
HERREZEN

20 21



D I G I TA L I S E R I N G

Onze dienstverlening wordt sneller. 
Het systeem maakt het werk voor 
ons namelijk eenvoudiger. 

UW POST 
We vroegen u in juni of we onze post voortaan  
per e-mail aan u mogen sturen.  

In één klap naar de 21e eeuw 
Digitaal en toch 
persoonlijk

Qua ICT liepen we best wat achter. Die achterstand 
hebben we dit jaar ingelopen. Zoals u weet vinden wij 
persoonlijk contact belangrijk. Dus we zijn steeds heel 
kritisch op wat we wel en niet digitaliseren. In dit artikel 
vertellen we u wat u ervan zult merken. Hebt u vragen? 
Bel of mail ons gerust, we horen u graag. 

Wat verandert er voor u als huurder?

Ga naar www.charlotte 
vanbeuningen.nl/mijnpost  
Typ de code in de groene cirkel  
over en bekijk de brief online.

Geef uw emailadres door 
om onze post voortaan 
via mail te ontvangen

Is deze brief  
een factuur?  
Dan kunt u met 
iDeal betalen. 

In de groene cirkel ziet u een  
code die begint met de letters 
PTX. Als u deze code intypt op  
www.charlottevanbeuningen.nl/
mijnpost dan kunt u daar:

1.  Deze brief digitaal  
lezen/opslaan. 

2.  Aan ons uw e-mailadres 
doorgeven.

3.  Betalen via iDeal  
(als deze brief een  
factuur is). 

GOED OM TE WETEN 
Als u de post via de brievenbus blijft ontvangen dan 
komt daar voortaan altijd dit blad bij. Daarmee kunt 
u als u wilt uw brief toch digitaal bekijken. 

KUNT U GOED MET E-MAIL OVERWEG? 
Dan hopen we dat u ja hebt gezegd en voor e-mail hebt 
gekozen. E-mail is milieu vriendelijker en contact via 
e-mail vinden veel mensen snel en gemakkelijk. U kunt 
nog steeds aan ons uw mailadres doorgeven. Daar zijn 
we heel blij mee. Vindt u e-mail lastiger? Dan kunnen 
we u ermee helpen. En natuurlijk kunt u ook kiezen 
voor het ontvangen van brieven per post.
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Er zijn nu zoveel goede manieren om 
te betalen dat we, net als vele andere 
organisaties, de acceptgiro afschaffen. 
Hoe kunt u nu bij ons betalen? 

•  Automatische incasso. Bijna al onze huurders 
betalen op die manier. En voor de meeste huurders 
raden wij die als meest geschikte betaalwijze aan: 
snel, betrouwbaar en u hebt er geen omkijken naar. 
Bel of mail ons gerust, dan helpen wij u om dit in te 
stellen.

•  Handmatig. Natuurlijk kunt u ook zelf het bedrag 
iedere maand overmaken. 

•  iDeal. Nu we ‘digitaal zijn gegaan’ kunt u ook met 
uw mobiel of computer betalen via deze weg. De 
iDeal-betalingen gaan via een pagina op onze eigen 
website.

BEL OF MAIL ONS, WE HELPEN U GRAAG!
Het portaal voor woningzoekenden komt er dus in de 
week van 13 september. U krijgt dan nog uitgebreide 
informatie. Bel of mail ons gerust als u over het portaal 
of over de andere dingen nu al vragen hebt. We blijven 
bereikbaar en helpen u graag! Via 073 - 656 23 82 op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 
12.30 uur. Of via info@charlottevanbeuningen.nl.
Ook bent u welkom in onze woonwinkel met vragen 
over het portaal.

BETROUWBAAR EN VEILIG 
Als u twijfelt aan de echtheid van een brief van ons, 
neem dan gerust contact op met ons. Naar de iDeal-
betalingen gaat u overigens via een pagina op onze 
eigen website. Dus u klikt nooit naar een onbekende 
pagina.

Tot slot: de acceptgiro 
verdwijnt

HANDIGE TIP
Zet het mailadres info@charlottevanbeuningen.nl vast 
in het adresboek van uw mailprogramma. Dan weet u 
zeker dat onze mails altijd in uw mailbox binnenkomen 
(en niet bij de spam). Bel ons gerust als we u daarbij 
kunnen helpen. 

Zoekt u een woning?  
Vanaf de week van  
13 september kunt u 
alleen nog maar reageren 
op een woning via onze 
website, waar u inlogt 
met uw mailadres. 

Vanaf 13 september wordt het 
zoeken van een woning echt 
digitaal. We openen dan namelijk 
ons portaal voor woningzoekenden 
waar u zelf op kunt inloggen. 

Daar vindt u voortaan dagelijks het nieuwste 
woningaanbod. U kunt zelfs instellen dat u een 
seintje krijgt als er iets bij zit voor u. Ook kunt u 
daar heel makkelijk reageren op een woning die u 
bevalt. Post van ons ontvangt u als woningzoekende 
voortaan via het portaal.

Om eraan te kunnen wennen, zetten we het aanbod 
tot en met december ook nog in Het Klaverblad. Dit 
is samen met onze Huurders Belangenvereniging 
besproken. Natuurlijk krijgt u van ons in september 
nog uitgebreide informatie over het portaal en gaan 
we u helpen als u dat fijn vindt. Dat zullen we op 
verschillende plekken in Vught doen.

Wat verandert er als u 
een woning zoekt?

Vanaf de week van 13 september 
kunt u alleen nog maar reageren op 
een woning via onze website. Daar 
logt u dan in met uw mailadres en een 
wachtwoord dat u van ons ontvangt. 

GOEDKOPER
Omdat dit de administratiekosten verlaagt, wordt 
de inschrijving goedkoper. Per jaar betaalt u € 10 
in plaats van € 12. En als u langer dan 10 jaar bij 
ons staat ingeschreven, betaalt u geen inschrijfgeld 
meer.  

Hebt u nu al vragen of kunnen wij u helpen? Bel ons, 
mail ons of bezoek ons. Wij staan voor u klaar!

POSTEX 
U zult op uw post soms de naam Postex 
tegenkomen. Dat is het bedrijf waaraan we 
onze postbezorging hebben uitbesteed.
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N I E U W E  B E W O N E R S  G Z B

Welkom  
in de Grote 

Zeeheldenbuurt

“Direct toen ik achttien werd, heb ik me 
ingeschreven bij de woonstichting als 
woningzoekende. Ik woon nog thuis bij 
mijn ouders en sinds een paar jaar ben ik 
actief aan het zoeken naar een woning, in 
Vught of in Den Bosch. Toen het project in 
de Grote Zeeheldenbuurt voorbijkwam, heb 
ik gereageerd en ik ben ingeloot. Het is een 
mooie nieuwe stap in het leven, ik kijk ernaar 
uit. Het was geen doel op zich om het huis uit 
te gaan, maar ergens ben ik er ook wel aan toe. 
Mijn ouders vinden het leuk voor mij, maar 
ook spannend. 
De mooie ligging van het gebouw in de buurt 
spreekt me erg aan. Ook ziet het appartement 
er mooi uit, er is ruimte genoeg en ik woon 
overal dichtbij. Ik ken de buurt al en ben 
blij dat ik hier kan blijven wonen. En dat 
het appartement energiezuinig is, is mooi 
meegenomen. Ik ga er alleen maar op vooruit.
Ik ben nu druk bezig met de inrichting, 

om te kijken wat mooi bij elkaar past. De 
meubels zijn al besteld. Het is leuk om in 
woonwinkels rond te lopen en zo mijn eigen 
stijl te ontdekken. Ik houd van een chique, 
industriële woonstijl.
Dat mijn tweelingbroer mijn directe buurman 
wordt, is puur toeval. We hebben ons destijds 
tegelijk ingeschreven. Ik vind het wel leuk dat 
we naast elkaar komen wonen, maar niemand 
zal zien dat we een tweeling zijn. We zijn echt 
totaal verschillend, hebben niks met elkaar 
gemeen. Qua karakter niet, maar ook niet 
qua uiterlijk. Het grappige is dat er nog een 
tweeling hier komt wonen, twee zussen die 
we van vroeger kennen. Ook zij zijn totaal 
verschillend.”

<  Sander (l) en Niels Spruijt

 Niels (22) 
‘Het is een mooie 

nieuwe stap in  
het leven’

In de week van 5 juli krijgen bakker Niels Spruijt en zijn 
tweelingbroer Sander de sleutel van hun duurzame appartement 

in de Grote Zeeheldenbuurt. Zij zijn twee van de nieuwe 
bewoners van de 152 woningen die woonstichting Charlotte  

van Beuningen aan het bouwen is in Vught. Niels vertelt:

Lees meer verhalen uit de GZB op: 
www.charlottevanbeuningen.nl/
grotezeeheldenbuurt
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‘Tevreden bewoners 
zijn altijd ons doel’

Bij woonstichting Charlotte van Beuningen houdt de betrokkenheid 
bij bewoners niet op zodra het huurcontract getekend is en de sleutel 

is uitgereikt. Ook daarna vinden we contact houden belangrijk. Zo 
krijgen nieuwe bewoners met urgentie en bewoners die hun woning 

willen ruilen nu standaard een huisbezoek. Dat deze nazorg achter de 
voordeur gewaardeerd wordt, ervaart consulent Sociaal Beheer Mieke 

van der Loo. Vijf vragen aan haar.

Vijf vragen aan…

N A Z O R G  A C H T E R  D E  V O O R D E U R

Waarom is er gekozen voor standaard een 
huisbezoek bij urgentie?
“Nieuwe bewoners bellen we na een tijdje 

altijd even om te vragen hoe het gaat en of we nog 
iets voor ze kunnen betekenen. Nu hebben we ervoor 
gekozen dat mensen die met urgentie een woning 
betrekken standaard een huisbezoek krijgen. Vaak gaat 
het om mensen in een kwetsbare en problematische 
situatie die snel aan een woning geholpen moeten 
worden. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, is 
het voor ons belangrijk om persoonlijk kennis te maken 
en te weten wat er speelt. Het liefst doen we dit vóór 
de toekenning van de urgentie, zodat wij ervoor kunnen 
zorgen dat diegene op de juiste plek terechtkomt, in 
een passende woning en woonomgeving.”

Zijn hier nog andere partijen bij betrokken?
“Als een bewoner met urgentie begeleiding 
krijgt van een hulpverleningsinstantie, dan 

werken wij daarmee samen. Om ervoor te zorgen 
dat deze mensen echt op hun plek zitten, stellen we 
een tijdelijke huurovereenkomst op met begeleiding. 
Dit betekent dat de bewoner afspraken maakt met 
de begeleidende instantie over wat er nodig is, en 
die afspraken hangen we aan de huurovereenkomst. 
Vervolgens gaan we in het eerste jaar drie keer op 
huisbezoek, om samen te bespreken hoe het gaat en of 
er extra ondersteuning nodig is.”

Hoe ervaren de bewoners deze nazorg? 
“Andere corporaties volgen deze aanpak al 
en zijn er erg positief over. Wij doen dit nu 

een aantal maanden en we merken dat bewoners dit 
persoonlijke contact waarderen. In eerste instantie 
zijn ze wat huiverig, omdat ze niet zo goed weten wat 
ze kunnen verwachten. Maar als ze merken dat wij 
oprecht willen weten hoe het met ze gaat in hun nieuwe 
woonomgeving, vinden ze het fijn. Wij ervaren zelf 
dat als we actief contact opnemen met bewoners, zij 
ook meer delen over de woning. Denk aan reparaties 
en onderhoud. Zo zorgen wij er samen met de 
begeleidende instantie voor dat de bewoner een goede 
nieuwe start kan maken.”

Waarom een huisbezoek bij woningruil?
“Tot voor kort dienden bewoners een verzoek 
tot woningruil bij ons in. Wij controleerden 

dit verzoek op papier en als alles in orde was, dan was 
het bij wijze van spreken geregeld. Maar we merkten 
dat sommige bewoners spijt kregen, dat het achteraf 
geen weloverwogen besluit was. De woningruil was 
niet de oplossing voor hun veranderende woonwens. 
Ze trokken dan bij ons aan de bel omdat ze toch 
weer een andere woning zochten. Als bewoners nu 
een ruilpartner hebben gevonden, gaan we eerst op 
huisbezoek. Om alles te bespreken en een gevoel 
te krijgen bij de redenen van de bewoners om te 
willen ruilen. Is woningruil echt de oplossing voor het 
woonprobleem waarmee ze kampen? Daar denken wij 
heel graag over mee. Het belangrijkste is dat bewoners 
op de juiste plek wonen, passend bij hun situatie.”

Wat maakt dit werk voor jou zo leuk?
“Het persoonlijke contact met de bewoners, 
dat je hen leert kennen en ze echt aan een 

passende woning kunt helpen. Zo ging ik op huisbezoek 
bij een stel dat afzonderlijk van elkaar een woning 
huurde bij ons. We zagen dat de woning van meneer 
vooral leegstond. Wat bleek: hij was mantelzorger 
voor mevrouw en dus altijd bij haar. Beide woningen 
waren niet passend voor de situatie waarin zij zaten, en 
ook niet passend te maken. Samen met de gemeente 
regelden wij voor hen een passende aangepaste 
woning. En nu komen hun twee huurwoningen weer 
beschikbaar voor andere woningzoekenden. Als 
we niet op huisbezoek waren geweest, hadden we 
het niet geweten en dus ook niet kunnen oplossen. 
Nazorg achter de voordeur is in ons beider belang. 
Als woonstichting willen wij contact met een gouden 
randje, daar hoort dit dan ook bij. Tevreden bewoners 
zijn altijd ons doel.”

1.

2.

4.

5.

3.

‘Is woningruil echt de oplossing 
voor het woonprobleem 

waarmee de bewoner kampt? 
Daar denken wij heel graag  

over mee.’

Mieke van der Loo

Consulent Sociaal Beheer  
bij woonstichting  

Charlotte van Beuningen
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   Wethouder Fons Potters (D66): 
‘ We gaan serieus werk 
maken van het bouwen 
van meer sociale 
huurwoningen’
In april werden inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt gevraagd naar 
hun mening en ideeën over wonen. Dit vanwege de nieuwe Woonvisie 
van de gemeente Vught. “Honderden mensen hebben gereageerd”, 
vertelt verantwoordelijk wethouder Fons Potters. “Erg fijn, zo komt er een 
Woonvisie die echt aansluit op de huidige woonbehoefte en van Vught, 
Cromvoirt en Helvoirt een nog betere woongemeente maakt. We gaan 
serieus werk maken van het bouwen van meer sociale huurwoningen.”

De nieuwe Woonvisie gaat over de periode 2022-
2025, met een doorkijkje naar 2030. “De woningmarkt 
is de afgelopen jaren erg veranderd”, zegt Potters. 
“Daarbij is er een nieuwe coalitie en is Helvoirt toegevoegd 
aan de gemeente Vught. Dus er was een actuele Woonvisie 
nodig voor heel de gemeente.” 

BOUWEN VOOR STARTERS, JONGEREN EN 
SENIOREN
In het nieuwe coalitieakkoord is wonen een 
belangrijk speerpunt. Potters: “We willen vooral 
bouwen voor starters, jongeren en senioren. Doelgroepen 

die nu moeilijk of niet aan een betaalbaar en passend 
huis kunnen komen. Met de bestaande plannen, zoals 
de Grote Zeeheldenbuurt en de herontwikkeling van 
Landgoed Voorburg, komen er de komende jaren ruim 
1.000 nieuwbouwwoningen bij. Maar er is meer nodig. Uit 
alle cijfers blijkt dat er in de toekomst steeds meer mensen 
alleen wonen. Daar zijn kleinere, betaalbare woningen 
voor nodig. De grond is schaars in Vught, dus we zullen wat 
meer de hoogte in moeten. Ook zien we dat er steeds meer 
groepen van familie, vrienden en ouderen bij elkaar willen 
wonen. Ontwikkelingen waarop we nu al moeten inspelen”

De Woonvisie vormt de basis voor de prestatie-
afspraken met woonstichting Charlotte van 
Beuningen. Nieuw is de relatie tussen wonen en 
zorg. Ook komt de kwaliteit van de woonomgeving 
aan bod. Potters: “We willen bestaande wijken leefbaar 
houden en waar het kan ze prettiger, groener en mooier 
maken. Ook is het verduurzamen van woningen een 
aandachtspunt.” De wethouder benadrukt dat in de 
nieuwe Woonvisie ruimte is voor experimentele 
nieuwe woonvormen en particulier initiatief. “Om de 
druk op de wachtlijsten voor huurwoningen te verlagen, 
zet de gemeente in op tijdelijke, verplaatsbare woningen 
op leegstaande locaties. Denk aan tiny houses of prefab-
woonblokken. Als we daarin samen met de woonstichting 
kunnen optrekken, zou dat mooi zijn.”

W O O N V I S I E

< Fons Potters, wethouder van Vught
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‘ Uit alle cijfers blijkt dat er in de 
toekomst steeds meer mensen 
alleen wonen. Daar zijn 
kleinere, betaalbare woningen 
voor nodig. De grond is schaars 
in Vught, dus we zullen  
wat meer de hoogte  
in moeten’

WOONSTICHTING BELANGRIJKE PARTNER
Behalve met de inwoners van Cromvoirt, Helvoirt 
en Vught zocht de gemeente ook het gesprek op 
met andere belanghebbenden, zoals woonstichting 
Charlotte van Beuningen. Potters: “Wij kunnen als 
gemeente veel van de ontwikkelingen, vragen en problemen 
op het gebied van wonen in kaart brengen. Maar de 
woonstichting is hierin, als grootste huizenbezitter in 
Vught, een heel belangrijke belanghebbende voor ons. Er 
zijn online-sessies geweest waarin bijvoorbeeld ook leden 
van de Huurders Belangenvereniging hun inbreng voor de 
Woonvisie konden geven.”

Vooruitlopend op de nieuwe Woonvisie werd eind 
maart een motie aangenomen om de komende 5,5 
jaar minimaal 100 extra sociale huurwoningen te 
realiseren. “Een opmerkelijke motie”, vindt Potters. 
“De partijen die de motie indienden, waren juist de 
twee partijen die in het verleden altijd stevig op de rem 
hebben getrapt. Onze ambitie ligt veel hoger dan die 100 
woningen, waar dus nu wel een raadsbrede steun voor is. 
Om hoeveel huurwoningen het exact gaat en om welk type, 
wordt vastgesteld als de nieuwe Woonvisie is voorgelegd 
aan de gemeenteraad.”

BLIJ MET EXTRA SOCIALE HUURWONINGEN
Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van 
woonstichting Charlotte van Beuningen, is blij dat 
de huidige coalitie inzet op sociale woningbouw. 
“De wachttijd voor een huurwoning in Vught is inmiddels 
opgelopen naar negen jaar. Op dit moment is er een 
acuut tekort van 161 sociale huurwoningen, vooral 
kleinere een- of tweepersoonswoningen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Door kleinere woningen toe te voegen aan 
ons bezit kunnen we veel meer inzetten op doorstroom. 
Jongeren kunnen in deze woningen goed en betaalbaar 
starten. Ook voor ouderen zijn dit fijne woningen. Zij 
laten bij verhuizing vaak een ruimere eengezinswoning 

achter. Die kunnen we weer aanbieden aan gezinnen. Zo 
kunnen we mensen niet alleen aan een 
betaalbare woning helpen, maar ook 

aan een passende woning. Passend bij de 
portemonnee én passend bij de gezinssituatie.”

Potters: “Als gemeente verhuren wij geen woningen 
en gaan we ook niet bouwen. We hebben dus altijd 
partners zoals een woningcorporatie nodig om onze 
ambities te realiseren.” Als de Woonvisie klaar is, 
doet woonstichting Charlotte van Beuningen een 
zogenoemd ‘bod’ op wat zij kunnen realiseren. 
Wordt vervolgd dus!

W O O N V I S I E

Sinds kort 
is een nieuwe 

bewoners-
commissie 

opgericht bij 
Woonoord 

Lunetten

“Wij zijn Rosalina, Cyriël en Diana en als 
derde generatie Molukse jongeren dragen wij 
samen zorg voor het behoud en onderhoud 
van de woningen op het woonoord Lunetten 
Vught. Rosalina is hierin de eerste 
contactpersoon voor de bewoners. Cyriël 
is de contactpersoon voor woonstichting 
Charlotte van Beuningen. En Diana neemt 
de correspondentie op zich, zoals de brieven 
aan bewoners en de woonstichting, maar ook 
de e-mail. Alle inhoud van alle brieven en 
stukken stemmen we altijd met elkaar af.

De eerste onderwerpen die wij hebben 
opgepakt zijn het onderhoud en de 
aanscherping van de toewijzingscriteria. 
Door corona was het niet mogelijk om 
bijeenkomsten te houden om nader met de 
bewoners kennis te maken en verwachtingen 
met elkaar te delen. We hebben tot nu toe 
iedere bewoner schriftelijk op de hoogte 
gehouden van elke stap die wij maakten. 

Vanwege de laatste ontwikkelingen hebben 
wij het voornemen om op korte termijn bij 
iedere bewoner langs te gaan. Dan krijgt 
iedere bewoner ook meer ruimte om zijn of 
haar verhaal aan ons te doen.

Het zou fantastisch zijn als we als 
bewonerscommissie over een aantal jaren 
een nieuwe basis hebben gelegd, die voor alle 
bewoners een eenduidig uitgangspunt vormt. 
Zodat we als Molukse gemeenschap samen 
werken aan het onderhoud van het woonoord 
Lunetten in Vught.”

GRAAG STELLEN ZIJ ZICH  
AAN U VOOR!

FOTO GOOGLE EARTH

B E W O N E R S C O M M I S S I E
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COLOFON

UITGAVE 31e jaargang, juli 2021 |  Het Woonjournaal is een uitgave van woonstichting Charlotte van Beuningen en wordt in een oplage van 
3.400 stuks gratis verspreid onder de huurders  | COÖRDINATIE Woonstichting Charlotte van Beuningen  | TEKST Woonstichting Charlotte 
van Beuningen  |  Maer TexxT, Breda  | VORMGEVING Oranje boven, ’s-Hertogenbosch  | DRUK NPN drukkers, Breda  | FOTOGRAFIE Emmy de 
Fotograaf, ’s-Hertogenbosch  | OVER ONS Website: www.charlottevanbeuningen.nl  | Email: info@charlottevanbeuningen.nl  |  Tel: 073 656 23 82  | 
BEZOEKADRES Secr. van Rooijstraat 17  |  5261 EP Vught  | CORRESPONDENTIEADRES Postbus 2080  |  5260 CB Vught  | OPENINGSTIJDEN 
KANTOOR (TIJDEN KUNNEN ANDERS ZIJN I.V.M. CORONA) Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur  |  vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
REPARATIEVERZOEKEN Bel direct naar Jansen Huybregts 088 – 022 14 21  
of mail naar service.denbosch@jansen-huybregts.nl 
STORINGEN CV-INSTALLATIE Bel direct naar Kemkens 088 – 50 50 350 
Voor de Louise de Colignylaan kan KIN installatietechniek gebeld worden: 0900 - 567 1234  
GLASSCHADE Bel direct naar Swinkels 088 77 44 777 
ALARMNUMMER 112 
POLITIE 0900 88 44 
BRANDWEER 112

WOORDZOEKERSUDOKU VOOR KINDEREN

DOOLHOF  

KUN JIJ DE UITGANG 
VINDEN?

OPLOSSING

Heeft u ideeën voor artikelen in  

het Woonjournaal? Mail ze dan naar 

info@charlottevanbeuningen.nl 
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www.charlottevanbeuningen.nl

Onze medewerkers fietsten onlangs als een raket door de 
buurten om bewoners te verrassen met een verfrissend ijsje.


