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Leven in de brouwerij
HVM op zoek naar actieve huurders
In de vorige editie van HVM-Nieuws 
deden we verslag van de ‘overlevings-
tocht’ van de HVM na voorstellen van 
Woongoed om op te gaan in een stichting 
huurdersbelangen. 
De vereniging gaat door, zo was de con-
clusie, maar er moeten wel meer huurders 
actief aan de activiteiten van de vereniging 
gaan deelnemen. Er moet kortom meer 
leven in de brouwerij komen, zo is de 
boodschap. De afgelopen jaarvergadering 
stond in het teken van de vraag hoe dat 
aan te pakken. Ons nieuwe bestuurslid 
Tjeu Strous heeft daar een impressie van 
gemaakt (zie pagina 3). Daaraan vastge-

knoopt is een nabeschouwing van onze 
beleidsmedewerker Anneke de Vries 
(pagina 4), waarin zij haar gedachten over 
dit onderwerp laat gaan.

Het bestuur zal de komende maanden de 
plannen voor meer activiteiten in wijken 
en buurten verder uitwerken. Een eerste 
activiteit op 10 mei jl. voor huurders in de 
Binnenstad van Middelburg (zie pagina 
7) bracht nog niet echt het gewenste leven 
in de brouwerij, maar ook hier valt van 
te leren voor opzet en vorm van nieuwe 
activiteiten. Eerst maar eens overzomeren 
en daarna weer aan de slag.



In de recent gehouden jaarvergadering zijn 
twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot 
het bestuur van de Huurdersvereniging
Middelburg: Sanne Kruyskamp en Tjeu 
Strous. Ruim een jaar eerder werd José 
Joosen al bestuurslid, maar zij was nog niet 
gepresenteerd in HVM-Nieuws. Daarom 
stellen zij zich nu in één keer alle drie aan 
u voor.

José Joosen s
“In november 2015 ben ik bestuurslid van de 
huurdersvereniging geworden. 
“Ik ben huurder van Woongoed sinds 1998. 
Al snel kwam ik toen voor advies bij Anneke 
de Vries van de huurdersvereniging, toen 
nog in de Nieuwstraat. Ik ben meteen lid 
geworden omdat ik het erg nuttig vond wat 
ik daar te horen kreeg over huren en het 
huurrecht.
“Mijn huis stond op vervuilde grond, van een 
autogarage die er ooit in bedrijf geweest was. 
Haast in de achtertuin kwam het ‘zwembad’ 
aan de Korte Noordstraat dat scheuren in de 
muren van mijn huis gaf, en in de huizen in 
de omgeving. Problemen genoeg die de volle 
aandacht nodig hadden en waarbij ik altijd 
prima bijgestaan ben door Anneke c.q. de 
huurdersvereniging.
“Naast mijn werk als docent in de volwas-
seneneducatie ben ik lid geweest en ook 
nog voorzitter van de wijkvereniging van 
Nieuw- en Sint Joosland. Later, toen ik bij de 
gemeente Middelburg werkte, was ik als vrij-
williger werkzaam als mediator bij de Buurt-

bemiddeling. Daar kwam ik vaak klachten 
tegen over woningen die niet voldeden aan 
de eisen van prettig wonen.
“In 2015 ging ik met pensioen. Op de 
jaarvergadering van de huurdersvereniging 
vroeg Anneke mij om lid te worden van 
het bestuur. Dat heb ik gedaan. Het is een 
uitdaging om thuis te raken in alle facetten 
die te maken hebben met het bestuurswerk 
van de HVM.
“Het bestuur is nu met nog twee leden uit-
gebreid. Met onze gezamenlijke inzet hopen 
we alle huurders van Middelburg te bereiken 
en horen we graag van u terug wat er voor 
nodig is om goed te wonen.”

Sanne Kruyskamp s
“In 2011 ben ik vanwege de liefde naar het 
prachtige Zeeland verhuisd vanuit Zuid- 
Holland waar ik het eerste deel van mijn
leven gewoond heb. Samen met mijn twee-
ling van vier woon ik nu in Middelburg.
“Vanuit mijn voormalige rol als ambtelijk 
secretaris van een ondernemingsraad van 
een der drie grootste energiebedrijven in 
Nederland, ben ik bekend met overlegorga-
nen en beleidszaken waarbinnen meerdere 
belanghebbenden zitting nemen. Daar heb ik 
bevestigd gezien dat het van het grootste be-
lang is meerdere invalshoeken en zienswijzen 
te vergaren alvorens grote bedrijfsmatige en 
operationele beslissingen worden genomen.
“Dit is zeker ook van belang waar het het 
woongenot betreft. Dit heb ik aan den lijve 
ondervonden bij het betrekken van mijn 

eerste huurwoning. Ik merkte al snel dat ik 
meer wilde weten over de achtergronden van 
door de woningcorporatie genomen beslui-
ten en ging mij verdiepen in mijn rechten en 
plichten als huurder. En omdat ik mij ook 
nog eens een sociaal betrokken mens acht, 
vind ik het niet meer dan gepast, na het ont-
vangen van welkome hulp van de huurders-
vereniging waar het mijn eigen woongenot 
betreft, mij nu zelf in te zetten voor het 
woongenot van huurders in Middelburg.”

Tjeu Strous s
“Na ruim dertig jaar in Middelburg te heb-
ben gewoond en vervolgens zeven jaar in 
Rotterdam, ben ik nu in de Walcherse dreven 
weergekeerd. Ik huur nu een woning in het 
prachtige Hof Popkensburg in Sint Laurens.
“Bijna dertig jaar was ik in de gemeente 
Middelburg actief als FNV-bestuurder. Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus toen 
mij gevraagd werd om in het bestuur van de 
HVM te komen heb ik vrij snel ja gezegd. 
Huurders betalen vaak veel meer per maand 
aan huisvesting dan eigenaren, maar hebben 
veel minder te zeggen. Daarom is het goed 
dat de HVM, zeg maar een vakbond voor 
huurders, er is.”

Drie nieuwe bestuursleden treden aan
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Selfie



De positie van huurdersorganisaties naar 
woningcorporaties is ijzersterk, zo houdt 
medewerker van de Woonbond, Joos Ha-
mer het ongeveer veertigkoppige publiek 
op de jaarvergadering van de HVM voor. 
De verplichting om huurders bij het maken 
van huur- en woonbeleid in te schakelen is 
geregeld in de Overlegwet. 

Joos heeft goed begrepen dat er spanningen 
zijn tussen de HVM en Woongoed omdat 
Woongoed van plan was om een stichting 
op te richten waarin allerlei organisaties die 
met wonen te maken hebben zouden worden 
opgenomen. De HVM zou er slechts één 
van zijn. Daarnaast wilde Woongoed haar 
spreekuur combineren met dat van de HVM. 
De splitsing tussen uitvoerder (Woongoed) 
en belangenbehartiger (HVM) zou dan 
helemaal verdwijnen. Huurders zouden niet 
meer het idee hebben dat aan de overkant 
van de tafel iemand zit die primair met hen 
meedenkt.
Om deze redenen heeft de HVM zich tegen 
beide voorstellen van Woongoed gekeerd. 
Joos heeft begrepen dat de HVM zich niet 
eventjes laat ‘weggummen’. Nu Woongoed de 
verplichting heeft om met huurders te over-
leggen, kan zij natuurlijk wel de vraag stellen 
of de HVM daadwerkelijk als de vertegen-
woordiger van de huurders beschouwd kan 
worden. De vraag die de HVM zichzelf moet 

stellen is dus: wat moeten we doen om naar 
Woongoed een zo sterk mogelijke positie in 
te nemen?

Dicht bij huis
In de praktijk, zo stelt Joos, kijkt het gros van 
de huurders niet verder dan de eigen woning 
of complex. Een kleinere groep huurders 
wil zich nog wel met de buurt bezighouden, 
maar het aantal huurders dat echt intensief 
aan de slag wil met het beleid op het niveau 
van de corporatie of de gemeente is gering. 
Joos stelt vast dat de betrokkenheid afneemt 
naarmate het abstractieniveau hoger wordt. 
Dat heeft ermee te maken dat veel mensen er 
vaak überhaupt geen vertrouwen in hebben 
dat ze er zelf toe doen of dat ze zelf in staat 
zijn verandering aan te brengen in hun om-
geving. Als dat vertrouwen ontbreekt ga je 
je niet bezighouden met zoiets als het beleid 
van de corporatie. De HVM moet kunnen 
aantonen dat gezamenlijke actie werkelijk de 
moeite loont. 

Waar zitten we?
Joos tekent een aantal cirkels en vraagt 
aan de aanwezigen om met stickertjes aan 
te geven waar zij zichzelf zien. Daarnaast 
moeten ze ook aangeven waar zij denken dat 
huurders in het algemeen zitten. Het wordt 
na deze oefening in één oogopslag duidelijk. 
De aanwezigen zien zichzelf duidelijk als 
actiever en meer betrokken dan de gemid-
delde huurder. Oorzaak en gevolg worden 
niet helemaal duidelijk. Voel je je nou meer 
betrokken omdat je actief bent in bijvoor-
beeld een huurdersvereniging of zijn het 
meer de mensen met voldoende zelfvertrou-
wen die actief worden? Dat blijft tijdens de 
bijeenkomst helaas in het midden; de tijd is 
er te kort voor. Duidelijk is wel dat de HVM 
activiteiten moet ontwikkelen gericht op de 

kring van mensen die weliswaar niet heel 
actief zijn in de huur- en woningproblema-
tiek maar die wel sympathiseren met het idee 
van een huurdersvereniging.  

Vijf activiteiten
Joos heeft een even simpele als ingenieuze 
manier om de zaal te laten aangeven welke 
activiteiten dat zouden kunnen zijn. Zij 
schrijft er vanuit de kennis en ervaring van 
de Woonbond vijf op.
1. Het in ontwikkeling zijnde digitale 
platform zou intensiever gebruikt kunnen 
worden om huurders ideeën en opvattingen 
te laten geven.
2. Mensen die op een of andere manier rea-
geren naar de HVM zouden actief benaderd 
moeten worden om enkele keren per jaar 
bijeen  te komen.
3. Er zou een netwerk van buurtcontactper-
sonen opgezet kunnen worden.
4. Er zou meer energie gestoken kunnen 
worden in een overleg met bestaande of 
nieuw op te richten bewonerscommissies.
5. Er zouden kortlopende beleids- en thema-
groepen opgezet kunnen worden.
Iemand uit de zaal zegt dat je die laatste 
groepen in ieder geval anders moet noemen; 
beleidsgroep of themagroep klinkt veel te 
ambtelijk.

Een impressie 
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Op woensdagavond 19 april jl. 
werd de jaarvergadering van 
de HVM gehouden in de aula 
van de Provinciale Bibliotheek. 
Na het huishoudelijk gedeelte 
verzorgde Joos Hamer van de 
Nederlandse Woonbond een 
presentatie waarbij de hele 
zaal in beweging kwam.

Huurdersverenigingen
moeten het over een
andere boeg gooien:
rekenen op langdurig

actieve huurders is passé

Joos Hamer



Applausmachine
Joos zet de applausmachine per voorstel 
in werking en we stellen met z’n allen vast 
dat het versterken van de werking van het 
digitale platform het meeste applaus krijgt. 
De buurtcontactpersonen en de beleids- 
en themagroepen komen er onmiddellijk 
achteraan.
De conclusie is duidelijk: de HVM zal de 
komende tijd moeten putten uit mensen 
die kortlopend blijk geven van belangstel-
ling voor een onderwerp, meestal dicht bij 
huis. Minder energie moet gestoken worden 
in langdurige commissies en activiteiten. 
Een huurdersvereniging anno 2017 weet 
huurders korte tijd rond een actueel thema 
te activeren. Woongoed hoeft niet te ver-
wachten dat de HVM in de toekomst een 
breed opgetuigde club van langdurig actieve 
vertegenwoordigers zal zijn. Dat is niet meer 
van deze tijd. 
Het bestuur, vanaf nu uitgebreid met twee 
nieuwe gezichten, neemt deze bevindingen 
mee naar huis en gaat gewapend met deze 
kennis aan de slag.

Zonnepanelen
In het eerste deel van de vergadering is al 
een proeve gegeven van een actueel thema 
dat veel huurders momenteel bezighoudt: 
de mogelijkheid om te investeren in zon-
nepanelen om de energiekosten te drukken. 
Een vertegenwoordiger van de huurders-
vereniging Reimerswaal & Borsele (R&B) 
zegt dat de corporatie aldaar niet weet of 
de extra bijdrage per zonnepaneel in de 
servicekosten kan worden verwerkt. Daar is 
in Zeeland nog geen ervaring mee, beweert 
de corporatie R&B. Maar ter vergadering 
blijkt dat Woongoed sinds kort al zo ver 
is en het bedrag van 10 euro per maand 
voor zes zonnepanelen in de servicekosten 
meeneemt. Woningbouwvereniging Arne-
muiden blijkt de kroon te spannen: bij ons 
hoeven de huurders 0,0 euro bij te betalen, 
zo meldt een bestuurslid van de vereniging 
met gepaste trots.
Zo blijkt maar weer dat een ledenvergade-
ring andere huurdersorganisaties onmiddel-
lijk kan wijzen op praktijksituaties waar de 
eigen corporatie nog niet aan toe was.

Tjeu Strous

Voor de HVM zit de uitdaging bij de grote 
groep ‘huurders-op-afstand’ en bij de 
‘sympathisanten’; daarop moet de inzet 
worden geconcentreerd. Voor het voort-
bestaan van de HVM is het van belang dat 
het een sterke club wordt. Dat doe je niet 
van de ene dag op de andere en het is net zo 
goed een zorg van de corporatie als van de 
vereniging zelf.

Waar moet HVM zich de komende tijd 
op richten?
Op de jaarvergadering is vrijwel unaniem 
gekozen voor het betrekken bij de inhoud. 
Hoe bereiken we dit? Door:
l	 het verder ontwikkelen van een digitaal 
platform
l	 beleids- en themagroepen (en noem ze 
dan praatgroepen, klankbordgroep of zoiets)
l	 actievelingen bij elkaar te brengen over 
onderwerpen
l	 overleg- en bewonerscommissies
l	 netwerken van buurtcontactpersonen

Wat moeten we nu? Deel twee
De opdrachten aan de HVM zijn duidelijk. 

De HVM moet de betrokkenheid van 
huurders beter stimuleren. 
Dat kunnen we doen als we per straat, com-
plex of wijk te weten komen wat de huurders 
bezighoudt. Wat gaat goed en wat niet, waar 
lopen ze tegenaan? Wat kan de HVM de 
huurders bieden? 
Hoe bereiken we de huurders nog beter? 
n	 Door aan te sluiten bij onderhouds- en 
energieprojecten. Bij dergelijke projecten 
moeten er vaak in de huizen van huurders 
zelf aanpassingen gedaan worden. In ge-
sprekken met huurders kan duidelijk worden 
waar huurders mee zitten, en kan de HVM 
duidelijk maken wat zij voor huurders kan 
betekenen. Bij openstelling van een proef-
woning bij dergelijke projecten als HVM 
aanwezig zijn en luisteren naar wat er onder 
huurders leeft. Daar vervolgens huurders 
op benaderen en proberen een kortdurende 
bewonersgroep te formeren die zich inzet 
voor die specifieke belangen van huurders. 
n	 Via bewonerscommissies, bewonersgroe-
pen, contactpersonen, etc. 
Resultaat: mogelijke uitbreiding van bewo-
nersgroepen, relatief kortdurend, resultaat-
gericht. Het netwerk van buurtcontactperso-
nen kan hier ook mee uitgebreid worden en 
kan effectiever functioneren. 

De HVM moet huurders meer
betrekken bij de inhoud. Hoe?
n	 Door uitbreiding van het digitaal plat-
form en uit dit platform groep(en) formeren 
die over een beleidsonderwerp willen mee-
denken en meepraten. 
n	 Formeren van beleids- en themagroepen. 
Dit kan vanuit het digitaal platform, maar 
ook vanuit lopende energie- en onderhouds-
projecten.
n	 Formeren van bewonersgroepen bij pro-
jecten.
n	 Contact zoeken en onderhouden met 
instanties als Emergis, Humanitas, Turkse 
vereniging, Arduin, Molukse Wijkraad, etc.

Anneke de Vries (auteur)
‘Foto’s José Joosen en Nellie de Bont’
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Woningbouwvereniging Arnemuiden 
(WBVA) is een woningbouwvereniging die 
al meer dan honderd jaar bestaat. Zij heeft 
376 huurwoningen in de kern Arnemuiden. 
De meeste huurders van WBVA zijn lid van 
deze woningbouwvereniging, zij kunnen 
zich op de jaarlijkse ledenvergaderingen 
uitspreken over de huurverhoging, het 
beleid van de WBVA, etc. 
De WBVA heeft ook al jaren een samenwer-
kingsovereenkomst met de Huurdersvereni-
ging Middelburg waarin onder andere staat 
dat zij de HVM financieel ondersteunt en 
dat huurders van WBVA voor advies bij de 
HVM terecht kunnen. 
Formeel was alles dus goed geregeld. Maar 
met de nieuwe Woningwet hebben huurders 
de laatste jaren veel meer recht op inspraak 
gekregen. Zo kunnen huurdersorganisaties 
namens de huurders die zij vertegenwoor-
digen bijvoorbeeld meebeslissen over wat 
er in hun gemeente met huurwoningen in 
de sociale sector gebeurt. Arnemuiden valt 
onder de gemeente Middelburg. De WBVA 
moet dus met de gemeente Middelburg 
prestatieafspraken maken over haar huur-
beleid. De WBVA kan daarvoor de HVM 
uitnodigen, maar gezien het specifieke 

karakter van de WBVA – zij heeft immers 
alleen huurwoningen in de sociale sector 
in de kern van Arnemuiden – zou het beter 
zijn als er een aparte huurdersorganisatie 
door en uit huurders van Arnemuiden 
opgericht zou worden die de huurders van 
de WBVA bij dit soort onderhandelingen 
vertegenwoordigt. Als die huurdersorga-
nisatie onder de paraplu van de HVM zou 
opereren, kan zij gebruik maken van alle 
faciliteiten van de HVM en krijgt de HVM 
ook meer kennis van zaken over de huur-
woningen in Arnemuiden. 
Zo gezegd, zo gedaan. Eind vorig jaar is de 
ledenvergadering van de WBVA akkoord 
gegaan met de oprichting van een organisatie 
door en uit huurders van de WBVA en twee 
huurders van de WBVA hebben zich meteen 
opgegeven als bestuurslid van deze organisa-
tie. De geboorte was daarmee een feit. 
Maar de nieuwe organisatie had nog geen 
naam, en hoe huurders lid konden worden 
van deze organisatie was eind vorig jaar 
ook nog niet bekend. Als je lid wordt van 
deze organisatie ben je ook meteen lid van 
de HVM; het lidmaatschap van de HVM 
kost 12 euro per jaar. Een struikelblok bij 
dit laatste zou kunnen zijn dat de meeste 

huurders van de WBVA al lid zijn van de 
woningbouwvereniging en hier ook voor 
betalen. Als de nieuwe organisatie ook nog 
weer lidmaatschapsgeld zou vragen, zou zij 
zeker nul op het rekest krijgen. Een van de 
eerste onderwerpen waarover zij begin dit 
jaar met de WBVA onderhandelde was dan 
ook dit punt. 
Het WBVA-bestuur besloot voor al zijn 
376 huurders het lidmaatschapsgeld van de 
HVM te betalen. En dat is dan ook meteen 
het budget van de nieuwe organisatie. 
Dat is een mooie start om de organisatie 
goed op poten te kunnen zetten. Ze heeft 
inmiddels ook een naam gekregen: Bewo-
nersorganisatie Arnemuiden ‘De Hoogaars’.
Een volgende stap is een samenwerkings-
overeenkomst met de WBVA. Op 7 juni 
jl. werd deze samenwerkingovereenkomst 
ondertekend door bestuursvoorzitter Louis 
van Mal en Astrid Steen en Hester van 
Maanen namens de bewonersorganisatie.

Bewonersorganisatie Arnemuiden
‘De Hoogaars’

Bewonersorganisatie Arnemuiden ‘De Hoogaars’
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Begin 2016 is de bewonerscommissie 
Haringvlietstraat opgericht, met als doel 
het woonplezier terug te brengen of te ver-
groten van de bewoners van twee flats in de 
Haringvlietstraat. 
In eerste instantie zijn we begonnen met 
het aankaarten van de klachten over tocht 
en kou. We gingen hierover in gesprek met 
Woongoed en daar is een plan van aanpak 
uit voortgekomen. Bij alle bewoners die 
deze problemen hadden aangegeven is er 
isolatiemateriaal aangebracht tussen de 
gevelpanelen, zijn deuren en ramen nage-
keken en tochtstrippen vervangen. Dit alles 
met wisselend resultaat; bij een deel van 
de bewoners zijn de tocht en kou hiermee 
verholpen. Het niet warm krijgen van de 
woning heeft ook te maken met de blok-
verwarming in beide flats. De ketels zijn 
daarom hoger gezet. We blijven in gesprek 
om er volgende winter allemaal warmpjes 
bij te zitten!

Hiernaast zijn er nog verschillende zaken 
aan de orde gekomen. Zo is er samen met 
Woongoed een folder met tips voor prettig 
wonen gemaakt en verspreid. Er is meer 
aandacht voor en controle op het netjes 
houden van de algemene ruimtes en de 
buitenruimte. Nooddeuren en bergingsdeu-
ren zijn zo afgesteld dat ze in het slot vallen. 
In de hal zien de naamplaatjes er weer goed 
uit, ook is daar een brievenbus voor de 
bewonerscommissie. Als bewoners zaken 
willen melden om te bespreken kunnen ze 
deze gebruiken.
Al met al is de leefbaarheid verbeterd, het 
is ook rustiger geworden in en om de flats. 
Daar zijn we blij mee.
Binnenkort is er weer een vergadering 
met Woongoed en daarbij willen we onder 
andere de mogelijkheid voor zonnepanelen 
op het dak gaan bespreken. 
Sinds afgelopen voorjaar verwelkomen we 
nieuwe bewoners door even langs te gaan 

met een welkomstpakketje. Dit wordt posi-
tief ontvangen. Op een ontmoetingsfeestje 
voor bewoners dat eind juni gehouden 
wordt, hopen we nog meer contacten tussen 
bewoners te leggen. 

Bewonerscommissie Haringvlietstraat

Bewonerscommissie Haringvlietstraat 
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Op 10 mei jl. organiseerde de Huurdersver-
eniging Middelburg samen met de gemeen-
te Middelburg en Zeeuwind een avond voor 
huurders in het centrum van Middelburg. 
Het onderwerp was de postcoderoos. 

De postcoderoos Middelburg is een 
gezamenlijk initiatief van Zeeuwind en 
de gemeente Middelburg en bedoeld voor 
inwoners van de gemeente die interesse 
hebben in zonnepanelen maar wier woning 
niet geschikt is voor het plaatsen van die 
panelen. Dat kan zijn omdat het dak niet 
geschikt is, maar het kan ook omdat de 
woning bijvoorbeeld in het centrum van de 
stad staat. In het centrum van Middelburg 
is het vanwege de status van beschermd 
stadsgezicht niet zomaar toegestaan om 
zonnepanelen op het dak van een woning te 
plaatsen. 

Bij de postcoderoos worden zonnepanelen 
niet op het eigen dak gelegd, maar collectief 
op een dak of veld in de buurt. Zeeuwind en 
de gemeente Middelburg hebben de handen 
ineengeslagen voor het realiseren van een 
plek waar collectief zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden. 

Allereerst is de gemeente Middelburg 
bereid een dak van de gemeentewerf aan 
de Waldammerweg beschikbaar te stellen 
voor de plaatsing van ongeveer twee-
honderd zonnepanelen; dat is voldoende 
voor de elektriciteitsbehoefte van 15 à 
20 huishoudens. Daarnaast kan er nabij 
woonboulevard Mortiere een zonneweide 
met ongeveer duizend panelen gerealiseerd 
worden. 

Inwoners van Middelburg die zelf geen 
zonnepanelen op hun dak kunnen of mogen 
plaatsen kunnen via de postcoderoos Mid-
delburg zoncertificaten kopen. Eén zoncer-
tificaat komt overeen met één zonnepaneel 
van 280 Wp. Een gemiddeld huishouden 
kan met twaalf zonnepanelen, en dus met 
twaalf zoncertificaten, zijn gehele jaarlijkse 
elektriciteitsgebruik van 3.300 KWh duur-
zaam opwekken. Met het huidige tarief van 
de energiebelasting wordt dan jaarlijks 390 
euro bespaard op de energienota.
Om de postcoderoos te kunnen starten 
moet een coöperatie opgericht worden. 
Omdat de coöperatie jaarlijks wel kosten 
moet betalen voor de netaansluiting, verze-

kering en onderhoud, blijft er na aftrek van 
abonnementskosten voor het gemiddelde 
huishouden een voordeel over van 320 euro 
per jaar. 

Omdat wij vermoedden dat veel huurders in 
het centrum van Middelburg interesse heb-
ben in zonnepanelen, belegden we die 10de 
mei speciaal een avond voor huurders in het 
centrum van Middelburg. De belangstelling 
was helaas minimaal, er kwamen slechts elf 
huurders uit het centrum af op de bijeen-
komst. Die elf aanwezigen waren wel zeer 
geïnteresseerd in de postcoderoos en omdat 
ze allemaal huurders van Woongoed waren, 
vroegen ze met name ook naar de deelname 
van Woongoed in dit project. Woongoed is 
inmiddels in gesprek met Zeeuwind om te 
bezien hoe huurders op wier woning geen 
zonnepanelen geplaatst kunnen worden 
kunnen deelnemen aan de postcoderoos. 
Wij van de HVM zijn blij met deze ontwik-
keling en volgen die nauwgezet.

We hopen u in de volgende uitgave van 
HVM-Nieuws meer over de postcoderoos te 
kunnen vertellen. Wilt u meer weten over 
de postcoderoos Middelburg? Kijk op www.
zeeuwind.nl.

Anneke de Vries

Een nieuwe roos voor rozenstad Middelburg
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Een voordeel van 320 euro 
per jaar

Bron: Google

Zonnepanelen op afstand



Welke onderwerpen komen langs op het 
spreekuur van de Huurdersvereniging 
Middelburg, en bereiken huurders er iets 
mee als ze de hulp van de HVM inroepen? 
Eigenlijk alle onderwerpen die te maken 
hebben met het huren van een huis komen 
wel aan bod in het spreekuur. Zo zijn er 
in het eerste kwartaal van dit jaar vragen 
gekomen over onder andere:
l	 het opleveren van een woning
l	 servicekosten
l	 onderhoud
l	 isolatie
In deze en volgende edities van HVM-
Nieuws besteden we aandacht aan onder-
werpen die op het spreekuur langskwamen 
en welke resultaten daaruit voortkwamen. 

Servicekosten
Servicekosten zijn kosten die bovenop de 
kale huur van een woning komen. Dat zijn 
bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak en 
tuinonderhoud en voor verwarming als er 
geen individuele cv-installatie is. Of, in het 
geval van studentenwoningen, de kosten van 
gas, water en licht omdat zij alleen collectieve 
‒ dus geen individuele ‒ meters en installa-
ties hebben voor deze voorzieningen. 
De verhuurder moet ieder jaar vóór 1 juli 
een afrekening van de servicekosten van 
het jaar daarvoor naar zijn huurders sturen. 
Maar er staat geen sanctie op als dit later 
wordt gedaan. De afrekeningen van de 
servicekosten over 2016 moeten dus vóór 1 
juli 2017 bij de huurders in de brievenbus 
liggen. Als huurders het met die afrekening 
niet eens zijn en zij komen er met hun ver-

huurder niet uit, dan hebben zij vervolgens 
tot uiterlijk twee jaar na die inleverdatum de 
tijd om de afrekening aan de Huurcommissie 
voor te leggen.*

Studenten
Studenten van de University College Roose-
velt (UCR) wonen in huizen van Woongoed 
Middelburg, maar de verhuur en alles wat 
daarbij komt kijken wordt via Villex gere-
geld. Het hoofdkantoor van deze firma zit 
in Barendrecht, in Middelburg heeft zij een 
kantoor aan de Lange Noordstraat. Villex is 
gespecialiseerd in leegstandsbeheer van vast-
goed en in Middelburg heeft Woongoed het 
totale beheer van haar studentenwoningen  
aan Villex uitbesteed. Alle UCR-studenten 
betalen servicekosten voor o.a. gas, water 
en licht. De laatste jaren zijn met name de 
afrekeningen voor gas, water en licht van 
sommige studenten erg hoog. Zij moeten 
volgens Villex elk jaar honderden euro’s extra 
betalen terwijl hun maandelijkse voorschot-
ten al aan de hoge kant zijn.
De studenten gingen hier niet mee akkoord 
en vroegen Villex om specificatie van de 
energiekosten. Villex antwoordde dat de 
studenten de specificatie wel mochten inzien, 
maar daarvoor moesten ze dan wel naar het 
hoofdkantoor in Barendrecht komen. De 
studenten vonden dat nogal vreemd en bo-
vendien zagen ze geen kans om naar Baren-
drecht te gaan. Zo ontstond een patstelling 
en belandden de studenten op het spreekuur 
van de HVM. Daar kregen ze te horen dat 
ze gewoon recht hebben op een specificatie. 
Hen werd aangeraden hier nog één keer 
schriftelijk om te vragen en in de brief te 
melden dat ze, als Villex hier niet aan zou 
voldoen, de afrekeningen aan de Huurcom-
missie zouden voorleggen. (Omdat het hier 
ook om afrekeningen over 2014 ging, moest 
Villex trouwens voortmaken met die specifi-
catie, want als ze er niet uit kwamen hadden 
de studenten tot 1 juli 2017 de tijd om ook 
deze afrekening nog aan de Huurcommissie 
voor te leggen.) Villex moest ook een kopie 
van de afrekening naar Woongoed sturen, 
want die mag het beheer dan wel uit handen 
hebben gegeven maar is en blijft eigenaar van 
de panden en is dus in feite de verhuurder. 
De HVM heeft ondertussen de problemen 
met Villex ook zelf ter sprake gebracht bij 
Woongoed. 

Het resultaat 
Mede door de druk van de HVM is Villex 
uiteindelijk gezwicht en hebben de studenten 
begin mei de specificatie alsnog ontvangen. 
Het is een heel ingewikkelde specificatie, dus 
ze hebben aan het bestuderen ervan nog een 
hele kluif gehad, maar ook daarvoor konden 
ze bij de HVM terecht. Als ze er desondanks 
niet waren uitgekomen hadden de studenten 
trouwens alsnog de Huurcommissie kunnen 
vragen het voor hun uit te zoeken. 

Hoe staat het met u?
Hebt u naar aanleiding van bovenstaand 
verhaal zelf vragen over de afrekening van 
servicekosten, of over een ander onderwerp 
met betrekking tot uw huurwoning? Neem 
dan contact met ons op via telefoonnummer 
06-30230290, e-mail info@hvm-middelburg.
nl of kom langs op het inloopspreekuur, 
dinsdag- t/m donderdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 

Anneke de Vries

* Alleen huurders in de sociale sector (huur bij 
aanvang van de huurovereenkomst tot € 710,‒)  
kunnen geschillen met de verhuurder aan de 
Huurcommissie voorleggen. Huurders in de 
vrije sector zullen hiervoor de kantonrechter 
moeten inschakelen als ze er niet uitkomen.

UIT HET SPREEKUUR
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Trompstraat
Woongoed Middelburg is begon-
nen met de grondige renovatie en 
verduurzaming van 25 huizen in 
de Stromenwijk in Middelburg. Die 
krijgen onder meer betere isolatie 
en ventilatie om het leefklimaat 
te verbeteren. De maatregelen 
zijn het gevolg van een onderzoek 
door de PvdA naar de kwaliteit 
van de huizen in de Trompstraat 
en directe omgeving. Woongoed 
heeft in overleg met de bewoners 
maatregelen genomen.
(PZC, 31 maart 2017)

Verwijt provincie
“volstrekt ongepast”
De gemeente Middelburg is ver-
baasd over de manier waarop de 
provincie haar de les heeft gelezen 
over de huisvesting van vluchtelin-
gen met een verblijfsstatus. “Het 
woord taakverwaarlozing is vol-
strekt ongepast”, zegt wethouder 
Chris Dekker.
Middelburg moest in de tweede 
helft van vorig jaar 94 toegelaten 
vluchtelingen (statushouders) aan 
een huis helpen. De teller bleef 
steken op 40. In een brief aan de 
gemeente spreekt het provinciebe-
stuur van taakverwaarlozing.
“We wisten dat er een brief zat 
aan te komen”, zegt Dekker, 
“want we hebben eerder deze 
maand met de provincie over deze 
kwestie gesproken. We hebben uit-
gelegd dat we onze uiterste best 
doen en waardoor het toch niet is 
gelukt. Waarom moet het dan in 
die bewoordingen? Dat doet geen 
recht aan de manier waarop Mid-
delburg zich met de opvang van 
vluchtelingen bezighoudt.”
De gemeente heeft alle gezinnen 
die door het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) zijn 
toegewezen aan een huis gehol-
pen, maar het is misgelopen bij de 
huisvesting van alleenstaanden. 
Middelburg heeft ervoor gekozen 
die onder te brengen in groepsac-

commodaties, legt Dekker uit. Een 
akkoord met Rijksvastgoed om 
daarvoor het bijgebouw van de 
penitentiaire inrichting Torentijd 
te gebruiken, liep op het laatste 
moment spaak. “Dan hadden we 
in één keer veertig vluchtelingen 
kunnen huisvesten”, verklaart 
Dekker. Nu is daarvoor het voor-
malige kantoor van Woongoed in 
beeld, maar dat is pas deze zomer 
beschikbaar.
In Middelburg staan veel minder 
sociale huurwoningen leeg dan in 
andere Zeeuwse gemeenten, aldus 
de wethouder. Om de wacht-
lijsten daarvoor niet verder te 
laten oplopen, is ervoor gekozen 
alleenstaande vluchtelingen in 
groepslocaties te huisvesten. “Dat 
hebben we de provincie allemaal 
uitgelegd.”
(PZC, 29 maart 2017)

Robuuste speeltuin
Havendijkstraat
Een klauterboomstam, taludglij-
baan, schommel en voetbaldoel-
tjes fleuren het terreintje van de 
oude jeu de boules-baan in de 
Middelburgse Havendijkstraat op. 
De jeugd uit het nieuwe wijkje 
achter de Havendijk kan er sinds 
deze week naar hartenlust spelen.
Vorig jaar juni stapte een aantal 
moeders uit de Havendijkstraat 
naar de gemeente, vertelt Ilse van 
Linden, een van hen. “Er stonden 
wat oude speeltoestellen die nau-
welijks gebruikt werden. Wij had-
den een idee voor een speeltuin 
met een natuurlijke sfeer waarin 
kinderen uitgedaagd worden zelf 
ook spelletjes te bedenken. We 
hebben een schetsje gemaakt en 
de gemeente is daarmee aan de 
slag gegaan.”
De speeltuin is geschikt voor de 
allerkleinsten en de wat oudere 
jeugd. “Het zijn robuuste speel-
toestellen met een natuurlijke 
uitstraling. Alles past mooi in de 
omgeving”’, aldus Ilse.

In 2014 sloopte woningcorporatie 
Woongoed 33 woningen in de 
Havendijkstraat en een deel van 
de Karelsgang. De huizen uit 
1940/’41 waren volgens Woong-
oed te klein en zo slecht dat 
renovatie geen zin had. Inmiddels 
staan er 28 nieuwe woningen.
(PZC, 2 mei 2017)

“Niet meer, maar
betere woningen”
Zeeland heeft meer woningen dan 
nodig zijn om iedereen onderdak 
te bieden. Zeeland telde op 1 
januari 184.345 woningen voor 
171.896 zelfstandige huishoudens. 
Bijna 5.000 woningen staan leeg, 
de rest van het overschot dient als 
tweede woning.
Het overschot aan woningen 
neemt zelfs toe in de provincie. 
Zeeland heeft daarom niet meer, 
maar betere woningen nodig, is 
de conclusie van onderzoeker Dick 
van der Wouw van het ZB| Planbu-
reau en Bibliotheek van Zeeland. 
Woningen moeten energieneutraal 
en meer geschikt worden gemaakt 
om er tot op hoge leeftijd in te 
kunnen blijven wonen. Verder is er 
ook binnen Zeeland een trek naar 
de grotere dorpen en centra van 
steden.
Volgens Van der Wouw zijn de 
belangrijkste opgaves voor de 
Zeeuwse woningmarkt: vermin-

deren van leegstand door sloop, 
transformatie van bestaande 
panden tot levensloopbestendige 
en energieneutrale woningen, en 
aansluiten bij de trend van verste-
delijking. De tijd waarin weilanden 
aan de rand van dorpen en steden 
werden volgebouwd is, wat Van 
der Wouw betreft, voorbij.

Van der Wouw heeft de analyse 
van de Zeeuwse woningmarkt 
gemaakt in opdracht van de 
provincie.
(PZC, 18 april 2017)

Rooie Buurt 
visitekaartje
Van de 181 op te knappen wonin-
gen in de Vlissingse Rooie Buurt 
waren er eind vorige week al 164 
klaar. De laatste zeventien huizen 
zijn voor de bouwvakvakantie 
ook tiptop in orde. Tegen het eind 
van het jaar volgen dan nog 28 
woningen, die de etagewoningen 
in drie blokken aan de Verkuijl 
Quakkelaarstraat vervangen.
Fikri Bouzambou is trots. L’Escaut 
Woonservice investeerde zo’n 
dertien miljoen euro in een meta-
morfose van de Rooie Buurt. De 
directeur wonen van de corporatie: 
“Een groot bedrag, maar als je zo 
door de wijk loopt, kun je zien dat 
het geld goed besteed is. De Rooie 
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Iets voor jou? 
 
Het is super leuk om:.
..

Je kunt de komende maanden o.a. als 
vrijwilliger helpen bij:

Bevrijdingfestival Zeeland  
5 mei  - De Cultuurwerf

Zeeland Beach Classics 
22 t/m 28 mei

Middelburg VÓL-koren 
3 en 4 juni

Driekleur Challenger Zeeland 
1 t/m 9 juli

Huttenbouw Stichting Calimero Middelburg
17 tot 20 juli 

City Trail Middelburg
8 september

  

Vrijwilligers voor 
festivals & evenementen 

2017 gezocht

Help jij mee?
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Buurt is echt een visitekaartje 
voor mooi, modern en duurzaam 
wonen.”
Samen met Olaf Cornelius, 
projectleider vastgoed bij l’Escaut, 
gaat Bouzambou voor tijdens 
een rondleiding door de wijk. De 
corporatiehuizen in de Callenfels-
straat, Van der Swalmestraat, 
Hurgronjestraat, Lammensstraat 
en Van Hoorn van Burghstraat zijn 
allemaal opgeknapt. Een nieuwe 
keukenaanbouw en dubbel glas in 
alle kozijnen. En in veel woningen 
ook een nieuwe badkamer, een 
dakkapel en een nieuwe vloer in 
de huiskamer.

Op de meeste daken liggen 
ook zonnepanelen. Niet aan de 
voorkant van de huizen, want dat 
tastte het straatbeeld te veel aan 
naar het idee van de welstands-
commissie. Daardoor liggen de 
panelen misschien niet op elk dak 
even voordelig, geeft Cornelius 
toe. “Maar het rendement is nog 
altijd de moeite waard. We geven 
ook graag het goede voorbeeld.”
Cornelius en Bouzambou laten 
zien dat de achterkanten van 
de woningen nu ook allemaal 
bereikbaar zijn. Er waren nogal 
wat brandgangen ‘verstopt’ door 
illegale uitbreidingen van schuur-
tjes of hekwerken. Nu kunnen 

de meeste huurders weer met 
hun fiets achterom en zijn de 
brandgangen weer netjes bestraat. 
De eenvormigheid wordt op vijf, 
zes plekken in de buurt verstoord 
doordat eigenaars van koopwo-
ningen zich niet aansloten bij de 
opknapbeurt van de huurhuizen. 
Af en toe wijkt de kleur van de 
dakpannen af, ziet een dakkapel er 
anders uit of staat nog een wit in 
plaats van donker keukenblok aan 
de achterkant van het huis. Bou-
zambou: “Jammer misschien, maar 
ook de vrijheid van de eigenaren.”
De huizen die de komende twee 
maanden nog moeten worden 

opgeleverd, staan vooral in de Ver-
kuijl Quakkelaarstraat. Bewoners 
van die straat zagen het afgelopen 
jaar het meeste af, omdat het epi-
centrum van de bouwactiviteiten 
er ligt. De bouwketen voor koffie-
drinkers en materiaalopslag staan 
er, de voorbeeldwoning is in die 
straat en de bomen zorgden voor 
overlast en discussie. Intussen is 
besloten dat de overlast gevende 
zilveresdoorns worden vervangen 
door bijzondere abelen.
De conflicten over verhuisvergoe-
dingen, vervanging van vloerbe-
dekking en het opnieuw schilderen 
van kamers zijn intussen de wereld 
uit. Maar, zo waarschuwt bewoon-

ster Paulien Keijmel uit de Van der 
Swalmestraat, l’Escaut moet de 
zaken bij een volgende grootscha-
lige renovatie “veel beter voorbe-
reiden”. Zij vond dat de verhuizing 
wel erg snel zijn beslag moest 
krijgen. En ze vindt het nog steeds 
niet netjes dat de woonstichting 
geen verhuisvergoeding voor de 
overlastweek uitkeerde.
Op het verweer van Bouzambou 
dat de Rooie Buurters geen huur-
verhoging aan hun broek kregen, 
reageert ze maar niet. Maar ze is 
wel blij met haar nieuwe keuken 
en badkamer. Dat de isolatie een 
stuk is verbeterd, merkte ze ook 
al: “Ik was ruim vierhonderd euro 
minder kwijt aan Delta vorig jaar.”
(PZC, 23 mei 2017)

Huurwoning in Goes
populairst 
Goes is het populairst bij mensen 
die bij Zuidwestwonen staan 
ingeschreven voor een (sociale) 
huurwoning.
Op de website www.zuidwest-
wonen.nl presenteren Zeeuwse 
en West-Brabantse woning-
corporaties hun aanbod. Wo-
ningcorporatie RWS heeft haar 
bestand met woningzoekenden 
afgelopen zomer overgeheveld 
naar het platform. Onlangs is een 
evaluatie gepresenteerd aan de 
huurdersvereniging van RWS, die 
de gemeenten Goes, Kapelle en 
Noord-Beveland als werkgebied 
heeft. Centrale vraag was of er 
grote verschillen zijn nu RWS 
geen ‘eigen’ inschrijvers meer 
heeft, maar alles via het centrale 
woningaanbiedsysteem loopt. 
Hoewel de overschakeling volgens 
RWS-directeur Maarten Sas ‘lastig’ 
was, valt het effect mee, zegt hij. 
In het eerste halfjaar dat RWS 
onderdeel is van Zuidwestwonen, 
zijn 269 huurcontracten afgeslo-
ten. Volgens Sas wordt massaal 
op Goes gereageerd. Dat blijkt 
ook uit de cijfers. Van de mensen 

die staan ingeschreven voor een 
sociale huurwoning, hebben er 
2.732 Goes als voorkeur in hun 
zoekprofiel. Daarmee staat de 
stad met stip bovenaan van het 
aanbod van alle corporaties bin-
nen Zuidwestwonen. Middelburg 
staat op twee met 2.466, gevolgd 
door Bergen op Zoom (2.375) en 
Vlissingen (2.221).
Overigens is dat beeld volgens 
beleidsadviseur Frank Dirks van 
RWS wel enigszins vertekend. “We 
hebben zoveel mogelijk mensen 
die bij RWS stonden ingeschreven 
proberen over te hevelen naar 
Zuidwestwonen; veel van hen 
waren al in Goes geïnteresseerd.” 
Het zijn dus vooral Goesenaren die 
op Goes reageren; van instroom 
van buiten is nauwelijks sprake.
Wat betreft de wachttijden zijn er 
geen “schokkende wijzigingen” 
sinds RWS is aangehaakt bij Zuid-
westwonen. Voor Goes bedragen 
die tussen de drie en vier jaar, al 
wordt dat gemiddelde soms flink 
beïnvloed door mensen die bij-
voorbeeld al vijftien jaar stonden 
ingeschreven, nooit reageerden en 
nu ineens hun punten verzilveren. 
Dat ‘sparen’ is bij Zuidwestwo-
nen verleden tijd, inschrijfpunten 
vervallen na drie jaar. Een voordeel 
van Zuidwestwonen is dat er meer 
mogelijkheden zijn om woningen 
te verdelen, bijvoorbeeld via loting. 
Dat verhoogt ook de kans voor 
mensen die nog niet lang staan 
ingeschreven.
Volgens Sas is de wachttijd voor 
jongeren een van de kortste. In 
geluiden dat er in Goes een tekort 
is aan huurwoningen, herkent 
hij zich niet. “Over de grote lijn 
hebben we wel degelijk genoeg 
woningen.” RWS voert een strate-
gisch voorraadbeleid, gebaseerd 
op onderzoeken naar langetermijn-
behoeften. Daarin worden factoren 
als krimp en veranderende gezins-
samenstellingen meegenomen.
(PZC, 16 maart 2017)



Ik had nog nooit gevlogen. Waarom weet ik niet zo een-

twee-drie. Er was geen sprake van vliegangst en principi-

ele bezwaren waren er ook niet direct. Nou ja, de laatste

tijd ben ik wel steeds meer doordrongen geraakt van de

enorme milieuvervuiling die het vliegverkeer veroor-

zaakt. Maar een keertje vliegen wilde ik toch weleens

meemaken.

In het vroege voorjaar trok ik de stoute schoenen aan:

een weekje Boedapest met mijn lief. We kozen voor Rot-

terdam Airport. Dat is niet zo groot en bovendien mak-

kelijk te bereiken. Het ritje met de bus van het Rotter-

damse Centraal Station naar het vliegveld bleek nogal

kneuterig. Je tuft een klein halfuur door buitenwijken en

de bus stopt bij heel wat haltes. Ik had hier wel een snelle

shuttle verwacht.

Het Rotterdamse vliegveld is klein en tamelijk overzichte-

lijk, maar de sfeer vond ik er niet prettig. Ik keek natuur-

lijk mijn ogen uit, als beginnend luchtreiziger. Er was wat

verwarring over de gate die we moesten hebben. Toen we

die eenmaal gevonden hadden stond er al een lange rij.

We moesten onze jassen en onze schoenen uittrekken en

onze zakken leegmaken. Al die spullen moesten we, met

onze handbagage, in een plastic bak leggen die op een lo-

pende band stond. Vervolgens moest ik door een detec-

tiepoortje. Daar sta je dan op je sokken en zonder

broekriem. En toen werd ik ook nog eens gefouilleerd.

Dat kwam waarschijnlijk door mijn opvallende uiterlijk.

Lieden in uniform zien in mij altijd een potentiële mis-

dadiger. Mijn lief veroorzaakte gepiep toen ze door het

detectiepoortje liep en werd meteen door twee veilig-

heidsdames afgevoerd naar een soort arrestantenkamer-

tje.

Ik reikte intussen naar mijn plastic bak, maar die werd

plotseling voor me weggetrokken door een pinnige dame

in uniform. Ze deed omstandig een paar passen achteruit

en riep met luide stem: “Meneer! Wat hebben we hier!”

Ze had mijn Zwitserse zakmes uit de bak gevist en hield

het triomfantelijk omhoog. Beet! Ze moesten me wel

hebben vandaag. Ik kreeg een kop als een biet. Stom,

stom, stom! De dame in het blauw stak vervolgens een

hele riedel af: ik kon het zakmes nog geven aan iemand

die mij naar het vliegveld had vergezeld. Zo niet, dan

moest ik er afstand van doen. “Hou ’t maar”, mompelde

ik. Ik zag de krantenkoppen al voor me: “Vliegtuigkaping

verijdeld. Zakmes in beslag genomen.” Mijn lief kwam

licht aangebrand terug uit het zijkamertje. Ze had zich

bijna helemaal moeten uitkleden, was uitgebreid gevisi-

teerd en toen pas bleek dat een haarspeld het alarm had

veroorzaakt. Er waren geen excuses, alleen een afgemeten

goedendag. Wat een vertoning.

Argwanend bemonsterd door onze medepassagiers stap-

ten we vervolgens het vliegtuig in. Van de weeromstuit

gingen we eerst nog zitten op stoelen die niet voor ons

bestemd waren – opnieuw boze gezichten. Het was nog

een heel gewurm voordat we terechtkwamen op de juiste

stoelen. Intussen waren we al vierenhalf uur van huis,

voor een vlucht van nauwelijks twee uur.

Wat is zo’n vliegtuig bedompt. De stoelen zijn smal en de

beenruimte is minimaal. In deze speciaal voor lilliputters

ingerichte kist vlogen we naar Boedapest, als haringen in

een ton. Mooie stad, veel te zien, lekker eten en drinken.

De terugreis verliep gelukkig minder problematisch,

maar de stemming aan boord was melig. De platte grap-

pen waren niet van de lucht.

Dit was meteen ook de laatste keer dat ik in een vliegtuig

ben gestapt. Ik heb mijn bekomst, net als van bepaalde

kermisattracties. Het vliegen op zichzelf is niet onaardig,

maar je kunt je peertje niet schillen en de mensonterende

behandeling die je moet ondergaan om aan boord te

komen gaat alle perken te buiten. Bovendien is vliegen

erg slecht voor het milieu.
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Een volgende crisis

GILLIS VAN ’T TORENTJE

Vanuit mijn torenkamertje is het wat moeilijk te zien, 
maar in de Mortiere wordt weer gebouwd. Eigenlijk 
had deze nieuwe wijk in 2011 al af moeten zijn geweest, 
maar daar kwam een crisis tussendoor. Nu wordt de 
draad weer opgepakt, alsof er niets gebeurd is.
De crisis brak tien jaar geleden uit. De ellende begon in 
de Verenigde Staten, met hypotheken die niet meer af-
gelost konden worden. Ineens bleek dat honderdduizen-
den armlastige Amerikanen hypotheken in hun maag 
gesplitst hadden gekregen die ze helemaal niet hadden 
mogen krijgen. Eerst vielen er een paar louche hypo-
theekverstrekkers om, en toen volgden banken, grote 
banken, en verzekeraars. De beelden van radeloze hui-
zenbezitters die met het inleveren van hun huissleutels 
alles verloren, staan ons nog bij. Zulke taferelen maak-
ten wij niet mee, maar de hypotheekcrisis sloeg hier ook 
toe. De huizenprijzen kelderden, bijna een derde van 
de woningen in Nederland kwam onder water te staan 
en de roep om beperking van de hypotheekrenteaftrek 
klonk steeds luider. Het duurde een paar jaar en vanuit 
Brussel moest er stevige druk worden uitgeoefend, maar 
de renteaftrek werd uiteindelijk aangepakt. Nou ja, een 
heel klein beetje, en uitgesmeerd over enkele tientallen 
jaren, want de woningmarkt mocht natuurlijk niet uit 
z’n evenwicht worden gebracht.
Huurders waren intussen het haasje. Terwijl de prijzen 
van koopwoningen daalden, stegen de huren jaren 
achtereen met grote sprongen. Wie opperde dat de 
crisis wel bestreden kon worden met de versnelde bouw 

van betaalbare huurwoningen, werd weggehoond. De 
markt zou immers zijn werk uiteindelijk wel doen. Stef 
Blok verkondigde zelfs dat zijn ministerie kon worden 
opgeheven omdat de markt de volkshuisvesting verder 
wel zou regelen. Intussen zijn huurders over de volle 
breedte duurder uit dan woningbezitters. De schulden-
problematiek bij huurders neemt epidemische vormen 
aan. Wat wil je ook: als je al werk hebt, dan moet je blij 
zijn met het minimumloon of een paar tientjes meer, 
maar een huur van 700 gulden per maand wordt als de 
gewoonste zaak van de wereld beschouwd.
Dat de gezamenlijke hypotheekschulden intussen weer 
stijgen schijnt niemand te verontrusten. Internationaal 
wordt de Nederlandse overheid er echter voortdurend 
op gewezen dat onze economie hierdoor uiterst kwets-
baar is. In de Verenigde Staten sluimert een nieuwe 
crisis, de creditcardcrisis. Er is niet veel nodig om die te 
laten uitbreken. Denk maar die griezelige clown die het 
daar sinds een paar maanden voor het zeggen heeft. En 
de consumptieve kredieten van de Amerikanen vormen 
een nog grotere bedreiging voor de wereldeconomie 
dan hun hypotheekschulden van tien jaar geleden. 
Het temmen van het beest dat kapitalisme heet vindt 
nauwelijks meer plaats.
En intussen verrijzen ook in onze Mortiere weer nieuwe 
luchtkastelen.
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