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BEWONERSGROEPEN
BIJEEN... 

Nieuw elan
Het is alweer een flinke tijd geleden dat 
bewonersgroepen en bewonerscommissies uit 
Middelburg bij elkaar kwamen om ervaringen 
te delen. Tot een paar jaar geleden werd zo’n 
bijeenkomst toch wel minstens één keer per 
jaar door de HVM belegd. Totdat er de klad 
in kwam door teruglopende activiteit binnen 
vele bewonersgroepen. Sommige bewoners-
groepen hielden er destijds mee op omdat 
er geen vrijwilligers te vinden waren om 
het werk voort te zetten, andere bewoners-
groepen gingen over op een slapend bestaan 
omdat de energie ontbrak, soms ook omdat 

er niet zoveel aan de hand was. Tevreden 
huurders hoeven immers niet in actie te ko-
men, anders dan voor de leuke dingen in hun 
complex of wijkje. Dat laatste schoot er echter 
dan ook vaak bij in, wat wel jammer was.
De afgelopen jaren zijn meerdere bewoners-
groepen weer actief geworden, en er zijn ook 
verschillende nieuwe groepen gestart. Er is 
weer meer belangstelling om te ijveren voor 
het wegnemen van knelpunten in het huren 
en wonen en voor verbetering van het woon-
klimaat. Dat is een goede zaak.

(Lees verder op pagina 2)

Het kantoor van de HVM

is in verband met

de kerstvakantie gesloten

van vrijdag 22 december

tot dinsdag 9 januari a.s.

Op 27 november organiseerde de HVM een gezamenlijk overleg van bewoners-
commissies en bewonersgroepen die huren bij Woongoed Middelburg. Het doel 
ervan was om gemeenschappelijke zaken met elkaar te bespreken, van elkaar te le-
ren en inventariseren welke zaken de HVM voor de gezamenlijkheid zou moeten 
oppakken. Ondanks het bar slechte weer was de opkomst goed: acht bewoners-
groepen gaven acte de présence. Hieronder een korte impressie. 
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BEWONERSGROEPEN BIJEEN

En tevens een goede reden om te proberen 
het gezamenlijk overleg van bewonersgroe-
pen in ere te herstellen.

Lastige huurders
Het eerste gespreksonderwerp was direct ook 
een heikel item: de woningtoewijzing van 
zogeheten problematische huurders, mensen 
met psychische en persoonlijke problemen 
die tot uiting komen in overlast voor hun 
naaste omgeving. Dat het aantal kwetsbare 
mensen met psychische en andersoortige 
problemen in de sociale huursector toe-
neemt, is een maatschappelijke ontwikkeling. 
De naaste omgeving die de overlast ervaart 
heeft al gauw het gevoel dat de ‘moeilijke 
gevallen’ vooral in hun wooncomplex of 
straat worden geconcentreerd ‒ “ze worden 
allemaal bij elkaar gestopt”. Dat is begrijpe-
lijk, maar niet altijd waar. Het probleem is 
er echter niet minder om, de impact van één 
gedragsgestoorde huurder op zijn of haar 
naaste woonomgeving kan omvangrijk en 
ontwrichtend zijn. Woongoed is verantwoor-
delijk voor de woningtoewijzing en moet dat 
evenwichtig doen.
Vervolgens, zo werd van meerdere kanten 
bepleit, moet er goede zorg- en hulpverle-
ning zijn om het wonen van problematische 
huurders in goede banen te leiden. En daar 
mankeert, zo is de ervaring, het nodige aan. 
“Er is veel hulpverlening, maar je ziet ze 
nooit”, was de uitroep van een van de aan-
wezigen. Een ander benadrukte het belang 
van blijven klagen richting Woongoed, zodat 
zij een dossier kunnen opbouwen waarmee 
uiteindelijk huisuitzetting via de rechter kan 
worden afgedwongen. Hoe het ook zij, het 
blijft een heel moeilijk onderwerp, waaraan 
alle betrokkenen, dus ook bewonersgroe-
pen, de HVM en Woongoed moeten blijven 
trekken. Simpele oplossingen zijn er niet, dat 
weet iedereen. 

Communicatie met Woongoed
Contact en communicatie met Woongoed 
liep als een rode draad door de verschil-
lende gespreksonderwerpen. En dat op 
zeer wisselende wijze. Er was flinke kritiek, 
maar evengoed werden positieve voorbeel-
den aangedragen waarin bewoners zeer 
tevreden waren over Woongoed. Toch was 
er wel een aantal kritiekpunten die geregeld 
terugkeerden:

n Niet tussentijds informeren
Een breed gedeeld punt van kritiek is dat 
Woongoed huurders tussentijds niet of 
onvoldoende op de hoogte houdt van wat 
ze doet met een klacht. Huurders horen 
geregeld niets en hebben dus geen idee of 
aan hun klacht gewerkt wordt dan wel dat 
die onderop de stapel ‘nog te doen’ of (erger) 
‘niets mee doen’ is gekomen. “Woongoed, 
laat horen waar je mee bezig bent”, was een 
verzoek van vele kanten. Geen bericht is in 
dit geval geen goed bericht, zo is de bood-
schap richting Woongoed. 

n Geen of wisselende contactpersonen
Een door de meesten gedeeld beeld is dat na 
de reorganisatie veel onduidelijkheid bestaat 
over wie nu de contactpersonen voor de 
bewonersgroepen zijn. En op het moment 
dat dat duidelijk is, wisselt die persoon weer 
met een ander of blijft dat geheel onduidelijk. 
In de optiek van sommige bewonersgroepen 
verloopt het contact moeizaam onder andere 
omdat Woongoed de frequentie van het over-
leg probeert te beperken en dat contact alleen 
onder kantooruren zou kunnen plaatshebben. 

n Onpersoonlijk en gesloten
Een ander gedeeld beeld is dat het kantoor-
gebouw van Woongoed als weinig toegan-
kelijk wordt ervaren. “Je komt er als huurder 
gewoon niet binnen, het is een gesloten bol-
werk”, was een vaker gehoorde opmerking. 
En meerdere mensen vinden dat jammer. 
Ze zouden liever, als daar aanleiding voor is, 
willen kunnen binnenlopen. 

n Weinig hulpvaardig
We leven in een digitale maatschappij. Niet 
alle mensen kunnen daar in meekomen en 
de ervaring van sommigen is dat Woongoed 
daar te weinig begrip voor toont. De bood-
schap is “los het zelf op” en dat lukt niet 
iedereen. Sommige huurders voelen zich bot 
behandeld, afgepoeierd zelfs.
  
Zo op een rij gezet lijkt misschien het 
gezegde “het is nooit goed of het deugt niet” 
van toepassing. Daarmee zou een onterecht 
beeld geschetst zijn. Zoals eerder gezegd 
waren er ook verscheidene positieve reacties 
over Woongoed. De aanwezigen waren van 
mening dat Woongoed zelf in zijn nieuwe 
ondernemingsplan laat zien zich bewust te 
zijn van bestaande tekortkomingen en daar 
spoedig verbetering in te willen aanbrengen. 
Als het Woongoed lukt de voornemens in 
hun nieuwe ondernemingsplan te realise-
ren, dan gaan bij alle bewonersgroepen de 
duimen omhoog.     

Verlies gemeenschappelijke ruimtes
Een punt van zorg bleek tijdens het overleg 
de dreiging van het verloren gaan van ge-
meenschappelijke sociale ruimtes bij woon-
complexen. Bij de Olmenhof is dat nu al aan 
de orde. Zorgstroom ontruimt daar vanwege 
bezuinigingen de gemeenschappelijke acti-
viteitenruimte. Elders in de stad dreigen ook 
dit soort ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de 
Hof van Buren in Nieuw-Middelburg. Waar 
ligt de verantwoordelijkheid voor de in-



standhouding van die gezamenlijke ruimtes, 
zo werd in de vergadering gevraagd. Niet 
eenvoudig te beantwoorden, maar zeker een 
onderwerp om samen met Woongoed op 
te trekken richting gemeente en zorginstel-
lingen. 

Achterban
Na bespreking van de huurproblematiek en 
de relatie met Woongoed werd over en weer 
informatie uitgewisseld hoe en met welke 
middelen ieder van de bewonersgroepen het 
contact onderhoudt met zijn achterban. Het 
hele spectrum van een blaadje dat verspreid 
wordt, mailberichten, website en bijeen-
komsten passeerde de revue. Unaniem werd 
onderkend dat directe contacten met overige 
huurders ontzettend belangrijk zijn voor het 
functioneren van een bewonersgroep. 

Vaker doen
Desgevraagd vonden alle aanwezigen zo’n 
periodiek gezamenlijk overleg, zoals nu 
gehouden, heel nuttig. Na afloop in het 
nagesprek concludeerden we dat waar-
schijnlijk eens in het halfjaar een goede 
frequentie zou zijn. En we moeten daarbij 
natuurlijk ook kijken naar het betrekken van 
bewonersgroepen van andere verhuurders, 
en wat daar dan de goede formule voor is. 
Sowieso gaat de HVM het komend jaar 
overigens proberen meer gestructureerd in 
contact te komen met die andere verhuur-
ders, want nu is dat contact (afgezien van 
de Woningbouwvereniging Arnemuiden 
en Zorgstroom) er alleen over individuele 
huurproblemen. In het periodiek overleg dat 
de HVM heeft met Woongoed Middelburg 
zullen wij aandacht vragen voor de hierbo-
ven geschetste zaken.

Nico Oskam

Aanwezige bewonersgroepen: Hof ter Veste, 
Nieuw-Middelburg, Paul Briëtwoningen 
(Stromenwijk), Bomenbuurt, Olmenhof, 
Haringvlietstraat, Fazantenhof, Van de Per-
restraat.

(Bericht van verhindering van Maasstraatflat 
en Mosselkreekstraat.)
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De HVM wenst u goede feestdagen en
een gezond en voor huurders goed 2018

Onze medewerkster Anneke de Vries 
gaat vanaf 1 januari a.s. in plaats 
van 24 uur 20 uur per week werken. 
Zij zal per 1 januari a.s. op dinsdag, 
woensdag en donderdag werken.  

De spreekuurtijden op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend
blijven dus gehandhaafd.



4

In 2030 moet het gasverbruik fors minder 
zijn. Dat lijkt ver weg, maar het is dichter-
bij dan we denken. De Zeeuwse Milieu-
federatie (ZMF), Zeeuwind en Zeeuws 
Klimaatfonds organiseerden daarom 
samen op 6 november jl. een avond over 
dit onderwerp in de Zeeuwse Bibliotheek 
(ZB) in Middelburg. 

De belangstelling was groot, de aula van 
de ZB zat helemaal vol. Een jaar of wat 
geleden zou dat waarschijnlijk nog niet het 
geval zijn geweest, maar de zorgen om het 
klimaat lijken nu bij meer mensen tussen 
de oren te zijn gaan zitten, en de problemen 
met aardgaswinning in Groningen ook. 
Bovendien is met de ondertekening van het 
klimaatakkoord in Parijs duidelijk geworden 
dat er nu echt iets gedaan moet worden aan 
de CO2-reductie. 

In 2030 moet het aardgasverbruik zoveel 
minder zijn dat in de komende jaren in 
Zeeland alleen al 175 duizend wooneenhe-
den van het aardgas af zouden moeten, dat 
wil zeggen dertig per dag. Nu worden in heel 
Zeeland echter ongeveer dertig woningen 
per week op aardgas aangesloten. De knop 
moet dus letterlijk om. Hoe kunnen we dat 
realiseren in verschillende types woningen? 
Om die vragen te kunnen beantwoorden 
werden er op 6 november vier thema’s 
behandeld: 
‒ nieuwbouwwoningen, 
‒ woningen van na 1980, 
‒ woningen van voor 1980,
‒ huurwoningen.

Nieuwbouw
Nieuwbouwwoningen zouden nu gasloos 
gebouwd moeten worden. Ze moeten dan 
natuurlijk wel zo gebouwd worden dat ze 
alle energie kunnen leveren die gevraagd 
wordt. Want er moet niet alleen elektrisch 
gekookt worden, maar de verwarming moet 
ook helemaal elektrisch verlopen. Het beste 
is de woningen zo te bouwen dat ze zoveel 
mogelijk hun eigen energie opwekken. Zo-
geheten nul-op-de-meterwoningen dus. Dit 
zijn woningen die net zoveel energie opwek-
ken als er in de woning verbruikt wordt.  

Na 1980
Woningen van na 1980 kunnen het beste 
eerst goed geïsoleerd worden voordat we 
aan opwekking van energie gaan denken. 
Met andere woorden: de ‘schil’ om de wo-
ning moet goed zijn. Als de schil om de hele 
woning goed is, dus ook dak en vloer, kan 
er aan energieopwekking gewerkt worden 
door middel van bijvoorbeeld zonnepa-
nelen. Een belangrijk punt van aandacht 
bij deze woningen zijn de apparaten, zoals 
de cv-installaties. Verouderde installaties 
verbruiken veel energie. 

Voor 1980
Voor woningen van voor 1980 geldt in be-
langrijke mate hetzelfde als bij woningen van 
na 1980. Maar voor Middelburg specifiek is 
natuurlijk ook het probleem om monumen-
tenpanden energiezuinig te maken. Hoe kan 
je monumentenpanden goed isoleren? 

Huurwoningen
Omdat ik namens de HVM op deze avond 
aanwezig was, ging mijn belangstelling na-
tuurlijk in eerste instantie uit naar het thema 
huurwoningen. Bij dit thema werd eigenlijk 
alleen maar ingegaan op corporatiepanden, 
terwijl in Middelburg ook veel huurders in 
monumentenpanden wonen.
Woongoed heeft monumentenpanden, 
maar er zijn ook nogal wat particuliere 
verhuurders die (woningen/appartementen 
in) monumentenpanden verhuren. Hier valt 
dus ook nog heel wat te winnen.
Maar goed, ik had me voor de werkgroep 
huurwoningen opgegeven en ben dus daar 
naartoe gegaan. 

Eerst isoleren
Bij de werkgroep huurwoningen voerde 
William Dircken van RWS (een corporatie 
uit Goes) het woord. 
Dircken: “Als we huurwoningen niet isole-
ren, gasaansluitingen laten zitten en geen 
energie opwekken bij huurwoningen, zullen 
de woonlasten voor huurders nog hoger 
oplopen dan ze nu al zijn en veel huurders 
kunnen die woonlasten nu al niet meer op-
brengen. Aedes, de koepel van woningcor-
poraties in Nederland, heeft afgesproken dat 
in 2050 alle huurwoningen bij corporaties 
aardgasvrij moeten zijn en dat als tussenstap 
in 2020 het gemiddelde energielabel van 
alle corporatiewoningen label B moet zijn. 
Let wel: gemiddeld, wat wil zeggen dat er 
in 2020 nog altijd huurwoningen met label 
G, het laagste energielabel, kunnen zijn. We 
kunnen wel alle apparaten met gas in huur-
woningen laten vervangen door elektrische 
apparaten, maar dan heb je dertig tot vijftig 
zonnepanelen per woning nodig om aan de 
elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Dat 
kan dus niet. Voor onze bestaande wonin-
gen geldt dus ook: eerst zo goed isoleren, 
dat de warmtevraag daardoor naar beneden 
gaat. Dat isoleren is vrij eenvoudig te rea-
liseren bij rijtjeswoningen die een strakke 
gevel hebben, met andere woorden geen 
erkers dus, en als de hele rij woningen van 
ons is. Wij van de RWS hebben er spijt van 
dat wij in het verleden individuele huurwo-
ningen in deze rijen verkocht hebben. Want 
het isoleren van een hele rij woningen tege-

Aardgasvrij wonen

NUL OP DE METER

bron google.nl
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lijkertijd is veel eenvoudiger en dus ook veel 
goedkoper als alle woningen meegenomen 
worden en er niet een woning tussenuitvalt 
als de eigenaar niet meedoet. Historische 
woningen met erkers, verschillende hoekjes, 
verschillende types, zijn veel lastiger aan de 
buitenkant te isoleren. Hier moet al gauw 
aan de binnenkant gewerkt worden. Dat  
is een nadeel, want de kamers van deze 
woningen zijn veelal klein. Als je die aan de 
binnenkant isoleert worden ze nog kleiner. 
“Het verstandigst bij bestaande corpora-
tiewoningen is de complete isolatie van 
een woning in één keer te doen. Dat geeft 
minder overlast voor de bewoner en alles is 
in één keer goed. Met alles wordt bedoeld: 
vloer, muren, ramen en dak. Daarna moeten 
de installaties vervangen worden.

Dat is nu nog wel een probleem; dat is 
namelijk heel erg duur. Een nieuwe cv-ketel 
kost rond de duizend euro. Die kosten zijn 
te overzien. Maar een nieuwe installatie met 
bijvoorbeeld een warmtepomp kost al gauw 
tien- of twintigduizend euro. De kosten 
van het compleet isoleren van bestaande 
huurwoningen inclusief installaties kunnen 
sterk gereduceerd worden als corporaties 
samenwerken. Met samenwerken kan de 
oplossing goedkoper worden en kunnen 
Zeeuwse bedrijven gestimuleerd worden 
economische en milieuvriendelijke oplossin-
gen te bedenken.”
Tot zover William Dircken. 

Nul-op-de-meterwoningen
RWS heeft al nieuwe nul-op-de-meter-
woningen. Op de avond zelf waren twee 
huurders van deze woningen aanwezig. Zij 
vertelden hoe het was om in zo’n woning te 
wonen. In een nul-op-de-meterwoning is de 
temperatuur constant, bijvoorbeeld altijd 19 
of 20 graden, net hoe de bewoner het wil. Je 
kan de woning niet s avonds koeler maken 
en s morgens weer warmer omdat het op 
peil brengen van de temperatuur heel lang 
duurt (enkele dagen) en veel energie kost. 
Je stelt de temperatuur twee keer per jaar 
in, in het voorjaar en in het najaar. Dat lijkt 
voor sommigen van ons, en eerlijk gezegd 
voor mij persoonlijk ook, niet zo fijn. Ik 
vind zelf een lekker frisse slaapkamer, zeg 
maar gerust koude slaapkamer, heel prettig. 
Maar volgens deze huurders wen je daar 
heel gauw aan en je kan wel altijd een raam 
openzetten. Zij vonden de woningen heel 
prettig om in te wonen. Hun woonlasten 
vielen ook heel erg mee. De maandhuur van 
hun woning was 500 euro en de kosten voor 
de energieprestatievergoeding* kwamen 
op 50 tot 80 euro per maand. Een huurster 
wekte met haar warmtepomp en zonne-
panelen zoveel energie op, dat ze van de 
energiemaatschappij geld terugkreeg. 

Enige tips 
William Dircken kwam met een paar aanbe-
velingen voor huurdersverenigingen.

“‘Dring er bij je corporatie op aan dat ze niet 
zelf het wiel moeten gaan uitvinden, maar 
samenwerken met corporaties in de buurt. 
Dit drukt de kosten voor corporaties en 
stimuleert bedrijven naar economische en 
milieuvriendelijke oplossingen te zoeken.” 
“Hamer in de komende tijd bij gemeen-
teraden op woonlasten voor huurders. 
De woonlasten kunnen alleen omlaag bij 
goed geïsoleerde woningen die zelf energie 
opwekken.” We zijn hier met de HVM al 
langer mee aan de slag. Een avond als deze 
geeft nieuwe inzichten en stimuleert om 
door te gaan. We nemen de tips van William 
Dircken zeker ter harte en gaan daar volop 
mee aan de slag. 

Een oproep 
We hebben al vaker deze oproep gedaan. We 
zoeken huurders die met ons willen mee-
denken over het energiezuiniger maken van 
huurwoningen. Gaat uw interesse hiernaar 
uit, aarzel niet en geef uzelf op!

Anneke de Vries

* De energieprestatievergoeding (EPV) is een 
vergoeding die aan huurders doorberekend mag 
worden voor het treffen van energiemaatregelen 
om te komen tot een nul-op-de-meterwoning. 
Deze vergoeding vervangt de verwarmingskos-
ten als de woning ten minste net zoveel energie 
opwekt als er verbruikt wordt.

bron google.nl



Studentenwoningen
In het vorige nummer van HVM-Nieuws 
heeft u in de rubriek ‘Uit het spreekuur’ al 
veel kunnen lezen over Villex. Villex is de 
beheerder van alle studentenwoningen van 
University College Roosevelt (UCR) in Mid-
delburg, de beheerder van veel antikraak-
woningen én de beheerder van het oude 
kantoorpand van Woongoed Middelburg, 
waar nu voornamelijk alleenstaande status-
houders wonen. 
De problemen met de servicekosten die de 
UCR-studenten moeten betalen zijn nog niet 
opgelost; waarschijnlijk gaan de studenten 
hiermee naar de Huurcommissie. Wordt 
vervolgd, dus.
Ondertussen kwamen er steeds meer stu-
denten bij ons op het spreekuur met vragen 
over gebreken aan de studentenwoningen 
in met name het Bagijnhof en omgeving. 
Individuele studenten hadden al veel vaker 
de soms ernstige gebreken bij Villex aange-
kaart. Villex deed er dan wel iets aan, maar 
een structurele oplossing voor de gebreken 
kwam er niet. 
Op advies van de HVM heeft een student 
van de UCR die zelf in deze buurt woont in 
de herfstvakantie een onderzoek gedaan naar 
alle gebreken en hier per woning een flinke 
waslijst van opgesteld. De meest voorko-
mende ernstige gebreken zijn:
l scheuren in muren,
l verrotte en kapotte kozijnen,
l verzakte vloeren,
l kapotte trappen,
l ernstige schimmelvorming in badkamers,
l geen goede waterdruk in de woning,
l lekkage in woningen. 

De studenten hebben de lijst met gebreken 
op advies van de HVM naar Villex, Woon-
goed en ook naar de directie van UCR op-
gestuurd. De UCR-directie was tot voor kort 
nog niet zo op de hoogte van de gebreken in 
de studentenwoningen en schrok behoorlijk 
van de lijst met klachten. Zij maakt zich nu 
ook ernstig zorgen over de veiligheid van de 
woningen in het Bagijnhof en heeft onder-
tussen samen met de betrokken studenten 
gesprekken gevoerd met Villex en Woon-
goed. In die gesprekken zijn de nodige be-
loftes gedaan. Maar nu moeten die gebreken 
wel verholpen worden. Ook hier geldt weer 

dat, als ze niet structureel aangepakt worden, 
de studenten naar de Huurcommissie gaan. 

Statushouders
In het voormalige kantoorpand van Woon-
goed aan de Roozenburglaan zijn statushou-
ders (vluchtelingen met een verblijfstatus) 
gehuisvest. Ook dit pand wordt beheerd door 
Villex. De bewoners huren daar een kamer, 
hebben gezamenlijke keukens, douches en 
toiletruimtes. Ze hebben geen water op hun 
kamer, dus ook geen waterafvoer. Toch moe-
ten ze allemaal individueel het pluspakket en 
het basispakket betalen, samen zo’n 11 euro 
per maand. 
De HVM vindt dit niet terecht. Individuele 
huurders van Woongoed van hele woningen 
betalen hetzelfde bedrag, maar zij hebben 
een eigen keuken, douche en toilet en boven-
dien een veel grotere ruimte tot hun beschik-
king. De kosten voor de groenvoorziening 
die de statushouders moeten betalen komen 
daar nog eens bij: 8,33 euro per maand. Zo’n 
bedrag voor dat beetje groen bij dat pand. 
Worden de kosten voor het onderhoud van 
de vijver hier misschien ook bij gerekend? 
Het voormalige pand van Woongoed is ver-
bouwd zodat er zo’n veertig kamers in zijn 
gekomen. Er komt dus 40 maal 11 euro per 
maand binnen voor basis- en pluspakket en 

40 maal 8,33 euro voor de groenvoorziening. 
En dan valt in dat pand ook nog eens de 
verwarming regelmatig uit. 
De HVM heeft deze kwesties samen met 
Vluchtelingenwerk aangekaart bij Villex, 
en evenzo bij Woongoed. Het beheer van 
de woningen is weliswaar door Woongoed 
uitbesteed aan Villex, maar Woongoed blijft 
wel eindverantwoordelijk. Zij moet erop 
toezien dat Villex zijn werk goed doet. Ook 
hier geldt dus: wordt vervolgd.

Lekkage op lekkage
Een huurster die sinds voorjaar 2016 een 
woning van Woongoed in Middelburg-Zuid 
huurt, heeft sinds het aanvaarden van haar 
woning veel gebreken aan haar woning 
bij de verhuurder gemeld. De ernstigste 
was lekkage vanuit de badkamer naar de 
woonkamer. Die lekkage was zo ernstig dat 
ze de eerste acht maanden vaak niet in haar 
woning kon verblijven. De vloer lag vol met 
water en de woning was veel te vochtig. Ze 
kon geen laminaat leggen, op de muren 
ging de verf bol staan en bladderde af. Na 
acht maanden werd de badkamer helemaal 
vernieuwd en kon ze het laminaat eindelijk 
gaan aanbrengen.
Maar... niet lang daarna kwam de lekkage 
toch weer terug. Op de muur van de badka-

(Niet goed) lopende zaken 
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mer naar de woonkamer kwamen gele plek-
ken, de verf ging opnieuw bol staan en er liep 
een donkere straal van boven naar beneden 
over de muur. 
De huurster was radeloos. Dat werd nog 
erger toen ze afgelopen zomer een brief 
kreeg van Woongoed waarin stond dat alle 
woningen in haar buurt zouden worden 
gerenoveerd; overal zouden nieuwe kozijnen 
komen en dus zou ze opnieuw heel lang in de 
rotzooi komen te zitten. 
Ze zag er geen gat meer in en kwam in 
september op het spreekuur van de HVM 
met de vraag of ze die renovatie kon tegen-
houden en of de HVM er mede voor kon 

zorgen dat die lekkage nu eindelijk een keer 
echt goed verholpen zou worden. De HVM 
heeft meteen een gesprek met de opzichter 
van Woongoed en haar kunnen regelen. Dat 
gesprek vond plaats bij de huurster thuis, en 
de HVM was erbij aanwezig. De opzichter 
erkende dat de woning niet goed was opgele-
verd en hij schrok van de aanhoudende lek-
kage. Er werden ter plekke meteen afspraken 
gemaakt om de lekkage te repareren en de 
huurster heeft in overleg met de HVM een 
schadevergoeding geëist. 

De lekkage is nu eindelijk definitief ver-
holpen. Woongoed is ook akkoord gegaan 

met een schadevergoeding in de vorm van 
een korting op de huur gedurende een flink 
aantal maanden. 

De huurster heeft weer vertrouwen in 
Woongoed gekregen en ziet nu ook de ko-
mende renovatie met vertrouwen tegemoet. 
Want door die renovatie zal haar woning 
beter geïsoleerd en dus ook energiezuiniger 
worden. 

Anneke de Vries

Onderzoek naar energiebesparing en -opwekking in de Griffioen
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Hoe kun je een oudere woning laten 
voldoen aan de huidige energie-eisen? 
De energiewerkgroep van de Middel-
burgse stichting Griffioen de Wijk liet 
het onderzoeken door een student van de 
Hogeschool Zeeland. De student, Jochem 
Compiet, heeft drie verschillende huizen 
in de Van Kleffenslaan, de Hugo de Groot-
laan en in de Bomenbuurt (Kastanjelaan, 
Esdoornlaan, etc.) onderzocht met het 
doel bewoners te kunnen overtuigen van 
de mogelijkheden in hun eigen huis tot 
vermindering van het energieverbruik te 
komen. Dit zou kunnen door middel van 
de Trias Energetica-methode.

Drie stappen
De Trias Energetica-methode werkt met drie 
stappen, te weten: 
Stap 1. Verminder het energieverbruik door 
isolatie van de woning en voorlichting aan 
bewoners over energiezuinig wonen.
Stap 2. Win stroom via bronnen als bijvoor-
beeld zon en wind.
Stap 3. Gebruik energie van bronnen die 
opraken, zoals aardgas en kolen, zo slim 
mogelijk. 

Zo’n zeven jaar geleden zijn de woningen 
in de Bomenbuurt al beter geïsoleerd met 
onder andere het overal plaatsen van dubbel-
glas, maar dat is niet genoeg. De woningen 
zouden nog beter geïsoleerd moeten worden 
en er zouden ook zonnepanelen op de daken 
geplaatst moeten worden. Dit is wel meteen 
een struikelblok in de Bomenbuurt, want 
deze buurt is beschermd stadsgezicht. Be-
schermd stadsgezicht houdt in dat er aan de 
buitenkant van de woningen niet zoveel mag 
gebeuren. Toch zou dit wel te ondervangen 
zijn door de zonnepanelen dusdanig op de 
daken te zetten dat ze niet zichtbaar zijn.

Uitleg
Op de wijktafel van 8 november jl. in de 
Griffioen heeft Jochem Compiet uitleg ge-
geven over zijn onderzoek. Volgens zijn on-
derzoek zijn met een investering van 10- tot 
15 duizend euro per woning, de woningen in 
de Griffioen zo energiezuinig te maken dat 
ze nagenoeg nul-op-de-meter zijn. Nul-op-
de-meter houdt in dat er net zoveel energie 
opgewekt wordt als er verbruikt wordt. De 
investering gaat 20 tot 25 jaar mee, en in 
acht tot tien jaar is deze investering met de 

huidige energieprijzen terug te verdienen. 
Na tien jaar wordt er dus verdiend aan de 
investering. Hierdoor is de optie tot verduur-
zaming van de woningen in de Griffioen 
wellicht snel rendabel. 

Uiteraard zijn niet alle waarden hetzelfde 
voor alle huizen, maar in deze wijk lijken de 
woningen veel op elkaar. Het is voordeliger 
energiemaatregelen bij alle woningen tegelij-
kertijd te nemen. 

De uitkomst van het onderzoek van Jochem 
Compiet is voor de stichting Griffioen de 
Wijk de aanleiding hier verder mee aan de 
slag te gaan. Begin 2018 wordt een nieuwe 
bijeenkomst gepland over dit onderwerp en 
kunnen mogelijk afspraken gemaakt worden 
hoe hier verder mee aan de slag te gaan. 

Stichting Bomenbuurt



Middelburg heeft geglazuurde stenen 
straatnaambordjes. Grote kans dat u er al 
honderd keer voorbijgelopen bent zonder 
dat ze u zijn opgevallen. Vier andere steden 
in Nederland hebben soortgelijke bord-
jes: Nijmegen, Groningen, Den Bosch en 
Arnhem.

Op 12 juni 1885 levert de firma Gillet uit Pa-
rijs de gemeente Middelburg honderd “pla-
ques indicatoires de rues. Lave émaillée, grand 
feu, fond bleu caractères blancs”.* In 1886 
worden er nog eens 84 bezorgd en in 1887 
volgt een laatste levering van 66 bordjes.
Het lave émaillée waarvan de bordjes 
gemaakt worden is geen aardewerk in de 
gebruikelijke zin van het woord. Wel is het, 
heel letterlijk, werk van de aarde omdat het 
gestolde lava is. De lave werd ‒ en wordt ‒ 
in het oude vulkanische Centraal Massief 
(Frankrijk) gewonnen en laat zich makkelijk 
in plakken en op maat zagen. In 2017 heb ik 
die bordjes geïnventariseerd. Dat bleek nog 
niet zo eenvoudig omdat sommige verstopt 
zaten onder gevelverf of afgedekt waren door 
een metalen straatnaambord. Van die 250 
(of 249) bordjes zijn er nog ruim honderd 
daadwerkelijk te zien, allemaal in de binnen-
stad. Bij die inventarisatie kwam een aantal 
bijzonderheden aan het licht.

Spelling 
De gemeente Middelburg schroefde over 
een aantal van de stenen bordjes ijzeren 
geëmailleerde straatnaamborden om ver-
ouderde spelling aan het oog te onttrekken. 
Zo veranderden onder meer de Latijnsche 
Schoolstraat in Latijnse Schoolstraat, de 
Kousteenschedijk in Kousteensedijk en de 
Vischmarkt in Vismarkt. 

Verdwenen straatnamen
Er werden ook namen ‘weggemoffeld’ 
wanneer een straat een andere naam kreeg. 
Voorbeelden daarvan zijn de Sint Jorisstraat 
(de oude naam van de huidige Sint Antheu-
nisstraat), de Seislaagte en de Vischmarkt-
straat. Toch mochten op het Damplein de 
Dam Zuidzijde en de Dam Noordzijde 
blijven bestaan.
  
Monumenteren
Tijdens die inventarisatie ontstond het 
idee om, nu de gemeente Middelburg het 
niet deed, die  ‘verscholen’ bordjes tevoor-
schijn te halen, te eren. Over dit zogeheten 
monumenteren is op de website van Ruimte 
Caesuur een fotoalbum door te bladeren, zie: 
htpps://issuu.com/caesuur/docs/00-17_cae-
suur_stel_cat._jan_moekott/1?ff=true&e=17
70415/53051903.
Van dat monumenteren vermeld ik hier de 
top drie.  

1 Vismarkt Op de oude foto van de Nieuwe 
Haven die hierbij is afgedrukt is te zien wat 
er onder het bordje Vismarkt tevoorschijn 
zou komen. Begin juli 2017 is de Visch-
marktstraat, een uit Middelburg verdwenen 
straat, aan de stad ‘teruggegeven’.

2 Seislaagte Op de hoek van Klein Vlaande-
ren en de Volderijlaagte schemerde, alleen 
voor wie aandachtig keek, een stenen bordje 
door de witte gevelverf. Begin juli 2017 werd 
de verf verwijderd en is in Middelburg ook 
de Seislaagte terug in het stadsbeeld.   

3 Markt Op de gevel van café Bommel kwam 
vanachter het blikken bordje Markt het 
bordje Vlasmarkt tevoorschijn (met, voor 
wie goed kijkt, de naam van de fabrikant en 
het jaartal). 

Kleine Werfstraat 
En toen ik dacht alle bordjes wel zo’n beetje 
te hebben, dook er toch nóg een bordje op. 
Ergens tussen 1970 en 1975 maakte een 
brand het woonhuis op de hoek van het 
Arnemuidsvoetpad en de Kleine Werfstraat 
onbewoonbaar. De gemeente verkocht het 
pand aan een man met een gouden hart 
en gouden handen. Die sloopte de ruïne 
maar redde het gebakken straatnaambordje. 

Aan de metselaars die hem hielpen op die 
plek een nieuw huis te bouwen, vroeg hij 
een vakje in de gevel uit te sparen voor het 
straatnaambordje, zodat het net als elders in 
de stad vlak in de gevel zou komen te liggen. 
De metselaars vergaten die uitsparing. De 
man met het gouden hart en dito handen 
bewaarde het bordje, ook toen hij verhuisde. 

Foto Hans Overvliet

Op zaterdag 9 september 2017, Nationale 
Monumentendag, nam wethouder Aalberts 
in Ruimte Caesuur officieel dat bordje 
Kleine Werfstraat in ontvangst. Toonde de 
gemeente Middelburg, zacht gezegd, nog 
maar weinig waardering voor deze negen-
tiende-eeuwse straatnaambordjes, wethou-
der Aalberts liet weten die bordjes juist wél 
te waarderen.

Jan Moekotte

De foto’s bij dit artikel zijn, tenzij anders 
aangegeven, gemaakt door de auteur.
In het januarinummer 2018 van De Wete, 
het kwartaalblad van de Heemkundige Kring 
Walcheren, verschijnt een meer uitgebreide 
versie van dit artikel. 

*Of 99, want over de eerste leverantie van honderd 

bordjes ontstaat in de correspondentie verwarring; het 

zouden er volgens de fabrikant maar 99 geweest zijn.

Gebakken straatnaambordjes 
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Gezicht op de Nieuwe Haven te Middelburg, 
ca. 1890. Rechts de hoek met de Vismarkt. 
(Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia Illustrata 
Prentbriefkaarten, inv.nr. 2445)



Opknapbeurt 
“weer haalbaar” 
De grote opknapbeurt van 
winkelcentrum Dauwendaele 
gaat mogelijk toch door, aldus 
Ab de Visser. De voorzitter van de 
Vereniging van Eigenaren denkt 
dat in 2019 de bouwvakkers aan 
de slag kunnen. 

De Visser is weer positief als het 
gaat om de toekomst van het 
winkelcentrum in de Middelburgse 
wijk Dauwendaele waar veertig 
procent van de winkels leeg staat. 
De ondernemers maken al elf 
jaar plannen om het gedateerde 
centrum op te knappen. Begin dit 
jaar presenteerden ze een plan 
inclusief de bouw van 69 apparte-
menten. Een half jaar later bleek 
het toch niet haalbaar omdat 
enkele eigenaren dwars lagen. De 
Visser vertelt dat ze nu toch bereid 
zijn te verkopen. Hij wijst naar de 
gemeente en de projectontwik-
kelaar die veel energie staken in 
het overhalen van hen. “Dankzij 
hun inzet willen ze nu voor een 
normale prijs verkopen.” Hij geeft 
ook aan dat er nog enkele details 
moeten worden geregeld. “Maar 
dat zijn geen struikelblokken.” 
De bouw van de appartementen 
is geschrapt. Volgens De Visser 
maakten die het plan onnodig 
duur. “Want we moesten door die 
69 woningen extra ruimte kopen 
voor parkeerplaatsen.” De Visser 

verwacht dat in januari alles rond 
is zodat vervolgens de plannen 
daadwerkelijk worden uitgewerkt. 
In het vernieuwde winkelcen-
trum komt onder andere ook een 
tweede supermarkt, een discoun-
ter. “Dat is nodig om te toeloop 
van klanten te bevorderen.” 
(PZC, 17 november 2017)

Hulp bij sociale
problemen 
Woongoed Middelburg gaat 
huurders helpen als ze sociale pro-
blemen hebben. De corporatie ziet 
dat de komende vier jaar als een 
nieuwe taak om het samenleven 
in wijken te verbeteren. Woongoed 
kondigt dit aan in het nieuwe 
ondernemingsplan. 
Woongoed werkt al samen met 
zorgloket Porthos en Orionis 
Walcheren (sociale dienst, sociale 
werkvoorziening en kredietbank) 
bij het heel vroeg ontdekken van 
huurachterstanden. De organi-
saties helpen huurders om de 
problemen klein te houden. Zo’n 
zelfde aanpak staat Woongoed 
voor ogen om sociale problemen 
vroegtijdig te ontdekken en op te 
lossen. 
In het nieuwe ondernemingsplan 
- met de titel ‘Ertoe doen’- geeft 
Woongoed zichzelf vier opdrach-
ten. De corporatie wil groener, 
opener, socialer en actiever 
worden. Actiever betekent dat 

Woongoed meer zal overleggen 
met huurders over plannen die er 
zijn. Dat sluit ook aan bij ‘opener’. 
Behalve evaluaties van projecten, 
klantenpanels en klanttevreden-
heidsonderzoeken komen er ook 
online panels voor klanten en 
maatschappelijke partners. 
‘Groener’ staat voor de taak om 
de huurhuizen de komende vier 
jaar energiezuiniger te maken. In 
2021 moeten ze gemiddeld het 
energielabel B hebben. Woongoed 
gaat tegelijkertijd onderzoeken 
hoe het hele bezit van zesduizend 
huizen CO2-neutraal gemaakt 
kan worden. In 2018 wordt een 
proefproject uitgevoerd om huizen 
CO2-neutraal te maken. Ook komt 
er een proef met zonnepanelen 
op appartementencomplexen. 
Dat past bij het streven om als 
woningcorporatie met de huurders 
collectief energie op te wekken. 
(PZC, 13 november 2017)

Recordhoogte 
huurprijzen 
De huurprijzen in de vrije sector 
zijn in Zeeland flink gestegen ten 
opzichte van hetzelfde kwar-
taal van vorig jaar. Dat blijkt uit 
onderzoek van online huurwoning-
aanbieder Pararius. Zeeland scoort 
na Flevoland het hoogst met een 
huurprijsstijging van meer dan tien 
procent. 
Elk kwartaal analyseert Pararius de 
gemiddelde vierkantemeterprijzen 
voor huurwoningen in de vrije sec-
tor, op basis van zijn eigen data-
base. Randstadprovincies zijn nog 
altijd het duurst: in Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht betaalden 
nieuwe huurders het afgelopen 
kwartaal opnieuw het meest per 
vierkante meter per maand. Ook in 
Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, 
Gelderland en Flevoland bereik-
ten de huurprijzen voor nieuwe 
huurders een recordhoogte.
Dat de druk op de woningmarkt 
groot is, is ook op pararius.nl 
zichtbaar. Het aantal woningzoe-

kenden is het afgelopen kwartaal 
flink toegenomen ten opzichte 
van het kwartaal daarvoor. Ruim 
40 duizend woningzoekenden 
stonden in het derde kwartaal van 
2017 ingeschreven, tegenover 24 
duizend in het tweede kwartaal. 
(PZC, 15 november 2017)

Studie Walcherse
woningmarkt 
Een onafhankelijk deskundig 
onderzoeker/adviseur zal de 
woningmarkt op Walcheren door-
lichten en daar de drie Walcherse 
gemeentebesturen en het provin-
ciebestuur over adviseren. 
Dat is besloten tijden een recente 
bijeenkomst van leden van de col-
leges van B en W van Middelburg, 
Veere en Vlissingen en het College 
van Gedeputeerde Staten. Daar 
werd gesproken over het lopende 
proces om te komen tot gezamen-
lijke regionale woningmarktafspra-
ken op Walcheren. 
De colleges hebben afgesproken 
om gezamenlijk op korte termijn 
een onafhankelijk onderzoeker 
aan te trekken. Het is de bedoeling 
dit onderzoek zo spoedig mogelijk 
te starten. De gemeenten en de 
provincie bereiden de aanpak op 
korte termijn gezamenlijk verder 
voor. 
De gemeenten op Walcheren zijn 
al geruime tijd verdeeld over de 
woningbouw op Walcheren. Met 
name de strijd van de gemeenten 
Vlissingen en Middelburg over 
de plannen van de laatste om 
de nieuwe woonwijk Essenvelt 
te bouwen, laait de laatste tijd 
regelmatig op. 
(PZC, 10 november 2017)
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Gewoon zonder gas 
Aardgasvrij bouwen begint de 
norm te worden in Zeeland. Drie 
van de vier grootste gemeenten 
van Zeeland, te weten Middelburg, 
Vlissingen en Goes zien in hun 
plannen af van de aanleg van 
aardgasleidingen. De gemeenten 
Kapelle, Schouwen-Duiveland, 
Veere en Noord-Beveland bouwen 
grote woningbouwprojecten aard-
gasvrij. In de grootste gemeente 
van Zeeland, Terneuzen, wordt 
volgens een woordvoerder hier na-
tuurlijk wel over gesproken, maar 
zijn er nog geen concrete plannen 
voor grote nieuwbouwprojecten 
zonder aardgas. Enkele wijken van 
Vlissingen kennen al sinds de jaren 
tachtig collectieve stadsverwar-
ming. Echt aardgasvrij is dit niet 
want de warmte komt van een met 
gas gestookt warmtekrachtstation. 
In de woningen zelf is echter geen 
gasaansluiting. 
In de nieuwe aardgasvrije wo-
ningen vindt verwarming veelal 
plaats óf volledig elektrisch óf 
met aard- of luchtwarmtepomp 
aangevuld met elektriciteit. Door 
de woningen goed te isoleren en 
slimme ventilatie toe te passen is 
er ook veel minder energie nodig 
voor een aangename temperatuur 
in huis. De gemeente Goes besloot 
eerder al in principe nieuwe 
woonwijken niet meer van gas te 
voorzien. Het gaat om de wijken 
Mannee en Aria en onder meer 
200 woningen in Goes-West, 80 in 
Goese Diep en 110 appartementen 
in Westerschans-Zuid en 80 aan 
het Hollandiaplein. Middelburg 
legt in Rittenburg nog wel gas 
aan, maar in het plan Essenvelt 
(300 à 400 woningen) niet meer. 
In Vlissingen komen in Claverveld 
(150 woningen) en een deel van 
het Scheldekwartier geen gaslei-
dingen. Voor Souburg-Noord (330 
woningen) was eerder al besloten 
geen aardgasleiding aan te leg-
gen. Kapelle bouwt uitbreidings-
plan Zuidhoek 3 (140 woningen) 

zonder gasleidingen en hetzelfde 
geldt voor het overgrote deel van 
woningbouwplan Poortambacht 
11 (128 woningen) in Zierikzee. 
Het gaat in totaal om vele honder-
den woningen. 
De gemeente Veere wil in het 
Singelgebied in Domburg zo’n 100 
woningen all-electric bouwen. 
In Grijpskerke wordt de tweede 
fase (13 woningen) van het 
energieneutrale wijk Nimmerdor 
uitgevoerd. Noord-Beveland heeft 
de wijk Natuurlijk Wissenkerke 
(54 woningen). Ook in andere 
gemeenten zijn soortgelijke klein-
schaliger gasvrije projecten, zoals 
45 aardgasvrije woningen in de 
Janseniuslaan in Hulst. 
Zeeland lijkt hiermee nu al te 
voldoen aan de afspraak in het 
regeerakkoord van het nieuwe 
kabinet-Rutte III. Daarin staat: 
“Aan het eind van de kabinetspe-
riode zullen nieuwe woningen en 
andere nieuwe gebouwen in de 
regel niet meer op gas verwarmd 
worden.” 
Begin dit jaar sloten de gemeenten 
het Zeeuws Energieakkoord met 
een groot aantal partijen uit het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Het 
streven is om in 2045 Zeeland van 
het gas af te hebben. De grootste 
opgave is het geschikt maken van 
bestaande woningen voor een 
toekomst zonder aardgas. Elke 
nieuwbouwwoning die nu nog 
wordt voorzien van gas zal binnen 
een kleine dertig jaar alsnog moe-
ten worden omgebouwd. 
(PZC, 20 november 2017) 

Studentencomplex
Kanaalweg 
Woongoed Middelburg wil rond de 
zomer van 2020 123 studentenwo-
ningen bouwen aan de Kanaalweg 
in Middelburg. Ze worden verdeeld 
over drie gebouwen. Woongoed 
speelt hiermee in op de verhuizing 
van enkele opleidingen van de 
HZ University of Applied Sciences 

naar Middelburg. Dat maken 
burgemeester en wethouders, die 
de bouw van studentenhuisvesting 
mogelijk willen maken, dinsdag 
bekend. “Nu het hoger onder-
wijs in Middelburg en Vlissingen 
versterkt wordt en er als gevolg 
daarvan ook meer studenten in 
Middelburg gaan studeren, bieden 
we hen ook graag ook in onze 
stad onderdak”, aldus wethouder 
Johan Aalberts. De Kanaalweg is 
volgens hem de ideale locatie. “Op 
loopafstand van de binnenstad, de 
HZ én het openbaar vervoer.” 
De gemeente Middelburg wil de 
grond aan de Kanaalweg, die tot 
nu toe in beeld was als kantoor-
locatie, verkopen aan Woongoed. 
Hier is op hoofdlijnen overeen-
stemming over. 
In de gebouwen is plek voor 
maximaal 246 studenten. Daar-
naast komt er een parkeerkelder 
voor ruim vijftig auto’s en circa 
250 parkeerplaatsen voor fietsen. 
Architect is Taco Tuinhof van 
Architectenbureau Rothuizen uit 
Middelburg. 
(PZC, 24 oktober 2017)

Niet te betalen 
Huurwoningen in de vrije sector 
zijn voor veel huishoudens met 
een middeninkomen niet betaal-
baar. Dit geldt met name voor 
mensen met een lager middenin-
komen. Zij lopen het risico tussen 
wal en schip te raken: ze komen 
niet aan een huis in de sociale 
sector maar kunnen ook geen 
woning kopen. Dit concludeert het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) in de studie ‘Middeninko-
mens op de woningmarkt. Ruimte 
op een krap speelveld’. 

Volgens het onderzoek kan zo’n 
28 procent van de middeninko-
mens geen maandelijkse huur van 
700 euro of meer betalen. Het 
gaat om ongeveer 425 duizend 
huishoudens die veelal minder dan 
39 duizend euro bruto per jaar 
binnenkrijgen. Het aanbod aan 
toegankelijke huurwoningen is 
voor hen beperkt.
De overheidsdenktank heeft ook 
gekeken naar scheefwoners. Dat 
zijn mensen die in een sociale 
huurwoning wonen, maar op basis 
van hun inkomen eigenlijk in de 
vrije sector moeten zitten. De stu-
die laat zien dat maar 56 procent 
van de scheefwonende midden-
inkomens in staat is om de huur 
voor een huis in de vrije sector op 
te brengen. 
De problemen op de huurmarkt 
spelen al langer. Daarnaast is 
het voor starters de laatste tijd 
een stuk lastiger geworden om 
op de koopmarkt een betaal-
baar onderkomen te vinden. Het 
nieuwe kabinet zou daarom extra 
maatregelen moeten nemen, stelt 
het PBL. Een van de voorstellen 
is verlenging van de verruimde 
toewijzingsmogelijkheden in de 
socialehuursector. Dat kan mid-
deninkomens weer helpen om zich 
op korte termijn al vrijer op de 
huurmarkt te bewegen. 
Volgens de denktank staan er in 
het regeerakkoord wel maatre-
gelen die de speelruimte op de 
huurmarkt wat kunnen vergroten. 
Maar die hebben waarschijnlijk 
pas op termijn effect. Ook mid-
deninkomens die niet kunnen of 
willen kopen worden nog weinig 
geholpen, aldus het PBL. 
(PZC, 13 november 2017)
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UIT DE PERS



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.

Gillis
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De fik d’r in

GILLIS VAN ’T TORENTJE

Het gebeurde een paar weken geleden, op een zater-
dagmiddag. Vanuit mijn torenkamertje zag ik rook 
kringelen uit het dak van een huis op de hoek van het 
Keldermansstraatje en de Burggang. Even later sloegen 
vlammen uit een van de ramen. De brandweer was 
er snel bij, want dit was duidelijk een geval van groot 
alarm. Er moesten dranghekken geplaatst worden want 
het zag zwart van het volk. Het werd een uitslaande 
brand, maar de brandweer kon gelukkig voorkomen 
dat het vuur oversloeg naar de bebouwing eromheen. 
Stel je voor: het bejaardencentrum Willibrord staat er 
pal naast. Het vuur was uiteindelijk binnen een halfuur 
geblust. Nu staat het pand er nog troostelozer bij dan 
daarvoor, met een zwartgeblakerde gevel en dichtgetim-
merde ramen.
Hoe kon dit nu toch gebeuren? Het pand stond al jaren 
leeg, en dan vliegt het op een drukke zaterdag zomaar 
in de fik. We moeten maar aannemen dat de stroom in 
het pand was afgesloten, zodat kortsluiting de oorzaak 
niet kan zijn geweest. Het portaal achter de voordeur 
lag vol met troep, zo werd mij verteld. Door de brieven-
bus was jarenlang van alles naar binnen gegooid, en dat 
is natuurlijk vragen om ellende. Maar het blijft vreemd 
dat er op klaarlichte dag zomaar een brand uitbreekt.
Waarom stond dat pand zo lang leeg? Wie laat zo’n 
mooie stadswoning nou zo verkommeren? Het was een 
leuk optrekje, zo midden in de stad, met een ommuurde 
tuin, waarschijnlijk in of vlak na de oorlog gebouwd. 
Degelijk ook. Dat het onbewoonbaar zou zijn, is nogal 
onwaarschijnlijk. Is het misschien een erfeniskwestie? 
Speculatie?
In de jaren zestig van de vorige eeuw was leegstand 
een min of meer normaal verschijnsel. Toen werden 
hele stadswijken aan hun lot overgelaten. Het was in 
Middelburg zo erg dat men zelfs geen geld wenste te 
besteden aan de afbraak ervan. Af en toe brandde er een 
krot af, soms een heel rijtje krotten. Dat kwam dan wel 

zo goed uit. Pas rond 1970 kwam het gemeentebestuur 
tot het inzicht dat renovatie en restauratie de voorkeur 
verdienden. In 1975 was Middelburg voorbeeldstad in 
het kader van het Monumentenjaar en sindsdien is de 
oude binnenstad een toeristische trekpleister.
Vanuit mijn uitkijkpost zie ik de laatste jaren echter 
steeds meer panden leegstaan. Boven winkels bijvoor-
beeld. Dat is weleens erger geweest, maar nog altijd 
staan er te veel bovenwoningen in de binnenstad leeg. 
Loop ’s avonds maar eens door de Lange Delft of de 
Langeviele en kijk maar omhoog. Hier en daar brandt 
licht, en dat is heel vaak ook nog ‘schone schijn’: het lijkt 
alleen maar alsof er iemand woont. Het is een dooie 
boel. Ook dit soort panden staat vaak te verkrotten. 
Op de Dam staat zo’n bouwval; de benedenverdieping 
is volop in gebruik, maar daarboven vliegen de duiven 
in en uit en zijn delen van de dakgoot weggevallen. 
Ook een paar voormalige horecapanden aan de Dam 
verkeren in een deplorabele staat. In een andere winkel-
straat is een grote bovenwoning een tijdlang in gebruik 
geweest als wietkwekerij. Twee afgewezen asielzoekers 
waren belast met de ‘bewaking’ van deze business. Het 
stadsbestuur noch de politie heeft hier ooit weet van 
gehad, maar iedereen weet dat er regelmatig wietkweke-
rijen worden opgerold, ook in onze mooie binnenstad. 
En iedereen weet dat de kans dat zo’n kwekerij in de 
hens vliegt levensgroot is.
Het verbrande huis op de hoek van het Keldermans-
straatje en de Burggang zal geen wietkwekerij geher-
bergd hebben. Daarvoor ligt het te veel in het zicht. 
Maar er zijn steeds meer duistere optrekjes die zomaar 
in de fik kunnen vliegen, en er zijn steeds meer lieden 
die daar belang bij kunnen hebben. Huizen zijn om in 
te wonen. Zullen we daar maar weer een gewoonte van 
maken?

Gillis
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