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De voorgeschiedenis
Het maart-/aprilnummer van HVM-Nieuws 
van vorig jaar opende met de kop “Wat 
moeten we nu?” Die kop was tegelijk het 
hoofdonderwerp van de jaarvergadering van 
vorig jaar. Waar gaan we naartoe? Wat is het 
toekomstbeeld van de HVM? Hoe betrek-
ken we onze achterban beter? Dat waren de 
zaken die centraal stonden. Aanleiding was 
de discussie die eind 2016, begin 2017 was 

ontstaan met Woongoed Middelburg over de 
toekomst van de vereniging. Woongoed was 
niet tevreden over het functioneren van de 
HVM en had zorgen over de continuïteit van 
onze organisatie. Als gevolg van maatschap-
pelijke ontwikkelingen is volgens Woongoed 
de verenigingsvorm voor overkoepelende 
huurdersorganisaties achterhaald en kan beter 
overgeschakeld worden op de stichtingsvorm.

(Lees verder op pagina 2)

De verhouding tussen de HVM en Woongoed
Het schuurt in de relatie tussen de Huurdersvereniging Middelburg 
en de woningcorporatie Woongoed Middelburg. Er zijn wezenlijke 
verschillen van inzicht. Voor de HVM heeft een en ander intussen
geleid tot financiële consequenties. Opnieuw staan we voor de vraag:  
Hoe moeten we verder? 

AFKOELING
OF

OPWARMING?

Kom naar de 

jaarvergadering

op 23 april...!
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AFKOELING OF OPWARMING?

Onvrede
De HVM heeft hier destijds niet mee inge-
stemd. De verenigingsvorm heeft vanwege 
betrokkenheid van huurders en onafhanke-
lijkheid de voorkeur. En we gaan daarmee 
door zolang het kan, was de stelling van het 
bestuur. Woongoed heeft zich hierbij destijds 
neergelegd, zij het enigszins morrend. Al 
met al was er veel overhoop gehaald, maar 
nadat de stofwolken waren neergedwarreld, 
bleek er veel bij het oude gebleven. En dat 
vonden wij van de HVM prima. Niettemin 
bleek afgelopen jaar de onvrede over en weer 
ondergronds toch door te woekeren. In het 
periodieke overleg met de HVM was sprake 
van een verkoeling en een meer formele 
opstelling van de kant van Woongoed. 

Verwachtingen
In december en januari jongstleden hebben we 
een apart overleg gehad met het doel de onder-
linge verhoudingen te verbeteren. We hebben 
onze verwachtingen over en weer gedeeld en 
weten in elk geval beter waar die verschillend 
zijn. Het betreft in hoofdlijn de volgende zaken.
l Individuele belangenbehartiging en 
ondersteuning van bewonersgroepen zijn 
geen activiteiten die Woongoed van de HVM 
verwacht. Wij zijn het daarmee oneens en 
beschouwen die werkzaamheden als een 
onmisbaar onderdeel van het werk van de 
HVM. Individuele huurdersproblemen blij-
ken geregeld een breder karakter te hebben 
en vormen zo een basis voor de beleidsin-
breng van de HVM. Huurders worden vooral 
lid van de HVM vanwege die individuele 
belangenbehartiging. Zij rekenen op deze 
dienstverlening. 

l De HVM zou volgens Woongoed meer 
beleidsinbreng moeten hebben en beleidson-
derwerpen actief agenderen. Wij bestrijden 
dat onze inbreng op het gebied van huur-
beleid tekortschiet. In de afgelopen jaren 
hebben we volwaardig meegedraaid  bij het 
formuleren van prestatieopgaven en het ad-
viseren over allerlei huurderszaken. We zijn 
van mening dat Woongoed te hoge eisen stelt 
aan onze vereniging en te weinig rekening 
houdt met het feit dat we een vrijwilligersor-
ganisatie zijn met slechts een ‘halve’ mede-
werker in dienst. Dat geeft beperkingen.
l Voor een goede standpuntbepaling van 
de HVM is naar de mening van Woongoed 
een verbinding met een brede achterban 
noodzakelijk, en die is nu onvoldoende. 
Wij hebben daar tegenin gebracht dat we 
een verenigingsblad hebben, een digitaal 
platform dat we geregeld raadplegen, enkele 
themagroepen en dat we daarnaast enkele 
bijeenkomsten per jaar beleggen. Met onze 
kleine organisatie zit er niet veel meer in. En 
wij weten één ding zeker: een stichting huur-
dersbelangen Middelburg zal op het vlak van 
raadpleging van de huurdersachterban er 
helemaal niets van terechtbrengen. 
l Een zwak of te verbeteren punt is volgens 
Woongoed de representativiteit en conti-
nuïteit van het HVM-bestuur. Dat zien wij 
zelf ook. Slechts de helft van het bestuur is 
huurder en volgens de wet klopt dat niet. 
Maar iedereen die een beetje meeleeft met 
onze vereniging weet hoe moeilijk het is om 
voldoende bestuursleden te krijgen. Op onze 
jaarvergadering van 23 april a.s. zal dit helaas 
wederom voelbaar zijn.
l Er zijn nog wel wat kritiekpunten met 
betrekking tot de praktijk van alledag, die we 

hier niet gaan doornemen. Alles overziend 
constateren wij aanzienlijke verschillen 
in verwachtingen en visie en ervaren we 
een vrij formele opstelling van Woongoed 
richting HVM. Daarbij wordt de HVM, naar 
onze waarneming, bij de ondersteuning van 
individuele huurders en bewonerscommis-
sies steeds meer naar de zijlijn gedrukt. 

Wat brengt de toekomst?
Of het weten waarover je het oneens bent 
voldoende is om de verkoeling aan de 
overlegtafel weg te nemen, lijkt de vraag. De 
tijd zal het leren. Wat in elk geval daar niet 
aan helpt is de financiële wurggreep waarin 
Woongoed de HVM met ingang van 2018 
heeft genomen. Want eind 2017 gebeurde 
waar we vooraf al bang voor waren: we 
kregen een forse financiële (straf)korting aan 
de broek van 25 procent. Volgens Woongoed 
is dit meer in overeenstemming met de bij-
dragen die andere woningcorporaties in de 
regio verstrekken aan huurdersorganisaties. 
In het artikel op pagina 5 en 6 wordt uitge-
breid toegelicht hoe het zit met bijdragen van 
woningcorporaties, de financiële situatie van 
de HVM en het toekomstperspectief. 
Qua weer gaan we de komende maanden 
naar hogere temperaturen. Hopelijk kan dat 
weerbeeld worden doorgetrokken naar onze 
relatie met Woongoed. Een eerste opstap 
was op 19 maart met het door Woongoed en 
HVM georganiseerde ontbijtdebat met de 
Middelburgse politieke partijen, zie onder 
Uit de pers (pag. 9).

Nico Oskam, wnd. voorzitter
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U bent van harte welkom op de jaarvergadering van
de HVM op maandag 23 april aanstaande in wijkcen-
trum Hof van Buren, Oranjelaan 19 in de wijk Nieuw-
Middelburg. Om 19.15 uur inloop met koffie/thee.
De vergadering begint klokslag 19.45 uur en eindigt 
om 21.45 uur. 

Het eerste deel van de jaarvergadering is het huishoudelijk gedeelte, 
wat gaat over allerlei verenigingszaken. Na de pauze zal architect 
Ineke Hulshof een presentatie geven over het (creatief) renoveren van 
oude wijken met sociale huurwoningen.  

Agenda

l	 Huishoudelijk gedeelte (19.45 - 20.45 uur)
1. Opening 
2. Mededelingen
3. Verslag Jaarvergadering 19 april 2017* 
 (journalistiek verslag in HVM-Nieuws nr. 2, 2017)
4. Jaarverslag 2017* en bestuursverantwoording
 We lopen de belangrijkste zaken aan de hand van het verslag in de 

vergadering door. Zie ook het verkort jaarverslag op pagina 4. Met 
in elk geval aandacht voor de verhouding tussen HVM en Woon-
goed Middelburg (zie artikel pagina 1 en 2) en huurverhoging 
2018 (zie artikel pagina 6 en 7).

5. Jaarrekening 2017*
 Zie voor toelichting bij de punten 5 en 6 van deze agenda het arti-

kel ‘Donkere wolken’ (pagina 5 en 6). 
6. Begroting 2018*
7. Vaststelling contributie 2019
 Voorstel: handhaven op 12 euro per jaar. 
8. Bestuurssamenstelling en -verkiezing
 De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
 ‒ Nico Oskam, voorzitter ad interim, secretaris
 ‒ José Joosen, vice-voorzitter
 – Nellie de Bont, penningmeester
 – Sanne Kruyskamp, lid
 Voor Nico Oskam loopt zijn tweede bestuurstermijn van vier jaar 

af. Na acht jaar bestuur wil hij, zoals in de vorige jaarvergadering 
al gemeld, stoppen en geen herbenoeming. Er is dus een vacature 
voor de functie van voorzitter en secretaris. Ter vergadering zal 
medegedeeld worden hoe de vervanging zal worden geregeld.

 Tot onze spijt heeft Sanne Kruyskamp eind maart te kennen gege-
ven als bestuurslid te stoppen, door haar als volgt toegelicht:

 "Na al langer intern beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij 
terug moet trekken als bestuurslid van de HVM. Dit gaat me allereerst 
heel erg aan het hart, omdat ik vind dat de HVM goede zaken verricht en 
klaar staat voor huurders. Het is echter zo dat ik mijn inzet voor de huur-
dersvereniging niet goed kan combineren met het alleenstaand moeder-
schap vanwege vergadertijden. Daarnaast is de houding van Woongoed 
jegens de HVM mij zo in de koude kleren gaan zitten dat ik het niet meer 
kan opbrengen. Natuurlijk wens ik het bestuur van de HVM alle sterkte 
in de strijd en zal ik haar bewegingen als lid met interesse blijven volgen".

9. Rondvraag

l	 Pauze (20.45 - 21.00 uur)

l	 Presentatie door architect Ineke Hulshof
 over renoveren oude sociale wijken (21.00 - 21.45 uur)
Ineke Hulshof heeft zeer veel ervaring met het opknappen van oude 
wijken met sociale huurwoningen. Overal in het land, maar ook in 
Middelburg. De renovatie van Nieuw-Middelburg en Havendijkstraat 
e.o. heeft onder haar supervisie plaatsgevonden. Nu staan de wonin-
gen rondom Poelendaeleweg en Langevieleweg, de zogenoemde Paul 
Briët-woningen, voor haar op de rol. Het komend jaar zal zij voor 
deze wijk renovatieplannen ontwikkelen.
Ineke Hulshof is zeer deskundig, enthousiasmerend en aanstekelijk in 
haar presentatie. U zult zich niet vervelen.

*Alle vergaderstukken zijn vanaf 9 april te vinden op www.hvm-middelburg.nl
Desgewenst op te vragen en ter vergadering beschikbaar.

Maandagavond 23 april, Hof van Buren 

JAARVERGADERING 2018
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Jaarverslag in het kort

Perikelen
Het jaar 2017 is voor de HVM een roerig jaar 
geweest. In het artikel over de verhouding 
tussen de HVM en Woongoed op pagina 1 
en 2 van deze editie van HVM-Nieuws wordt 
op dit onderwerp ingegaan. In dit verkorte 
jaarverslag doen we dat daarom maar zeer 
beperkt. 

Adviezen HVM 
Het bestuur van de HVM heeft in 2017 
adviezen gegeven over huurverhoging, 
sloopreglement, het ondernemingsplan en 
het jaarlijkse ‘bod’ van Woongoed. 

Ledental en achterbanraadpleging
Het ledental van de HVM is in 2017 licht 
gedaald van 926 naar 922 leden. 
Van bijna 400 leden hebben we e-mailadres-
sen. Via deze groep en via ons kwartaalblad 
HVM-Nieuws hebben we in 2017 achter-
banraadpleging gedaan over o.a. het plan 
van Woongoed een eigen stichting huur-
dersbelangen op te richten, de jaarlijkse 
huurverhoging, Zuidwestwonen, evaluatie 
bewonersparticipatie, het jaarlijkse ‘bod’ van 
Woongoed en het ondernemingsplan van 
Woongoed.  
Wat een stichting huurdersbelangen betreft, 
waren de HVM-leden begin 2017 duidelijk: 
de HVM moet een onafhankelijke huur-
dersvereniging blijven. De huurders van 
Woongoed vinden het ondernemingsplan 
van Woongoed waarin zij onder andere 
aangeeft de communicatie met de huurders 
te verbeteren, hoopgevend, want hier zijn 
veel klachten over. 
We hebben de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden en hebben in het najaar een avond 
georganiseerd voor bewonerscommissies en 
een avond voor huurders. Zowel de ledenver-
gadering als de twee avonden in het najaar 
waren goed bezocht. Een bijeenkomst die we 
organiseerden samen met Zeeuwind en de 
gemeente Middelburg, over de postcoderoos, 
werd helaas niet goed bezocht. 

De achterbanraadpleging heeft in 2017 via 
het e-mailadressenbestand vaker plaatsge-
vonden dan voorheen. We constateren hier-
bij wel dat de respons via de e-mail mager 
blijft. De respons op de bewonerscommissie- 
en de huurdersbijeenkomst was goed. 

Bewonerscommissies
In 2017 is het aantal bewonerscommissies 
met drie nieuwe uitgebreid, te weten: Ol-
menhof, Langevieleweg e.o. (de zogenoemde 
Paul-Briëtwoningen) en de J.A. van de Per-
restraat. Al deze drie bewonerscommissies 
zijn op initiatief van bewoners en met hulp 
van de HVM tot stand gekomen. Hiermee is 
het aantal bewonerscommissies van Woon-
goed uitgebreid van 9 naar 12. 

Spreekuur 
In 2017 zijn er 318 telefoontjes, 2322 e-mails 
en 168 bezoekers bij het spreekuur binnen-
gekomen.
De onderwerpen waarmee huurders het 
spreekuur benaderden, zijn klachten over 
communicatie, onderhoud, oplevering 
woning, overlastaanpak, huurverhoging, 
Zuidwestwonen, beheer Villex. Al deze 
onderwerpen zijn met Woongoed besproken. 

Pilot energiebesparing 
De HVM heeft in 2017 geparticipeerd in een 
pilot energiebesparing met de Woonbond. 
Dankzij deze pilot hebben we beter inzicht 
gekregen in het beleid van Woongoed, dat 
tot 2017 op energiegebied terughoudend 
was, en uitleg gekregen over te ondernemen 
stappen naar de routekaart energieneutraal 
die Woongoed in 2018 moet maken. 

Tot slot
Deze korte terugblik begon met de constate-
ring dat 2017 voor de HVM een roerig jaar 
is geweest. De verhouding met Woongoed 
is verscherpt en Woongoed heeft aan het 
begin van het jaar eisen gesteld: de achterban 
moest verbreed worden en het actieve kader 
vergroot. Hebben we hieraan voldaan? 
Het ledental is stabiel gebleven, de ach-
terbanraadpleging is uitgebreid. Door de 
uitbreiding van bewonerscommissies en de 
uitbreiding van achterbanraadpleging is het 
actieve kader in de vereniging vergroot. Dit 
heeft nog niet tot uitbreiding van het bestuur 
geleid, want dat heeft meer tijd nodig. 
We hebben vorderingen gemaakt, maar we 
zijn er zeker nog niet. Het actieve kader van 
de vereniging kan verder uitgebreid worden 
en de uitbreiding van het bestuur zal in 2018 
echt moeten plaatsvinden. 

Het HVM-bestuur

DE HVM IN 2017

Anneke de Vries, spreekuur

Postcoderoos-project draait op zonneparken
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Woongoed, van suikeroom tot Dagobert Duck

Wanneer er in een verenigingsblad een arti-
kel gewijd wordt aan het verenigingsbudget, 
dan is dat meestal geen positief nieuws. Zo 
ook nu. Want dat het de komende jaren 
moeilijk zou worden het boekjaar positief 
af te sluiten, dat was al eerder bekend. Een 
terugkerend jaarlijks tekort van enkele 
duizenden euro’s werd voorspeld. Vanwege 
onze ruime reserve zouden we daar de 
eerstkomende jaren niet direct door in de 
problemen komen. Door nieuwe ontwik-
kelingen is de situatie echter dramatisch 
verslechterd.  

Jaarrekening 2017   
We sluiten het jaar 2017 af met een tekort 
van ca. 5.500 euro (ten tijde van het opma-
ken van dit artikel was de jaarrekening in 
voorbereiding en het eindbedrag niet tot 
achter de komma bekend). Dat komt niet 
onverwacht en was in de begroting reeds 
voorzien. Het grootste deel van het tekort 
heeft te maken met extra uitgaven (4.500 
euro) voor het inschakelen van een adviseur 
van de Woonbond bij de evaluatie van de 
afspraken tussen HVM en Woongoed. 
  
Begroting 2018
Op 19 december 2017 werden we in een 
gesprek met Woongoed geconfronteerd met 
een korting op hun bijdrage aan de HVM 
voor 2018 met 25 procent. Dat betekent dat 
hun bijdrage van 81.500 daalt naar 61.400 
euro. We hebben daar toen uiteraard direct 
protest tegen aangetekend, omdat naar onze 
mening zowel de korting als het extreem 
late tijdstip van aankondiging als bestuurlijk 
onbehoorlijk zijn te bestempelen. Dat te late 
tijdstip erkende Woongoed en daarom heeft 
ze besloten de korting pas per 1 juli 2018 te 
laten ingaan. In plaats van 20.000 euro gaan 
we er in 2018 dus ‘maar’ 10.000 euro op ach-
teruit. Maar in 2019 krijgen we waarschijn-
lijk wel de volle mep, tenzij we daar dit jaar 
nog verandering in kunnen brengen.  
Woongoed motiveert de korting met het 
argument dat hun bijdrage zo meer in over-
eenstemming is met wat andere woningcor-
poraties in de regio doen. Dat kan zo zijn, 
maar het geldt niet voor Woningbouwver-
eniging Arnemuiden, die 12 euro per woning 
bijdraagt aan de HVM, terwijl Woongoed op 
een kleine 10 euro per woning komt. 

Het is geen strafkorting voor eigenwijsheid 
van de HVM (niet akkoord gaan met stich-
ting huurdersbelangen), zegt Woongoed. Het 
geeft gemengde gevoelens, want Woongoed 
neemt plotseling een geheel andere houding 
aan dan in eerdere jaren. 

Historie
In 2010 zat de HVM door onvoldoende 
financiële controle plotseling met een 
tekort van 20.000 euro in de jaarrekening. 
Woongoed verstrekte een lening voor het 
dichten van dit gat. Ook schroefde ze haar 
bijdrage op naar 90.000 euro per jaar met 
daar bovenop in 2011 en 2012 10.000 euro 
extra per jaar voor aflossing van de lening. 
Een ruimhartige opstelling, waarvoor wij 
nog altijd waardering hebben. 
Vanaf 2014 is het bedrag enkele jaren ach-
tereen gekort met 3 procent om in de pas te 
lopen met de kostenreductie van Woongoed 
op haar eigen organisatie. Zo zijn we in 
2017 gekomen op een jaarlijkse bijdrage van 
81.500 euro. Gelet op het feit dat we sinds de 
verhoging van de bijdrage van Woongoed
een behoorlijke reserve hebben kunnen 
opbouwen, is een bedrag van ruim 80.000 
euro als reëel te beschouwen. We hoopten 
dat bedrag ook de komende jaren te kunnen 
aanhouden. Maar dat past helaas niet in de 
plannen van Woongoed. Zij transformeert, 
gechargeerd gesteld, van suikeroom tot een 
Dagobert Duck (gierig en rijk).

Tegen de stroom in
Woongoed was in de afgelopen jaren een ro-
yale subsidiënt van de HVM, zo kunnen wij 
constateren en daar zijn we haar erkentelijk 
voor. Door die opstelling was het voor de 
HVM mogelijk een beroepskracht voor 60 
procent van de werkweek in te huren. In feite 

functioneert de HVM aldus al jaren in de 
professionele vorm die men overal elders in 
Nederland sinds kort probeert in te voeren. 
Met de Woningwet 2015 hebben huurders-
organisaties namelijk zwaardere taken en 
bevoegdheden gekregen en dit ontstijgt 
langzamerhand het uitsluitend vrijwil-
ligersniveau. Door alle betrokkenen in de 
sector wordt erkend dat een zekere mate van 
professionalisering van huurdersorganisaties 
noodzakelijk is geworden en er dus betaald 
personeel moet worden aangetrokken. 
Lange tijd was de HVM een van de (wei-
nige) huurdersorganisaties met een vaste 
medewerker, nu volgen steeds meer collega-
organisaties dit voorbeeld. 

Het cynische is dat de HVM nu de omge-
keerde weg dreigt te moeten volgen: stoppen 
met het inzetten van een vaste medewerker, 
uitsluitend en alleen vrijwilligerswerk, met af 
en toe enige inhuur van deskundigheid van 
buitenaf voor zover het budget dat toelaat. 
Van semi-professioneel naar de amateur-
status! Van voorloper tot achterblijver! Het 
omgekeerde van de weg die landelijk gevolgd 
wordt.   

Financieel toekomstbeeld
Is die korting echt zo rampzalig? We rekenen 
het u voor. 
Eerst de inkomstenkant voor 2018. Woon-
goed: € 71.500, overige inkomsten (andere 
verhuurders, gemeente, contributie)
: € 21.500. Totale inkomsten: € 93.000.
Dan de uitgavenkant. Stichting Welzijn Mid-
delburg: € 70.000 voor inhuur medewerker, 
huisvesting, administratie. Van de overige 
uitgaven ligt ca. € 22.000 vast en is feitelijk 
onvermijdelijk. Daarnaast is er nog voor ca. 

DONKERE WOLKEN

(Lees verder op pagina 6)



€ 4.000 aan losse en variërende uitgaven. Het 
totaal van de uitgaven ligt rond de € 96.000.
Dit betekent in 2018 een tekort van ca.
€ 3.000. Dat is weliswaar niet rampzalig, maar 
dat wordt het wel indien de bijdrage van 
Woongoed in 2019 nog eens met € 10.000 
wordt gekort, zoals oorspronkelijk ook het 
plan was voor 2018. 
Het jaarlijkse tekort loopt dan op naar
€ 13.000. Extra inkomsten genereren om het 
tekort weg te werken is onmogelijk.
Het verhogen van de contributie is contra-
productief en nieuwe subsidiënten aanboren 
is vaker geprobeerd en biedt geen perspectief. 
Het verlagen van de uitgaven biedt even-
min uitzicht. Korter inhuren van een vaste 
medewerker dan voor een halve werkweek? 
Dat wijzen we af. Een halve werkweek is 

echt het minimum, met minder is het niet 
meer efficiënt. De andere uitgaven zijn, zoals 
eerder al aangeduid, amper te beïnvloeden. 
Kortom, er is geen uitweg, anders dan door 
het nemen van zeer radicale besluiten. 

Wat te doen?
Uiteraard zullen we proberen Woongoed van 
haar heilloze weg te halen en in het goede 
spoor te brengen. Dank zij onze financiële 
reserve (ca. € 35.000) hebben we de tijd om 
in een later stadium weloverwogen besluiten 
te nemen. Natuurlijk zullen de leden daar 
nauw bij betrokken worden.
Jammer van dit sombere verhaal. We hadden 
het graag anders gezien. 

Nico Oskam, wnd. voorzitter

DONKERE WOLKEN
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UW PORTEMONNEE

Elk jaar presenteert Woongoed Middel-
burg begin van het jaar haar voornemen 
voor de huurverhoging/-aanpassing die 
per 1 juli van dat jaar zal ingaan. De HVM 
heeft het wettelijk recht hier advies over 
uit te brengen. Dat is ook dit jaar gebeurd. 
Op hetzelfde moment kwam de landelijke 
Woonbond met opzienbarend nieuws. Hoe 
zit dat? Kijk ook in bijgesloten Huurwijzer 
van de Woonbond, waarin de jaarlijkse 
huuraanpassing centraal staat. 

Sociaal Huurakkoord
Op 29 februari 2016 hebben HVM en 
Woongoed Middelburg een zogenoemd 
Sociaal Huurakkoord afgesloten voor de pe-
riode 2016 t/m 2019. Het akkoord gaat over 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van het 
woningbestand van Woongoed. Een akkoord 
is altijd een kwestie van geven en nemen. 
Woongoed nam een feitelijke verlaging van 
de streefhuur (de maximale huur die de 

Huurverhoging 2018
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corporatie vraagt) van 3 procent voor haar 
rekening en daar tegenover ging de HVM 
ermee akkoord dat Woongoed de komende 
jaren de totale huurinkomsten (de huursom) 
met maximaal inflatie + 1 procent opslag zou 
mogen verhogen. 
Voor 2018 zou dat betekenen dat Woongoed 
de huursom met 2,4 procent zou kunnen 
laten stijgen. Dit percentage is opgebouwd 
uit het inflatiepercentage van 1,4  met een 
opslag van 1 procent. 
Woongoed maakt echter in 2018 geen 
gebruik van deze mogelijke maximale 
huursomstijging; zij wil die beperken tot 1,4 
procent (de inflatie). Woongoed wil hiermee 
de nadruk leggen op haar rol als sociale 
woningcorporatie die zorgt voor betaalbare 
woningen voor mensen met een laag inko-
men, zo stelt zij in haar toelichting. Op wo-
ningniveau mag de huurverhoging volgens 
het huurbeleid van het kabinet maximaal 
3,9 procent bedragen, dat wil zeggen inflatie 
(1,4) + 2,5 procent. 
Woongoed voert geen inkomensafhanke-
lijke huurverhoging door, die op zich hoger 
zou kunnen uitpakken. Dit is conform de 
afspraken in het huurakkoord tussen HVM 
en Woongoed Middelburg.

Vertaling per woning
Hoe wordt de verhoging van de totale 
huursom met 1,4 procent vertaald naar de 
huurverhoging per woning?
Het voorstel van Woongoed houdt in dat: 
‒ huurders met een relatief lage huur ten 

opzichte van de streefhuur van hun 
woning een maximale huurverhoging 
krijgen van 3,9 procent; dit treft vooral 
huurders die al heel lang in hun woning 
wonen en ten opzichte van hun buurtbe-
woners die hun woning korter huren een 
relatief lage huur betalen (18 procent van 
de huurders);

‒ huurders wier huur op of nabij de streef-
huur zit, een huurverhoging krijgen ter 
hoogte van inflatie, die nu op 1,4 procent  
ligt (50 procent van de huurders); 

‒ huurders wier huur hoger dan de streef-
huur is, 0 procent huurverhoging krijgen 
(24 procent van de huurders), en

‒ een kleine groep huurders (8 procent van 
de huurders) krijgt een huurverhoging 
tussen 0 en 1,4 procent. 

Standpunt HVM
Het HVM-bestuur is er over te spreken 
dat Woongoed niet de volledige ruimte 
voor huurverhoging benut. Want met de 
economie gaat het goed, maar met lonen en 
inkomens een stuk minder. Zelfs inflatiecor-
rectie is tot nu toe lang niet altijd verzekerd.
Gelet op de met Woongoed gemaakte afspra-
ken in het Sociaal Huurakkoord hebben we 
ingestemd met het huurverhogingsvoorstel 
(afspraak is afspraak). Voorafgaand daaraan 
hebben we ons digitaal platform geraad-
pleegd. Daar kwamen weinig tegengeluiden 
uit en was er begrip.    

Huur 10 procent omlaag?
Begin maart was er de nodige publiciteit 
vanuit de Woonbond over grote winsten die 
behaald worden door woningcorporaties, 
vooral door de forse huurverhogingen in de 
afgelopen jaren.
De winst bedraagt, volgens de Woonbond, 
gemiddeld 23 procent en dat komt neer op 
1.500 euro per woning per jaar. De landelijke 
Woonbond roept op de huren met 10 pro-
cent te verlagen, want die ruimte zou er zijn. 

Volgens Aedes, de koepelorganisatie van 
woningcorporaties, is het persbericht van de 
Woonbond het halve verhaal. De Woonbond 
houdt geen rekening met noodzakelijke 
investeringen in nieuwbouw van woningen 
en het energiezuiniger maken van wonin-
gen. Woningcorporaties, zo stelt Aedes, zijn 
maatschappelijke ondernemingen die geen 
winst maken. Eventuele financiële ruimte 
blijft binnen het bedrijf en wordt benut voor 
investeringen in de huursector. 
Hoogleraren woningmarkt vinden de 
voorstelling van de Woonbond misleidend 
en stellen dat als alle financiële ruimte benut 
wordt maximaal een huurverlaging van 
‘slechts’ 4,5 procent mogelijk is, maar dan 
is er geen enkele ruimte meer voor nieuwe 
investeringen. Huurverlaging én forse inves-
teringen voor de toekomst gaan, zo stellen 
zij, niet samen. Het is het een of het ander.

Positie Woongoed
Overeenkomstig het verhaal van Aedes heeft 
Woongoed financiële ruimte nodig voor 
investeringen in grootschalige renovatie, 
energiezuiniger maken van woningen en 
nieuwbouw. Dit jaar gaat Woongoed de 
routekaart naar CO2-neutraal opstellen. De 
noodzakelijke energiemaatregelen in com-
binatie met groot onderhoud en renovatie 
zullen daarbij op een rij gezet worden. De 
beschikbare financiële ruimte zal de omvang 
en de snelheid van de uitvoering van maat-
regelen bepalen. Die financiële ruimte wordt 
uiteraard bepaald door de huurinkomsten. 
Lagere huren of minder verhoging betekent 
minder financiële ruimte om te investeren. 
Aan de hand van de resultaten van de op 
te stellen routekaart naar CO2-neutraal en 
de verschillende scenario’s daarvoor, zal in 
2019 een afweging kunnen worden gemaakt 
tussen hoogte van de huren en hoogte van 
de investeringen. Er zal een balans moeten 
worden gevonden. De HVM zal daarin haar 
invloed laten gelden. 

Het jaar 2019 is het laatste jaar waarin het 
Sociaal Huurakkoord van toepassing is. In 
2019 kan bezien worden welke koers de 
HVM voor 2020 en volgende jaren wil gaan 
volgen. 

Nico Oskam, wnd. voorzitter



De bewonersorganisatie Arnemuiden ‘De 
Hoogaars’ is in 2017 opgericht. Deze bewo-
nersorganisatie behartigt de belangen van 
de huurders van Woningbouwvereniging 
Arnemuiden in het overleg over huurver-
hoging, onderhoudsbeleid en dergelijke. 
In juni 2017 werd de samenwerkingsover-
eenkomst met Woningbouwvereniging 
Arnemuiden ondertekend. 

De Woningbouwvereniging Arnemuiden 
(WbvA) is een kleine woningbouwvereni-
ging met bijna vierhonderd huurwoningen. 
Zij is actief op het gebied van energiebe-
sparing; zo kunnen haar huurders zonder 
dat daar extra kosten aan verbonden zijn 
zonnepanelen op hun dak laten plaatsen, en 
in 2017 zijn haar eerste nul-op-de-meter-
huurwoningen opgeleverd. 

De bewonersorganisatie Arnemuiden ‘De 
Hoogaars’ is een zelfstandige bewonersorga-
nisatie die in het eerste jaar van haar bestaan 
al veel werk heeft verricht. Eind 2017 vroeg 
het bestuur van de WbvA haar zich in haar 
ondernemingsplan en portefeuillebeleid te 
verdiepen. Dat was een flinke klus, want 
hiermee moest de bewonersorganisatie zich 
degelijk op de hoogte stellen van de plannen 
en de bijbehorende cijfers. Het was wel pret-
tig dat hierbij per complex werd uitgelegd 
wat de toekomstperspectieven en daarmee 
de mogelijkheden van de plannen zijn. 

In het kort komt het ondernemingsplan van 
de Woningbouwvereniging Arnemuiden 
op het volgende neer. De WbvA wil haar 
woningbestand niet uitbreiden maar wel 
verduurzamen zodat het energielabel in 

2021 gemiddeld op label B uitkomt en haar 
woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is.
Bij de huurders zal geen huurverhoging in 
rekening gebracht worden voor verduurza-
ming van hun woning, voor zover dit econo-
misch haalbaar is, en de streefhuur blijft op 
75 procent van de maximaal redelijke huur.

De bewonersorganisatie Arnemuiden ‘De 
Hoogaars’ heeft in februari 2018 een positief 
advies uitgebracht op het ondernemingsplan 
van de WvbA. Daarmee heeft zij zich op de 
kaart gezet als een bewonersorganisatie die 
weliswaar jong en klein is, maar wel degelijk 
in staat zich te verdiepen in zaken die alle 
huurders van de woningbouwvereniging 
aangaan. 

Anneke de Vries

Bewonersorganisatie Arnemuiden ‘De Hoogaars’ 
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Woongoed krijgt 
steun gemeente 
Woongoed Middelburg kan op de 
hulp van de gemeente rekenen bij 
de ‘giga-operatie’ om vóór 2050 
alle ruim zesduizend huurhuizen 
CO2-neutraal te maken. De zeven 
partijen die aanschoven bij een 
ontbijtdebat van de corporatie 
zegden dat toe.
Directeur Eric de Ceuster van 
Woongoed benadrukte de omvang 
van deze opdracht. “2050 is zelfs 
te laat. Ik denk dat we het in 20 
tot 25 jaar moeten doen. Dat 
betekent elk jaar driehonderd 
woningen. Om die trein soepel te 
laten lopen is een goede afstem-
ming met de gemeente nodig.” 
Woongoed vroeg in het bijzonder 
om eenvoudige procedures en 
minder eisen ten aanzien van wel-
stand om tempo te kunnen maken. 
Ook wil de corporatie “redelijke 

voorwaarden bij het beschikbaar 
stellen van grond” voor velden 
met zonnepanelen. Zeven van de 
negen partijen die meedoen aan 
de verkiezingen in Middelburg (al-
leen LPM en GroenLinks ontbra-
ken) zegden hun hulp toe. Met nu-
ances weliswaar. SP en VVD delen 
de zorg over veel meer velden met 
zonnepanelen in het landschap. Ze 
drongen erop aan dat Woongoed 
eerst kan zorgen voor betere 
isolatie van huurhuizen. Ook de 
PvdA wees daarop, omdat de cor-
poratie een achterstand heeft in 

onderhoud en duurzaamheid. “We 
hebben die twee lang aan elkaar 
gekoppeld maar dat hebben we nu 
losgelaten”, erkende De Ceuster. 
“Overigens zijn we niet minder 
duurzaam dan andere corporaties. 
En de opgave blijft gigantisch. De 
kosten belopen een half miljard 
euro. Het is voor het eerst dat wij 
het over ‘miljard’ hebben.” Minder 
aandacht voor welstand ging CDA 
en SGP wat ver. Die is ook waar-
devol, oordeelden zij. D66 wilde 
de steun van de gemeente minder 
uitdrukken in helpen, en meer in 

“samenwerken”.  Dat kunnen 
Woongoed en de Huurdersver-
eniging Middelburg – die het 
ontbijt samen organiseerden – ook 
verwachten bij andere wensen. 
Zorgen voor meer gemengde 
nieuwbouwwijken bijvoorbeeld, 
al willen niet alle partijen daar 
een norm van 30 procent sociale 
huurhuizen op plakken. De ge-
meente kan volgens alle partijen 
ook meewerken aan een meldpunt 
waar inwoners terecht kunnen 
met klachten over onder anderen 
verwarde mensen. De PvdA vond 
wel dat Woongoed de bal te veel 
bij de gemeente legde. De vijf 
stellingen luidden inderdaad “de 
gemeente neemt/stelt/maakt/
helpt/faciliteert”. “Dat doen we 
maar op één dag”, glimlachte De 
Ceuster. “De andere dagen werken 
we goed samen.”
(PZC, 20 maart 2018)

(Lees verder op pagina 11)
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De negentigjarige Jan Kaljouw is geboren 
en getogen in Groot Abeele, aan de Oude 
Vlissingseweg. Het is een van de oudste 
wegen van Walcheren, in de zeventiende 
eeuw al bestraat – toen bijvoorbeeld de weg 
van Middelburg naar Koudekerke nog maar 
een zandpad was. De Vlissingseweg, want 
zo heette hij aanvankelijk, was ook een van 
de mooiste wegen van het eiland, met zijn 
kronkelige vorm en fraaie beplanting. En het 
was een drukke weg, de enige verbinding 
tussen Middelburg en Vlissingen. Al aan het 
eind van de zeventiende eeuw lieten rijke 
kooplieden uit de stad langs deze weg hun 
zomerverblijf bouwen. In het begin van de 
achttiende eeuw kwamen er nog veel meer. 
De buitenplaatsen en herenhuizen langs de 
Vlissingseweg waren zo talrijk dat men ze 
volgens een chroniqueur “met een steen kon 
bewerpen”.

In de loop van de achttiende eeuw kwam 
de neergang. De economische voorspoed in 
het ooit zo rijke Middelburg verdampte en 
langs de Vlissingseweg raakten vele rustieke 
panden in verval. Al snel werd er een aantal 
afgebroken. Toen Jan Kaljouw als klein 
jongetje daar rondliep waren er al heel veel 
verdwenen, maar hij heeft er nog wel een 
paar gekend. Puttend uit die herinneringen 
begon hij in 2007 met het schrijven van een 
serie artikelen voor De Wete, het kwartaal-
blad van de Heemkundige Kring Walcheren. 
Om beter beslagen ten ijs te komen, dook 
hij in de archieven voor ondersteunende 
gegevens. Inmiddels zijn er in De Wete 

negen artikelen van zijn hand verschenen 
over buitenplaatsen en herenhuizen langs de 
Oude Vlissingseweg en ligt er nog eentje op 
de plank, maar dat heeft Kaljouw er niet van 
weerhouden om ze maar alvast te bundelen 
in een handzaam boekje met de titel Van 
Zorgvrij tot Schoonenburg.
Zeventien oude buitenplaatsen en heren-
huizen passeren de revue, plus één herberg 
omdat die zo’n beetje naast het geboortehuis 
van de auteur stond. Rond de vorige eeuw-
wisseling waren er in Oost- en West-Souburg 
en Groot Abeele overigens rond de twintig 
etablissementen waar een biertje of een bor-
rel kon worden gedronken. Van sommige 
buitenplaatsen viel niet veel bijzonders meer 
te achterhalen, andere daarentegen hadden 
bewoners waar Jan Kaljouw een uitgebreide 
levensbeschrijving van geeft. Daarbij dwaalt 
hij nogal eens ver van zijn onderwerp af. 

Maar het was dan ook helemaal niet de 
bedoeling een naslagwerk van het boekje 
te maken. De eigen herinneringen van de 
auteur zijn het aardigst: de rentenier Ko 
Besuijen die als onbezoldigd taxichauffeur 
met vrienden en bekenden over het eiland 
rondreed, bogeren (fruit jatten) in de boom-
gaard van Jan Bakker van De Koepel, en 
rondstruinen bij de Zwitserse huisjes in het 
bos van Schoonenburg. Er viel heel wat te 
beleven langs de Oude Vlissingseweg.

Bert Gerestein

Van Zorgvrij tot Schoonenburg is te bestellen 
bij de auteur, kaljouwj@zeelandnet.nl.

Langs een van de oudste wegen van Walcheren
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Miljoenen voor een 
voldoende
Acht miljoen euro per jaar steekt 
Woongoed Middelburg nu in re-
novatie van huurhuizen. Dat is een 
verdubbeling. De corporatie heeft 
een achterstand in te halen.
Het rapport van Woongoed Mid-
delburg laat bijna allemaal ruime 
voldoendes zien. Onderzoekers 
geven op allerlei onderdelen 
cijfers boven de 7. Slechts één 
onvoldoende noteert de corpo-
ratie, maar dan wel meteen een 
belangrijke: zij had “onvoldoende 
zicht op de staat van onderhoud 
van haar woningbezit”.
Directeur Eric de Ceuster wist het 
al. “Voor dit onderzoek is gekeken 
naar de jaren 2013 tot 2016 en 
toen waren onze inspecties van 
de huizen inderdaad onvoldoende. 
Die methode hebben we toen ook 
al aangepast. Sindsdien worden de 
huizen systematisch op alle aspec-
ten bekeken en elk huis wordt één 
keer in de drie jaar beoordeeld. 
Die cyclus is klaar en dus hebben 
we het achterstallig onderhoud nu 
wel in beeld.”
In 2017 is besloten het onder-
houdsbudget te verdubbelen, van 
vier naar acht miljoen euro per 
jaar. Van dat geld moet de inhaal-
slag worden betaald, daarbovenop 
komen de investeringen in ener-

giebesparende maatregelen van 
vijftien miljoen per jaar. Daarom 
zet De Ceuster zelf een kant-
tekening bij de goede financiële 
positie van Woongoed. “Voor de 
eerste vijf tot tien jaar kunnen we 
dat wel aan, maar op de langere 
termijn is voor de kwaliteit van de 
huizen meer geld nodig. We zullen 
dus ook tijdig op de rem moeten 
trappen als de omstandigheden 
niet veranderen.”
Voorlopig geeft Woongoed juist 
gas. Op dit moment worden 289 
huizen in de Magistraatwijk opge-
knapt en energiezuiniger gemaakt. 
Dat gebeurt in een razend tempo, 
dat hoger ligt dan bij soortgelijke 
projecten. Bas Rooze, projectleider: 
“De eengezinswoningen in de 
Statenlaan, Radenhove en omge-
ving pakken we groots, uitgebreid 
en in een snel tempo aan. In een 
normaal project starten we op 
met gemiddeld twee woningen 
per week. Bij dit project gaan we 
na de opstartweken al naar tien 
woningen per week.”
De huizen aan de Statenlaan in 
Middelburg hebben zelfs steigers 
over het dak heen om het tempo 
te kunnen bijbenen. Onder die 
overkapping worden de daken 
compleet vervangen door geïso-
leerde daken. De ramen krijgen 
HR++glas, in de muren komen 

ventilatieroosters en de spouwmu-
ren krijgen isolatie. Voor de nodige 
verse lucht krijgen de woningen 
een mechanisch ventilatiesysteem. 
Huurders kunnen ook zonnepa-
nelen op het dak laten leggen, als 
ze dat willen. Dit project alleen al 
kost acht miljoen euro. Daarmee is 
het renovatie- en onderhoudsbud-
get voor één jaar al meteen op. 
Maar na de Magistraatwijk volgen 
nieuwe projecten.
Woongoed wil dat het totale 
woningbestand in 2021 gemiddeld 
een energielabel B heeft.
(PZC, 7 maart 2018)

Strategie voor toe-
komst zonder gas
Moeten alle Middelburgse huizen 
in 2050 afgekoppeld zijn van het 
gasnet? En kan dat wel? “Ik mis 
een strategie bij de overheid. 
Begin nou eerst eens met het 
terugdringen van het gebruik van 
energie”, adviseert bouwkundige 
en duurzaamheidsexpert Bernard 
Vercouteren.
De politiek is nu al bezig met het 
einddoel: Middelburg van het 
gas af, terwijl er eerst nog een 
paar andere stappen te zetten 
zijn, waarschuwde Vercouteren 
onlangs op een politiek café van 
de PvdA. “Je moet eerst de vraag 

beperken. Door huizen beter te 
isoleren bijvoorbeeld. Dat is de 
grootste winst. Daarna kun je 
apparaten installeren zoals zonne-
panelen.” Het gasnet afsluiten is 
in zijn strategie pas de derde stap.
De PvdA had drie deskundigen 
uitgenodigd om te horen wat er 
moet gebeuren in Middelburg 
en welke rol de gemeente daarin 
speelt. Vercouteren drong vooral 
aan op een gedragsverandering. 
“En de gemeente kan achteraf 
beter controleren of energiemaat-
regelen goed zijn uitgevoerd en 
effect hebben.”
Marjan Brandes van Zeeuwind 
pleitte ervoor dat de gemeente 
huiseigenaren beter stimuleert om 
energiemaatregelen te nemen. 
“Ouderen moeten langer zelfstan-
dig wonen. Ze krijgen geld voor 
aanpassingen, zoals een traplift. 
Maar niet voor betere tochtstrips. 
Terwijl energiemaatregelen ook 
horen bij levensloopbestendige 
huizen.”
Nieuwbouwwijken worden in 
Middelburg zonder gasleiding 
aangelegd. Maar daarmee is 
de gemeente er niet, merkte 
Vercouteren op. “De huizen die in 
de wijk Essenvelt komen, staan 
allemaal verkeerd gepositioneerd 
voor zonnepanelen. Maar dat 
wordt niet veranderd omdat er nu 
eenmaal een bepaald aantal hui-
zen in dat gebied moet komen.”
De 6500 huurhuizen in Middel-
burg worden vóór 2021 verbeterd 
zodat ze gemiddeld het energiela-
bel B hebben, zei Machiel de Vries 
van Woongoed. “Dat lijkt niet 
ambitieus, maar dat is het wel. 
Wij leggen er meestal geld op toe. 
In het voorjaar gaan we onder-
zoeken wat we na 2021 moeten 
doen.” De stap om oude huizen 
te slopen en te vervangen door 
nieuwe energieneutrale woningen 
is nog ver weg maar komt volgens 
De Vries wel langzaam dichterbij.
(PZC, 12 februari 2018)
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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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Gaten vullen
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Eind jaren zestig werd Middelburg opgestuwd in de vaart 
der volkeren. Eindelijk. Want Vlissingen lag al mijlenver 
op ons voor. Daar was in rap tempo de halve binnenstad 
afgebroken. Weg met die ouwe meuk, was het motto. De 
auto moest vrij baan krijgen en wonen gebeurde voort-
aan in ruim opgezette buitenwijken. Wij kregen zelf ook 
nieuwe wijken, aan de andere kant van het Kanaal door 
Walcheren, er kwam een nieuwe brug en het buurtje rond 
het Vlissings Wagenplein werd opgeofferd aan de vooruit-
gang. Hetzelfde gebeurde in het Geeregebied: hele straten 
gingen er tegen de vlakte. En de Dam werd bevorderd tot 
parkeerterrein: alle bebouwing vanaf de Sint Pieterstraat 
tot aan het standbeeld van koningin Emma werd opge-
ruimd. En toen kwam er abrupt een einde aan de afbraak-
woede. Karakteristieke oude geveltjes bleken toeristen aan 
te trekken en in Den Haag werden subsidiepotten gevuld 
voor het behoud van die geveltjes. De Spanjaardstraat was 
de eerste straat die daarvan profiteerde. Nou ja, eigenlijk 
meer de nieuwe rijken – de lezers van Schöner Wohnen – 
die zich een gerestaureerde woning konden permitteren. 
In 1975 ging Middelburg zich in het kader van het Monu-
mentenjaar presenteren als voorbeeldstad, en toen moest 
er natuurlijk ook iets voor huurders worden gedaan. 
Daar werd de Bellinkstraat voor aangewezen. In 1973/’74 
werd ook dit pittoreske straatje grondig gerestaureerd en 
staatssecretaris Jan Schäfer – bekend van de uitspraak 
“In gelul kan je niet wonen” – reikte de sleutel uit van 
het eerste opgeknapte pand. Voor modale huurders was 
de Bellinkstraat echter onbereikbaar. De directeur van 
het Arbeidsbureau, een dominee, een dokter en een 
beroemde kunstenaar kregen de woningen toegewezen. 
Tegenwoordig noemt men zulke lieden scheefhuurders. 
Voor grotere monumenten waren meestal geen kopers te 
vinden. Heel veel van die complexen werden in de loop 
der jaren dan ook aangekocht door de woningbouwver-
eniging, gerestaureerd, opgedeeld in appartementen en 
vervolgens verhuurd. Het buitenhuis Roozenburg is daar 
nog altijd een mooi voorbeeld van, maar in de Singel-
straat, aan de Zuidsingel, in de Koestraat en op tal van 
andere plaatsen in de binnenstad zijn dergelijke projecten 
gerealiseerd. Inmiddels is de woningmarkt op hol gesla-
gen, ook in Middelburg. In de Bellinkstraat is de helft van 
de woningen al verkocht aan particulieren. Ook elders 
in de stad worden monumenten verpatst, waarmee het 
aantal huurwoningen steeds verder terugloopt.
Het bekende patroon wordt nu weer zichtbaar: in Den 
Haag begint men zich te realiseren dat het de verkeerde 

kant uitgaat, de nationale hypotheekschuld rijst de pan 
uit en er is opnieuw sprake van woningnood. Het beest 
moet dus maar weer eens een beetje getemd worden. 
Heel voorzichtig wordt er nu op gewezen dat er eigenlijk 
meer huurwoningen moeten worden gebouwd. Voorlo-
pig alleen nog maar in de duurdere prijsklasse, want er 
moet natuurlijk wel op verdiend worden. Er zijn echter 
steeds meer mensen die geen fatsoenlijk pensioen meer 
kunnen opbouwen, steeds meer mensen die geen vast 
werk meer hebben en steeds meer mensen die in hun 
eentje de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Ook in 
Middelburg. Daarom loop ik maar even vooruit op wat er 
uiteindelijk toch zal moeten gebeuren. Er moeten gaten 
gevuld worden. Letterlijk. Vanuit mijn torenkamertje zie 
ik er wel een paar. Aan de rand van Ramsburg, de Dam-
poortweg. Het wil daar maar niet opschieten. Tussen de 
Rotterdamsekaai en de Breestraat. Daar staan twee oude 
gymlokalen te verkrotten – maar ik heb horen verluiden 
dat Woongoed hier plannen voor huurwoningen heeft. 
Hoe zit het met de plek waar het A-theater had moeten 
komen? Een parkeergarage zal niet meer lukken, maar 
een paar blokjes kleine, energiezuinige woningen moet 
toch wel kunnen? Aan de Koningstraat is het immers 
wél gelukt. Valt er misschien nog wat af te snoepen van 
het Molenwaterpark? Langs de rand daarvan is toch nog 
wel een rijtje eenvoudige woningen te bouwen? Langs 
het kanaal zou nieuwbouw op veel plaatsen ook niet 
misstaan. De bedrijvigheid is er in elk geval verpieterd. 
En bouw het Damplein ook meteen maar weer vol. De 
auto’s kunnen naar de rand van de stad, onder de grond. 
De Mortiere had in 2011 al volgebouwd moeten zijn. 
Dat is nog altijd niet het geval. Binnenkort komt er wel 
een hoog hek omheen en wordt de naam van de wijk 
veranderd in Vechtscheidingsstaete. Vergeet Essenvelt. 
Vergeet De Cleene Hooghe. De tijd van de aflossingsvrije 
hypotheek is echt voorbij. Leve de inbreiding. Kleine, 
energiearme en vooral betaalbare huurwoningen zijn de 
toekomst! Het oudemannenhuis aan Klein Vlaanderen en 
een voormalig schoolgebouw aan de Herengracht staan te 
koop voor anderhalf miljoen euro. Een schijntje. Tussen 
de twee panden ligt een grote tuin, ideaal als gezamenlijke 
buitenruimte voor een dubbelcomplex van huurapparte-
menten voor een- en tweepersoons huishoudens van alle 
leeftijden met een inkomen tot maximaal modaal. Zullen 
we daar dan maar eens mee beginnen?

Gillis


