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De Huurdersvereniging Middelburg bestaat

25 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij

laten gaan. Bij het 20-jarig jubileum hielden

we een mini-symposium, waarin vooruitge-

blikt werd naar huren in de verre toekomst.

We houden het deze keer wat luchtiger, zoals

u aan het programma kunt zien.

De bijeenkomst wordt gehouden in de opge-

knapte stationsrestauratie Middelburg, sinds

dit voorjaar Stoom geheten. Dit etablisse-

ment is nu ook geschikt voor het houden van

festiviteiten, naast de gebruikelijke koffie,

koek en andere versnaperingen voor de reizi-

gers. Het 25-jarig bestaan van de HVM is een

goede gelegenheid er (weer) eens een kijkje

te nemen.

Gebroeders Antheunisse

Hoofdact op 4 november zijn de gebroeders

Antheunisse met een historische terugblik op

huren in Middelburg. Jan-Willem Antheu-

nisse kent u ongetwijfeld van Trugkieke van

Omroep Zeeland. De afgelopen jaren zijn de

broers geregeld de planken opgegaan met de

Middelburgse Grachtengordel. En met suc-

ces, getuige de quotes hieronder.

Speciaal voor de HVM hebben ze een nieuw

programma opgetuigd met verhalen, beel-

den, filmpjes over de historie van huren in

Middelburg. Voor iedereen een verrassing!

“Afgelopen woensdag mocht ik dan eindelijk

zelf eens gaan luisteren naar de bekende

Middelburgse gebroeders Antheunisse.Wát

heb ik genoten! Dat Jan-Willem prachtig kan

ouwehoeren weten veel Zeeuwen natuurlijk

al veel langer maar zijn broer Johan, mensen,

dat is ook net een wandelende stadsencyclo-

pedie. Hij lijkt zich iedere naam, ieder detail

te herinneren. En hij heeft het soort humor

dat je alleen tegenkomt bij mensen die werk-

zaam zijn op begraafplaatsen. Fantastisch!

Ik begrijp nu waarom iedere voorstelling die

de mannen verzorgen stijf is uitverkocht. De

verhalen raken een snaar bij iedereen die de

stad een beetje kent. Voor de nostalgie is het

een voordeel als je de jaren 50 en 60 bewust

hebt meegemaakt maar ook als je jonger

bent zijn de verhalen een feest”.

(Edwin Mijnsbergen van Middelburg

Dronk)

“Misschien heeft u ze de afgelopen jaren op

een zomeravond wel eens zien varen door de

Middelburgse wateren: de broers Johan en

Jan-Willem Antheunisse, uitgedost in sjofele

jaren ’50 kleding. Al varend vertellen ze over

hun jeugd, de mensen, de bedrijven en voor-

vallen zoals zij die zich herinneren uit de tijd

dat welvaart nog geen gemeengoed was, de

maatschappij sterk verzuild was en de Mid-

delburgers keihard werkten aan de naoor-

logse wederopbouw. De broers komen nu

met hun verhaal aan land…Verwacht toch

geen ernstige lezingachtige presentatie maar

bereid u voor op een luchtige terugblik op

het leven van alledag, met verhalen over

kaaiwerkers, kroegbazen, de vele midden-

standers, opvallende figuren, Indische Ne-

derlanders in de opvang, de fabriekjes en

ondernemingen. Een middag/avondvullende

voorstelling met het verhaal over Middelbur-

gers langs het water tussen 1950 en 1960.

Een verhaal dat ondersteund wordt door

projecties van foto’s die afkomstig zijn uit fa-

miliealbums van mensen die ook in deze

buurt hebben gewoond”.

(website middelburgsegrachtengordel.nl)

Als u van plan bent te komen wilt u dat s.v.p.

doorgeven op info@hvm-middelburg.nl of

telefonisch op 06-302 302 90. Voor de orga-

nisatie handig om te weten. Dank u wel!

FEEST!

‘HVM 25 jaar jong’ in Stoom, de vernieuwde stations-
restauratie Middelburg



Dit jaar viert de HuurdersverenigingMid-

delburg haar zilveren jubileum.Dat laten

we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan;

zie de aankondiging op de voorzijde van dit

nummer van HVM-Nieuws en hieronder.

Maar we blikken ook terug. Er valt namelijk

nogal wat te memoreren.

De oprichting

Het begon allemaal met een aantal mensen

in de Griffioen die niet tevreden waren over

de manier waarop hun klachten over het on-

derhoud van hun woning door de verhuur-

der werden afgehandeld. Zij beseften dat ze

samen sterker zouden staan als ze wilden dat

er iets veranderde. Ze bundelden dus hun

krachten. Het waren mensen die zich betrok-

ken voelden bij hun wijk en tevens voor an-

deren wilden opkomen, want de klachten

over onderhoud bleken niet alleen in hun

wijk voor te komen maar ook elders in Mid-

delburg, en ook bij woningen van particu-

liere verhuurders.

Zo kwam het dat de ‘Griffioeners’ mevrouw

Rolaff en de heer Van Driel op 30 juli 1991

bij notaris Van Erkel de oprichtingsakte van

de Huurdersvereniging Middelburg onderte-

kenden, die als doel had “de belangen te be-

hartigen en ondersteuning te geven aan

huurders en woningzoekenden van woon-

ruimten in de gemeente Middelburg, in de

ruimste zin des woords.”

Een écht kantoor

In de eerste jaren opereerde de HVM vanuit

de huiskamers van de bestuursleden. Daar

vonden de vergaderingen en besprekingen

plaats. Vanaf het begin werd wel elders

spreekuur gehouden. Dat gebeurde twee keer

per week op twee verschillende locaties: in de

Breestraat (bij het maatschappelijk werk) en

in wijkcentrum Dauwendaele. Daar kon ie-

dereen met vragen terecht. Het maakte niet

uit of je huurde van (destijds) de Woning-

bouwvereniging Middelburg of van een

(kleine) particulier. De HVM was ook toen al

een huurdersvereniging voor alle huurders in

Middelburg en omstreken.

Gelukkig kon al vrij snel na de oprichting, in

1994, een benedenverdieping worden betrok-

ken in de Herenstraat, een écht kantoor.

Deze ruimte was groot genoeg om spreekuur

te houden, te vergaderen en het eigen blad in

elkaar te steken.

Professioneler

In het voorjaar van 1994 Kwam Anneke de

Vries bij de HVM. Adri Rosbach was inmid-

dels voorzitter, Rie Wisse penningmeester en

BennoWild secretaris. Adri en Rie hielden

om de beurt spreekuur. Naast al hun andere

werkzaamheden werd dat al gauw te veel.

Anneke gaf al vrij snel aan dat zij dat spreek-

uur wel wilde draaien. Dat gaf Adri en Rie

meer tijd en rust om zich te concentreren op

beleidszaken, maar bracht voor het spreek-

uur met zich mee dat hier nu één vast aan-

spreekpunt voor kwam.

Anneke de Vries was zelf inmiddels ook be-

stuurslid geworden. De werkzaamheden

breidden zich sterk uit en Adri, Rie en An-

neke voerden met z’n drieën steeds vaker en

intensiever overleg met deWoningbouwver-

eniging Middelburg, de gemeente Middel-

burg, de Nederlandse Woonbond, andere

huurdersorganisaties enzovoort. In de begin-

jaren was nog niet bij wet geregeld dat wo-

ningbouwverenigingen en gemeenten overleg

met huurdersorganisaties moesten voeren

over het plaatselijke volkshuisvestingsbeleid,

de jaarlijkse huurverhoging, het onder-

houdsbeleid en andere huurdersaangelegen-

heden. De HVM deed dat echter al wel en

daarmee was ze haar tijd ver vooruit.

Verzelfstandiging

De oprichting van de Middelburgse huur-

dersvereniging had plaatsgevonden lang

voordat vanuit Den Haag werd verordon-

neerd dat woningbouwverenigingen zelfstan-

dig moesten worden. De HVM was ook

vanaf het begin nadrukkelijk een huurders-

vereniging voor alle huurders in Middelburg

en omgeving.

De ledenraad van deWoningbouwvereniging

Middelburg had in het begin veel moeite met

de HVM. Die ledenraad was er toch voor de

behartiging van de belangen van de huur-

ders? Waarom moest er dan daarnaast nog

een aparte vereniging bestaan waar huurders

vier ochtenden in de week terechtkonden?

Was dat niet problemen zoeken die anders

toch ook wel opgelost werden? Het bestuur

van de HVM kon zich dat ongemakkelijke

gevoel bij de ledenraad van de woningbouw-

vereniging wel voorstellen, en het heeft dan

ook wel even geduurd voordat het vertrou-

wen van deze raad was gewonnen.

Ondertussen kwamen er wel steeds meer ge-

luiden vanuit Den Haag dat de woningbouw-

verenigingen zelfstandig moesten worden.

Daarmee zou ook hun verenigingsvorm – al

hun huurders waren automatisch lid –

komen te vervallen. De tijd zat dus mee.

Toen deWoningbouwvereniging Middelburg

in 1997 werd omgezet in een stichting, zat de

HVM al goed in het zadel. Dat was een groot

verschil met huurdersverenigingen elders, die

toen nog opgestart moesten worden.

Overlegwet

In 1998 werd het recht op overleg tussen

huurders en verhuurders wettelijk geregeld

met de wet op het Overleg huurders-ver-

huurder, kortweg de Overlegwet genoemd.

Hiermee kregen alle erkende huurdersorga-

nisaties een wettelijke status, en dus ook

meer rechten en plichten. In zogenoemde sa-

menwerkingsovereenkomsten tussen ver-

huurders en gemeenten moesten die rechten
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Woningen aan de Havendijkstraat e.o. werden gesloopt en nieuwbouw kwam ervoor terug.



en plichten goed vastgelegd worden, zodat de

positie van huurders gewaarborgd werd.

In die tijd kwamen de eerste bewonerscom-

missies tot stand, want volgens de Overleg-

wet kregen bewoners recht op inspraak in

plannen voor hun woningcomplex. Anneke

de Vries kan zich nog heel goed de eerste be-

wonerscommissie herinneren. De keukens in

eengezinswoningen in de buurt van de Sta-

tenlaan en de Rentmeesterlaan waren gezien

hun leeftijd aan vervanging toe. De bewoners

kregen bericht vanWoongoed Middelburg –

de nieuwe naam van de verhuurder – dat

hun keukens vervangen zouden worden en

een complete facelift zouden krijgen. Maar

naar de mening van de bewoners waren hun

keukens nog in prima staat. Ze wilden wel

iets anders voor dat geld, namelijk een dak-

kapel op een van de zolderkamers. Die zol-

derkamer had maar één heel klein

dakraampje. Als in plaats daarvan een dakka-

pel zou komen, kon die kamer pas echt goed

gebruikt worden als slaapkamer voor op-

groeiende kinderen. Een aantal bewoners

wilde wel namens alle anderen in een bewo-

nerscommissie zitting nemen; ze klopten bij

de HVM aan voor steun om die dakkapellen

voor elkaar te krijgen. Dankzij hun eigen

inzet én ondersteuning van de HVM is het

gelukt in plaats van nieuwe keukens dakka-

pellen te krijgen. Hiermee was de eerste be-

wonerscommissie een succes geworden; ze

zijn de geschiedenis ingegaan als de dakka-

pellencommissie.

Nieuwstraat

In 1999 kon de HVM verhuizen naar een

pand met meer ruimte aan de Nieuwstraat

36b. Er was inmiddels een nieuw bestuur ge-

komen, met als voorzitter TonWierda en

penningmeester Jan Lievense. Andere be-

stuursleden waren onder anderen Bertus

Witkamp en Hanneke Ekkebus. Dit nieuwe

bestuur kreeg het voor elkaar dat ook de ge-

meente een jaarlijkse financiële bijdrage aan

de HVM ging leveren en dat Anneke de

Vries, die inmiddels al een aantal jaren als

vrijwilligster de spreekuren voor haar reke-

ning nam, begin 2000 voor twintig uur per

week in dienst kwam als beleidsmedewerk-

ster.

Na een paar jaar kwam Johan Kosten het be-

stuur versterken. Toen hij zich bij de HVM

aanmeldde, woonde hij nog maar een half-

jaar in een van de oudere flats aan de Nas-

saulaan en had in zijn nieuwe appartement al

heel veel opgeknapt. Toen kreeg hij, net als

zijn medebewoners in de flat, het bericht van

Woongoed dat de hele flat afgebroken zou

worden om plaats te maken voor een nieuw

woonzorgcomplex. Albert de Vries was des-

tijds wethouder Wonen in Middelburg en hij

wilde zijn droom verwezenlijken om in alle

wijken van Middelburg kleinschalige woon-

zorgcomplexen neer te zetten. Een goed idee

waarmee gemeente,Woongoed en HVM

overigens van harte hadden ingestemd. Maar

iemand als Johan Kosten, die flink had geïn-

vesteerd in zijn pasverworven woning en nu

ineens te horen kreeg dat hij moest verhui-

zen omdat zijn woning gesloopt zou worden,

was daar natuurlijk helemaal niet blij mee.

Hij kwam als kersverse boze huurder bij de

HVM binnen om samen met de HVM en an-

dere bewoners uit zijn buurt een bewoners-

commissie op te richten om hun rechten en

plichten te waarborgen. Die moesten vastge-

legd worden in een Sociaal Plan, want ook

dat stond in de Overlegwet. Bewoners die

vanwege sloop of andere plannen in hun

buurt gedwongen worden te verhuizen, heb-

ben recht op een Sociaal Plan waarin onder

andere wordt vastgelegd dat ze recht hebben

op een verhuiskostenvergoeding, voorrang

en hulp bij het zoeken van een andere wo-

ning en als dat nodig is ook individuele hulp.

Johan Kosten vormde met een aantal andere

bewoners uit de buurt daadwerkelijk een be-

wonerscommissie die met hulp van de HVM

in gesprek ging over een goed Sociaal Plan.

Johan ondervond daarbij dat het werk van

de HVM zo belangrijk was dat hij zich met-

een aanmeldde als bestuurslid. In die hoeda-

nigheid heeft hij zich vooral toegelegd op het

HVM-Nieuws, ons kwartaalblad voor alle

leden.

De HVM had vanaf het allereerste begin een

kwartaalblad. Het uittikken van artikelen, het

kopiëren ervan, tot en met het vergaren en

letterlijk in elkaar steken van het blad, alles

deden we zelf. Met de komst van Johan Kos-

ten werd de aanpak professioneler. Johan

bracht wat meer structuur aan, redigeerde de

diverse artikelen en schreef ook zelf over uit-

eenlopende onderwerpen. Het kopieerwerk

voldeed op een gegeven moment niet meer

aan de kwaliteitseisen. De kopij ging naar een

drukker en de vormgeving werd aangepast.

Studentenhuisvesting

Een zwarte bladzijde in de HVM-geschiede-

nis vormt de start van de studentenhuisves-

ting in het Bagijnhof en omgeving voor de

Roosevelt Academy (RA) – die inmiddels is

omgedoopt in University College Roosevelt

(UCR). Het bestuur van de RA had met de

gemeente Middelburg afgesproken dat de

studentenhuisvesting op loopafstand van het

universiteitsgebouw gerealiseerd moest wor-

den. De RA had de beschikking gekregen

over het oude stadhuis aan de Markt. In

overleg met Woongoed was besloten de wo-

ningen in het Bagijnhof om te bouwen tot

studentenwoningen. Het bestuur van de

HVM was hiermee akkoord gegaan, maar

had geen rekening gehouden met de senti-

menten die dat zou oproepen. Niet alleen de

bewoners van het Bagijnhof zelf, maar vrij-

wel de gehele Middelburgse bevolking liep te

hoop tegen dit besluit. “Bewoners moeten

wijken voor studenten”, “Bewoners worden

hun huis uitgejaagd voor studenten”, stond

in vetgedrukte koppen in de PZC. De bewo-

ners van het Bagijnhof voelden zich dan ook

lelijk in de steek gelaten door de HVM. Hoe

kon het dat hun woningen opgeknapt zou-

den worden, maar dat zij er na die opknap-

beurt niet meer in terug konden komen?

Bij de HVM zelf heeft deze kwestie voor een

5
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ber 2011 in Voetbalexperience door voorzitter

Lyda Paauw. (foto Rutger Wondergem)

Het Bagijnhof als studentenhuisvesting, een

heet hangijzer.



ernstige crisis gezorgd. Dankzij veel inspan-

ning is het gelukt de plannen zodanig gewij-

zigd te krijgen dat als bewoners terugwilden

naar hun woning, zij dit ook konden. Ze

moesten zich dan wel realiseren dat ze tussen

studenten zouden komen te wonen. Dankzij

een uitgebreid Sociaal Plan en door zoveel

mogelijk te voldoen aan individuele wensen

van de bewoners, zijn alle huurders, op een

enkele na, toch naar andere wijken verhuisd.

Maar nog vele jaren daarna kwamen oud-be-

woners op het spreekuur van de HVM langs

met de verzuchting: “Anneke, ik ben blij met

mijn nieuwe woning, hij is beter dan de

oude, maar ik ken hier niemand in deze

buurt.Wie kan voor mij boodschappen doen

als ik ziek ben en wie laat mijn hondje dan

uit?”Het Bagijnhof was van oudsher een

hecht sociaal buurtje. Sommige oud-bewo-

ners hadden daar hun hele leven lang ge-

woond. Dat buurtje is helemaal uit elkaar

getrokken en bij de HVM realiseerden we

ons dat verhuizen naar een andere buurt

voor veel mensen heel moeilijk is. Het sociale

aspect is misschien nog wel belangrijker dan

het economische. In ieder geval net zo be-

langrijk. In de toekomst moesten we dus

voorkomen dat er van bovenaf over wonin-

gen en voor mensen beslist wordt.

Renovatie nieuwe stijl

Renovatie van bestaande wijken of soms, als

het niet anders kan, sloop van bepaalde wij-

ken gebeurt op grote schaal overal in Neder-

land, dus ook in Middelburg.We hadden van

de kwestie-Bagijnhof geleerd dat het anders

moest. Dat is ook gebeurd.

De eerste wijk waarin echt samen met bewo-

ners bekeken en besloten is wat er met de

woningen moest gebeuren was Nieuw-Mid-

delburg. Van begin tot eind waren de bewo-

ners betrokken bij de plannen voor hun wijk.

Het begon in 2008/’09 met ‘schatgraven’. Be-

woners konden aangeven wat voor hen be-

langrijk was in de wijk, wat behouden moest

worden of wegmoest en wat er misschien

nog bij moest komen. De bewoners vormden

verschillende groepen met elk zijn eigen spe-

cialisme. Zo had je de bouwgroep die samen

met de architect ging bekijken wat er moge-

lijk was in de woningen, de sociale groep die

mee het Sociaal Plan opstelde, de verhuis-

groep die mensen hielp bij hun tijdelijke ver-

huizing naar een andere woning en weer

terug, en de groengroep die zich met het

openbaar groen, brandgangen en tuinen in

de wijk bemoeide.

Dankzij de grote inzet van vooral de bewo-

ners zelf, maar ook vanWoongoed, de ge-

meente, de HVM, de architect, aannemers,

bouwvakkers en iedereen die er verder mee

te maken had, is het gelukt van Nieuw-Mid-

delburg weer een mooie, door de buurt ge-

dragen wijk te maken. Een dergelijke aanpak

vergt veel tijd, energie en geld, maar dat ver-

dient zich dubbel en dwars terug.

Een nieuwe start

Bestuursleden komen en gaan. Door allerlei

oorzaken bestond het bestuur van de HVM

eind 2009 nog maar uit twee personen, en op

het laatst nog maar uit eentje. De eenzame

strijder Frits Vervaet moest, samen met vaste

medewerker Anneke de Vries, alle zeilen bij-

zetten om de HVM in het zadel te houden.

Dat is gelukt, maar er moesten dringend

nieuwe bestuursleden komen. In de loop van

2010 kon er een nieuw bestuur worden ge-

vormd en in januari 2011 verhuisde de HVM

vanuit de Nieuwstraat naar het Porthosge-

bouw in de Stadhuisstraat. Vanaf dat mo-

ment is Anneke de Vries in dienst van de

StichtingWelzijn Middelburg (SWM), gede-

tacheerd bij de HVM. De onafhankelijkheid,

de continuïteit van de HVM en de rechtspo-

sitie van de beleidsmedewerker waren hier-

mee gewaarborgd. De ledenadministratie

van de HVM is ook bij SWM ondergebracht.

In Porthos delen we de ruimte met veel an-

dere welzijnsvoorzieningen die elkaar aan-

vullen en versterken. Dit biedt de mogelijk-

heid om makkelijker samen te werken en van

elkaars deskundigheid gebruik te maken. Dat

is de afgelopen jaren ook steeds meer ge-

beurd.

Samenwerking

Toen de HVM in Porthos onderdak vond,

zaten daar al Buurtbemiddeling, Maatschap-

pelijk WerkWalcheren,WMO en andere wel-

zijnsorganisaties. Bij deze organisaties

komen van oudsher ook veel huurders te-

recht. Het contact en de onderlinge samen-

werking met hen is vanaf het begin prettig

verlopen. Het afgelopen jaar is daar ook

Vluchtelingenwerk bij gekomen. Ook Vluch-

telingenwerk heeft veel met huurderszaken te

maken. De meeste vluchtelingen die een sta-

tus krijgen zijn aangewezen op een huurwo-

ning. Soms wordt die geleverd door een

corporatie als Woongoed, maar in veel geval-

len gaan zij van een particuliere verhuurder

huren. Niet alle particuliere verhuurders zijn

even goed op de hoogte van de rechten van

huurders. De HVM is dat uiteraard wel en

kan daardoor tegenspel bieden. Steeds meer

welzijnsorganisaties bij wie huurders van

particulieren aankloppen vragen advies bij

de HVM.

De afgelopen vijf jaar

Woonlastenonderzoek
Uit een woonlastenonderzoek dat we in 2013

hielden in samenwerking met de Neder-

landse Woonbond werd duidelijk dat bijna

een kwart van de huurders in Middelburg

onder de armoedegrens leefde. Ons vermoe-

den dat steeds meer huurders in Middelburg

financieel in de problemen kwamen werd

hiermee bevestigd. Dat was een dieptepunt

waar we mee aan de slag zijn gegaan. Met de
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Kamer, met politici en beleidsmakers.



uitslag van dit onderzoek konden wij bewij-

zen dat er niet alleen meer goedkope wonin-

gen in Middelburg moesten komen, maar

dat er ook meer aan energiebesparing gedaan

moest worden.Want de totale woonlasten

(huur plus energiekosten) van huurders lie-

pen heel hoog op. Hier hadden we niet alleen

Woongoed bij nodig, maar vooral ook de ge-

meente. Want met deze twee partijen moes-

ten prestatieafspraken worden gemaakt

waarin vastgelegd zou worden hoe groot bij-

voorbeeld het aantal goedkope huurwonin-

gen minimaal moest zijn.

Prestatieafspraken
Hoe desastreus het kabinetsbeleid voor

huurders de afgelopen jaren ook is uitgepakt,

één ding is beter geregeld: de zeggenschap

van huurders op corporatie- en lokaal beleid

is uitgebreid. De HVM was een van de eerste

huurdersorganisaties in Nederland die als

volwaardige partner bij de onderhandelingen

over de prestatieafspraken aan tafel zat met

gemeente en woningcorporatie. Dankzij

onze inzet zijn duidelijke afspraken gemaakt

over minimale aantallen goedkope huurwo-

ningen en energiebesparingsmaatregelen. De

prestatieafspraken Middelburg 2015-2017

zijn voor veel andere huurdersorganisaties,

gemeenten en corporaties in Nederland een

voorbeeld geweest.

Financiële positie huurders
Toch moeten we vaststellen dat veel huurders

er ook in Middelburg financieel op achteruit

zijn gegaan. Dat is voor het grootste deel te

wijten aan het kabinetsbeleid. De hoge huur-

verhogingen van de laatste jaren zijn daar

debet aan, maar ook de wijzigingen in het

beleid op het gebied van deWet Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO).Werd je in

2011 zo slecht ter been dat je niet meer in je

eigen woning kon blijven wonen, dan kreeg

je een medische urgentieverklaring waarmee

je op zoek kon gaan naar een geschikte wo-

ning en kreeg je daar ook een verhuiskosten-

vergoeding voor. Een medische urgentie-

verklaring is in enkele ernstige gevallen nu

nog mogelijk, maar een verhuiskostenvergoe-

ding in dit geval niet meer. Als verhuizing

niet strikt noodzakelijk was, maar er wel aan-

passingen in de woning gedaan moesten

worden zoals beugels en verhoging van de

toiletpot, dan werden die in 2011 nog door

deWMO vergoed. Nu niet meer. De huurder

zal dit zelf moeten betalen. Via de bijzondere

bijstand kan soms nog wel iets geregeld wor-

den. Zelfredzaamheid is het motto van dit

kabinet. Zelfredzaamheid gaat makkelijk als

je veel in je portemonnee hebt. De meeste

huurders hebben de laatste tijd echter almaar

minder in hun portemonnee gekregen.

Zouden we nu weer zo’n woonlastenonder-

zoek doen als in 2013, dan zou daar naar alle

waarschijnlijkheid uitkomen dat meer dan

een kwart van de huurders in Middelburg

onder de armoedegrens leeft.

Woonvisie
Inmiddels zijn er nieuwe onderhandelings-

rondes geweest met gemeente enWoongoed

over de Woonvisie (= het gemeentelijk beleid

op het gebied van volkshuisvesting). Ook

hier stond voor de HVM de betaalbaarheid

van wonen voorop. In deWoonvisie, die eind

2015 door de gemeenteraad is vastgesteld, is

onder andere afgesproken dat er meer klei-

nere en goedkopere woningen moeten

komen voor een- en tweepersoonshuishou-

dens. De vraag naar deze woningen wordt

ook in Middelburg steeds groter. DeWoon-

visie zal als basis dienen voor onderhandelin-

gen over nieuwe prestatieafspraken waar we

in 2017 weer mee aan de slag gaan.

Sociaal Akkoord
De huurverhogingen van de afgelopen jaren

zijn extreem hoog geweest. Soms liepen ze op

tot 6,5 procent, als er sprake was van een in-

komensafhankelijke huurverhoging. Maar

ook als de verhuurder die inkomensafhanke-

lijke huurverhoging niet doorvoerde, zoals

Woongoed Middelburg, waren de huurver-

hogingen hoog. En niet zomaar een keer,

maar meerdere jaren op een rij. Ieder jaar

was het weer afwachten hoe hoog de huur-

verhoging nu zou uitvallen.

Begin 2016 sloot de HVMmetWoongoed

een Sociaal Akkoord. Beschikbaarheid en be-

taalbaarheid van woningen vormden hierbij

de leidraad. In dit Sociaal Akkoord werd

onder andere afgesproken dat er bovenop de

afspraken die in het kader van de prestatieaf-

spraken zijn gemaakt, de huur van 369 wo-

ningen omlaaggebracht wordt en dat de

streefhuur voor de meeste huurwoningen

vanWoongoed op 82,5 procent blijft. Dit

Sociaal Akkoord biedt zekerheid aan de

huurders vanWoongoed over de komende

huurverhogingen.

Tot slot

We hebben veel bereikt.Wordt het niet eens

tijd de vereniging op te heffen? In 1991 dach-

ten we dat we ooit overbodig zouden wor-

den. Immers, als alle klachten over

onderhoud eenmaal goed en snel worden

opgepakt, waarom zouden we dan nog moe-

ten bestaan? Het onderhoud van veel wonin-

gen laat echter, ondanks onze inspanningen,

nog veel te wensen over. Het is niet voor niks

dat Woongoed recent heeft besloten eens in

de drie jaar al haar woningen grondig te in-

specteren, ook aan de binnenkant.

Op energiegebied valt nog heel veel te win-

nen. Uit het woonlastenonderzoek van 2013

kwam naar voren dat we in Middelburg ach-

terlopen met energieprestaties. Er worden

weliswaar veel woningen energiezuiniger ge-

maakt, maar energieopwekking bij huurwo-

ningen staat tot nu toe op een laag pitje.

Energiekosten hebben alles met betaalbaar-

heid van wonen te maken. De komende jaren

zullen we hier flink op inzetten.

De laatste jaren zien we de vorming van be-

wonerscommissies weer toenemen. In steeds

meer wijken maken bewoners zich zorgen

over het onderhoud van hun woningen, de

leefbaarheid en de hoge woonlasten. Het be-

geleiden en adviseren van deze groepen be-

woners vormt een steeds groter onderdeel

van het werk van de HVM.Misschien moe-

ten we de dakkapellencommissie van destijds

weer als leidraad nemen. Deze commissie

kreeg ergens in jaren negentig volledige in-

zage en inspraak in de besteding van het

budget voor de woningen in hun complex.

Nee, we zijn nog lang niet klaar.We zouden

nog meer gebruik moeten maken van de mo-

gelijkheid van zeggenschap voor huurders.

Het HVM-team
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Ondertekening prestatieafspraken Lyda Paauw

(voorzitter HVM), Chris Dekker (wethouder ge-

meente Middelburg) en Eric de Ceuster (direc-

teur-bestuurder Woongoed Middelburg).
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Op de oproep van een bewoner uit de Me-

anderflat op hun facebooksite Maiandros

kwamen zulke leuke reacties en zulke

mooie foto’s, dat we gevraagd hebben of we

er een collage vanmochtenmaken voor in

het HVM-Nieuws. Dat mocht. Het resultaat

ziet u op de pagina hiernaast. De oproep

zelf en een aantal reacties nemen we dan

maar meteenmee.

“Ik zat zojuist eens op de tijdlijn van deze

‘groep’ te bladeren, en wat mij echt opvalt

zijn toch wel de negatieve berichten, en ja,

ook ik heb zeker wel eens lopen klagen hoor.

Maar ik kreeg een leuk idee, al zeg ik het zelf.

Zullen we proberen het negatieve om te gaan

zetten in iets positiefs? Is het een leuk idee

om onder dit bericht leuke, positieve berich-

ten te plaatsen over onze flat? Bijvoorbeeld

waarom je hier graag woont, leuke buren, het

uitzicht, mooie woningen, etc. Reacties kun-

nen door middel van een tekst, maar nog

leuker zou zijn foto’s. Bijvoorbeeld van het

mooie plekje of plantje in de tuin of op het

balkon, het mooie uitzicht, een gezellig

feestje met de buurtjes, of misschien wel van

de mooie flat zelf!”

“Wat een goed idee! Misschien vijzelen we op

die manier het imago van de flat op!”

“Dat is wel mijn doel. Met z’n allen de

schouders eronder en de flat een boost

geven! We kunnen er met z’n allen best wel

wat van maken. Dat hangt echt niet alleen

vanWoongoed af.Woongoed zou het prakti-

sche kunnen aanpakken maar de sfeer maken

wij, de bewoners, nog altijd zelf!”

“Precies, dat roep ik ook al een tijd; mateloos

klagen lijdt tot een neerwaartse spiraal en al-

leen wij kunnen dat doorbreken, blij met je

initiatief.”

“Dat is nou eens een leuk idee! Van mensen

die hier graag wonen hoor je nooit wat. Leuk

dat je dit open hebt gebroken.”

“Ik hoop dat mensen via deze weg ook eens

anders naar het gebouw gaan kijken. Natuur-

lijk neemt het niet de problemen en manke-

menten weg, maar als je er anders naar kijkt

ga je in oplossingen denken i.p.v. dat je alleen

maar het slechte ziet.”

“Zo leuk om het uitzicht van iedereen te

zien! We wonen in hetzelfde gebouw maar

zien allemaal wat anders!”

“Sommige bewoners vinden de Meanderflat

nou niet echt geweldig mooi, andere vinden

het wel weer bijzonder. Bij toeval ontdekte ik

dit doorkijkje, vond het wel interessant ei-

genlijk… Als jullie ook leuke plekjes ontdek-

ken, deel ze dan hieronder; als je goed kijkt

zijn er wel degelijk hele mooie stukjes vast te

leggen.”

“Wat wonen we groen, als je het zo bekijkt.

En schitterende huizen zijn het ook, niets

mis mee, blijf hier ook gewoon zitten en

hoop hier oud te worden met jullie.”

“Wat leuk dat iedereen het idee zo leuk op-

pakt! Zo leuk om te zien dat iedereen weer

een ander uitzicht heeft terwijl we in het-

zelfde gebouw wonen!”

“En dan die mooie balkons! Dat we elkaar

maar mogen inspireren om er een gezellig

geheel van te maken!”

“Heerlijk waterpartijtje op balkon gemaakt,

prachtig uitzicht op bomen (daarom wilde ik

deze flat ook graag) en een prachtige mooie

grote woonkamer… Ik wil hier echt niet

weg!”

Berichten vanuit de Meanderflat

BLIJVEND UITZICHT

Ongeboomte
Bomen vormen een groot gevaar voor de samenleving. Ze nemen

het licht weg. Vallende takken veroorzaken schade aan have en goed.

Mensen rijden zich ertegen te pletter. Als de bladeren vallen rijden

er geen treinen meer en worden veel mensen raar in hun hoofd. Aan

de Middelburgse Loskade was de situatie onhoudbaar geworden.

Een stelletje abelen groeide er maar op los. Daar moest paal en perk

aan gesteld worden. In het voorjaar, toen al dat akelige groen weer

op uitbarsten stond, werden de abelen resoluut op heuphoogte afge-

zaagd. Aan de Maisbaai stonden er ook nog een paar in de weg; die

werden meteen meegenomen. De boomstompen blijven voorlopig

staan, met de verfomfaaide buizenhekjes eromheen. Zo wordt ons

ingeprent dat het ongeboomte niet moet denken dat het onze le-

vensvreugde straffeloos kan vergallen.

De Loskade ligt er weer netjes bij. Het is een lust om er te flaneren.

Zo toont onze stad ook haar visitekaartje aan de passagiers van de

talloze cruiseschepen die hier aanmeren.

Bert Gerestein

Foto Anneke de Vries
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Woongoed bouwt
200 appartementen

Woongoed Middelburg bouwt de
komende drie jaar tweehonderd
goedkope woningen met een
huurprijs van maximaal 586 euro.
Het worden kleinere appartemen-
ten die verspreid in Middelburg
worden gebouwd nabij winkels en
andere voorzieningen, aldus ma-
nager Petrie Pijnenborg. Het is
voor het eerst in jaren dat Woon-
goed weer serieuze bouwplannen
heeft.
Jarenlang werd er niet of nauwe-
lijks gebouwd in verband met de
woningbouwcrisis. “Maar nu gaan
we weer bouwen omdat er vraag
is naar dit type woningen.” Het

gaat vooral om appartementen
voor een of twee personen. “Tach-
tig procent van onze nieuwe klan-
ten woont of alleen of met z’n
tweeën.”
Tweehonderd huurders kunnen
volgend jaar kiezen voor zonnepa-
nelen op hun dak, zo blijkt ook uit
het activiteitenprogramma voor
2017 van de Middelburgse corpo-
ratie. Die panelen maken onder-
deel uit van een investeringsplan
van 7,7 miljoen euro voor dat jaar.
Het bedrag wordt ook gebruikt
voor onderhoud, woningverbete-

ring en andere energiemaatrege-
len om ervoor te zorgen dat de
stookkosten omlaag gaan.
(PZC, 5 juli 2016)

Eerste huizen klaar
in Rittenburg

De eerste huizen in de nieuw-
bouwwijk Rittenburg in Middel-
burg zijn woensdag opgeleverd.
De eerste bewoners, Ilona den En-
gelsman en Stefan Neyt, hebben
hun sleutels gekregen.Wethouder
Chris Dekker van Bouwen en
Wonen feliciteerde hen.
Rittenburg is de eerste grote
nieuwbouwwijk die in Middelburg
wordt gebouwd sinds de bouwcri-
sis. De belangstelling was direct
groot.
De bouw van Rittenburg begon in
december vorig jaar. In fase 1
komen 125 woningen (vrije kavels,
appartementen, eengezinswonin-
gen, zorgvilla). Deze fase moet in
2018 klaar zijn. In fase 2 volgen
nog eens 105 woningen en appar-
tementen. De derde fase betreft
woningbouw op de plek van de
oude sociale werkplaats van LétÉ.
De wijk ligt aan de westelijke rand
van Middelburg, op het voorma-
lige terrein van de instelling voor
gehandicapten Arduin. De huizen
zijn vooral in trek bij Middelbur-
gers. Twintig procent van de ko-
pers komt van buiten de
gemeente.
(PZC, 27 juli 2016)

Meer jongeren
aan een woning

Het huisvestingsbeleid voor jonge-
ren van woningcorporatie RWS is
succesvol. Het afgelopen jaar zijn
55 jongeren aan een woning ge-
holpen in Goes, Kapelle en Noord-
Beveland. Voorheen lag dat aantal
rond de 35.
“Jongeren tot 23 jaar kwamen
voorheen niet zo snel in aanmer-
king voor een woning omdat zij
nauwelijks wachttijdpunten heb-
ben opgebouwd”“, zegt Henry de

Miranda, manager wonen bij RWS.
De vorig jaar geintroduceerde ‘jon-
gerenwoning’ is voor hen een uit-
komst. Een jongerenwoning wordt
aan de hand van loting toegewe-
zen. Het opgebouwde aantal pun-
ten speelt bij loting geen rol.
Gemiddeld vindt een woningzoe-
kende tot 23 jaar binnen zes
maanden een woning. Een jonge-
renwoning is een woning met een
eigen toilet, keuken, badkamer en
maximaal twee slaapkamers. Een
jongere met een jaarinkomen
onder 22.100 euro komt in aan-
merking voor jongerenkorting, de
huurprijs wordt dan verlaagd tot
de huurtoeslaggrens.
(PZC, 13 juni 2016)

Toekomstplannen

Drie Zeeuws-Vlaamse woningcor-
poraties trekken samen op bij het
maken van beleid voor de toe-
komst. Ze willen gezamenlijk af-
spraken maken met de drie
Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Woningcorporaties Woongoed,
Clavis enWoonstichting Hulst heb-
ben als voornaamste doel om vol-
doende betaalbare huurwoningen
te kunnen aanbieden, voor oude-
ren, gezinnen en jongeren.
Het prettigste nieuws voor alle
Zeeuws-Vlaamse huurders is dat
de sociale verhuurders beloven de
huurverhoging te zullen matigen.
Ze hebben dat dit jaar al gedaan
en willen dat volhouden.
Levensloopbestendig bouwen is
een andere ambitie. Ouderen
wonen steeds langer thuis met,
zoals in nieuwbouw in de Hulster
Dullaertwijk, het liefst een slaap-
kamer en douche beneden.
Op verzoek van de eigen huurders-
organisaties zal sociaal isolement
extra aandacht krijgen. Dat is ook
in Zeeuws-Vlaanderen nodig. “We
kunnen vereenzaming signaleren
als verhuurder, maar we kunnen
dat niet in ons eentje aanpakken”,
waarschuwt Jos Valckx vanWoon-
stichting Hulst. “Samenwerking is
nodig. Het is belangrijk ook daar-

over dit jaar concrete afspraken te
maken met gemeenten, en met
zorg- en welzijnsorganisaties.”
De samenwerking moet eind dit
jaar uitmonden in prestatieafspra-
ken met de drie Zeeuws-Vlaamse
gemeenten.
(PZC, 11 juli 2016)

Garanties in
fusie corporaties

De voorgenomen fusie tussen de
woningcorporaties Zeeuwland op
Schouwen-Duiveland enWoon-
burg opWalcheren mag geen na-
delige gevolgen voor de Veerse
huurders of de gemeente hebben,
stelt de gemeente Veere. Zij staat
achter de fusieplannen maar wil
de zekerheid dat de kostenbespa-
ring die dit oplevert (een miljoen)
ook echt ten goede komt aan de
huurders door huurmatiging of
-verlaging en investeringen in
energiebesparende maatregelen
die de woonlasten verlagen. Veere
gaat ervan uit dat Woonburg de
huidige prestatieafspraken na-
komt.
Omdat er werkgelegenheid ver-
dwijnt door dubbeling van functies
en het afstoten van de onder-
houdsdienst, vraagt Veere nadruk-
kelijk aandacht voor Veerse
aannemers als het gaat om onder-
houdswerk. Dat wordt straks uit-
besteed. Ook hoopt Veere dat het
leegkomende pand vanWoonburg
in Koudekerke snel een nieuwe ge-
bruiker krijgt, om leegstand te
voorkomen. De nieuwe organisatie
betrekt straks het kantoor van
Zeeuwland in Zierikzee. De ge-
meente stelt ruimtes in haar ge-
meentehuis beschikbaar voor
klantgesprekken.
(PZC, 8 juni 2016)
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Is die crisis nu eigenlijk al over? Als je de berichten daar-

over moet geloven is er sprake van licht herstel. Maar het

kabinet-Rutte zit in het zogenoemde oogstjaar. Dat bete-

kent dat het beleid van de laatste jaren – knijpen, knijpen

en nog eens knijpen – nu zijn vruchten zou moeten af-

werpen. Toch worden we er van alle kanten voor gewaar-

schuwd dat we de bloemetjes nog lang niet buiten kun-

nen zetten. Nee, het kabinet treft geen blaam. De gevaren

komen van buiten: de Brexit, de vluchtelingen, IS, Poetin

en Erdogan. Over de Grieken hoor je trouwens al een

poosje niks meer. Daar komen binnenkort de Italianen

voor in de plaats, ook zo’n potverterend volk. De Span-

jaarden en de Portugezen houden we nog even achter de

hand.

Ik merk zelf maar bitter weinig van de vermeende lichte

verbetering van onze economie. Mijn pensioentje is al

jaren niet meer verhoogd en zal volgend jaar waarschijn-

lijk zelfs verlaagd worden. Steeds meer medicijnen moet

ik zelf betalen, en ook dit jaar is mijn huur weer gestegen.

Toch mag ik niet klagen. Om mij heen zie ik heel veel

mensen die het slechter hebben.

Dat wij onze plaats moeten kennen is ons de afgelopen

jaren flink ingepeperd. De overheid is geen geluksma-

chine, verkondigde onze minister-president tijdens zijn

laatste verkiezingscampagne. Het leverde hem een klin-

kende overwinning op, dus heel wat mensen zijn het met

hem eens. Intussen is Nederland wel degelijk een geluks-

machine, voor bijvoorbeeld aandeelhouders, belasting-

ontwijkers en bonusopstrijkers. Het aantal superrijken is

ook in Nederland sinds het uitbreken van de crisis in

2008 alleen maar gestegen.

Op een iets bescheidener niveau is ook de woningmarkt

een geluksmachine. Het hebben van een eigen woning

wordt al decennialang door onze overheid als de ultieme

vorm van geluk beschouwd. Riante hypotheekrenteaf-

trek, aflossingsvrije hypotheken en genereuze belasting-

maatregelen hebben veel mensen gelukkig gemaakt, én

mede gezorgd voor het uiteenspatten van de hypotheek-

zeepbel. Er wordt naarstig geblazen aan een nieuwe

schuldenzeepbel, want de geluksmachine voor huiseige-

naren moet blijven draaien.

Voor de huursector wordt het geluk uitsluitend gegund

aan vrije jongens en meisjes die huurwoningen aan wo-

ningcorporaties weten te ontfutselen. Minister Blok loopt

er tot ver over onze grens de beurzen mee af, als olieman-

netje voor deze geluksmachine. Hij smeert binnen- en

buitenlandse durfinvesteerders grote complexen zogehe-

ten sociale huurwoningen aan. Zodra een huurder ver-

trekt wordt de huur verdubbeld of verdrievoudigd.

Amsterdamse portiekwoningen die tot voor kort 400

euro per maand kostten, komen dan voor 1100 of 1200

euro op de markt.

In Middelburg loopt deze geluksmachine gelukkig niet zo

hard. Er zijn weliswaar een paar huizenmelkers die

schandalige huurprijzen vragen voor gammele krotten,

maar die opereren aan de rafelranden van de huurmarkt.

De huren vanWoongoed Middelburg zijn hoger dan el-

ders in de provincie, en ze hebben dan ook de boven-

grens zo’n beetje bereikt.We wonen in een krimpregio.

In Zeeuws-Vlaanderen wordt al gestudeerd op de rol van

woningcorporaties bij nota bene de afbraak van wonin-

gen, onze eigen Umwertung aller Werte. De geluksma-

chine in z’n achteruit.

Nee, de crisis is nog niet over. Ze komt onze politici veel

te goed uit.

Gillis
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Geluksmachine
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