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Nieuwe gezichten
Woningtoewijzing
In de kou? Wat nou?

Het HVMkantoor is van
21 december
tot 8 januari
gesloten.
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WOONBONDNIEUWS
VERSTERKING
Huurcommissie kan klachtenstroom niet aan
De Huurcommissie krijgt meer klachten
binnen dan ze aankan en haalt daarom
de wettelijke termijn van vier maanden
voor het doen van een uitspraak in een
procedure niet. Dat blijkt uit berichtgeving van actualiteitenprogramma
EenVandaag.
De Huurcommissie heeft in september het
aantal verwachte zaken van dit jaar (6.615)
al binnengekregen. Ze verwachten dat de
teller op 10.000 binnengekomen zaken
komt te staan. De afgelopen jaren nam het
aantal uitspraken dat de Huurcommissie
deed af. Daar lijkt nu een eind aan te
komen terwijl de inzet van werkuren de
afgelopen jaren sterk is gedaald, blijkt uit
de jaarverslagen van de Huurcommissie.
Omgerekend naar voltijdbanen (fte)
daalde de inzet van 109 voltijdbanen in
2011 naar 88 in 2017.
Huurders moeten hun recht
kunnen halen
Woonbond-directeur Paulus Jansen:
“Huurders moeten hun recht kunnen halen,
ook nu er een toename is in het aantal
klachten. Het zou goed kunnen dat die
toename doorzet omdat de commerciële
huursector groeit als kool en er onevenredig
veel geschillen bij de Huurcommissie bij
een commerciële huisbaas vandaan komen.
Ook de hoge huurprijzen zorgen ervoor dat
huurders eerder naar de Huurcommissie
stappen.” De Woonbond vindt dat de politiek moet zorgen voor voldoende middelen
voor de Huurcommissie om zaken tijdig te
kunnen afhandelen.

Colofon

Afgewezen zaken
Daarnaast klagen huurteams over het niet
in behandeling nemen van zaken door de
Huurcommissie. Huurders krijgen dan te snel
te horen dat een zaak niet kansrijk is of niet
kan worden behandeld. Ook bij de Huurderslijn, de juridische hulplijn van de Woonbond,
komen signalen binnen over het onterecht afwijzen van een zaak door de Huurcommissie.
Huurders besteden groter deel
inkomen aan wonen
Huurders zijn veel meer van hun netto-inkomen kwijt aan wonen dan huiseigenaren, en
zijn minder tevreden over hun woning. Dat
meldt het Algemeen Dagblad naar aanleiding
van onderzoek van Nationale Nederlanden.
Meer dan de helft (55%) van de huurders
besteedt meer dan 30 procent van hun inkomen aan wonen. Voor kopers geldt dit voor
slechts 24 procent.
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Betaalbaarheidsproblemen
“Dit onderzoek is de zoveelste bevestiging
van de enorme betaalbaarheidsproblemen
in de huursector”, reageert Paulus Jansen,
directeur van de Woonbond in de krant.
Hij wijst op recente cijfers van het CBS,
waaruit blijkt dat de huren de afgelopen zes
jaar met gemiddeld 18 procent zijn gestegen.
“Dat is bijna tien procent boven inflatie. Uit
een eerder onderzoek van het Nibud bleek
ook al dat kopers na woonlasten meer te
besteden hebben dan huurders. En dat gat
wordt onder het huidige beleid alleen maar
groter.”
Minder tevreden met woning
Huurders zijn ook een stuk minder tevreden
over hun woning. Zo zegt 44 procent “zeer
tevreden” te zijn met zijn woonomstandigheden, tegenover 69 procent van de
woningeigenaren.

Bezoek- en postadres:
Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL
Middelburg, tel. 06-30230290,
info@hvm-middelburg.nl
Ledenadministratie:
info@hvm-middelburg.nl
Contributie: € 12 per jaar
Bankrekening: NL44RABO0102384703
De artikelen in HVM-Nieuws weerspiegelen
niet per se de opvattingen van het bestuur
van de HVM.

VERSTERKING
T
Een extra ledenvergadering
Doordat Nico Oskam dit voorjaar, na acht jaar bestuurslidmaatschap waarvan de laatste
drie jaar ook als voorzitter, besloot te stoppen en José Joosen een paar maanden later om
privéredenen ook uit het bestuur stapte, bleef Nellie de Bont als enig HVM-bestuurslid over
en kwam de bodem in zicht. De leden van de HVM werden toen in allerijl door middel van
een brandbrief uitgenodigd voor een extra ledenvergadering op 8 oktober jl. Op deze avond
in Grandcafé Willem in Nieuw-Middelburg waren ruim dertig leden aanwezig.
Kandidaten
Enkele weken voor deze vergadering
had Ruud Buitenhuis, die al een tijdje
aspirant-bestuurslid was, laten weten dat
hij bestuurslid wilde worden en zich tevens
kandidaat wilde stellen voor de functie
van voorzitter. We hadden inmiddels ook
Marijn Dieleman benaderd. Hij zegde toe
voor een bepaalde periode bestuurslid te
willen worden. Beiden stellen zich voor, zie
de introductie op pagina 4. De leden stemden unaniem in met hun benoeming. Ruud
Buitenhuis legde hierna uit waar we met de
HVM naartoe willen.
Ons uitgangspunt is een zelfstandige huurdersorganisatie te zijn die de belangen van
huurders op collectief en individueel niveau
behartigt. Dat doen we nu natuurlijk ook
al, maar we willen het op een andere
manier gaan organiseren.
We willen:
‒ uitbreiding van het ledenbestand,
‒ uitbreiding van de raadpleging van
de achterban,
‒ meer input van bewoners- en beleidsgroepen, en
‒ meer inbreng en grotere zelfstandigheid van beleidsgroepen.
Uitbreiding ledenbestand
In samenwerking met Woongoed
willen we in het eerste kwartaal van 2019 per
wijk alle huurders van Woongoed benaderen. We willen hen uitleggen wat de HVM
voor hen kan betekenen en hen uitnodigen
met ons mee te denken over onderwerpen
die voor hen belangrijk zijn.
Uitbreiding raadpleging achterban
Een aantal keren per jaar stellen wij vragen
aan onze leden wier e-mailadres bij ons
bekend is. Dit gebeurt nu nog te weinig en de
respons is te laag. We gaan bekijken hoe we
dit kunnen aanpakken om een beter resultaat
te krijgen.

Meer input bewonersgroepen
Het is fantastisch dat steeds meer mensen
zich willen inzetten voor hun buurt of wijk
en daar energie in willen steken. Bewonersgroepen zijn de ogen en oren in een wijk.
De input van deze bewonersgroepen naar de
HVM toe is van groot belang. De HVM destilleert hier onder andere onderwerpen uit
van algemeen belang. Hiervoor is gestructureerd contact met alle bewonersgroepen
nodig. Eind vorig jaar hebben we een avond
voor bewonersgroepen georganiseerd, begin
volgend jaar doen we dat opnieuw.
Huidige bewonersgroepen zijn bijvoorbeeld:
Van de Perreflat, Olmenhof, Paul Briëtwoningen, Meanderlaan, Haringvlietstraat, Hof
ter Veste, Fazantenhof, Koestraat, Griffioen,
Gerbrandylaan, Magistraatwijk.

Meer zelfstandigheid beleidsgroepen
De HVM wil met meer zelfstandige
beleidsgroepen gaan werken die zich met
een bepaald onderwerp bezighouden.
Een voorbeeld hiervan is de Beleidsgroep
energie. Op grote schaal worden woningen
energiezuiniger gemaakt. Hierbij gaat in
bewoonde staat soms letterlijk het dak eraf.
Het energievraagstuk is enorm. Om dit goed
te kunnen volgen en beïnvloeden hebben we
een Beleidsgroep energie. Deze beleidsgroep
bestaat uit bevlogen en deskundige mensen die advies kunnen geven op het totale
energieplan van Woongoed, maar zij zouden
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dit ook aan individuen kunnen doen en aan
bewonersgroepen. Deze beleidsgroep heeft
een groter mandaat gekregen waardoor zij
zelfstandig initiatieven kan ontwikkelen en
met Woongoed en andere partijen om de
tafel kan gaan. (Elders in deze nieuwsbrief
leest u daar meer over.)
Een ander voorbeeld is de Beleidsgroep mutatie. Deze beleidsgroep heeft in het verleden
aanbevelingen gedaan over de oplevering
van een woning. Geef huurders die uit hun
woning vertrekken de gelegenheid lampen,
als die tenminste onbeschadigd zijn, te laten
hangen, en verplicht hen niet nog bruikbare
laminaat- of parketvloeren uit hun woning
te halen als er nog geen nieuwe huurder is.
Dit helpt zowel oude als nieuwe huurders in
de toch al zo hectische verhuisperiode. Maar
er zijn meer onderwerpen waar we mensen
bij nodig hebben voor een beleidsgroep,
bijvoorbeeld:
‒ huurbeleid,
‒ woningtoewijzing,
‒ levensloopbestendig maken,
‒ et cetera.
De werkwijze van de verschillende beleidsgroepen kan heel divers zijn. Voor
sommige is het nodig regelmatig bij
elkaar te komen, andere kunnen via
internet of social media met elkaar
communiceren.
Hoe gaan we het doen?
In januari nodigen we alle bewonersgroepen uit voor een bijeenkomst. In het eerste kwartaal
van 2019 willen we samen met
Woongoed per wijk al haar huurders
benaderen en uitnodigen voor een
meedenkbijeenkomst, met als doel:
‒ het ledenbestand van de HVM uit te breiden en daarmee ook de raadpleging van de
achterban van de grond te krijgen;
‒ per wijk met huurders onderwerpen te
bespreken die voor hen belangrijk zijn;
‒ waar nodig over deze onderwerpen beleidsgroepen te formeren.
Vervolgens houden we eind maart, begin
april onze jaarlijkse ledenvergadering waarop
we u kunnen vertellen wat uit al deze bijeenkomsten tevoorschijn is gekomen.
Bestuur HVM

EVEN VOORSTELLEN
Ruud Buitenhuis, nieuwe voorzitter
In de ledenvergadering van 8 oktober jl.
is Ruud Buitenhuis benoemd tot nieuwe
voorzitter van het HVM-bestuur. Ruud komt
van oorsprong uit Rotterdam en het credo
van de havenstad “niet lullen maar poetsen”
lijkt hem op het lijf geschreven. Hij houdt
niet van lange vergaderingen en wil snel tot
zaken komen. Hij mag dan geen vergadertijger zijn, hij is in diverse organisaties actief
geweest en heeft daarmee veel ervaring in
bestuursfuncties opgedaan. Ook al is hij al
geruime tijd met pensioen, hij kan het niet
laten om in een nieuwe woonomgeving toch
weer actief te worden in (buurt)organisaties
of die zelf op te zetten.
In zijn werkzame leven als technisch
adviseur en projectleider in de staalbouw
heeft hij overal in het land gewoond. Vanuit

Oosterhout is hij een aantal jaren geleden
in Middelburg komen wonen. Eerst in het
groepswoningencomplex Popkensburg in
Sint Laurens en daarna is hij een appartement van Woongoed aan de Oranjelaan in
Middelburg gaan huren. Grandcafé Willem
is daar de gemeenschappelijke ruimte voor
de bewoners en daar is hij ook regelmatig te
vinden, al was het maar om zijn kunsten te
vertonen op het biljartlaken. Het werkterrein van de HVM en het beleid rondom huren moet hij zich nog verder eigen maken,
maar met een paar maanden meedraaien in
het HVM-bestuur is daar al een goed begin
mee gemaakt. Voor dieper gaande inhoudelijke kennis kan hij, zoals alle bestuursleden,
gelukkig altijd terugvallen op Anneke de
Vries. Ruud heeft het voornemen zich voor

alle huurders in Middelburg in te zetten.
Dat blijft nog altijd hard nodig. Hij heeft er
zin in!
n

Marijn Dieleman, nieuw bestuurslid
Marijn Dieleman is al heel lang betrokken
bij de HVM. Hij verleende nu en dan handen spandiensten, zoals juridisch advies, en
in 2010 was hij in een hectische periode
voorzitter van de HVM-jaarvergadering.
Nu de vereniging in problemen zit wil hij
voor een tijdje graag weer helpen om te
proberen de zaken op orde te brengen.
Hij heeft veel ervaring op het gebied van
volkshuisvesting in Middelburg. Zo was
hij, toen Woongoed Middelburg nog een
woningbouwvereniging was, voorzitter van
de klachtencommissie en tot voor enkele
jaren was hij twaalf jaar lid van de Raad van
Commissarissen van Woongoed. Hij werkt
als advocaat in Middelburg
n

PZC, 26 november 2018:
“De gemeente wil het huidige kantoor aan de St. Sebastiaanstraat van zorgloket Porthos
en Stichting Welzijn Middelburg (SWM) verkopen. Die organisaties kunnen daarna terecht
in het stadskantoor, waar veel ruimte leeg staat.” (wethouder Johan Aalberts)
Het kantoor van de HVM wordt gehuurd van SWM. Dat betekent… verhuizen…
duurt nog wel even… wordt dat het stadskantoor?… of een andere plek...?
In volgende nummers van HVM-Nieuws meer...
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GECONCENTREERD TOEWIJZEN
Onderzoek naar de woningtoewijzing bij Zuidwestwonen
De HVM heeft in de zomermaanden via
e-mail een onderzoek uitgevoerd onder
HVM-leden die op zoek zijn naar een
eengezinswoning in Middelburg en die
op grond van hun inkomen recht op
huurtoeslag hebben. Onze voorkeur ging
hierbij uit naar huishoudens van drie of
meer personen, maar ook anderen konden
aan het onderzoek meedoen.

Wettelijke regels
Sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties zich aan strikte regels houden bij het toewijzen van woningen in de sociale sector aan
huurders die recht hebben op huurtoeslag.
Bij die wettelijke regels staat betaalbaar
wonen voor de doelgroep van de huurtoeslag
voorop.
Alle woningcorporaties in Nederland moeten vanaf begin 2016 extra aandacht geven
aan huishoudens met de laagste inkomens
die recht hebben op huurtoeslag. Zij moeten
een betaalbare woning krijgen toegewezen
onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt.
Elke corporatie moet ten minste 95 procent
van alle woningen die in die categorie vrijkomen, toewijzen aan huishoudens die recht

hebben op huurtoeslag. Dit heet passend
toewijzen.
Huurders die op zoek zijn naar een nieuwe
huurwoning, krijgen te maken met het
volgende.
l Eenpersoonshuishoudens met een maximaal totaalinkomen van € 22.400,‒
kunnen alleen op een woning reageren
met een huur tot maximaal € 597,30.

Tweepersoonshuishoudens met een maximaal totaalinkomen van € 30.400,‒
kunnen alleen op een woning reageren
met een huur tot € 597,30.
l Drie- en meerpersoonshuishoudens met
een maximaal totaalinkomen van
€ 30.400,‒ kunnen alleen reageren op een
woning met een huur tot € 640,14.
De genoemde bedragen zijn de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag in 2018; ze
worden ieder jaar geïndexeerd.
l

Eengezinswoningen
Om een goed overzicht te krijgen van het
aanbod van eengezinswoningen van Woongoed in Middelburg houdt een lid van de
HVM dit sinds oktober vorig jaar bij. Uit het
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aanbod van eengezinswoningen van Woongoed met een huur tot € 640,‒ wordt duidelijk dat het overgrote deel van het aanbod
zich in de Stromenwijk bevindt, en dan met
name in de kleine woningen met een laag
energielabel. Van een enkele grotere woning
in Dauwendaele en de Magistraatwijk is de
huurprijs in de afgelopen twaalf maanden
verlaagd tot op of onder de aftoppingsgrens,
zodat ook in die wijken soms een eengezinswoning in die huurklasse aangeboden wordt.
Uitslag van het onderzoek
In de vorige editie van HVM-Nieuws werd
aan leden die op zoek zijn naar een eengezinswoning gevraagd te reageren en hun
ervaringen te melden. In totaal hebben zes
personen gereageerd, allemaal met ongeveer
dezelfde inhoud: “Ik kan geen geschikte
woning vinden, sta nu al langer dan drie jaar
ingeschreven en ben uit het systeem gehaald.
Ik ben nog steeds op zoek naar een andere
woning en moet mij dus weer helemaal opnieuw inschrijven, met alle moeite van dien.”
Het aantal reacties op ons onderzoek is erg
laag, maar het bevestigt het beeld dat wij
eerder aan Woongoed hebben voorgelegd
en dat ook uit het aanbod van eengezinswoningen naar voren komt. Dat beeld is dat
het aanbod van eengezinswoningen onder de
aftoppingsgrens eenzijdig en niet voldoende
is. Daar komt nog bij dat de woningen in de
Stromenwijk weliswaar aangeboden worden
als eengezinswoningen maar vaak te klein
zijn voor drie of meer personen. De totale
woonlasten van deze woningen zijn vaak
relatief hoog door hun lage energielabel.
Aanbod en spreiding
De HVM heeft er bij Woongoed regelmatig op
aangedrongen om eengezinswoningen onder
de aftoppingsgrens verspreid over Middelburg
aan te bieden. Voor een goede doorstroming is
het belangrijk dat er genoeg woningen voor alle
doelgroepen in de verschillende sectoren zijn.
Uit het feitelijke aanbod van eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens maakt de HVM
op dat dit type woningen, geschikt voor drie
of meer personen, niet voldoende aangeboden
wordt en niet verspreid is over Middelburg. Dit
kan de doorstroming belemmeren.
Anneke de Vries

UIT HET SPREEKUUR
Onderhoud verwarming voor huurder of verhuurder?
In de kou
Mevrouw X huurt een woning van een
beheerder en heeft een tijdelijk huurcontract. De woning die ze huurt is eigenlijk
voor studenten bestemd, maar omdat er niet
genoeg studenten zijn worden de woningen
tijdelijk verhuurd aan anderen. De beheerder regelt voor de eigenaar van de woning
alles wat met de verhuur van de woning te
maken heeft, dus ook het onderhoud. In de
woning is geen centrale verwarming, maar
er staat wel een kachel. Het wordt kouder en
mevrouw X wil de kachel aanzetten, maar
ze krijgt hem niet aan de praat. Ze belt de
beheerder en vraagt of de kachel zo snel mogelijk gerepareerd kan worden. Ze krijgt te
horen dat het onderhoud van de kachel voor
haar eigen rekening is en dat ze zelf voor de
reparatie moet zorgen.
Mevrouw X zit dus in de kou. Ze komt op

het spreekuur bij de HVM met de vraag hoe
dit opgelost kan worden. Van ons krijgt ze
het advies in een brief aan de beheerder aan
te geven dat de kachel bij het huis hoort en
dat zij niet zelf voor het onderhoud verantwoordelijk gesteld kan worden. Bovendien
zou dat ook niet wenselijk zijn bij tijdelijke
verhuur. Het risico bestaat immers dat mensen zelf aan de kachel gaan prutsen en dat
kan allerlei nare gevolgen hebben.
Mevrouw X stuurt de brief meteen op, en
tevens een kopie ervan naar de eigenaar van
haar woning. Na overleg tussen beheerder
en verhuurder krijgt ze het bericht dat haar
kachel onderhouden zal worden en wordt hij
alsnog snel gerepareerd.
Wat staat er in de wet?
Komt het onderhoud van een kachel nu in
alle gevallen voor rekening van de verhuur-

der of draait de huurder ervoor op? Wat staat
hierover in de wet?
Klein onderhoud aan een kachel of cvinstallatie is voor de huurder. Onder klein
onderhoud vallen het opnieuw opstarten van
een verwarmingsinstallatie na uitval en het
ontluchten en bijvullen van het water van de
verwarmingsinstallatie. Maar in de wet staat
ook dat werkzaamheden voor de huurder
onderhoudstechnisch eenvoudig moeten zijn
en geen specialistische kennis mogen vereisen. Het onderhoud van een verwarmingsinstallatie, dus ook een kachel die bij de
woning hoort, vereist specialistische kennis
en komt dus voor rekening van de verhuurder. Er mogen ook geen servicekosten voor
gevraagd worden.
Anneke de Vries

NAAR CO2-NEUTRAAL
Over de Beleidsgroep energie
We staan de komende jaren voor een grote energietransitie die veel vraagt van verhuurders, huurders en huurdersorganisaties.
De komende jaren zal de energietransitie
een van de belangrijkste onderwerpen op
de agenda met Woongoed Middelburg zijn.
Om vanuit de HVM dit hele proces goed te
kunnen monitoren en huurders te kunnen
bijstaan, heeft de HVM een Beleidsgroep
energie die in opdracht van het HVM-bestuur meedenkt in dit hele proces en samen
met het HVM-bestuur, zowel gevraagd als
ongevraagd, advies geeft ten aanzien van
deze transitie. De Beleidsgroep energie stelt
zich samen met het HVM-bestuur als doel
met Woongoed te onderzoeken hoe het
woningbestand CO2-neutraal gemaakt kan
worden, waarbij de belangen van huurders
centraal staan. De betaalbaarheid voor huurders moet gewaarborgd zijn en het comfort
moet verbeterd worden.

Bestaande bouw
In bestaande bouw moet de woning waarin
een huurder woont of gaat wonen, energiezuiniger en comfortabeler worden. Zo mogelijk dus nul-op-de-meter, al dan niet in fases
uitgevoerd. Tegelijkertijd moeten de woonlasten van de huurder gewaarborgd zijn. Om
dit in bestaande bouw te kunnen realiseren,
is naast een goed plan waar huurders bij betrokken zijn en waarin de waarborging van
woonlasten verankerd is, goede informatie
en voorlichting van wezenlijk belang.
Voorlichting
Om te beginnen wil de Beleidsgroep energie
met behulp van de landelijke bond van huurders, de Woonbond, samen met Woongoed
scenario’s onderzoeken voor de routekaart
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naar CO2-neutraal. De beleidsgroep wil
betrokken worden bij projecten waarbij
woningen (vrijwel) CO2-neutraal gemaakt
worden en zij wil samen met Woongoed
bekijken hoe bewoners bewust gemaakt
kunnen worden van hun energieverbruik en
goed voorgelicht kunnen worden over ventilatie en het gebruik van andere installaties in
de woning na renovatie of nieuwbouw.
Deskundigheid
In de Beleidsgroep energie zitten huurders
en een eigenaar-bewoner met deskundigheid
op technisch en praktisch gebied. Er is voor
hen veel werk aan de winkel. We zijn blij dat
zij deze taak op zich willen nemen.
HVM-bestuur

NIEUWS UIT DE WIJKEN
Initiatiefgroep ’t Zand
In het vorige nummer van HVM-Nieuws
werd bericht over de zogeheten Paul Briëtwoningen in de driehoek Poelendaeleweg,
De Ruyterstraat, Oude Koudekerkseweg en
naaste omgeving. Om het kort te houden
praten we over ’t Zand. Vanaf september
vorig jaar is er een initiatiefgroep met als
belangrijkste doel het behoud van de wijk
en verduurzaming van de huizen zonder
aanzienlijke huurverhoging. De initiatiefgroep wil ook het karakter van de wijk
behouden en ook daarvoor is betrokkenheid van bewoners bij het gehele proces
essentieel. Bewoners die zich aansluiten bij
de initiatiegroep zijn welkom. Hieronder
een gesprek met zo iemand, John Daane.
Nattigheid en brand
Middelburger John Daane is 54 jaar oud en
woont al 38 jaar in de Baarsjesstraat in een
van de voor onze buurt zo kenmerkende
witte huisjes. Wat direct opvalt is de muffe
geur in zijn huisje, waarschijnlijk mede het
gevolg van de brand van april 2014, maar
mogelijk ook door vochtproblematiek in het
algemeen. Het was op een gegeven moment
zelfs zo heftig dat een kast door houtrot
door de vloer zakte. Woongoed is bezig het
probleem te verhelpen.
De brand heeft een behoorlijke impact gehad
op John en zijn familie. “Het is onbeschrijfelijk wat er door je heen gaat als je naar
huis rijdt en ziet dat er net een ziekenauto

richting jouw huis rijdt en er vlammen uit
het dak slaan. Er zijn behoorlijk wat spullen
verloren gegaan, al met al ben je er een jaar
zoet mee. De meeste schade is vergoed maar
je wordt er nooit beter op, het kost altijd
geld.”
De Atlantikwall
John is in Middelburg opgegroeid. Het gesprek gaat over zijn ervaringen in onze wijk
maar Johns hobby, de oorlogshandelingen op
Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog
en dan met name de bunkers van de Atlantikwall, nemen een belangrijke plaats in zijn
leven in. John is de initiatiefnemer van
www.bunkerverhalen.nl, een website met

veel informatie en verhalen over de bunkers
bij Zoutelande. Samen met anderen knapt hij
bunkers op in het duingebied bij Zoutelande
en verzorgt er rondleidingen. John is er de
drijvende kracht.
Zijn hobby is begonnen op voormalig barakkenkamp Modderoord aan de Nadorstweg
waar hij vaak speelde en wel eens oorlogstuig
vond. Hoewel zijn vader het hem verbood de
bunkers in te gaan was de drang als jong onderzoekend kereltje om dat dan juist te gaan
onderzoeken groter. Inmiddels kan je John
een wandelende encyclopedie noemen. Op
de vraag waarom hij er zo veel tijd in investeert antwoordt hij dat hij hoopt dat dit, door
het levend houden van de herinnering aan
deze verschrikkelijke tijd in de Nederlandse
geschiedenis, nooit meer voor zal komen.
Bewogen geschiedenis
Maar niet alleen daarover weet John veel.
Hij kent de geschiedenis van de wijk, maar
met treurnis meldt John wel dat hem de
laatste jaren behoorlijk wat mensen zijn
ontvallen. Bovendien zijn ook een aantal
vrienden en kennissen uit de buurt vertrokken. Desondanks zegt hij: “Ik heb iets
met de wijk, het vormt een belangrijk deel
van mijn leven, het zijn leuke huisjes.” En
vervolgens vertelt hij weer een heftig verhaal, over een bewoner van de wijk die als
verzetsdaad bewust een gat in de weg groef
op de hoek van de Poelendaeleweg en de
Baarsjesstraat waarin een Duitse legertruck
(Lees verder op pagina 8)
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woningen verder verzakken en maken
het mogelijk de woningen uit te breiden.
l In het derde scenario is sprake van
reconstructie. Hierbij worden de huidige
woningen vervangen door nieuwe in
dezelfde stijl.
Er is nog geen keuze gemaakt tussen de
verschillende scenario’s. Het kan zijn dat
er een combinatie van scenario’s uit de
bus komt, bijvoorbeeld dat voor sommige
woningen nieuwbouw in dezelfde stijl in
de plaats komt en dat andere woningen
gerenoveerd worden. Omdat het proces
heel zorgvuldig doorlopen moet worden
is er nu nog geen duidelijkheid voor de
bewoners. Woongoed kan pas, na goed
geluisterd te hebben naar alle adviezen van
de architect en de initiatiefgroep bestaande
uit wijkbewoners, een besluit kan nemen.
Wordt vervolgd.

Hij geeft aan er de voorkeur voor te hebben
om te renoveren als dat mogelijk is. Dat bij
binnenmuurisolatie de muur tien centimeter
naar binnen komt ziet hij wel als een lastig
punt. “Ik vraag me af of de binnenspouw niet
volledig kan worden verwijderd. Als die er
inderdaad zit, dan heb je minder ruimteverlies, want door binnenmuurisolatie gaat
wel veel ruimte verloren en een soort serre
heb ik al. Ik zou ook altijd kiezen voor een
betonnen vloer.”
We zouden nog uren kunnen praten over
zijn boeiende hobby en de geschiedenis van
de wijk en haar bewoners. We spreken af
om een keer de rondleiding te doen in het
bunkercomplex bij Dishoek. Bedankt John,
voor dit fijne gesprek en je deelname aan de
initiatiefgroep. Jouw ervaring met de wijk en
kennis van haar geschiedenis zijn zeer belangrijk voor de initiatiefgroep. Je brengt ook
rust tijdens de besprekingen. Je observeert en
luistert en als je wat zegt dan is het ook altijd
zeer waardevol.

Anneke de Vries

Frits Broos

De voortgang van het project
Het onderzoek naar de kwaliteit van de zogenoemde Paul Briëtwoningen in ’t Zand
is verricht door Ineke Hulshoff en haar
collega’s. Ineke is de architect onder wier
leiding enkele jaren geleden de renovatie
van de woningen in Nieuw-Middelburg
werd gerealiseerd. Van het onderzoek naar
de toestand van de Paul-Briëtwoningen is
een uitgebreid rapport opgesteld. Hierin
is beschreven wat de staat van onderhoud
van de woningen is en wat het karakter
en de geschiedenis van de wijk is. Ook
worden de mogelijkheden geschetst om de
wijk haar karakter te laten behouden.
Ineke Hulshoff heeft drie scenario’s uitgewerkt.
l In het eerste scenario wordt uitgegaan
van renovatie. Hierbij worden de woningen opgeknapt.
l In het tweede scenario vindt renovatie
plaats met nieuwe funderingen. De
funderingen moeten voorkomen dat de

reed. De bewoner werd verraden, door de
Duitsers gearresteerd en gefusilleerd bij
Valkenisse. In het huis tegenover John hebben tijdens de oorlogsjaren ook nog Duitse
militairen gewoond.

invloed kan uitoefenen op het proces. “Dat je
jezelf later geen verwijt kan maken en dat je
achteraf niet moet concluderen: we hadden
de woningen kunnen behouden.” Dat er wat
moet gebeuren is volgens John duidelijk.

Woning Baarsjesstraat
Over de woning en de service van
Woongoed, vroeger de Woningbouwvereniging Middelburg, en Bouwbedrijf Joziasse is
John tevreden, al werken er steeds minder
bekende gezichten. Maar als er wat is dan
komt men. Er is in al die jaren natuurlijk
ook wel eens iets misgegaan, zoals een balk
die men bij een renovatie vergeten had te
plaatsen, en de aanwezigheid van houtworm.
O ja, op een gegeven moment was er een
vochtprobleem dat was ontstaan door een
lekkende waterleiding. Waarschijnlijk zat dat
lek onder de vloer er al jaren. “Die waterrekening hebben wij al die jaren ook betaald
omdat het lek na de meter zat”, vertelt John
met een knipoog.
Deelname initiatiefgroep
Op de vraag waarom John zich heeft aangesloten bij de initiatiefgroep, zegt hij dat
hij zich betrokken voelt en op die manier
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Nieuwbouw
ernstig in de knel
Dit jaar zijn weer minder woningen gebouwd dan in 2017, en
het einde van de ellende is nog
(lang) niet in zicht. Ook het aantal
afgegeven bouwvergunningen holt
achteruit. “Ik kan hier maar één
conclusie uit trekken: er komt de
komende jaren nóg minder nieuwbouw”, waarschuwt hoogleraar
woningmarkt Peter Boelhouwer.
Nieuwbouw wordt vaak gezien als
hét antwoord op het schreeuwend
tekort aan woningen en de almaar
stijgende huizenprijzen. Hoe hard
die oplossing ook nodig is, ze
lijkt verder weg dan ooit. In de
onlangs uitgebrachte rapportage
van TU Delft naar de staat van de
woningmarkt staan alle seinen
voor nieuwbouw op rood.
Sinds 2005 is de druk op de
nieuwbouwmarkt niet zo groot geweest, is een van de conclusies in
de nieuwste Woningmarktmonitor.
Een koper kan nog maar kiezen
uit minder dan drie aangeboden
nieuwbouwwoningen. Amper vijf
jaar geleden waren dat nog tien
huizen. Daarmee is de keuze voor
woningzoekers nóg beperkter
dan op de markt van bestaande
koopwoningen.
Wat het zo somber maakt: de
afgifte van nieuwe bouwvergunningen, de oplevering van huizen
én de verkoopcijfers laten in het
tweede kwartaal een dikke min
zien ten opzichte van een kwartaal
eerder. Ter illustratie: het aantal
verkochte nieuwbouwwoningen
daalde in het tweede kwartaal
met 17 procent ten opzichte van
het kwartaal ervoor.
Een teken aan de wand, zegt
woningmarktdeskundige Peter
Boelhouwer van de TU Delft.
Vooral omdat het tweede kwartaal
traditioneel een gunstige periode
is voor nieuwbouw. Oftewel:
meestal is in dit kwartaal een
stijging te zien. Tot nu toe, dus.
“Nu blijft het aantal verkochte
nieuwbouwwoningen zo’n 2.000

tot 2.500 woningen achter bij
de verwachting op basis van
het normale seizoenspatroon én
het blijft al helemaal ver achter
bij wat we nodig hebben om te
kunnen spreken van een gezonde
woningmarkt.”
In het kader van het ‘gezond’
maken van de woningmarkt is er
de afspraak tussen de overheid,
woningcorporaties en Bouwend
Nederland: op jaarbasis moeten
er 75 duizend woningen (koop en
huur) worden opgeleverd. Máár
we kunnen, aldus de woningmarkthoogleraar, die aantallen

En in plaats van dat die omhooggaat, gaat-ie nu omlaag.” Dat
voorspelt volgens de woningmarktkenner weinig goeds voor de
komende jaren. Minder bouwvergunningen nu, betekent minder
opgeleverde en verkochte huizen
over anderhalf of twee jaar. “Je
kunt er gif op innemen dat we dus
volgend jaar en het jaar erop nóg
minder nieuwbouw krijgen.”
De oorzaak van de teruggang in
nieuwbouw? Er zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen, weet
Boelhouwer. Eén is het gebrek
aan geschikte locaties waar echt

voor dit jaar wel op onze buik schrijven. We mogen al blij zijn als we dit
jaar uitkomen rond de 65 duizend
opgeleverde nieuwbouwhuizen.
In de zomer kwam de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars NVB met een soortgelijke
boodschap naar buiten over de
stokkende nieuwbouw. “Als we
niet oppassen zitten we over een
paar jaar in een nieuwe crisis”, zei
Nico Rietdijk van de NVB.
Is die waarschuwing niet erg
overdreven? Absoluut niet, zegt
Boelhouwer. “Er zijn nu al heel
veel mensen die niet meer aan de
bak komen op de woningmarkt.
De productie moet echt omhoog.

gebouwd kan worden. Nu zou je
kunnen denken dat Nederland genoeg plekken heeft om te bouwen,
maar volgens Boelhouwer zijn de
grootschalige locaties al ‘bezet’.
“Als er gebouwd wordt, gaat het
vaak om kleinere bouwprojecten
van een paar honderd woningen
op dure en lastig te ontwikkelen
locaties.”
Een andere oorzaak die de nieuwbouw afremt: het protest van omwonenden en de archeologische
vondsten en zeldzame flora en
fauna die zorgen voor bouwvertragingen. Een andere belangrijke
verklaring is de financiering. Mede
door de stijgende bouwkosten
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wordt het voor bouwers en
ontwikkelaars steeds lastiger om
winst te boeken. Dat geldt ook
zeer zeker voor woningcorporaties.
Tijdens de crisis waren de corporaties in ons land verantwoordelijk
voor ongeveer 50 procent van de
totale nieuwbouw maar inmiddels
is hun inbreng hard teruggelopen: van 35 duizend nieuwbouw
(koop en huur) naar 15 duizend
nu. “Dat is geen onwil”, benadrukt Boelhouwer. “Ze hebben
het geld hard nodig voor andere
zaken. Het verduurzamen van hun
woningvoorraad kost ze meer dan
100 miljard en dan zijn er ook de
jaarlijkse heffing en belastingen
die ze moeten betalen aan het rijk
en die de komende jaren met bijna
een miljard euro oplopen.”
En dan is er nog iets anders dat
nieuwbouw parten speelt: het nijpend tekort aan vakmensen. Door
het gebrek aan ‘handjes’ lopen
nieuwbouwprojecten vertraging
op of verdwijnen ze zelfs helemaal
in de ijskast.
De hoop dat we met nieuwbouw
de huidige problemen op de
woningmarkt het hoofd kunnen
bieden, moeten we voorlopig maar
vergeten, sombert Boelhouwer.
In navolging van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM)
roept hij de rijksoverheid op om
snel actie te ondernemen, om te
voorkomen dat de woningmarkt
echt volledig ontspoort.
“Er is niet eens een totaaloverzicht
in welke provincies er de komende
jaren bouwprojecten op stapel
staan en hoeveel woningen erbij
komen. De rijksoverheid zou zo’n
overzicht moeten hebben en op
basis daarvan moeten handelen.
Bijvoorbeeld met investeringsfondsen, aanpassing van regels
zodat speculanten niet meer aan
woningen komen, of door sancties
op te leggen. We kunnen niet
blijven toekijken hoe het compleet
misgaat en een hele generatie de
boot mist.”
(PZC, 8 november 2018)

kennisplatform
voor vrijwilligers
Ben je vrijwilliger of vrijwilligerscoördinator op Walcheren?
Ben je vrijwilliger of vrijwilligerscoördinator op Walcheren?
Voel je welkom bij onze workshops, trainingen en bijeenkomsten!
Voel je welkom bij onze workshops, trainingen en bijeenkomsten!
Het Kennisplatform voor vrijwilligers is een samenwerkingsplatform. Je vindt er een aanbod
Het Kennisplatform
voor vrijwilligers
is Walcherse
een samenwerkingsplatform.
Je vindt er een aanbod
van
diverse opleidingsactiviteiten
voor
vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren.
van
diverse
opleidingsactiviteiten
voor
Walcherse
vrijwilligers
en
vrijwilligerscoördinatoren.
Je vergroot je kennis en vaardigheden én ontmoet vrijwilligers van andere organisaties.
Je vergroot je kennis en vaardigheden én ontmoet vrijwilligers van andere organisaties.
De komende maanden kun je onder meer een lezing volgen over de aanpak van
Je kunt er workshops
en trainingen
volgen over schrijven,
diverse onderwerpen.
aanbod
eenzaamheid,
workshops
over vacatureteksten
omgaan metHet
emoties
en wordt
trainingen
over
assertiviteit
en grenzen
bewaken
en ziekenverzorging
aan
bed.thuis kunt volgen.
regelmatig
aangevuld.
Je vindt
er ook online
trainingen die je
vanuit
Bekijk het volledige
aanbodop:
op:
actuele aanbod

welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk/kennisplatform-vrijwilligers
www.welzijnmiddelburg.nl/samen-vrijwillig
Vragen?
mail naar
Vragen? Bel
Bel of
of mail
naar Janneke
Janneke 0118-727029
0118-727029 // j.heesakkers@welzijnmiddelburg.nl
j.heesakkers@welzijnmiddelburg.nl

Foto:Pictures
Liane Pictures
Foto: Liane
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Stadstuinen
verkassen
Twee projecten voor stadslandbouw in Middelburg moeten
wijken voor woningbouw:
Gemeenschapstuin CitySeeds en
Buurttuin Stromenwijk. Voor beide
is nieuwe ruimte gevonden vlakbij
de plekken waar ze nu zitten.
CitySeeds moet vertrekken van het
stuk grond langs de Torenweg omdat het Consortium Mortiere daar
alsnog huizen wil gaan bouwen.
Even was voor CitySeeds het Meiveld in beeld, bij de scouting en
de kinderboerderij, maar dat gaat
niet door. De gemeenschapstuin,
waar groenten worden verbouwd
voor mensen die in armoede leven,
verkast naar de overzijde van de
Torenweg. Daar wordt een stuk
grond bij de flats aan de Driewegenhof klaargemaakt. De grond is
van Woongoed Middelburg.
De Buurttuin Stromenwijk ligt
aan de andere kant van Middelburg, aan de Grevelingenstraat.
Daar wordt de nieuwbouwwijk
Rittenburg gebouwd en voor het
laatste stuk van de nieuwe wijk
moet de buurttuin verdwijnen.
Ook die hoeft niet ver weg: aan de
overkant van de Grevelingenstraat
ligt op de hoek met de Stromenweg een groot grasveld. Daar mag
de buurttuin gebruik van gaan maken. De bewoners van de flats aan
de Haringvlietstraat kijken straks
dus uit op een bloeiende tuin met

bloemen en groenten.
De verhuizing van de twee
projecten is in het belang van de
gemeente Middelburg omdat er
dan meer huizen gebouwd kunnen
worden. In ruil voor hun vertrek
betaalt de gemeente mee aan het
geschikt maken van de grond op
de nieuwe locaties, zoals het omspitten, het leggen van drainage
en het plaatsen van omheiningen.
CitySeeds krijgt daarvoor 15 duizend euro, Buurttuin Stromenwijk
7.500 euro. Meer geld zegt het
college van B en W niet te hebben.
Alles wat ze meer willen doen en
wat geld kost, moeten de vrijwilligers zelf regelen.
(PZC, 21 november 2018)

deze week ook gedaan.
Maar niet zonder te twijfelen.
Financieel kan Middelburg die
uitgave wel aan, erkennen GS,
maar verstandig vindt het provinciebestuur die niet. Uit onderzoek
naar de Walcherse woningmarkt is
gebleken dat verdere uitbreiding
van Hazenburg niet goed is voor
het bestaande woningaanbod in
Arnemuiden. De onderzoekers
adviseren daarom niet verder te
gaan met de uitbreidingsplannen.
Daarom dringen GS er bij Middelburg op aan “terughoudend te zijn
met het daadwerkelijk maken van
kosten/doen van uitgaven” voor
het plan Hazenburg 2.
(PZC, 31 oktober 2018)

Geld nog niet
uitgeven

De beste
woningcorporatie

Geld voor de uitbreiding van
Arnemuiden is er wel, maar de
gemeente Middelburg mag het
eigenlijk niet gebruiken. Want dat
zou slecht zijn voor de bestaande
voorraad huizen in het dorp, waarschuwt het provinciebestuur.
Aan de rand van Arnemuiden ligt
de nieuwbouwwijk Hazenburg. Die
moet nog groter worden en het
gemeentebestuur wil daar bijna 7
ton extra voor vrijmaken. Omdat
Middelburg onder financieel
toezicht van de provincie staat,
moeten Gedeputeerde Staten dat
goedkeuren. En dat hebben ze

R&B Wonen is de beste woningcorporatie van Zeeland. In een
vergelijkend onderzoek haalt
de verhuurder van huizen in
de gemeenten Reimerswaal en
Borsele gemiddeld de beste scores.
De minst presterende corporatie
in Zeeland is Clavis in ZeeuwsVlaanderen.
Dit blijkt uit een landelijk
onderzoek door de koepel van
woningcorporaties Aedes. De
corporaties zijn beoordeeld op
huurdersoordeel, onderhoud,
duurzaamheid en bedrijfslasten.
In elke categorie zijn de scores A
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(hoogste), B of C toegekend.
De huurders geven R&B Wonen
een A. De corporatie haalt ook
voor duurzaamheid en bedrijfslasten (personeel, huisvesting, communicatie, ict en dergelijke) een A.
Het onderhoud krijgt een B.
R&B Wonen scoort hiermee
gemiddeld net wat beter dan
Woningbouwvereniging Arnemuiden en RWS Goes. Die corporaties
hebben ook drie keer een A, maar
ook één keer een C. Daarbij valt
wel op dat zij die C krijgen voor
de bedrijfslasten. Op het gebied
van onderhoud scoren zij een A,
en presteren daarmee op dat punt
dus beter dan R&B Wonen.
Clavis haalt bij de Zeeuwse
corporaties gemiddeld de laagste
cijfers in de benchmark van Aedes:
huurdersoordeel en onderhoud
halen een B, bij duurzaamheid
en bedrijfslasten komt Clavis niet
verder dan een C.
Overigens zijn de huurders van
alle corporaties in Zeeland redelijk
tot zeer tevreden. Een A staat
gelijk aan een 7,8 of hoger, een
B zit tussen de 7,3 en 7,8. In
Zeeland krijgen WBV Arnemuiden,
Woongoed Middelburg, Zeeuwland, RWS Goes en R&B Wonen
allemaal een A van hun huurders.
l’Escaut Woonservice, Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen, Clavis, Woningstichting Hulst en Stadlander
krijgen een B.
(PZC, 31 oktober 2018)
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Dit was meteen ook de laatste keer dat ik in een vliegtuig
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ben gestapt. Ik heb mijn bekomst, net als van bepaalde
kermisattracties. Het vliegen op zichzelf is niet onaardig,
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