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Het is weer bijna zover:

DE HUURVERHOGING
Elk jaar is 1 juli de vaste datum voor de huuraanpassing ‒ of beter gezegd 

de huurverhoging, want daar komt het in de praktijk bijna altijd op neer. 

Rond februari legt Woongoed Middelburg haar huurvoorstel neer bij de 

Huurdersvereniging Middelburg (HVM). Er vindt vervolgens overleg 

over plaats en daarna brengt de HVM advies uit. Belangrijk punt voor de 

beoordeling door de HVM is of en hoe het huurvoorstel past in de meer-

jarige afspraken die Woongoed en HVM hebben gemaakt.  

Afspraken
De HVM heeft in 2016 een Sociaal Huur-
akkoord met Woongoed gesloten dat tot en 
met dit jaar geldig is. In dit akkoord is met 
Woongoed afgesproken dat zij geen inko-
mensafhankelijke huurverhoging doorvoert.
Ook is afgesproken dat de streefhuur voor alle 
sociale huurwoningen maximaal 82,5 procent 
van de maximale huur is. Sociale huurwonin-
gen zijn huurwoningen met een huurprijs bij 
aanvang van minder dan € 720,42. 
Een derde belangrijke afspraak is dat de 
huursomstijging maximaal het inflatiepercen-
tage + 1 procent zal zijn. 
In 2016 ging het nog om een vrijwillige 
afspraak tussen Woongoed en HVM, in 2017 
werd het een wettelijke regel.  

Streefhuur 
De huur van iedere sociale huurwoning wordt 
bepaald aan de hand van het aantal punten 
dat de woning krijgt. Het puntensysteem dat 
daarvoor wordt gebruikt, geeft de kwaliteit 
van een huurwoning in punten weer.
Het totaal aantal punten bepaalt de hoogte 
van de maximale huur. Dit puntentotaal staat 
achterop de brief over de huurverhoging die u 
als huurder van Woongoed krijgt. De streef-
huur van uw woning is maximaal 82,5 procent 
van de maximale huur. De streefhuur kan dus 
ook een lager percentage van die maximale 
huur zijn. 
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VERSTERKINGDE HUURVERHOGING

Heeft uw woning van Woongoed bijvoor-
beeld 160 punten, dan is de maximale huur 
€ 817,50. De streefhuur van een woning met 
160 punten is maximaal 82,5 procent van die 
€ 817,50 euro, dus € 674,45.
Uitleg over de maximale huur treft u aan in 
de Huurwijzer die bij dit nummer van HVM-
Nieuws is gevoegd. 

Maximale huursomstijging 
De huursomstijging is de gemiddelde stijging 
van de huurverhogingen van alle sociale 
huurwoningen van Woongoed Middelburg. 
De huursomstijging bestaat uit de jaarlijkse 
huurverhogingen en de huurverhogingen 
bij mutatie in dat jaar. Een woning muteert 
wanneer de huurders verhuizen. Naast de 
(gangbare) huurverhogingen kan er in een 
enkel geval sprake zijn van huurverlaging. 
In het Sociaal Huurakkoord is dus afgespro-
ken dat de huursomstijging van alle sociale 
huurwoningen van Woongoed maximaal 
het inflatiepercentage + 1 procent is. Dit is 
een gemiddelde. De huurverhoging van uw 
woning kan hoger of lager zijn. Afgesproken 
is dat in individuele gevallen de maximale 
verhoging inflatie + 2,5 procent is.  

Het voorstel van Woongoed 
Woongoed Middelburg heeft begin dit jaar 
haar huurverhogingsvoorstel aan de HVM 
gepresenteerd. Hierbij heeft Woongoed de 
HVM voorgesteld de huursom met het in-
flatiepercentage te laten stijgen. De inflatie is 
1,6 procent. Dit betekent dat de gemiddelde 
huurverhoging per 1 juli 2019 1,6 procent is. 
Woongoed blijft hiermee dus onder het wet-
telijk kader voor de huursomstijging.

Het is ook minder dan wat wij met Woon-
goed hebben afgesproken in het Sociaal 
Huurakkoord. De maximale huurverhoging 
in individuele gevallen is dus 4,1 procent. 
Hoe hoog de huurverhoging van uw woning 
van Woongoed zal zijn, hangt af van de 
hoogte van uw huidige huur ten opzichte van 
de streefhuur.
Zit uw huidige huur op minder dan 79 pro-
cent van de streefhuur voor uw woning, dan 
krijgt u een huurverhoging van 4,1 procent. 
Zit uw huidige huur tussen de 79 en 100 
procent van de streefhuur, dan krijgt u een 
huurverhoging van 1,6 procent (of minder als 
uw huidige huur vlakbij de 100 procent zit).
Zit uw huidige huur op of boven de streef-
huur, dan krijgt u geen huurverhoging. 

De reactie van de HVM
De HVM is verheugd over het feit dat 
Woongoed niet de volledige ruimte benut 
om de huursom te laten stijgen en gaat
akkoord met het huurverhogingsvoorstel
per 1 juli 2019. 

HVM-bestuur

Bindend
In de Huurwijzer, die tegelijk meegezonden 
is met dit nummer van HVM-Nieuws, leest 
u alles over de huurverhoging van 2019. 
Over wat wel en wat niet mag. Het minis-
terie van Binnenlandse Zaken stelt elk jaar 
deze regels vast en verhuurders in de sociale 
sector (maximale huur € 720,42) dienen 
zich hieraan te houden. We vatten de regels 
hier in het kort nog even samen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
In de sociale huursector mag de verhuurder 
de inkomensafhankelijke huurverhoging 
doorvoeren. Bij een inkomensafhankelijke 
huurverhoging mag de huurverhoging in 
2019 4,1 procent (= inflatiepercentage + 2,5 
procent) zijn bij een jaarinkomen tot en met 

€ 42.436 euro en 5,6 procent (= inflatieper-
centage + 4 procent) bij een jaarinkomen 
boven de € 42.436.
Let op: als uw verhuurder de inkomensaf-
hankelijke huurverhoging toepast, dan had 
u begin dit jaar een brief van de Belasting-
dienst moeten krijgen waarin staat dat uw 
verhuurder informatie bij deze dienst heeft 
opgevraagd over uw inkomen.
Hebt u die brief niet ontvangen en hebt u 
wel een huurverhoging gekregen van meer 
dan 3,9 procent, dan kan dit een geldige re-
den zijn om de huurverhoging te weigeren. 

Uitzonderingen 
Staat er minstens één AOW-gerechtigde 
ingeschreven op het adres, of staat een 
chronisch zieke of gehandicapte ingeschre-

ven, of bestaat uw huishouden uit vier of 
meer personen, dan mag de huurverhoging 
maximaal 4,1 procent zijn. 

Gewone huurverhoging 
Voert uw verhuurder de inkomensafhanke-
lijke huur niet door, dan mag de huurverho-
ging in 2019 maximaal 4,1 procent zijn. Dit 
is het inflatiepercentage + 2,5 procent. 

Vrije sector
Huurverhogingen in de vrije sector (huur 
hoger dan € 720,42) zijn niet aan wettelijke 
regels gebonden. De huur mag, als daar in 
het huurcontract geen afspraken over ge-
maakt zijn, met ieder percentage verhoogd 
worden.

Anneke de Vries

Andere huurders
Hierboven hebt u kunnen lezen over de huurverhoging 2019 bij Woongoed Middelburg. 
Een derde van de Middelburgse huurders huurt echter een woning bij een andere verhuur-
der. In het bijzonder voor hen is het onderstaande mogelijk interessant. 

(vervolg Huurverhoging)
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Verbetering en versterking van de HVM

Meer leden
In samenwerking met Woongoed Mid-
delburg gaan we in de loop van het jaar 
huurders van Woongoed benaderen en 
hen uitleggen wat de HVM voor hen kan 
betekenen en hen uitnodigen met ons mee 
te denken over onderwerpen die voor hen 
belangrijk zijn. 

Achterbanraadpleging
Een aantal keren per jaar stellen wij vragen 
aan onze leden wier mailadres bij ons be-
kend is. Dit gebeurt nu nog te weinig en de 
respons is te laag. We gaan kijken hoe we dit 
kunnen aanpakken om een beter resultaat 
te krijgen. 

Bewonersgroepen
Bewonersgroepen zijn de ogen en oren in 
een wijk. De input van bewonersgroepen 
naar de HVM is van groot belang. De HVM 
destilleert hier onder andere onderwerpen 

uit die van algemeen belang worden geacht. 
Begin dit jaar hebben we een avond voor 
bewonersgroepen georganiseerd. Hier zijn 
al onderwerpen uitgekomen waarmee we 
aan de slag gaan. Elders in dit nummer van 
HVM-Nieuws leest u hier meer over.    

Beleidsgroepen
De HVM wil met meer zelfstandige beleids-
groepen werken die zich met een bepaald 
onderwerp bezighouden. Een voorbeeld 
daarvan is de beleidsgroep Energie. Die 
gaat dit jaar met hulp van de Woonbond, 
de Nederlandse bond van huurders, kijken 
naar het beleid van Woongoed op het gebied 
van het energiezuiniger maken van haar 
woningbestand. We houden u hiervan op de 
hoogte. 

Hoe pakken we het aan? 
Omdat we dit niet alleen kunnen, hebben 
we de hulp ingeroepen van de Woonbond 

en van Thea de Feijter van De Nieuwe 
Wind. De Nieuwe Wind is een Zeeuwse 
organisatie die huurdersorganisaties traint 
en helpt bij het versterken van hun positie 
in de samenleving. Met Thea samen orga-
niseren we in de eerste helft van het jaar 
meedenkbijeenkomsten met huurders van 
Woongoed.
En vlak voor de zomer krijgen we een 
training van de Woonbond over uitbreiding 
van de achterbanraadpleging.  

Jaarvergadering in juni
Vanwege alle activiteiten die nu op de 
agenda staan houden we de jaarvergadering 
van de HVM niet in maart of april zoals u 
van ons gewend bent, maar vlak voor de 
zomer. We kunnen u dan bijpraten over de 
activiteiten die al geweest zijn en de uitkom-
sten daarvan met u bespreken. 

De vooraankondiging voor de jaarvergade-
ring ziet u hieronder. 

HVM-bestuur

IN DE BEUGELS

Bindend
In de Huurwijzer, die tegelijk meegezonden 
is met dit nummer van HVM-Nieuws, leest 
u alles over de huurverhoging van 2019. 
Over wat wel en wat niet mag. Het minis-
terie van Binnenlandse Zaken stelt elk jaar 
deze regels vast en verhuurders in de sociale 
sector (maximale huur € 720,42) dienen 
zich hieraan te houden. We vatten de regels 
hier in het kort nog even samen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
In de sociale huursector mag de verhuurder 
de inkomensafhankelijke huurverhoging 
doorvoeren. Bij een inkomensafhankelijke 
huurverhoging mag de huurverhoging in 
2019 4,1 procent (= inflatiepercentage + 2,5 
procent) zijn bij een jaarinkomen tot en met 

€ 42.436 euro en 5,6 procent (= inflatieper-
centage + 4 procent) bij een jaarinkomen 
boven de € 42.436.
Let op: als uw verhuurder de inkomensaf-
hankelijke huurverhoging toepast, dan had 
u begin dit jaar een brief van de Belasting-
dienst moeten krijgen waarin staat dat uw 
verhuurder informatie bij deze dienst heeft 
opgevraagd over uw inkomen.
Hebt u die brief niet ontvangen en hebt u 
wel een huurverhoging gekregen van meer 
dan 3,9 procent, dan kan dit een geldige re-
den zijn om de huurverhoging te weigeren. 

Uitzonderingen 
Staat er minstens één AOW-gerechtigde 
ingeschreven op het adres, of staat een 
chronisch zieke of gehandicapte ingeschre-

ven, of bestaat uw huishouden uit vier of 
meer personen, dan mag de huurverhoging 
maximaal 4,1 procent zijn. 

Gewone huurverhoging 
Voert uw verhuurder de inkomensafhanke-
lijke huur niet door, dan mag de huurverho-
ging in 2019 maximaal 4,1 procent zijn. Dit 
is het inflatiepercentage + 2,5 procent. 

Vrije sector
Huurverhogingen in de vrije sector (huur 
hoger dan € 720,42) zijn niet aan wettelijke 
regels gebonden. De huur mag, als daar in 
het huurcontract geen afspraken over ge-
maakt zijn, met ieder percentage verhoogd 
worden.

Anneke de Vries

Vanaf eind van de middag inclusief maaltijd. 
Zet deze datum alvast in uw agenda, en geef in verband met de catering aan ons door of en met hoeveel u komt. 

U kunt dit doorgeven via het e-mailadres: a.devries@welzijnmiddelburg.nl 
of spreek in op de voicemail van ons telefoonnummer 0630230290. 

Begin juni krijgt u dan de definitieve uitnodiging van ons.  
Heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven, geef dit dan alstublieft aan  ons door via: 

a.devries@welzijnmiddelburg.nl of www.hvm-middelburg.nl.

Op de extra ledenvergadering van eind vorig jaar hebben we uitgelegd dat we de HVM willen 
versterken en de huurdersparticipatie willen uitbreiden. Wat hebben we hiervoor nodig?
l Het ledenbestand moet uitgebreid worden.
l De achterbanraadpleging moet ook uitgebreid worden.
l Er moet meer input van bewoners- en beleidsgroepen komen.
l En er moet een grotere zelfstandigheid van beleidsgroepen komen.

Vooraankondiging jaarvergadering HVM 
11 juni a.s. 
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De kwaliteit van onze organisatie is onder 
andere een gevolg van de kleine schaal. Bij 
ons zijn de huurders geen nummers. Als 
iemand opbelt, wordt hij meestal al herkend 
aan zijn stem. En als er wat is, is onze onder-
houdsman er ook heel snel bij.
En het is mooi wonen in Arnemuiden. Er 
is zoveel te doen in Arnemuiden: winkelen, 
sporten, er zijn veel verenigingen. Je kan een 
dagje aan het water verblijven of gezellig uit 
eten gaan. 
De omgeving is groen en we zitten dicht bij 
de stad Middelburg. Wij kunnen ons goed 
voorstellen waarom onze huurders graag in 
Arnemuiden wonen. 
Om te vieren dat we de beste woningcor-
poratie van Nederland zijn geworden, maar 

ook om onze huurders te vragen om met ons 
mee te denken over hoe we het goed wonen 
in Arnemuiden nog beter kunnen maken, 
organiseerden we samen met de bewoners-
organisatie Hoogaars op 21 maart een Ronde 
Tafel waar al onze huurders voor uitgeno-
digd werden. Bij die Ronde Tafel kwamen 
vier onderwerpen aan bod die alles met pret-
tig wonen in Arnemuiden te maken hebben: 
betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid 
en dienstbaarheid.
Aan de huurders vroegen we waar we op 
moeten letten bij deze onderwerpen. Niet 
alleen al onze huurders werden uitgenodigd, 
maar ook de burgemeester, de wijkwethou-
der, wijkorganisaties, de politie, de kerken. 
Kortom, alle instanties die er mede zorg voor 

dragen dat het niet alleen nu prettig wonen 
is in Arnemuiden, maar dat dit ook zo blijft 
voor onze kinderen en kleinkinderen.
In de volgende editie van HVM-Nieuws doen 
we verslag van de Ronde Tafel en leggen we 
uit waar we mee aan de slag gaan. 

Woningbouwvereniging Arnemuiden
& Bewonersorganisatie Hoogaars

GOED, BETER, BEST

Onze woningbouwvereniging, de Woningbouwvereniging Arnemuiden, is een 
woningbouwvereniging die al meer dan honderd jaar bestaat. Ze is op 28 maart 
1914 opgericht, heeft 382 woningen en is een van de kleinste corporaties in 
Nederland. Maar dat klein fijn is, is vorig jaar wel bewezen. We zijn namelijk 
eind 2018 uitgeroepen tot de beste corporatie van Nederland. We kregen van 
onze huurders gemiddeld een 8,5 als cijfer voor dienstverlening, onderhoud 
en reparaties. Hiermee waren we de beste en kwamen we boven onze collega-
corporatie in Zeist uit die als tweede eindigde en R&B Wonen in de gemeente 
Borsele die met gemiddeld een 8,3 op de derde plaats eindigde.

Woningbouwvereniging Arnemuiden
beste corporatie van Nederland



Beste leden van de HVM

Als u het wel en wee van de HVM volgt, weet 
u dat het bij ons de laatste tijd soms vrij hec-
tisch is. Door alle hectiek heb ik laatste tijd 
weleens de behoefte gehad er even tussenuit 
te gaan. Om eens wat langer te kunnen 
uitwaaien en het hoofd eens helemaal leeg te 
maken. 
Het toeval wil dat zich die gelegenheid nu 
voordoet. Mijn man en ik zijn door een 
naast familielid uitgenodigd naar Canada te 
komen. We gaan dat doen en omdat we daar 
nog nooit geweest zijn gaan we er wat langer 
rondkijken. 

Dat betekent dat ik van 12 april tot 4 of 
5 juni a.s. afwezig ben. Dat is een te lange 
periode om het HVM-kantoor helemaal te 
sluiten. We hebben hiervoor een gedeelte-
lijke oplossing gevonden. Een of twee keer 
per week zal de inhoud van mijn mailbox 
bij de HVM worden bekeken. Mailtjes die 
snel beantwoord moeten worden, zullen 
dan zoveel mogelijk afgehandeld worden. 
Het spreekuur zelf zal in deze periode 
gesloten zijn. 
Het voordeel van zo’n vroege vakantie is 
dat ik er vanaf begin juni de hele tijd ben. 
Dat is dan ook weer hard nodig om al uw 
vragen e.d. te beantwoorden, bij de jaar-

vergadering op 11 juni aanwezig te zijn en 
onze verhuizing goed te laten verlopen.  

Ja, u leest het goed: we gaan verhuizen. We 
gaan samen met de hele club van SWM naar 
de ZB, de bieb dus. Die verhuizing zal in juni 
of juli plaatsvinden. We zijn blij met deze 
nieuwe locatie. In de volgende editie van 
HVM-Nieuws leest u waar we precies komen 
te zitten in de ZB.

Anneke de Vries

Ik ben er even tussenuit en ga daarna ook verhuizen...

HAKEN EN OGEN

Aanwezig waren vertegenwoordigers van 
vrijwel alle bewonerscommissies of andere 
bewonersgroepen van Woongoed Middel-
burg, drie vertegenwoordigers van Woon-
goed Middelburg (Petri Pijnenborg, Marijke 
Simons en Richard Blom), een vertegen-
woordiger van Buurtbemiddeling Walche-
ren (Yvonne van Schaik) en het bestuur van 
de Huurdersvereniging Middelburg met zijn 
bestuursondersteuner Anneke de Vries.

Buurtbemiddeling
Het eerste deel van de bijeenkomst was 
gewijd aan Buurtbemiddeling en overlast. 
Yvonne van Schaik legde uit bij welke 
overlast Buurtbemiddeling ingeschakeld kan 
worden en wat Buurtbemiddeling dan kan 
doen. Als u last hebt van veel lawaai bij de 
buren of bijvoorbeeld een blaffende hond, 
en u komt er zelf niet uit met uw buren, 
dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. 
Buurtbemiddeling gaat eerst met u, en 
daarna met uw buren in gesprek waarna 
een bemiddelingsgesprek volgt. Voorwaarde 
voor een bemiddeling is wel dat beide par-
tijen mee willen werken.
Gevraagd werd wat Buurtbemiddeling kan 

betekenen bij overlast van een verward 
persoon, die ’s nachts en overdag gilt en 
tiert, agressief reageert als hij op zijn gedrag 
aangesproken wordt en van niemand hulp 
wil aanvaarden. Omdat Buurtbemiddeling 
jarenlange expertise in huis heeft en nauw 
samenwerkt met de GGZ, kan adequate 
hulpverlening in gang worden gezet. Daar-
naast kan Buurtbemiddeling omwonenden 
adviseren hoe zij het beste met die overlast 
kunnen omgaan. Daarvoor bestaan verschil-
lende tools, zoals het bemiddelingsgesprek, 
eventueel met professionele begeleiders van 
verwarde mensen daarbij, de training ‘De 
buren verduren’ of een pendelbemiddeling. 

Problemen met verwarde personen komen 
helaas in toenemende mate voor. We zien 
wel regelmatig dat wanneer mensen zelf iets 
aan de situatie veranderen, door bijvoor-
beeld in gesprek te gaan met degene van wie 
zij overlast ervaren en zo meer van hem of 
haar te weten komen, zij beter met de over-
last kunnen omgaan. Er is regelgeving op 
komst die het de gemeente mogelijk maakt 
verwarde personen te dwingen professionele 
hulp te aanvaarden. Een stap in de goede 
richting. 

Zeiltje
Een andere vraag die gesteld werd was:
wat nu als de woningen in een appartemen-
tencomplex heel gehorig zijn en er komt
iemand in wonen die geen geld heeft voor 
een goede vloerbedekking en gordijnen of 
zo. Hij legt alleen een zeiltje op de grond. 
Dan kunnen de buren alles van deze huur-
der horen en wordt het geluid zo versterkt 
dat gewone leefgeluiden al als overlast 
worden ervaren.
Anneke de Vries legde uit dat de HVM, 
om dit soort overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen, met Woongoed heeft afgespro-
ken dat, als er in een appartement een goede 
vloer met geluidwerende ondervloer ligt en 
de vertrekkende huurder neemt ’m niet mee 
naar zijn nieuwe woning, deze dan mag 

Op 30 januari jl. was een bijeenkomst van de Huurdersvereniging Middelburg 
met bewonerscommissies van Woongoed Middelburg. Een dergelijk overleg 
wordt minimaal één keer per jaar belegd om elkaar te informeren, zaken af te 
stemmen en afspraken te maken.  

Bijpraten met bewonerscommissies
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HAKEN EN OGEN

blijven liggen voor de volgende huurder. Dit 
helpt zowel de oude als de nieuwe huurder 
bij verhuizing. 

Onvrede over toewijzingsbeleid
Overlast als gevolg van gewijzigd toewij-
zingsbeleid is een opmerking die bij deze 
bijeenkomst veel gemaakt werd. Als voor-
beelden werden genoemd: 
‒ een voormalig seniorencomplex, dat dit 
sinds enkele jaren niet meer is, en waar nu 
ook mensen met kleine kinderen wonen die 
bijna geen ruimte hebben om te spelen;
‒ een wijk die met behulp van vrijwilligers 
zelf het openbaar groen onderhoudt en waar 
huurders komen wonen die hun tuin niet 
kunnen of willen onderhouden;
‒ een buurt waar men het gevoel heeft dat er 
nu alleen maar mensen van buitenlandse af-
komst geplaatst worden die niet of nauwelijks 
Nederlands spreken.
Ingewikkelde kwesties dus. die een grote im-
pact op de buurt kunnen hebben, waardoor 
de huurders die er al langer wonen steeds 
meer het gevoel krijgen dat hun woongenot 
geschaad wordt en zij zich soms niet meer 
veilig voelen in hun eigen wijk of buurt. Als 
mogelijke oplossing werd door een van de 
aanwezigen aangedragen of er niet een plaats 

ingericht kan worden waar alle overlastge-
vers gehuisvest worden.
Eens te meer bleek dat overlast een gevoe-
lig thema is, met heel veel verschillende 
aspecten. Waar het gaat om overlast door 
burenruzies (overlast over en weer) kan 
Buurtbemiddeling een belangrijke rol spelen 
door vroegtijdig tussenbeide te komen. Waar 
het gaat om overlast door mensen die niet 
sporen (eenzijdige overlast) helpt dit niet.

Andere kwesties
In het tweede deel van de bijeenkomst vroeg 
de HVM aan de bewonerscommissies of zij 
onderwerpen wilden aandragen die nadere 
aandacht behoeven. Op dit verzoek werd 
met enthousiasme gereageerd, waarbij de 
volgende onderwerpen aan de orde kwamen.
l Het beperken van overlast door bouw-
kundige voorzieningen. Als voorbeelden 
werden genoemd het vermijden van geluids-
overlast door harde vloeren en problemen 
door deuren die niet goed sluiten.
l Veiligheid in flatgebouwen en buurten 
door de openbare ruimte op orde te houden, 
bijvoorbeeld geen huisraad of rommel op 
galerijen.
l Het aanstellen van wijkconciërges die 
ervoor zorgen dat verrommeling wordt 

tegengegaan. Dit moet ook meegenomen 
worden in het overleg met de gemeente.
l Aandacht voor het toewijzingsbeleid.
Petri Pijnenborg van Woongoed legde uit dat 
de woningtoewijzing deels gebeurt op basis 
van de inschrijvingsduur van de woningzoe-
kenden en deels door loting. Er wordt in de 
praktijk heel weinig direct toegewezen door 
de corporaties. Na haar heldere uitleg over 
de praktijk van het toewijzen werd gevraagd 
om dat duidelijker aan alle bewoners uit te 
leggen, omdat er veel misverstanden over 
bestaan.
Van de HVM wordt verwacht dat zij aan-
dacht besteedt aan passend toewijzen en de 
mogelijkheden daartoe bij het overleg over 
de prestatieafspraken tussen gemeente en 
Woongoed aan de orde te stellen. In 2019 
worden hierover met gemeente en Woon-
goed nieuwe afspraken gemaakt.

Themabijeenkomst
De HVM belegt in het voorjaar over een van 
deze onderwerpen een themabijeenkomst. 
In het artikel ‘In de beugels. Verbeteríng en 
versterking van de HVM’ leest u hier meer 
over. 

Anneke de Vries
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Op dit moment wordt er druk gewerkt 
aan nieuwe plannen voor de flat aan de 
Meanderlaan. Er was in 2018 al een plan, 
maar de conclusie hiervan was dat het 
beter kon. In eerste instantie was er een 
plan dat alleen de entrees op de begane 
grond aanpakte. Inmiddels heeft men 
het idee om het hele gebouw integraal 
aan te pakken, dus ook de verdiepingen. 
Een architect is op dit moment aan het 
onderzoeken wat er moet gebeuren om de 
flat te verbeteren. In maart gaat Woongoed 
met de leefbaarheidscommissie om tafel 
om de mogelijkheden te bespreken. Omdat 
ondertussen het geduld van de bewoners 
aardig op de proef wordt gesteld, heeft 
Woongoed een aantal maatregelen naar 
voren gehaald. 

Cameratoezicht
Het cameratoezicht is uitgebreid. Er hangen 
nu camera’s in de entreehallen en bij de deur-
ingangen van de gangen op de begane grond. 
Ook bij de onderdoorgang in het midden 
hangt nu een camera. 
Het resultaat hiervan is dat er nu al minder 
overlast en vandalisme op deze plekken is. 

Extra schoonmaak
De portieken, liften en trappenhuizen 
worden sinds eind oktober vaker schoon-
gemaakt. De kosten van de extra schoon-
maakbeurten worden niet op de bewoners 
verhaald, maar worden door Woongoed 
betaald. En omdat er ook luchtverfrissers in 
de trapportalen opgehangen zijn ruikt het 
daar nu lekker fris naar bloemetjes. 

Verlichting
De verlichting in de gangen op de begane 
grond en in de trappenhuizen wordt door 
betere verlichting vervangen. Het wordt 
verlichting die minder energie verbruikt en 
die deels alleen aangaat wanneer er iemand 
loopt.

Woon- en leefregels en papierbakken
Er zijn nieuwe woon- en leefregels opgehan-
gen en binnenkort worden er papierbak-
ken in de entreehallen geplaatst waarin de 
bewoners ongewenst reclamedrukwerk en 
huis-aan-huisbladen kunnen gooien, zodat 
die niet meer boven op de brievenbussen 

komen te liggen. De papierbakken worden 
om de twee dagen geleegd door de vrijwillige 
wijkconciërge.

Huismeester en wijkconciërge
In de Meanderlaan en de Driewegenhof 
is de sociale huismeester, Melda Geerse, 
actief. Omdat er in zo’n groot complex veel 
reparatieverzoeken zijn, is er op bepaalde 
tijdstippen een technisch medewerker van 
Joziasse aanwezig om reparatieverzoeken uit 
te voeren.
Naast Melda is er sinds 1 oktober een vrijwil-
lige wijkconciërge, Marco, die ook bij de 
Driewegenhof rondloopt. Dankzij zijn inzet 
blijft het lekker opgeruimd in de flat. 

Gelukkig weten steeds meer bewoners hun 
weg naar de huismeesters en conciërge te 
vinden, waardoor het contact tussen bewo-
ners en Woongoed ook steeds beter verloopt. 

Buurtpreventie whatsappgroep 
Door al deze maatregelen en de belofte dat 
de flat nu echt binnenkort helemaal goed 
aangepakt wordt, worden de bewoners 
trotser op hun flat en hebben een aantal 
van hen een whatsappgroep opgericht om 
de veiligheid in en om hun flat nog beter te 
waarborgen. 

Maiandros, de leefbaarheidscommissie
van de Meanderlaan



Naast minder strenge normen voor isolatie 
wil het kabinet dat de nieuwbouw vanaf 
2020 wordt voorzien van warmtepompen en 

zonnepanelen. Maar hoe slechter de isolatie, 
hoe meer energie er nodig is. “Dit is dus een 
ronduit slechte zet”, zegt Bastiaan van Perlo 
van de Woonbond. “Warmtepompen en zon-
nepanelen in de nieuwbouw hebben alleen zin 
als de isolatie-eisen voor woningen optimaal 
en dus hoog zijn. Anders draaien bewoners 
alsnog op voor de extra stookkosten.”
Goede isolatie van de woning moet volgens 
de Woonbond het uitgangspunt zijn. Die 
draagt namelijk altijd bij aan lagere energie-
rekeningen.

Rekenmethode BENG
Er is een nieuwe rekenmethode om de 
bouwnorm mee te bepalen. Op dit moment 
wordt de energieprestatie van een woning 

vastgesteld met een EPC 

(energieprestatiecoëfficiënt). Vanaf 2020 gaat 
dat aan de hand van drie BENG-waarden 
(Bijna Energie Neutraal Gebouwen). Deze 
BENG-waarden zeggen allemaal iets over 
de mate van duurzaamheid van een gebouw. 
Maar BENG zegt minder over de vraag of 
de energierekening ook echt laag is. “Want 
hernieuwbare energie telt niet mee in de 
BENG, maar groen is natuurlijk niet gratis”, 
aldus Van Perlo.

Bezwaren tegen voorstel
De Woonbond gaf zijn visie op het voorstel 
voor minder strenge normen tijdens een 
internetconsultatie. Naast de Woonbond zien 
ook diverse milieuorganisaties en groene 
bedrijven bezwaren tegen het voorstel. Zij 
vinden dat het ministerie te veel luistert naar 
conservatieve bouwbedrijven. De bezwaar-
makers hopen dat minister Ollongren het 
plan nog aanpast.

Eenpersoonshuishoudens vrezen uitsluiting sociale huursector

Regels over isoleren moeten scherper

WOONBONDNIEUWS

“Ouderen die op termijn naar een geschik-
tere huurwoning willen verhuizen, zijn bang 
dat dat niet meer gaat lukken. Dat betekent 
dat ze zullen blijven wonen in een huurwo-
ning die misschien wel te groot is, of niet 
past bij iemand die slecht ter been is. Maar 
ook woningzoekenden die zien dat met hun 
middeninkomen een woning kopen of huren 
in de vrije sector een onhaalbare kaart is, 
maken zich zorgen”, zegt Woonbonddirec-
teur Paulus Jansen. “Bovendien geven veel 
eenpersoonshuishoudens aan dat de huur-
prijs van een sociale huurwoning nu vaak al 
moeilijk op te brengen is.”

Hoge huurprijs
“Ik heb een laag middeninkomen en woon in 
een sociale huurwoning maar betaal al drie 
jaar lang tegen de 750 euro netto aan huur”, 
vertelt een van de huurders op het Meldpunt 
huuralarm. Meer eenpersoonshuishoudens 

die nu in een sociale huurwoning wonen, 
geven aan dat ze met hun middeninkomen 
niet meer kunnen betalen. “Ik houd geen 
geld meer over om nog iets leuks te doen, 
dus alleen maar werken voor de rekeningen.”

Klem op de woningmarkt
Woningzoekenden zien hun kans om een 
betaalbare woning te vinden afnemen en 
voelen zich klemgezet. “Als de inkomens-
grens voor alleenstaanden wordt verlaagd 
heb ik een groot probleem. Ik ben gebo-
ren en getogen Amsterdammer. Met mijn 
inkomen kan ik geen koopwoning krijgen en 
geen vrijesectorwoning betalen.”

Geen doorstroming
Veel alleenstaande ouderen die op termijn 
willen doorstromen naar een wat klei-
nere en gelijkvloerse voor hun betaalbare 
huurwoning, zien de kans op zo’n woning 

verdampen. “Ik verwacht problemen omdat 
ik nu al tegen de inkomensgrens zit. Met een 
verlaging zou ik dus kansloos worden voor 
een sociale huurwoning. Ik kan als 60-plus-
ser niet verhuizen maar dit is medisch wel 
noodzakelijk.”

Grotere sociale huursector nodig
Minister Ollongren gaf aan dat de inkomens-
grens wat haar betreft onder de 38 duizend 
euro bruto per jaar moet komen te liggen. 
Omdat ze de inkomensgrens voor meer-
persoonshuishoudens wil verhogen, en ze 
van mening is dat de sociale huursector niet 
moet groeien. Woonbonddirecteur Paulus 
Jansen: “Dat is een bizarre redenering. Als je 
inziet dat meer mensen gezien hun inkomen 
een beroep moeten kunnen doen op een 
sociale huurwoning, moet je niet een andere 
groep gaan buitensluiten die ook geen vrije-
sectorprijzen kunnen betalen.”
Het is nog niet duidelijk wanneer er een 
uitgewerkt voorstel wordt behandeld in de 
Tweede Kamer. Tot die tijd verzamelt de 
Woonbond meldingen van eenpersoonshuis-
houdens.
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De Woonbond ontving in een week tijd vele tientallen meldingen van eenpersoons-
huishoudens die vrezen geen sociale huurwoning meer te kunnen bemachtigen, omdat 
minister Ollongren de inkomensgrens waarmee er recht is op een sociale huurwoning 
voor deze groep wil verlagen.

Nieuwe soepelere bouwnormen voor isolatie die het kabinet voorstelt zijn niet gunstig 
voor huurders. Die leiden tot minder energiezuinige woningen en hogere rekeningen, 
vreest de Woonbond. Regels over isoleren zouden juist scherper moeten worden.
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Verhuur aan toeristen
De Middelburgse woningmarkt 
lijdt onder projectontwikkelaars 
die panden opkopen voor de 
verhuur aan toeristen. Dat stelt 
de afdeling Middelburg van de 
Koninklijke Horeca Nederland 
in een brief aan de raadsleden. 
Wethouder Johan Aalberts maakt 
zich daar echter geen zorgen om. 
“De toeristenmarkt is volop in 
beweging. Meer toerisme is goed 
voor de economie.”
Voorzitter Martin van der Louw 
zegt dat alleen al in 2018 zeker 
tien panden in de binnenstad zijn 
opgekocht om ze vervolgens ge-
schikt te maken voor de verhuur. 
“Vaak worden ze gesplitst in klei-
nere units en vervolgens verhuurd 
via sites als AirBnB.” Volgens hem 
zorgt dat voor prijsopdrijving van 
de huizen en aantasting van de 
leefomgeving. “Een flink aantal 
panden is daardoor niet meer 
beschikbaar voor de inwoners.” 
Omdat die huurders vaak een 
ander dagritme hebben dan vaste 
bewoners kan dat voor overlast 
zorgen, waarschuwt hij. Maar ook 
voor parkeeroverlast, omdat al 
die tijdelijke huurders hun auto’s 
in de directe omgeving van die 
woningen zetten, aldus Van der 
Louw. “Waardoor de inwoners 
daar niet meer kunnen parkeren.”
Wethouder Johan Aalberts 
wijst er in een reactie op dat de 
toeristische markt flink aan het 
veranderen is onder druk van 
de online-economie. Volgens 
hem hoort hij al jaren dat de 
Koninklijke Horeca opmerkingen 
heeft over andere slaapmoge-
lijkheden voor toeristen in en 
om Middelburg. Hij benadrukt 
dat de gemeente bezig is met 
een nieuw beleidsplan op het 
gebied van betaald overnachten 
in Middelburg. “Het blijkt wel 
dat het over de hele linie erg 
goed gaat. Ook met de hotels. 
Dat zie ik aan de cijfers over de 
bezettingsgraad.” Hij maakt zich 
niet zulke zorgen dat panden in 

de binnenstad worden gekocht en 
gebruikt voor kamerverhuur aan 
toeristen. Dat gaat volgens hem 
deels om panden die zo groot zijn 
dat ze nauwelijks nog interessant 
zijn voor particulieren. Volgens 
hem profiteert de stad van die 
ontwikkeling. “Dankzij meer toe-
risme bloeit de horeca, bloeit de 
middenstand, bloeit de culturele 
sector.” Wel benadrukt hij dat vei-
ligheid de hoogste prioriteit heeft 
bij de gemeente als het gaat om 
de overnachtingsmogelijkheden 
voor toeristen. “Zowel bouw- als 
brandveiligheid. Daar controleren 
we op.”
Van der Louw stelt op zijn beurt 
dat er te weinig wordt gecontro-
leerd. Volgens de horeca-orga-
nisatie is het nu zo dat een bed 
& breakfast officieel drie kamers 
mag verhuren aan maximaal zes 
toeristen. “Maar de gemeente 
controleert daar niet of nauwe-
lijks op en B&B’s houden zich niet 
aan de regels.”
(PZC, 21 februari 2019)

Snellere 
verduurzaming 
Duurzaamheidsorganisatie 
Urgenda heeft samen met meer 
dan 150 woningcorporaties 
een plan gepresenteerd in 
Den Haag voor extra duur-
zaamheidsmaatregelen. Ook 
meerdere Zeeuwse woningcor-
poraties hebben meegewerkt 
aan het plan. 
Het voorstel is om het geld van 
de verhuurdersheffing te ge-
bruiken om 100 duizend huur-
woningen te verduurzamen, 
door die woningen energieneu-
traal te maken door middel van 
isolatie, gasloze verwarming 
en zonnepanelen. Dat helpt bij 
het behalen van klimaatdoelen 
die het kabinet zichzelf gesteld 
heeft en de huurders kunnen 
dan profiteren van de substan-
tieel lagere energierekening.
In Zeeland wordt het Urgenda-
plan onder meer gedeeld door 
de woningcorporaties l’Escaut, 
Woongoed, RWS en Clavis. Het 

ligt bovendien in het verlengde 
van de oproep die Zeeuwland-
directeur Marco van der Wel 
onlangs deed bij Omroep 
Zeeland om samen een vuist te 
maken naar Den Haag om de 
vreemde spagaat waar woning-
corporaties in gedreven worden 
door de landelijke regelgeving 
tegen te gaan.
Volgens Urgenda is de maat-
regel nodig om te voldoen 
aan de rechterlijke uitspraak 
om in 2020 een kwart minder 
broeikasgassen uit te stoten 
dan in 1990. Daarbij heeft de 
staat volgens Urgenda nog een 
gat van zo'n 9 megaton CO2. 
Dit plan kan helpen om dat gat 
te dichten, stellen Urgenda en 
de woningcorporaties. De staat 
heeft overigens in november 
laten weten tegen dat rechter-
lijke besluit in cassatie te gaan.
De Woonbond, die opkomt 
voor belangen van huurders, 
reageert positief op het plan. 
“Wij steunen klimaatmaatrege-
len als die gepaard gaan met 
betaalbare woonlasten voor 
huurders”, laat de organisatie 
weten. Volgens de belangen-
club liggen de woonlasten voor 
huurders al vaak te hoog, dus 
moeten de lasten van ingrepen 
niet te veel bij hen liggen. “Dit 
plan laat zien dat dat kan, als 
de politieke wil er maar is.”
Eerder liet Zeeuwland-directeur 
Marco van der Wel weten dat 
de belastingen die wooncor-
poraties telkens maar omhoog 
gingen, terwijl van de woning-
corporaties wordt verwacht dat 
ze steeds meer investeren in 
het energiezuinig maken van 
de woningen. Als de overheid 
niet tot inkeer zou komen, zag 
hij geen andere optie om de 
kosten door te rekenen aan 
de huurders. Het nu gepresen-
teerde plan zou dat probleem 
verhelpen.
(Omroep Zeeland, 15 febru-
ari 2019)
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WOZ-waarde 
flink omhoog
De WOZ-waarde van huizen is in 
heel Zeeland flink gestegen. De 
gemeente Sluis spant de kroon, 
met gemiddeld 7,5 procent. 
Ook de gemeenten Veere (5,3 
procent) en Hulst (5,2 procent) 
zitten relatief hoog.
De WOZ-waarde van de eigen 
woning is onder meer van 
belang voor de aanslagen 
gemeentelijke en waterschaps-
belastingen. Hoe hoger de WOZ-
waarde, hoe hoger bijvoorbeeld 
de onroerendezaakbelasting en 
de heffing gebouwd.
De aanslagen voor dit jaar zijn 
gebaseerd op de WOZ-waarde 
op 1 januari 2018. De stijging 
gaat dus over 2017. Landelijk 
is die gemiddeld 8,3 procent. 
Zeeland blijft daaronder, maar 
ook hier zijn de toenames soms 
forser dan waar eerder rekening 
mee werd gehouden.
Na Sluis, Veere en Hulst hadden 
Reimerswaal (4,9 procent), 
Schouwen-Duiveland (4,9 pro-
cent) en Goes (4,5 procent) te 
maken met de sterkste stijgin-
gen. In Kapelle en Middelburg 
ging de gemiddelde WOZ-
waarde 4,1 procent omhoog, 
in Vlissingen 3,9 procent, in 
Terneuzen 3,7 procent, in Bor-
sele 3,0 procent, op Tholen 2,6 
procent en op Noord-Beveland 
1,7 procent.
(PZC, 4 maart 2019)

Woningtekort
groter dan gedacht
Het woningtekort in Nederland is 
sneller opgelopen dan gedacht. 
Er zijn momenteel 263.000 wo-
ningen te weinig, stellen Capital 
Value en ABF Research op basis 
van eigen onderzoek. Vorig jaar 
gingen ze er nog vanuit dat het 
woningtekort in 2021 zou pieken 
met een bouwachterstand van 
235.000 woningen.
De extra woningen zijn vooral 
nodig voor ouderen en starters. 
Ook de toename van het aantal 
huishoudens speelt een rol bij de 
groei van het tekort. Om het te-
kort in te lopen, moeten jaarlijks 
in plaats van 75.000 woningen 
tussen de 95.000 en 115.000 
woningen worden gebouwd. Aan 
huurwoningen is er een tekort 
van 175.000.
Met name bij sociale huur tot 720 
euro en middelhuur tot 985 euro 
zijn de tekorten groot. In die cate-
gorieën zijn respectievelijk 92.000 
en 83.000 woningen te weinig.
De tekorten zijn het nijpendst 
in de regio’s Delft en Westland, 
Groot Amsterdam, Utrecht en de 
regio Den Haag.
(PZC, 11 februari 2019)

Nieuwbouw
staat stil
De nieuwbouw van sociale 
huurhuizen loopt flinke vertraging 
op. Corporaties hebben last van 

stijgende bouwkosten en een te-
kort aan bouwlocaties. Woning-
zoekenden moeten daardoor nog 
langer wachten op een huis.
Uit een enquête onder 171 
woningcorporaties blijkt dat zij 
steeds meer problemen onder-
vinden bij de nieuwbouw van 
huurhuizen. “Woningcorporaties 
willen 34.000 huizen per jaar 
bouwen”, zegt voorzitter Marnix 
Norder van Aedes, de koepel van 
corporaties. “Maar we komen nu 
nog maar tot de helft. Ik vind dat 
onacceptabel, want de woning-
nood is hoog. Iedereen kent wel 
een jongere of een gezin in een 
uitzichtloze situatie doordat ze 
geen huis kunnen vinden.”
Bijna de helft van de onder-
vraagde corporaties noemt 
stijgende bouwkosten als 
belangrijke belemmering bij de 
nieuwbouw van huizen. Door een 
tekort aan personeel in de bouw 
stijgen de kosten, ook worden 
bouwmaterialen steeds duurder. 
Daardoor kan er minder worden 
gebouwd. Veertig procent van de 
corporaties wijst daarnaast op 
een tekort aan bouwlocaties.
Bijna net zoveel corporaties vin-
den dat ze onvoldoende worden 
gesteund door gemeenten, die 
bijvoorbeeld te lage percenta-
ges sociale huur vastleggen bij 
nieuwbouwprojecten. “Veel men-
sen zijn naarstig op zoek naar 
een betaalbare huurwoning”, 
zegt Norder. “Dus gemeenten, 

pak de woningnood aan en zorg 
voor bouwlocaties.”
Ook grijpt Norder de uitkomst 
van de enquête aan voor een op-
roep aan het kabinet om harde 
afspraken met gemeenten te ma-
ken over het aantal huizen dat 
erbij moet komen. Minister Kajsa 
Ollongren van Wonen wil dat tot 
2025 jaarlijks 75 duizend nieuwe 
woningen worden gebouwd in 
Nederland. Dat aantal wordt 
volgens deskundigen dit jaar bij 
lange na niet gehaald.
Ongeveer de helft van alle nieuw 
te bouwen huizen moet door 
corporaties worden neergezet. 
Vorig jaar bouwden de corpora-
ties ruim 17 duizend woningen, 
de helft minder dan gewenst.
Volgens Aedes stagneert de 
bouw van nieuwe huizen ook 
door de verhuurdersheffing, een 
belasting voor corporaties. Sinds 
de invoering van deze belas-
ting in 2013 is de nieuwbouw 
gehalveerd. Naast de gewraakte 
verhuurdersheffing leiden andere 
extra belastingen tot minder 
ruimte om te investeren, klaagt 
Aedes.
Vorig jaar bleek dat mensen 
gemiddeld bijna negen jaar op 
een wachtlijst staan voordat ze 
in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning. In sommige 
gemeenten loopt de wachttijd op 
tot dertig jaar.
(PZC, 14 februari 2019)
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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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Stille Steven
Het is meer dan dertig jaar geleden dat ik Steven ont-
moette. Hij werkte in de kantine van een bedrijf waar 
ik regelmatig kwam en ik raakte met ’m aan de praat. 
Hij was niet erg spraakzaam en het gesprek verliep 
dan ook niet al te soepel. Waarom hij door zijn 
collega’s Stille Steven werd genoemd werd mij toen 
wel duidelijk. Een paar jaar later werkte hij in een 
stalling waar ik mijn fiets weleens neerzette. En toen 
begon ik ’m overal tegen te komen, als medewerker 
in een Vlissingse kringloopwinkel, als hulpconciërge 
op de school van mijn kinderen en als stadswacht in 
een uniform met het wapen van Middelburg op z’n 
borstzak. Hij bleek in de sociale werkvoorziening te 
zijn beland, maar een vaste aanstelling was er niet 
meer bij. Hij moest zogenaamd reïntegreren, had een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
In een van de spaarzame gesprekken die ik later nog 
met hem had, vroeg ik hoe het kwam dat hij zo veel 
verschillende baantjes had. Hij had met veel moeite 
de lagere school doorlopen en daarna nog een paar 
jaar mavo of zoiets. Op z’n zestiende was hij gaan 
werken als duvelstoejager op een kantoor, in de post-
kamer, de receptie, de bedrijfskantine. Hij had een 
beschaafd voorkomen en sprak vrijwel accentloos. 
Daarmee hield hij zich staande. Hij trouwde, ging 
wonen in een rijtjeshuis in Souburg en er kwamen 
twee kinderen. Toen hij een eind in de dertig was 
ging het mis. Het werd crisis en Steven vloog de laan 
uit, de WW in. Hij solliciteerde zich blauw, maar 
kwam nergens meer aan de bak. “Ik hoef geen car-
rière te maken”, zei hij. “Ik kan gewoon werken, ben 
nooit ziek, ben altijd netjes en beleefd. En ik hoef ook 
geen wereldsalaris te verdienen.” Van de WW gleed 
Steven in de bijstand. 

Op een gegeven moment werden bijstandtrekkers 
aangepakt. Zo belandde Stille Steven in de sociale 
werkvoorziening, met behoud van uitkering. Zonder 
enig perspectief op een vaste aanstelling zwierf 
hij een aantal jaren van het ene naar het andere 
wegwerpbaantje. Als hij zich ergens begon thuis te 
voelen, een beetje contact kreeg met collega’s, werd 
hij weer overgeplaatst. Hij was al tegen de zestig toen 
hij naar een grote loods in Vlissingen werd gediri-
geerd. Daar kreeg hij een plaatsje aan een lange tafel 
waaraan allerlei werkzaamheden werden verricht, 
variërend van het uit elkaar pulken van sigaretten 
van Philip Morris, het uitzoeken van schroefjes en 
moertjes tot het inpakken van kerstpakketten. Maar 
heel vaak was er geen werk. Dan hingen Steven en 
zijn collega’s soms dagenlang over de werktafel. In 
de toiletten was het gevaarlijk; daar werd in drugs 
gehandeld. Er werd ook veel gestolen. En gevochten. 
Driehonderd tokkies bij elkaar, onder toezicht van 
een roedel sadistische werkmeesters.
Zo zal Stille Steven de laatste jaren van zijn werk-
zame leven hebben gesleten. Intussen zal hij al een 
paar jaar zijn AOW hebben. Als hij in Tilburg had 
gewoond had hij het ongetwijfeld veel slechter gehad. 
Ik heb ’m nooit meer gezien, maar laatst moest ik nog 
aan ’m denken toen de berichten over het kanker-
verwekkende Chroom-6 in de pers verschenen. Er 
zijn heel veel Stille Stevens in Nederland. Sommigen 
trekken weleens een geel hesje aan.

Gillis
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