26e jaargang nummer 3, oktober 2019

PRETTIG EN
VEILIG WONEN
Bewonersbijeenkomst Dauwendaele

CitySeeds
Nul op de meter
Zonnepark

Mee op bezoek in een
nul-op-de-meterwoning?
zie pag. 5

Op 18 juni jl. organiseerde de HVM een bewonersbijeenkomst in Hof
Mondriaan voor huurders uit Dauwendaele met als thema ‘Prettig en
Veilig wonen in Dauwendaele’.
De Huurdersvereniging Middelburg vindt het belangrijk om haar oor te
luisteren te leggen bij de huurders. Pas dan weet het bestuur wat er leeft
onder de bewoners en welke punten ze in het overleg met Woongoed en de
gemeente kunnen agenderen en benadrukken.
Opsteker
Omdat het de eerste keer was dat we een
bijeenkomst op deze manier samen met de
huurders organiseerden, kijken we met een
tevreden gevoel op de avond terug. De steun
van de huurders ervaren is van groot belang
om belangen op een goede manier te kunnen
behartigen.
Nog fijner is het om nog steeds positieve
reacties van aanwezige huurders terug
te horen. Ze lieten ons weten dat ze zich
gehoord voelen en hopen dat we als HVM
onze invloed sterk kunnen inzetten zodat de
wijk nog veiliger wordt.
Laat je horen
De bijeenkomst was goed bezocht, er waren
ruim twintig huurders verspreid uit de hele

de wijk aanwezig. Ze kregen allemaal de vraag
voorgelegd: wat vindt u van de veiligheid in
uw wijk?
De bewoners gaven met een cijfer variërend
van 1 (heel onveilig) tot 10 (heel veilig) en
met argumenten aan wat ze hiervan vonden.
“Ik voel me veilig in eigen huis en omgeving,
maar na de schemering wordt het onveiliger
in de wijk”, gaf het merendeel van de huurders
aan. In de buurt van de tunneltjes onder
het spoor en in Buitenhove en Meanderhof
durven veel aanwezigen ’s avonds in het
donker de deur niet uit. Poorten worden
soms ingetrapt, ramen worden ingeslagen,
vrouwen wordt van alles toegeroepen en ze
durven niets te melden omdat ze bang zijn
voor represailles.
(Lees verder op pagina 2)
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Bewonersbijeenkomst Dauwendaele
(vervolg Bewonersbijeenkomst Dauwendaele)
Andere opmerkingen over de onveiligheid
in de wijk waren:
l Er wordt veel te hard gereden en op
wandelpaden wordt gefietst, met scooters
en brommers gereden en zelfs met motoren.
Hier is geen handhaving op.
l Wandelpaden zijn slecht begaanbaar voor
mensen die minder goed ter been zijn.
l Het wordt minder veilig in de wijk door
het toewijzingsbeleid. Er wonen zo veel verschillende culturen die niet goed Nederlands
spreken.
l Er wonen steeds meer mensen die eigenlijk begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld
van Arduin of Emergis, en die die begeleiding niet krijgen, waardoor het niet veiliger
wonen wordt voor de buurt en ook niet voor
hen zelf.
l Overlast van buren.
Het gemiddelde cijfer voor de veiligheid en
prettig wonen de buurt kwam uit op 6,3.
Zelf doen
Wat kan je als bewoner zelf aan doen aan
betere veiligheid en prettig wonen?
Hier kwamen de volgende reacties op.
l Ga in geval van overlast met je buren
praten.
l Als dit niet lukt of als je het niet durft,
meld dan overlast gezamenlijk. Ga hierover
net zo lang in gesprek met Woongoed en
gemeente totdat het opgelost is, en kom
erop terug als afspraken niet nagekomen
worden.
l Meld overlast op het wijkspreekuur van de
politie dat regelmatig in de wijk gehouden
wordt.
l Vraag de gemeente speelplaatsen voor
honden te creëren, waar ze vrijuit kunnen
spelen, rennen etc. Als zo’n plaats er is, kan
hondenbezitters hierop gewezen worden
en kunnen ze op niet-gewenst gedrag op
andere plekken aangesproken worden. Als
deze wijk leefbaarder gemaakt wordt voor
honden, is hij meteen leefbaarder voor
iedereen.
l Vraag bij gemeente en Woongoed om goede verlichting in achterpaden en omliggend
gebied, bijvoorbeeld achter het winkelcentrum en Goudend, op pleintjes met garages
en in de tunneltjes onder het spoor.
l Dring er bij de gemeente op aan het winkelcentrum nu echt snel aan te pakken.

HVM aan zet
Wat kan de HVM voor de huurders in Dauwendaele betekenen?
Zet in het overleg met gemeente en Woongoed over Dauwendaele de volgende zaken
op de agenda:
l Huisvesting bijzondere doelgroepen en
begeleiding ervan.
l Goede verlichting in achterpaden en
achterliggend gebied, zoals bijvoorbeeld bij
pleintjes met garages, maar ook bij de tunnels onder het spoor.
l Aanleg van hondenspeelplaatsen.
Concreet
Wat gaat de HVM op korte termijn doen?
Wijkschouw. De HVM organiseert op
woensdagavond 2 oktober om negen uur samen met de Stichting Wijk Dauwendaele en
buurtbewoners een wandeling door de wijk
langs onveilige plekken. Hierbij zijn ook de
gemeente, de politie, Woongoed, scholen,
Emergis, Arduin en de SWM uitgenodigd.
Het doel is gezamenlijk naar knelpunten en
oplossingen te kijken.
Overleg. In het overleg met de gemeente
en Woongoed dat de HVM in het najaar
zal hebben over onder andere Dauwendaele, zullen de hierboven genoemde punten
besproken worden en zal erop worden aangedrongen hier op korte termijn concrete
afspraken over te maken.
De HVM zal ook de doorstroming in de
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wijk op de agenda zetten. Want dit was ook
een punt dat naar voren kwam op 18 juni jl.
Er wonen in de wijk veel ouderen in eengezinswoningen die graag naar een kleinere
woning zouden willen verhuizen, maar dit
vaak niet kunnen omdat verhuizen duur
is en de huur van een nieuwe woning vaak
hoger is dan die van de huidige woning.
Als deze mensen geholpen kunnen worden
in het vinden van een andere geschikte en
betaalbare woning, komen er meer eengezinswoningen vrij voor gezinnen, zodat deze
groep ook geholpen kan worden. Want voor
veel gezinnen is het op dit moment lastig
een geschikte, goede en betaalbare huurwoning te vinden.
Vervolg
In het volgende nummer van HVM-Nieuws
l dat in december verschijnt ‒ doen we
verslag van de wijkschouw en vertellen
we meer over de afspraken die we met de
gemeente, Woongoed en andere betrokken
instanties over Dauwendaele hebben kunnen maken.
In november organiseren we opnieuw een
bijeenkomst in Nieuw-Middelburg omdat
we heel graag willen weten hoe de bewoners
in die wijk de veiligheid en het wonen ervaren. Zet hiervoor de datum van maandag 25
november alvast in uw agenda.
HVM-team

jaarvergadering
Jaarvergadering in de energiestand
In het HVM-Nieuws van juli werd verslag gedaan van het organisatorische deel van de
jaarvergadering die werd gehouden op 11 juni 2019. Daarbij werd vermeld dat over het inhoudelijke deel van de jaarvergadering in het oktobernummer gerapporteerd zou worden.
Bij deze.
Na de pauze met soep en lekkere broodjes
staat het energiezuinig wonen op de agenda.
Spreker is Dennis Bommeljé van bureau
Marsaki uit Goes. Marsaki is een vastgoedadviesbureau dat al veel ervaring heeft met
het bouwen van NOM-woningen, bijnaNOM-woningen en zogenoemde BENGwoningen in bijvoorbeeld Arnemuiden en
Grijpskerke. De betekenis van al die afkortingen komt hierna aan de orde.
Wat is het verschil tussen deze woningen,
aan welke eisen moeten nieuwbouwwoningen nu voldoen en welk advies geeft Marsaki
bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie?
Dennis Bommeljé legt het uit.
Afkortingen
Een NOM-woning (Nul Op de Meter) is
zeer goed geïsoleerd en luchtdicht en heeft
daardoor een zeer lage warmtevraag. In de
energievraag wordt bij deze woningen volledig voorzien door duurzaam opgewekte
energie door de woning zelf.
Bijna-NOM-woningen zijn zeer goed geïsoleerd en luchtdicht en hebben daardoor een
lage warmtevraag. De energie die daarvoor
nodig is wordt nog niet volledig zelf opgewekt, maar door vervanging van installaties
kan hier vrij eenvoudig later in voorzien
worden.
BENG-woningen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zijn vaak minder goed geïsoleerd,
maar wel zo goed dat er veel minder energie
nodig is om de woningen te verwarmen.
Bij BENG-woningen moet ten minste 50
procent van de energiebehoefte opgewekt
worden met duurzame energie. Zonnepanelen bijvoorbeeld.
De praktijk
Het bouwen van NOM-woningen is duurder
dan dat van bijna-NOM- en BENG-woningen. Maar op de lange termijn zijn ze goedkoper en de ontwikkelingen in het opwekken
van energie gaan heel snel.
Het advies van Marsaki is in de meeste gevallen dan ook direct voor NOM-woningen
te kiezen. Daarbij wijst Dennis Bommeljé

vooral ook op de energieprestatievergoeding
(EPV) die corporaties kunnen krijgen bij het
realiseren van NOM-woningen, waardoor
het rendabeler wordt en de woonlasten voor
bewoners beheersbaar blijven.
Alle drie de woningtypes zijn gasloos en
nieuwbouwwoningen moeten op dit moment ten minste BENG-woningen zijn.
De woningen aan de Kotter in Arnemuiden zijn NOM-woningen. Ze wekken hun
eigen energie op met in het dak verwerkte
zonnepanelen en een warmtepomp met een
bodemlus die 25 tot 150 meter diep in de bodem kan gaan. Het voordeel van een bodemlus is dat er weinig grondoppervlak nodig is
en er relatief weinig seizoensinvloeden zijn.
In de winter wordt warmte onttrokken uit de
aarde, in de zomer wordt die warmte weer
teruggevoerd naar de aarde.

Schets bodemlus, bron Marsaki
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Realiseren bodemlus bron Marsaki
Helemaal geen meter meer?
Vanuit de zaal klinkt de vraag of je bij een
NOM-woning ook helemaal af bent van de
meter in je meterkast. Want als je bij ‘nul-opde-meter’ een meter blijft houden, waar heb
je die dan nog voor nodig?
Bommeljé legt uit dat de meter wel degelijk
in de meterkast blijft zitten. Nul-op-demeter wil zeggen: gerekend over het hele jaar
brengt de woning genoeg energie op om de
woning van alle energiebehoefte te voorzien.
In de winter zal de woning minder energie
opwekken omdat er dan minder zon is, maar
in de zomer daarentegen weer veel meer.
Levert de woning te weinig energie, dan
wordt het tekort aangevuld uit het openbare
elektriciteitsnet en omgekeerd wordt te veel
opgewekte energie teruggeleverd aan het net.
Voor een gemiddeld huishouden komt dat
over een jaar gerekend per saldo uit op nul.

(Lees verder op pagina 4)

jaarvergadering
(vervolg Jaarvergadering in de energiestand)

Kotter in Arnemuiden
Maar wie is er nu gemiddeld? In de praktijk
zullen huishoudens aan het eind van het jaar
plussen of minnen moeten afrekenen.
Ervaringen
Een huurster van een NOM-woning uit
Arnemuiden vertelt hoe het is om in zo’n
huis te wonen.
“Het was in het begin even wennen aan het
verwarmingssysteem. In de winter ben je
gewend ’s avonds de temperatuur lager te zetten en ’s morgens weer hoger. Hier stel je als
je in de woning gaat wonen de temperatuur
in op een voor jou aangename temperatuur
en daarna blijf je er vanaf. De temperatuur is
daardoor constant in het hele huis en dat is
heel aangenaam. Als je het in de slaapkamer
koeler wilt hebben, kan je dat ook instellen.
In de zomer van 2018 hebben we een langere
periode van tropische warmte gehad. Het
werd daardoor soms ook aardig warm in
huis, dan zette ik even de koeling aan en was
het binnen een paar uur weer aangenaam.
We hebben vloerverwarming in het hele huis
en daardoor hebben we geen radiatoren,
dat scheelt ruimte en stofnesten. We koken

elektrisch met inductie. Dat is even wennen
en niet alle pannen kun je daarvoor gebruiken, maar het bevalt uitstekend. Ik woonde
hiervoor in Katwijk in een oud huis met
veel tocht. Met huur en energiekosten was ik
daar meer kwijt dan ik nu ben. In mijn oude
buurt was het nooit gelukt om in een NOMwoning te wonen met een huurprijs onder
de 700 euro. Hier in Arnemuiden wel. Ik ben
heel blij dat ik deze keus heb kunnen maken
en ik vind het wonen in een NOM-woning
heel comfortabel. Een bijkomend voordeel
van zo’n woning is dat hij heel geluiddicht is.
Je hoort de buren niet.”
Op een vraag uit de zaal of je ramen open
kunt zetten, antwoordt de huurster dat dat
zonder problemen kan. “In mijn slaapkamer
staat altijd een raam open.”
Beleidsgroepen
Als afsluiting van de bijeenkomst vertellen
leden van de beleidsgroep Energie van de
HVM wat zij doen. Ze worden intensief begeleid door een ingenieur van de Woonbond,
die met hen een programma heeft opgesteld
waarmee ze de plannen van Woongoed op
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energiegebied voor de komende jaren kunnen beoordelen en samen met de corporatie
bekijken hoe deze plannen gerealiseerd
kunnen worden. Woongoed moet net als alle
andere corporaties in Nederland een plan
maken met als einddoel alle woningen energieneutraal in 2050. De wegen er naartoe
kunnen verschillend zijn en zullen in de loop
van de komende jaren ook nog weleens wijzigen. Worden de belangen van de huurders
daarbij goed in acht genomen? Dat is waar
deze beleidsgroep zich mee bezighoudt.
Anneke de Vries haakt daarop in door het
belang van zo’n beleidsgroep binnen de
HVM duidelijk te maken. Een bestuurslid
houdt zich met het gehele huurbeleid bezig,
deelnemers aan een beleidsgroep richten
zich daarentegen op één onderwerp en kunnen daar dieper in duiken. In de beleidsgroep Energie zitten mensen die geïnteresseerd zijn in dit specifieke vraagstuk en
zich daarin willen verdiepen. Zij nemen het
bestuur veel werk uit handen.
Zo hebben we ook een beleidsgroep Mutatie.
Bij verhuizing komt veel kijken: hoe moet
je je woning opleveren en wat mag je van

T
een nieuwe woning verwachten. Meestal
verloopt het soepel, maar soms ook niet. De
beleidsgroep Mutatie heeft bijvoorbeeld een
huurster geholpen die wilde verhuizen en
in haar oude woning last had van lekkage.
De gevolgen van die lekkage zouden op
har verhaald worden. Met de hulp van de
beleidsgroep is dat teruggedraaid en heeft de
verhuurder de gevolgen van de lekkage op
zich genomen.
Deze beleidsgroep heeft ook afspraken met
Woongoed gemaakt over het opleveren van
een woning. Zo mogen gordijnrails en lampen nu blijven hangen. ‘Harde’ vloeren die
goed gelegd zijn, mogen in principe blijven
liggen. Anneke roept mensen op, als ze zich
willen inzetten voor de HVM maar liever

niet in het bestuur willen zitten, eens bij
zichzelf na te gaan of zo’n beleidsgroep iets
voor hen kan zijn.
Uitnodiging
Het was heel fijn om van een huurster te
horen hoe het is om in een NOM-woning te
wonen. Na afloop van de vergadering stelt
zij voor om geïnteresseerden bij haar thuis
te ontvangen. Wij vinden dit een heel leuk
voorstel.
Wilt u graag eens in een NOM-woning kijken
en van de bewoners horen hoe het is om in
zo’n woning te wonen? Geef dat aan ons door.
Dan gaan wij daar afspraken over maken.

Mee op bezoek in een
nul-op-de-meterwoning?
Altijd al een nul-op-de-meter-woning
willen bezoeken en aan de bewoners van
zo’n huis vragen willen stellen over hoe
het is om te wonen in zo’n huis?
Geef dit aan ons door en via
info@hvm-middelburg.nl of 06-30230290
en we regelen dit voor u.

HVM-team

WEER GENESTELD
De HVM in de ZB

Halverwege de zomer is de HVM tegelijk
met het hele team van de Stichting Welzijn
Middelburg verhuisd naar de Zeeuwse
Bibliotheek, de ZB dus, aan de Kousteensedijk. Sinds ik bij de HVM werk is dit mijn
vierde werkplek. De eerste was in 1994 in
de Herenstraat 24. De HVM huurde daar

een benedenverdieping van een particulier
en ik kwam daar als vrijwilliger werken. Na
een paar jaar konden we van Woongoed
Nieuwstraat 36B huren, het voormalige
consultatiebureau van de binnenstad waar
mijn kinderen zijn gewogen en hun prikken
hebben gekregen. Inmiddels was mijn vrij-
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willigersbaan omgezet in een echte baan en
de HVM werd in 2011 ondergebracht bij de
Stichting Welzijn Middelburg in het gebouw
van Porthos, Sint Sebastiaanstraat 12. Daar
zat de HVM voor het eerst samen met allerlei andere maatschappelijke organisaties
onder één dak. Dat was ook het hele idee
achter Porthos en het werkte prima voor ons
en voor cliënten die bij die organisaties langs
kwamen.
Omdat het gebouw aan de Sint Sebastiaanstraat aan het eind van dit jaar leeg moet
zijn, moest Welzijn Middelburg, want zo
heet het inmiddels, op zoek naar een andere
locatie. Boven in de Zeeuwse Bibliothek was
nog plaats voor ons.
Wij zijn heel blij met deze locatie. De ZB is
een heel open gebouw dat iedere Middelburger wel kent en waar iedereen ook makkelijk
naar binnen stapt. Dat is goed te merken,
want het aantal bezoekers aan de HVM is
aanzienlijk gestegen.
Tot ziens in de ZB.
Anneke de Vries

NIEUWS UIT DE WIJKEN
VERSTERKING
Nieuwbouw en renovatie in ’t Zand
In vorige nummers van HVM-Nieuws
heeft u al meer kunnen lezen over de
ontwikkelingen in ’t Zand. Woongoed
Middelburg wil de komende jaren 222
woningen in de Middelburgse wijk ’t Zand
aanpakken. De woningcorporatie heeft
ruim 36,5 miljoen euro gereserveerd om
de huizen in de wijk te vernieuwen.
De kenmerkende wijk ’t Zand werd begin
jaren veertig gebouwd naar een ontwerp
van architect Paul Briët. Uit een onderzoek
door een onafhankelijk architect naar de
kwaliteit van de woningen in de wijk blijkt
dat er veel problemen zijn. Een groot deel
van de woningen stond tijdens de inundatie
van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog
onder water. De muren in die woningen bevatten vocht en zout. Dit is later geprobeerd
te herstellen met asbestpasta. Vocht en asbest in woningen kunnen slecht zijn voor de
gezondheid van de bewoners. De woningen
zijn daarnaast gebouwd met slechte bouwmaterialen en de funderingen zijn zwak.
Daardoor staat een deel van de woningen
scheef. Door de zwakke ondergrond kan dit
in de toekomst voor problemen zorgen.
Sloop en nieuwbouw
Woongoed wil vanaf 2021 148 woningen
slopen en opnieuw bouwen. Het gaat dan
vooral om de bekende witte woningen. Renovatie lost de problemen met asbest, zout,
vocht en funderingen niet op en is duurder.
Bij de nieuwbouw houdt de corporatie
rekening met het karakter van de huidige
woningen in de wijk. Want de wijk heeft
ook veel kwaliteiten en sterke punten. De
huurders krijgen een duurzame woning die
optimaal geïsoleerd is en goed geventileerd
kan worden. De indeling van de nieuwe
woningen wordt beter.
Renovatie
Daarnaast ligt er een plan om in 2020
74 woningen aan de rand van de wijk te
renoveren. Dit zijn woningen die niet onder
water hebben gestaan en waar dus geen
vocht- en asbestproblemen zijn. Bij die
woningen wil Woongoed energiebesparende
maatregelen nemen (zoals mechanische
ventilatie, betere isolatie en zonnepanelen).
De woningen krijgen daardoor energie-

label A. Daarnaast wordt groot onderhoud
uitgevoerd.
Reactie initiatiefgroep ’t Zand
De initiatiefgroep ’t Zand is niet akkoord
met de sloop- en nieuwbouwplannen van
Woongoed. Zij is van mening dat door deze
sloop- en nieuwbouwplannen op grote
schaal de karakteristiek van de wijk verloren
zal gaan en is van mening dat door middel
van ‘Hoog Niveau Renovatie’ een groter deel
van de wijk behouden kan blijven. Zij wordt
hierin inmiddels gesteund door erfgoedvereniging Heemschut en stichting Cuypers
Genootschap.
Tot zover is er op dit moment over de plannen in deze wijk weinig nieuws te melden in
deze editie van HVM-Nieuws. De definitieve
beslissing zal waarschijnlijk in september
vallen.
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Huurbevriezing
Van steeds meer bewoners krijgt Woongoed
het verzoek om huurbevriezing. De HVM
heeft hier voor deze 222 huurwoningen
in een veel eerder stadium al voor gepleit.
Als je als eigenaar van woningen tot de
conclusie komt dat ze zo slecht zijn dat ze
gesloopt of ingrijpend gerenoveerd moeten
worden, is een huurverhoging daarmee
niet te rijmen. De HVM is van mening dat
huurbevriezing voor alle 222 woningen in
het sociaal plan opgenomen moet worden.
In een volgend nummer van HVM-Nieuws
leest u hier meer over, en dan zullen we ook
kunnen berichten over de beslissing van
Woongoed over de wijk. Wordt vervolgd.
HVM-team

zonnepark
Grootste postcoderoosproject van Zeeland officieel geopend
Eind augustus werd het grootste postcoderoosproject van Zeeland geopend, bij Zonnebron Middelburg achter de Mortiere. Wethouder Chris Dekker van de gemeente Middelburg en Bouke Bouwman, voorzitter van de Coöperatie Zonkracht Middelburg, verzorgden de opening door het postcoderoosproject officieel met groene stekkers aan te sluiten.

Foto Anneke de Vries
Het postcoderoosproject van de Coöperatie
Zonkracht Middelburg is onderdeel van
Zonnebron Middelburg, dat in totaal met
55 duizend zonnepanelen genoeg groene
stroom opwekt voor zo’n 4.500 huishoudens.
Al bij de eerste informatiebijeenkomst in
2017 was de lokale belangstelling voor het
postcoderoosproject groot. Naast de 700
panelen op het zonnepark zijn nog 198
zonnepanelen op het dak van de stalling
van de gemeentewerf aan de Waldammeweg
voor de coöperatie geïnstalleerd. Daarmee
is het postcoderoosproject het grootste van
Zeeland. Momenteel telt de coöperatie meer
dan 80 leden, die samen 832 zoncertificaten
bezitten. Dat betekent dat er nog enkele
zoncertificaten voor belangstellenden beschikbaar zijn.

vindt men over het algemeen belangrijker
dan de teruggave van de energiebelasting
over de opgewekte energie. Ondanks de
lange en leerzame voorbereidingstijd van
twee jaar is Bouwman blij dat de installaties
vanaf juli dit jaar stroom leveren.
De lokale participatie stopt niet bij de energiecoöperatie. Medewerkers van het socialewerkvoorzieningsbedrijf Orionis Walcheren
hebben gezorgd voor een verantwoorde

Zeer gemotiveerd
Bouke Bouwman, voorzitter van de Coöperatie Zonkracht Middelburg, merkt dat
de leden van de coöperatie, van wie het
merendeel in de binnenstad van Middelburg woont, zeer gemotiveerd zijn om hun
bijdrage aan de energietransitie te leveren.
Dat er duurzame energie wordt opgewekt
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landschappelijke inpassing van het zonnepark door onder andere nieuwe waterpoelen te creëren. Het gras op en rondom het
zonnepark wordt door een Zeeuwse lokale
ondernemer bijgehouden.
Energieneutraal in 2050
Chris Dekker, wethouder van de gemeente
Middelburg: “Onze gemeente heeft de
ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Ik ben ontzettend trots op onze inwoners
die zich hebben verenigd in de Coöperatie
Zonkracht Middelburg en middels dit postcodeproject een zeer belangrijke bijdrage
leveren aan deze ambitie.”
Roland Pechtold, eindverantwoordelijke
van GroenLeven: “Geweldig dat we hier
met de regionale gemeenschap het grootste
postcoderoosproject van Zeeland openen.
Het is essentieel om zonne-energie te
ontwikkelen in samenwerking met de
omgeving en samen op zoek te gaan naar de
juiste landschappelijke en maatschappelijke
inpassing ervan. Deze bron van groene
energie in Middelburg is daar een goed
voorbeeld van.”
Zonkracht
Meer informatie over de Coöperatie
Zonkracht Middelburg U.A. wordt u
graag verstrekt door Bouke Bouwman,
tel. 06-18413267 - e-mail: zonkracht@
zeelandnet.nl.
Bron: website GroenLeven

CITYSEEDS
Groenten en fruit tussen de flats
Sinds het begin van dit jaar is er veel activiteit op de tuinen van CitySeeds tussen de flats
van de Driewegenhof. Bij CitySeeds kweken vrijwilligers groenten en fruit voor mensen
met weinig geld. Zij kunnen met een verwijsbrief van bijvoorbeeld Porthos of maatschappelijk werk klant worden en tweemaal per week groenten komen halen.
Genoeg
Op dinsdag en vrijdag geeft CitySeeds groenten uit. Soms hebben ze wat over. Weggooien
is zonde. Als ze over hebben, zetten ze een
kratje met groenten neer bij de ingangsdeuren van de flats aan de Driewegenhof.
Buurtbewoners mogen dan iets meenemen
en kunnen proeven hoe lekker de groenten
van CitySeeds zijn.
Plannen
CitySeeds is van plan om in het aankomende
najaar een kas te bouwen. Hierdoor kunnen
nog vroeger en later in het seizoen groenten
gekweekt en uitgedeeld worden. Ook kunnen
er dan andere gewassen geteeld worden, zoals tomaten, paprika, pepers en aubergines.
De voorlopige vergunning voor de bouw van
de kas is binnen. De kas komt op het veld bij

de laagste huisnummers van de Driewegenhof te staan.
Donateur worden?
Heeft u geen minimuminkomen en komt u
niet in aanmerking voor gratis producten
van CitySeeds, dan kunt iedere dinsdag- en/
of vrijdagochtend bij hun kraam in de tuin
van Meanderlaan 218 tegen een kleine
vergoeding lekkere producten ophalen, die
ecologisch gekweekt zijn.
Een grotere donatie kan ook. Voor een
donatie van 50 euro krijgt u gedurende
zeven weken tweemaal per week een tas met
groenten en fruit.
Vrijwilliger worden?
Cityseeds kan altijd mensen gebruiken.
Lijkt het u leuk en wilt u er wat meer over
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weten? Kom dan gewoon eens aanlopen bij
de tuinen tussen de flats in de Driewegenhof.
Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend
zijn er altijd mensen, en rond tien uur is er
altijd koffie!
Bellen of mailen kan ook, via de telefoonnummers 06-40017191 (Nico) of 0646525236 (Martha), en het e-mailadres is
secretariaatcityseeds@gmail.com.

T DE PERS
UIT
Gasloze
woningen
Woningbouwvereniging Zeeuwland ontwikkelt een nieuw type
gasloze woning dat geschikt is
voor huurders met een smalle
beurs. Directeur-bestuurder Marco
van der Wel hoopt dat het lukt
over ruim een jaar een dergelijke
woning met een maximale huur
van rond de zeshonderd euro te
bouwen in Biggekerke. Hij benadrukt dat een huur van rond dat
bedrag een absolute voorwaarde
is. “Want dan komen de bewoners
nog in aanmerking voor huurtoeslag.”

De woningen moeten niet alleen
gasloos zijn en een betrekkelijk
lage huur hebben. Zeeuwland wil
ook dat ze zo goedkoop mogelijk
zijn als het gaat om het energieverbruik. Dat houdt in dat de
isolatie goed op orde moet zijn en
dat er zonnepanelen op het dak
komen. Ook moeten ze levensloopbestendig zijn, te gebruiken
door mensen die ouder en slecht
te been zijn. “Zodat de huurders
langer kunnen blijven wonen.”
Zeeuwland bouwde met succes
de afgelopen jaren een serie van
dergelijke woningen met gasketel.
Die zijn heel erg populair, weet
Van der Wel. Ze staan in Ritthem,
Veere, Zoutelande en Grijpskerke.
Onlangs nog werd er in Westkapelle een aantal opgeleverd.
“Maar we mogen ze binnenkort
niet meer bouwen omdat we met
z’n allen van het gas af moeten.”
De laatste serie van vijf met
gasketel wordt gebouwd aan de
Dishoekseweg in Koudekerke. Die
nieuwbouw komt op de plaats van
de bestaande huurwoningen. Naar
verwachting zijn ze eind dit jaar
gereed. Het gaat om levensloop-

Aantal daklozen
verdubbeld

bestendige woningen met een
woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de
eerste verdieping bevindt zich een
open ruimte die geschikt is te maken als tweede slaapkamer. WTS
Architecten uit Vlissingen ontwierp
ze en liet zich inspireren door de
bestaande boerderijachtige woningen aan de Dishoekseweg. Twee
gevels worden uitgevoerd in een
lichte kleur (het woonhuis) en drie
gevels in een donkere kleur (de
schuur). De dakpannen worden
gemêleerd rood.
De woningen hebben een huurprijs
van circa 610 euro per maand.
Bovendien zijn ze bijzonder
energiezuinig, aldus Van der Wel.
“Mede door toepassing van zonnepanelen, hoge isolatiewaarde,
vloerverwarming en een goede
kierdichting. Daarnaast beschikken ze over een vraaggestuurde
mechanische ventilatie.”
De woningen zijn bestemd voor
kleine huishoudens vanaf 55
jaar. Drie worden verhuurd aan
bewoners die vanuit de bestaande
woningen terugkeren naar de
nieuwbouw. Advertenties voor de
twee overige verschijnen binnenkort. Van der Wel verwacht dat er
meteen een grote belangstelling is
om daar te kunnen wonen.
(PZC, 24 juni 2019)

Het aantal daklozen in Nederland
is in tien jaar tijd verdubbeld: van
nog geen 18.000 in 2009 naar
bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: “Steeds
meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.”
De groep daklozen van 18 tot
30 jaar is in tien jaar tijd zelfs
verdrievoudigd. En dat geldt ook
voor de groep met een nietwesterse achtergrond. Zo blijkt uit
nieuwe cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Probleem is dat steeds meer
Nederlanders in armoede leven,
terwijl het aantal betaalbare
woningen afneemt. Ook belanden
meer mensen op straat doordat er
minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.
De brancheorganisatie van maatschappelijke opvanginstellingen
luidt de noodklok. “Dit is geen
woningnood meer, dit is een woningcrisis”, benadrukt Rina Beers
van de Federatie Opvang. “Het
verbaast ons dat de woningcrisis
niet het nummer een-probleem is
van nu, zoals klimaat of migratie.”
Op elke tienduizend inwoners
tussen de 18 en 65 jaar waren
er in 2009 nog slechts zeventien
dakloos. Inmiddels is dat aantal
opgelopen tot 37. Beers: “Steeds

9

meer gewone mensen ontbreekt
het aan de meest basale dingen:
onderdak, voedsel en gezondheidszorg. Daarmee is sprake van
schending van de mensenrechten.”
Bestuursvoorzitter van het Leger
des Heils, Cornel Vader, maakt
zich zorgen. Tijdelijke opvanglocaties zitten overvol en er is amper
doorstroming. “Ik zie heel veel
mensen stranden en geen opvang
krijgen. Ik ben bang dat we toe
moeten naar slaapzalen en dat
soepbussen weer vaker moeten
uitrukken.”
Het CBS heeft alleen cijfers over
geregistreerde daklozen. Dat gaat
om mensen die niet meer ingeschreven staan op een woonadres
en slapen in de openlucht, op
stations of campings, in portieken,
fietsenstallingen, winkelcentra,
auto’s of in de nachtopvang
van bijvoorbeeld het Leger des
Heils. Tot die groep behoren ook
mensen die op niet-structurele
basis bij vrienden, kennissen of
familie logeren, zonder vaste
verblijfplaats.
Mensen die nog wél ingeschreven
staan op een adres, maar daar
in de praktijk niet meer wonen
en volledig in hun eigen netwerk
worden opgevangen, tellen niet
mee. Daklozen die illegaal in
Nederland zijn evenmin. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal
daklozen dus hoger.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid is geschrokken
van de forse toename van het
aantal daklozen. “Ik ben me rot
geschrokken van de cijfers”, aldus
Blokhuis tegen het Radio 1 Journaal. “Wij wisten dat het aantal
dak- en thuislozen eerder iets aan
het toenemen was dan aan het
afnemen. Maar dat de toename
zo fors is, dat is een tegenvaller.
Zeker als je je realiseert dat bij
elke dakloosheid veel ellende aan
de hand is voor het individu en de
omgeving.”
(PZC, 23 augustus 2019)

T DE PERS
UIT
Stikstofprobleem
gijzelt woningbouw
Het aantal vergunningen voor
woningbouw neemt af. De reden:
de schadelijke stikstofuitstoot bij
de bouw die natuurgebieden kan
beschadigen. Bouwprojecten staan
sinds een uitspraak van de rechter
over het Nederlandse stikstofbeleid op losse schroeven, waardoor
voorlopig lang niet genoeg nieuwe
huizen worden gebouwd om de
woningnood op te lossen. “Dit
gaat helemaal mis”, zegt Jan
Fokkema namens projectontwikkelaars.

stemming gegeven voor talloze
projecten, ook de uitbreiding van
snelwegen en vliegveld Lelystad
bijvoorbeeld. Eind mei zette de
Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, een
streep door de regeling die dat
mogelijk maakte, het Programma
Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien
staan ook woningbouwplannen op
losse schroeven of worden ze zelfs
afgekeurd.
Nieuwbouwprojecten kwamen
al moeilijk van de grond. Uit een
analyse van de Rabobank blijkt
dat dit jaar in Nederland zo’n

de buurt van 118 natuurgebieden
met stikstofgevoelige natuur
lastiger”, schrijft de Rabobank in
het laatste kwartaalbericht. “Deze
natuurgebieden zijn ook te vinden
in gebieden waar de woningmarkt erg gespannen is, zoals de
Randstad.”
“Waar wij bang voor waren, wordt
nu de waarheid”, zegt Fokkema.
“Projectontwikkelaars zijn bijna
terug van vakantie en komen er
dan achter: ik kan niet doorgaan
met mijn plannen. Ze zullen op
zoek moeten naar creatieve oplossingen. Het is al zo lastig vanwege

Volgens Fokkema, directeur van de
vereniging voor projectontwikkelaars Neprom, wordt de woningbouw gegijzeld door de stikstofproblematiek. Her en der worden
concrete projecten afgeblazen,
zoals vorige week de bouw van
468 huizen in Roermond. Maar het
probleem is veel groter. “Ik hoor
van ontwikkelaars dat gemeenten
en provincies hun loket simpelweg
sluiten. Oftewel: als een ontwikkelaar vergunningen wil aanvragen,
krijgt hij nul op het rekest”, aldus
Fokkema. Overheden hebben de
laatste jaren oneigenlijk toe-

66.000 nieuwe woningen worden
gebouwd, iets minder nog dan in
2018. Minister Kajsa Ollongren
heeft de ambitie om tot 75.000
huizen per jaar te komen. Ze heeft
daarom woondeals met verschillende regio’s gesloten om de bouw te
versnellen. Volgens de Rabobank is
het echter de vraag of de afspraken
kunnen worden nagekomen nu de
Raad van State “roet in het eten
gooit” door een strenger stikstofbeleid te handhaven. Het aantal
bouwvergunningen neemt al af.
“Door de uitspraak van de Raad
van State wordt het bouwen in

hoge bouwkosten, onder meer
door een tekort aan personeel
en steeds duurdere materialen.
De stikstofproblemen hebben
effect op de lange termijn. Want
de vergunningen die nu worden
verstrekt, zijn over het algemeen
voor projecten over twee of
drie jaar. Het kabinet moet echt
op heel korte termijn met een
noodoplossing komen voor de
woningbouw.”
Meer dan de helft van de
Nederlanders heeft er begrip
voor dat bouwprojecten moeten
worden uitgesteld om de natuur
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te beschermen tegen te veel
stikstof, blijkt uit een onderzoek
in opdracht van Milieudefensie.
Maar volgens Jan Fokkema zit
het probleem hem niet in de
woningbouw. “De concentratie
stikstof in die natuurgebieden
is vooral te hoog dankzij de
intensieve veehouderij. Uiteraard
komt er een heel klein beetje
stikstof vrij van machines tijdens
de bouw van woningen, maar
nieuwe huizen worden al niet
meer verwarmd door aardgas en
de uitstoot van extra verkeer is
ook verwaarloosbaar in vergelijking met wat agrarische
bedrijven uitstoten.”
Fokkema is niet de enige die naar
de intensieve veehouderij wijst
als de grote boosdoener. Johan
Vollenbroek van Mobilisation for
the Environment (Mob), zelf boerenzoon, denkt ook dat de veestapel flink kleiner moet worden
om de stikstofnormen te halen.
Hij zorgde er met een procedure
voor dat de PAS-regeling in mei
van tafel ging. “De veesector is
goed voor minder dan twee procent van het nationaal inkomen,
maar gijzelt nu de hele economie”, zei hij in een interview met
deze site.
Het tekort aan woningen zorgt
voor gekte op de huizenmarkt, zo
hebben we de laatste jaren gezien. Huizenprijzen stegen flink,
met name in de steden waar de
nood het hoogst is. In 2018 was
de prijsstijging nog gemiddeld
9 procent, voor 2019 verwacht
Rabobank een stijging van 6
procent, gevolgd door 4 procent
in 2020. Ook de huren zijn flink
hoger dan zes jaar geleden. Het
is bovendien veel lastiger om een
(nieuw) huis te vinden, vooral
omdat het aantal huishoudens
groeit. Volgens economen is
nieuwbouw de enige manier om
de woningnood op te lossen.
(PZC, 20 augustus 2019)
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