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In eerdere edities van HVM-Nieuws is hier-
over al het nodige geschreven. De drie punten 
die aan de vergadering zijn voorgelegd zijn:
l Alle huurders van Woongoed worden lid 
van de HVM.
l De HVM krijgt een Raad van Advies.
l  Algemene belangenbehartiging voor alle 
huurders in Middelburg.

Tijdens de vergadering hebben veel leden hun 
zorgen geuit over de voorstellen. Hieronder 
volgen enkele voorbeelden. Elders in dit 
nummer is een samenvatting gemaakt van 
alle reacties tot nu toe, zowel schriftelijk als 
mondeling op de ledenvergadering. 

 Plan Woonbond

 Hittetips

 Leden aan het woord

27e jaargang nummer 3, september 2020

Op woensdag 2 september 2020 vond een algemene ledenvergadering plaats waarbij 
vooral gesproken werd over het plan ten aanzien van de samenwerking met Woongoed 
Middelburg.

(lees verder op pagina 2)

Het bestuur van de HVM had een zware avond!



Over het lidmaatschap:
‒ Hoe wordt er praktisch uitvoering gegeven 
aan het lidmaatschap van alle huurders? 
‒ Wat gaan die voor contributie betalen? 
‒ Kan je ook weigeren om lid te worden?

Over de Raad van Advies:
‒ Hoe krijg je daar geschikte mensen voor?
‒ Krijgen die betaald?
‒ Wat gebeurt er met de stem van de huurders?

Over de algemene belangenbeharti-
ging:
‒ Wat gebeurt er met de leden die niet huren 
van Woongoed?
‒ Waarom kan het spreekuur niet blijven?
‒ Hoe komt het HVM-bestuur aan infor-
matie over wat er speelt bij huurders van 
Woongoed?
‒ Wat heb ik er als huurder van Woongoed 
aan dat ik wel automatisch lid ben van de 
HVM, daar 12 euro per jaar voor betaal, 
maar vervolgens niet meer zelf bij de HVM 
terecht kan? 
‒ Als er geen individuele belangenbeharti-
ging meer is voor de huurders van Woon-
goed, dan voldoet de HVM niet meer aan 
haar verplichting zoals die opgenomen is 
in haar statuten, namelijk ‘De vereniging 
heeft ten doel de belangen te behartigen en 
ondersteuning te geven aan huurders en 
woningzoekenden van woningruimte in 
de ruimste zin des woords’, en dan kan de 
vereniging beter opgeheven worden. 
‒ Wie is met dit voorstel gekomen? 

De vergadering op 2 september jl. was in 
overgrote meerderheid van mening dat 
dit plan, zoals het nu voorgesteld wordt, 
bijgesteld moet worden. Ze heeft ons, het 
HVM-bestuur, de opdracht gegeven opnieuw 
met Woongoed om de tafel te gaan zitten 
en met een verder uitgewerkt voorstel 
tot samenwerking te komen, waarin alle 
belangen van de huurders gewaarborgd zijn 
zowel op individueel als op complexniveau. 
En dit nieuwe plan vervolgens weer voor te 

leggen aan haar leden. Op de vergadering 
zijn verder het jaarverslag 2019 en de 
jaarrekening 2019 besproken. Beide zijn 
goedgekeurd. 

Hoe nu verder? 
Wij gaan dus opnieuw aan tafel met Woon-
goed. 

Het HVM-bestuur
(foto’s Anneke de Vries)

(vervolg Bijstelling gevraagd)
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De HVM en Woongoed zijn al geruime tijd 
bezig om de samenwerking opnieuw vorm te 
geven. 

Waar staan we samen voor?
De HVM en Woongoed hebben allebei het-
zelfde doel: betaalbaar en goed wonen voor de 
huurders van nu en in de toekomst. 
Als eigenaar van de woningen is Woongoed 
verantwoordelijk voor het woningaanbod op 
korte en lange termijn, voor de diensten die 
zij levert en voor het voldoen aan alle eisen 
die aan een woningcorporatie worden gesteld. 
De HVM kijkt naar de belangen van de 
huurders. 
In de gesprekken onder leiding van Thea de 
Feijter zijn we vooral op zoek gegaan naar 
wat voor beide belangrijk is om tot een goede 
samenwerking te komen, waarbij het doel – 
betaalbaar en goed wonen voor de huurders 
van nu en in de toekomst – bovenaan staat. 
Hoe organiseren we samen dat we als gelijk-
waardige, onafhankelijke partners aan dit doel 
vast kunnen houden? Hoe betrekken we beide 
zoveel mogelijk huurders van Woongoed bij 
onze standpuntbepaling? Wat is hiervoor 
nodig? Welke kansen biedt dit de HVM? Wat 
betekent dit misschien voor de HVM?
Hieronder doen we voorstellen aan u, onze le-
den, waarbij we uitleggen wat hiervoor nodig 
is en wat dit mogelijk betekent voor de HVM. 

De stem van de huurders:
ledenraadpleging 
Tot nu toe bepalen huurders van Woongoed 
zelf of ze lid van de HVM willen worden of 
niet. De HVM heeft tegen de 900 leden. Zij 
betrekt die 900 leden bij haar standpuntbe-
paling. Ongeveer driekwart van de leden is 

huurder van Woongoed. Woongoed heeft 
bijna 6.000 huurders. Dus het overgrote deel 
van huurders van Woongoed wordt nu niet bij 
de standpuntbepaling van de HVM betrok-
ken, terwijl de HVM de belangen van alle 
huurders vertegenwoordigt. De Overlegwet 
schrijft voor dat alle huurders bij onze stand-
puntbepaling worden betrokken.  
Omdat we vinden dat dit anders moet en kan, 
doen we het volgende voorstel aan u. 
 
voorstel 1: Alle huurders van 
Woongoed worden automa-
tisch lid van de HVM
De HVM kan dan alle huurders van Woon-
goed betrekken bij haar standpuntbepaling. 
Hiervoor houdt ze ten minste één keer per 
jaar een jaarvergadering. Ze kan ook haar di-
gitale ledenraadpleging uitbreiden. Daarnaast 
kan raadpleging van huurders van Woongoed 
plaatsvinden via andere kanalen, zoals door: 
‒ de formele huurdersvertegenwoordiging in 
complexen en buurten, de bewonerscommis-
sies
‒ klankbordgroepen gericht op specifieke 
thema’s en/of bij (verduurzamings-)projecten 
in de wijk
‒ het digitale online huurderspanel van 
Woongoed, waaraan vragenlijsten rond speci-
fieke thema’s worden voorgelegd
‒ klanttevredenheidsonderzoeken

voorstel 2: Instellen Raad van 
Advies HVM, bestaande uit 
maatschappelijk betrokken 
personen
Een belangrijke taak van de HVM is de advi-
sering over zaken die huurders aangaan. Het 
HVM bestuur bestaat op dit moment uit drie 

leden. Dat is niet genoeg om die adviserende 
taak goed uit te oefenen. 
De HVM wil daarom een Raad van Advies 
instellen. Deze Raad van Advies ondersteunt 
de HVM. In de Raad van Advies zitten 
maatschappelijk betrokken personen uit de 
(Middelburgse) samenleving. Zij kennen 
de belangen van de huurders en kunnen de 
stem van de huurder ook vertolken. Tijdens 
de bijeenkomsten met de Raad van Advies 
horen wij vanuit verschillende perspectieven 
de stem van de huurder. Die Raad van Advies 
bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste 
tien leden. De leden worden voor vier jaar 
benoemd. 

voorstel 3: Algemene belan-
genbehartiging voor alle huur-
ders in Middelburg
De primaire taak van een huurdersorganisa-
tie is: meedenken en adviseren over beleids-
ontwikkelingen van de woningcorporatie. 
Individuele belangenbehartiging behoort niet 
tot de primaire taken van een huurdersorga-
nisatie.
Om de belangen van een individuele huurder 
ten volle te kunnen behartigen moet je 
dat belang voorop kunnen stellen zonder 
rekening te houden met andere belangen. 
Dat kan van de HVM niet altijd verwacht 
worden. Bovendien kunnen de belangen van 
de ene huurder in strijd zijn met die van een 
andere, bijvoorbeeld bij burengeschillen. Het 
is dan ook beter om de individuele belangen-
behartiging over te laten aan de instanties die 
daarvoor zijn, zoals de Sociaal Raadslieden of 
het Juridisch loket.

HVM zit met Woongoed en de gemeente om 
tafel om te bepalen welke afspraken gemaakt 
worden om betaalbaar en goed wonen voor 
alle huurders van nu en in de toekomst te 
blijven realiseren. 
Met de nieuwe vorm van samenwerken 
kunnen wij uw belangen beter vertegenwoor-
digen en zal het individuele spreekuur voor 
huurders van Woongoed komen te vervallen. 
Voor individuele zaken kunt u bij Woongoed 
terecht. Op complexniveau zit de bewoners-
commissie met Woongoed om tafel. 
Bij belangenbehartiging hoort ook het geven 
van voorlichting en dus geeft de HVM infor-
matie aan alle huurders in Middelburg.

Bestuur HVM

Voor een beter begrip van het besprokene op de ledenvergadering van 2 september 2020 
wordt hieronder het bestuursvoorstel (nogmaals) weergegeven.  

BESTUURVOORSTEL OP HERHALING
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Het gaat om de volgende voorstellen, zoals 
gepubliceerd in het eerste nummer van 
HVM-Nieuws van 2020). 
l Alle huurders van Woongoed worden 
automatisch lid van de HVM.
l	De HVM krijgt een Raad van Advies, 
bestaande uit maatschappelijk betrokken 
personen.
l	De HVM zorgt voor algemene belangenbe-
hartiging voor alle huurders in Middelburg.

Reacties op de drie voorstellen samen
‒ Wat mij betreft zijn het goede voorstellen, 
dus prima!
‒ Goede voorstellen, zeker de eerste (is nodig 
in deze tijd).
‒ Fijn dat jullie je blijven inzetten voor ons! 
Veel dank! Het zijn mooie voorstellen!
‒ Ik kan me in de voorstellen vinden. Een 
aanmerkelijke verbetering.
‒ Ik vind dit goede voorstellen en het ver-
sterkt daarmee de positie van de huurders.
‒ Ik ben akkoord met de drie voorstellen. 
Wel ben ik nog benieuwd naar hoe het gaat 
met de 12 euro huurdersbijdrage. Gaan alle 
huurders dat automatisch betalen per jaar? 
Of komt er een andere  financiële regeling?
‒ Ik kan me vinden in deze drie voorstellen. 
Ik vind het belangrijk dat de samenwerking 
tussen HVM en Woongoed goed blijft, om-
dat wij als huurder daar belang bij hebben.

‒ Gezien de huidige situatie staan wij volledig 
achter de drie voorstellen die u doet voor de 
samenwerking met Woongoed. Wij denken 
dat het in ieders belang is, maar vooral voor 
de huurders, dat er een goede samenwerking 
ontstaat tussen de HVM en Woongoed.

Reacties voorstel 1
‒ Dit lijkt me een heel goed idee. Ik heb 
gemerkt dat toch wel wat mensen niet weten 
dat de HVM bestaat, als ze automatisch lid 
worden weten ze dat en wellicht is er dan een 
aantal dat actief wil worden op welke manier 
dan ook. 
‒ Worden mensen verplicht de 12 euro te 
betalen? Ik vind het zelf (als ik eerlijk ben) 
een veel te laag bedrag, gezien de werkzaam-
heden van de HVM. Ik heb een lange tijd 
in de bijstand gezeten (daarna AOW), maar 
zelfs voor iemand in de bijstand is 12 euro 
per jaar te doen.  
‒ Los van de toch lage contributie vind ik 
dat het goed is als mensen zelf kiezen, niet 
automatisch lid worden van de HVM ‒ ui-
teraard wel goed geïnformeerd worden.
‒ Als zesduizend huurders 12 euro betalen 
in plaats van nu 900, zet dat natuurlijk wel 
zoden aan de dijk voor de HVM. 
‒ Ik vraag mij af of u juridisch een verplicht 
lidmaatschap kunt opleggen. Dit lijken wel 
Oostblokmaatregelen. 

‒ Op zich een goede zaak dat alle huurders 
van Woongoed automatisch lid kunnen 
worden van de HVM. Zij zullen daar nog 
wel expliciet voor moeten kiezen.

Reacties voorstel 2
‒ Dit lijkt me ook een goed idee. Voor de 
HVM is het, denk ik, erg prettig én ef-
fectief om uit verschillende gezichtspunten 
informatie met betrekking tot de belangen 
van huurders te ontvangen. Dat geeft een 
stevige, bredere  basis van kennis daarom-
trent, als ook een bredere maatschappelijke 
basis. Maar het hangt er natuurlijk wel vanaf 
welke maatschappelijk betrokken mensen 
daarvoor gevraagd worden. Dat moeten 
wel mensen zijn die echt opkomen voor de 
belangen van de huurders.
‒ Als andere belangenbehartigers willen 
aanschuiven, om groepen een stem te geven 
die daartoe zelf niet bij machte zijn, laat deze 
dan aanschuiven aan besprekingen van de 
HVM, in plaats van de taak van de HVM in 
te korten en deze belangenbehartigers te veel 
stem te geven.
‒ Een goed idee. Leden van die Raad moeten 
dan wel met beide voeten in de ‘huurders-
klei’ staan. Geen zogenaamde notabelen.
‒ Het instellen van de Raad van Advies is 
op zich prima, mits de HVM haar onaf-
hankelijke adviesrol onverkort kan blijven 
uitoefenen. 
‒ Een adviesraad zoals voorgesteld is onde-
mocratisch, elitair en bevoogdend. Dit wordt 
praten over mensen in plaats van praten met 
mensen door de gebruikelijk personen en 
vertegenwoordigingen. Niet-huurders en uit 

Compilatie van de reacties op het samenwerkingsvoorstel 
met Woongoed.

ROEPT U MAAR!

Vanaf het begin van dit jaar hebben we aan onze leden gevraagd wat zij van het samenwer-
kingsvoorstel met Woongoed Middelburg vinden, en de drie voorstellen die daarin gedaan 
zijn. De reacties waren heel wisselend. Ze varieerden van: helemaal eens met deze drie  
voorstellen tot zeer gedetailleerd en kritisch commentaar op de drie voorstellen. Om recht 
te doen aan alle reacties hebben we daar een compilatie van gemaakt. 
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andere organisaties afkomstige personen krij-
gen zo meer te zeggen binnen de vereniging 
dan de eigen leden. Erg kwalijk. 

Reacties voorstel 3 
‒ Het is jammer als de individuele belangen-
behartiging voor huurders van Woongoed 
mogelijk komt te vervallen. Dit is nu juist 
een van de sterke kanten van de HVM. Met 
name huurders in de sociale huursector doen 
graag een beroep op het direct verkrijgen van 
laagdrempelige hulp bij allerlei zaken. Na een 
veelal verhelderend gesprek kan dan, indien 
nodig, daarna nog doorverwezen worden 
naar allerlei instanties zoals de sociaal 
raadslieden of het Juridisch Loket. Naar mijn 
mening kennen deze instanties een hogere 
drempel dan het bezoeken van het spreekuur 
van de HVM. Als alle huurders van Woon-
goed Middelburg automatisch lid van de 
HVM zullen worden, dan kan de vraag naar 
laagdrempelige hulp zomaar groter worden.
‒ Ik ben voorstander van het blijven voort-
bestaan van de individuele spreekuren en 
ondersteuning hierbij door de HVM.
‒ De HVM heeft mijns inziens een grote rol 
in het ondersteuning bieden aan leden bij 
een geschil met hun verhuurder. En hierin 
maak ik geen onderscheid tussen huurders 
van Woongoed, particuliere verhuurders of 
overige instanties/organisaties die woon-
ruimte verhuren.

‒ Vanuit de HVM gezien lijkt het me niet 
meer dan logisch om hiermee te stoppen. 
Het hoort blijkbaar niet bij de taken van de 
HVM. Alle menskracht is bij de HVM nodig 
om de ontwikkelingen op het gebied van de 
sociale-huurmarkt te volgen en daarop in te 
springen naar o.a. Woongoed en de gemeen-
te. Het enige dat ik me afvraag: als iemand 
met een probleem zit en naar Woongoed toe 
stapt, denken zij dan niet in eerste instantie 
aan het belang van Woongoed in plaats van  
aan dat van de huurder?
‒ Individuele belangenbehartiging blijf ik de 
moeite waard vinden: nóg een goed middel 
om voeling te houden met de hele achterban.
‒ Een slechte zaak dat de individuele belan-
genbehartiging en het individuele spreekuur 
dreigen te worden afgeschaft. Mijns inziens 
kan individuele belangenbehartiging goed 
samengaan met de algemene belangenbehar-
tiging.

‒ Met verbazing heb ik kennisgenomen 
van de voorstellen die u de leden van de 
Huurdersvereniging Middelburg voorlegt in 
een document met de titel ‘Samenwerking 
HVM en Woongoed’. In feite stelt u de 
leden voor in te stemmen met de liquidatie 
van de HVM. Nu alvast wijs ik u erop dat de 
Huurdersvereniging Middelburg sinds haar 
oprichting de belangen van alle huurders in 
Middelburg en omgeving behartigt en dat 
individuele belangenbehartiging al die jaren 
een van de doelstellingen van de HVM is.
‒ Het is een gemis als de individuele 
belangenbehartiging wordt beëindigd. Het 
lijkt erop dat de HVM op dit punt moet 
inbinden voor de macht van Woongoed, die 
daarbij gesteund wordt door de Overlegwet 
en dan wordt het inderdaad een lastig 
verhaal.
‒ Individuele belangenbehartiging is voor 
mij van wezenlijk belang. Ik ben niet goed 
in deze digitale wereld, ik kan niet zonder 
individuele belangenbehartiging.
‒ Individuele belangenbehartiging is de 
beste bron van informatie over het praktisch 
functioneren van de woningcorporatie en 
andere verhuurders. Doorverwijzen kan 
altijd nog, maar het juridisch loket is niet 
gratis hé. 
‒ Als ik als huurder van Woongoed wel 
automatisch lid ben van de HVM, maar 
daar niet als individu terechtkan met 
mijn vragen, wat heb ik dan aan dat 
lidmaatschap waar ik ook nog 12 euro
voor moet betalen? 
‒ Het algemene huurdersbelang is de som 
van alle individuele huurdersbelangen.
‒ In de statuten van de HVM staat dat de 
HVM een belangenvereniging is voor alle 
huurders in Middelburg. Als de HVM 
individuele belangenbehartiging voor de 
huurders van Woongoed loslaat betekent dit 
in feite de opheffing van de vereniging. 



VERSTERKING

■ Schoonmaak 

We hebben lang geworsteld met de schoon-
maak van ons complex. Maar tot ons grote 
genoegen is daar nu duidelijk verandering in 
gekomen. De verhuurder heeft er wel heel erg 
bovenop gezeten en we zien echt duidelijk 
verschil: er wordt nu goed en grondig schoon-
gemaakt. 

■ Tuinonderhoud
Aan het tuinonderhoud was ook al langere 
tijd niet veel gedaan en tijdens de overgang 
van Zorgstroom naar CS Wonen was er in-
eens geen hovenier meer omdat het contract 
met de vorige blijkbaar was afgelopen. Het 
heeft best wat moeite gekost een nieuwe hove-
nier te vinden, maar nu komt er elke veertien 
dagen een tuinman. Het zal nog even duren 
voordat de tuin  weer helemaal op orde is, 
maar we zien al een duidelijke verbetering.

■ Automatische huurincasso
De automatisch incasso van de huur die 
sinds eind vorig jaar ook ineens afgelopen 
was waardoor huurders zelf maar moesten 
zien hoe ze hun huur overmaakten, is nu ook 
geregeld. 

■ Algemeen onderhoud
Elke maand loopt er iemand van CS Wonen 
door het hele complex, en maakt foto’s als 
er iets niet in orde is, zodat het hersteld kan 
worden. Individuele klachten worden serieus 
en snel afgehandeld. 

■ Groot onderhoud
en toekomst complex
De woningen waarin wij wonen zijn oud en 
het onderhoud is jarenlang verwaarloosd. 
CS Wonen is aan het bekijken wat er aan 
onze woningen gedaan kan worden om ze 

toekomstbestendig te maken en heeft beloofd 
alle bewoners hiervan regelmatig op de 
hoogte te houden.  

■ Afrekening servicekosten 
2019
De afrekening van de servicekosten over 2019 
kwam nog van Zorgstroom. Ondanks het feit 
dat wij vorig jaar het hele jaar door gemeld 
hebben dat de schoonmaak en het tuinon-
derhoud niet of niet goed gedaan werden 
en dat de blokverwarming niet goed werkte, 
moesten alle bewoners bijbetalen. Bijna 

de helft van hen heeft hier bezwaar tegen 
aangetekend. Begin september kregen al deze 
bewoners van Zorgstroom te horen dat de 
bezwaren niet worden geaccepteerd omdat de 
bewonerscommissie gezegd zou hebben dat 
alles goed was en niets gemeld zou hebben. 
Deze reactie van Zorgstroom is niet alleen erg 
jammer, maar ook helemaal niet fair naar ons 
toe omdat wij heel veel moeite gedaan hebben 
om zaken voor elkaar te krijgen, maar steeds 
nul op het rekest kregen bij Zorgstroom. We 
zullen de afrekening dan ook samen met de 
bewoners aan de huurcommissie voorleggen. 

■ Tot slot
We zijn heel blij dat we nu door CS Wonen wel 
serieus worden genomen. Na jaren touwtrek-
ken is een simpel mailtje nu meteen voldoende 
om ervoor te zorgen dat eraan gewerkt wordt. 

Bewonerscommissie Gerbrandylaan

Bewonerscommissie Gerbrandylaan 

6

NIEUWS UIT DE WIJKEN

Eind vorig jaar hebben wij als bewoners van de Gerbrandylaan een nieuwe verhuurder 
gekregen, CS Wonen. We zijn als huurders eigenlijk wel heel erg blij met CS Wonen. 
Door corona heeft het heel lang geduurd voordat er een bewonerscommissievergadering 
kon plaatsvinden, maar deze is dan toch geweest. En wat werden wij serieus genomen! 
Alle agendapunten werden netjes één voor één behandeld en voor een aantal daarvan zijn 
er al oplossingen gevonden. 



7

Drie hoofdthema’s
In het kort wil het Plan voor de Volks-
huisvesting een oplossing bieden voor de 
nijpende woonproblemen van deze tijd: 
woningnood, onbetaalbare huren en de ener-
gietransitie. Als Woonbond strijden we voor 
fatsoenlijke huisvesting voor iedereen.
In de eerste plaats voor huurders en woning-
zoekenden. Maar we zien dat ook eigenaar-
bewoners aan de onderkant van de koopsec-
tor in veel opzichten met dezelfde problemen 
worstelen als huurders. De Woonbond heeft 
daarom samen met bondgenoten een inte-
graal plan voor de woningmarkt ontwikkeld. 
In dit Plan voor de Volkshuisvesting staan 
de idealen van de volkshuisvesting weer 
centraal, in plaats van de kille wetten van de 
markt. Het plan draait om drie hoofdthema’s: 
betaalbaarheid, voldoende woningen en 
goede kwaliteit. 

De problemen 
l Steeds meer huishoudens hebben een 
slechte huisvestingssituatie en steeds meer 
jongeren moeten door het gebrek aan betaal-
bare woningen bij hun ouders blijven wonen. 
l Ellenlange wachtlijsten in de sociale 
huursector, met name in de regio’s met een 
overspannen woningmarkt. 
l Exploderende huren in de ‘vrije’ of ‘gelibe-
raliseerde’ huursector (waar huren tegen-
woordig bij aanvang hoger liggen dan 
€ 737,‒). Middeninkomens kunnen niet 
meer terecht bij woningcorporaties, maar 
verdienen te weinig voor een passende 
koopwoning of een huurwoning in de vrije 
sector. 
l Huurders met lage inkomens en proble-
men achter de voordeur worden steeds vaker 
bij elkaar in de slechtste corporatiecom-
plexen gehuisvest. 
l Buy-to-let (het kopen van een huis met 
het doel om het te gaan verhuren) en 

Airbnb (verhuur aan toeristen) verkleinen de 
beschikbare woningvoorraad of maken die 
onbetaalbaar. 
l Er worden veel te weinig nieuwe huizen 
gebouwd. 
l De huisjesmelker is terug van weggeweest. 
l Aan de randen van het land zetten krimp 
en vergrijzing het voorzieningenniveau 
onder druk en trekken jongeren weg naar de 
(Rand)stad. 

Doelstellingen van dit plan 
l Een betaalbare woning voor iedereen, 
ongeacht het inkomen. 
l Voldoende en kwalitatief goede woon- en 
leefruimte. 
l Een transparante en publieke woonruim-
teverdeling (laat woonruimteverdeling dus 
niet alleen aan de markt over). 
l Een sterke corporatiesector. 
l  Introduceer een eigendomsneutrale 
woontoeslag. 
l Goede rechtsbescherming en medezeg-
genschap voor bewoners. 

l Leefbare en gemengde wijken met een 
sociale structuur, voldoende ontmoetings-
plekken en voorzieningen. 

Hoe verder
l De Woonbond maakte het Plan voor de 
Volkshuisvesting samen met: huurders-
organisaties en persoonlijke leden van de 
Woonbond; ongeorganiseerde huurders en 
woningzoekenden; twintig bondgenoten: 
vakbonden, cliënten-, zorg-, jongeren- en 
bewonersorganisaties; Aedes, de Vereniging 
Eigen Huis en de makelaarsorganisaties 
waarmee de Woonbond in 2012 Wonen 4.0 
schreef. 
l De Woonbond brengt het plan breed 
onder de aandacht bij verhuurders, ge-
meenten, ministeries, adviesbureaus, de 
pers en in sociale media. En bij de lokale 
en landelijke politiek, onder andere met het 

oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 
2021.
l Huurdersorganisaties kunnen het plan 
lokaal gebruiken. Bijvoorbeeld voor hun 
gesprekken over de gemeentelijke woonvi-
sie of de prestatieafspraken. 

Het plan zelf is een fors document waarin 
uitgelegd wordt hoe de zojuist genoemde 
doelstellingen kunnen worden bereikt en 
wie daarvoor aan de lat staan. Het is te 
vinden op de website van de Woonbond 
(woonbond.nl).

Een Plan voor de Volkshuisvesting

BOUW BOUW BOUW

Het kan niemand zijn ontgaan: het is helemaal mis met de beschikbaarheid en de betaal-
baarheid van woningen in Nederland. Na de jaren vijftig en zestig in de vorige eeuw kam-
pen we wederom met een grote woningnood en een totale scheefgroei op het gebied van 
wonen en huisvesting. De landelijke Woonbond luidt al jaren tevergeefs de noodklok. 
Maar met alleen roepen dat het fout gaat en overal aan de bel trekken kom je er niet. 
De Woonbond heeft daarom, in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen, 
begin dit jaar een goed onderbouwd plan voor de volkshuisvesting uitgebracht. Hopelijk 
gaat dat een nuttige rol spelen bij de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in maart 
2021. Het is een lijvig document. Hieronder zijn de belangrijkste  voorstellen samengevat.
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Zelf de hitte verdrijven:
zomernachtventilatie

Het is lastig om de warmte die nu in een wo-
ning zit, te verdrijven. Na zoveel dagen met 
temperaturen van ver boven de 30 graden 
Celsius is alles in en om ons heen opge-
warmd. Toch zakt de temperatuur buiten in 
de nacht. Vlak voor zonsopgang is het het 
koelst. Zet daarom ’s avonds en ’s nachts 
ramen (en deuren) zo wijd mogelijk en tegen 
elkaar open, als dat kan. Dat heet zomer-
nachtventilatie. Sluit alle deuren en ramen 
vroeg in de ochtend. Sluit ook de bovenlicht-
jes en ventilatieroosters, en zet het ventilatie-
systeem uit als dat kan.

Hoe ga je hitte
in de woning tegen?

Om te zorgen dat uw woning niet (steeds 
weer) opwarmt, is het belangrijk om te 
voorkomen dat zonnestraling op het glas 
valt en naar binnen komt. Voorwerpen waar 
de zon op valt, zoals het glas zelf, maar ook 
gordijnen, meubels en de vloer, warmen 
door zonnestraling op en gaan de warmte 
weer afgeven aan de binnenlucht. Daarom 
is zonwering aan de buitenkant beter dan 
aan de binnenkant. Zorg, waar dat kan, dat 
er geen zon op het glas komt. Als je geen 
buitenzonwering hebt, hang dan aan de bui-
tenkant een laken voor de ramen of span een 
schaduwdoek, zet een parasol voor het raam, 
of maak geïmproviseerde luiken van hout of 

karton. Sluit ook de gordijnen, luxaflex e.d. 
aan de binnenkant.
Hoe meer steen in de omgeving, hoe 
moeilijker het is om hitte tegen te gaan. 
Want stenen houden heel goed warmte vast 
en stralen die uit als de temperatuur in de 
avond zakt. Heeft u een beganegrondwo-
ning en veel tegels in de tuin, begin dan met 
tegels verwijderen. Veel gemeenten halen de 
tegels gratis op, als je ervan af wilt. Je kunt er 
dan ook een leuke tuin van maken. Bomen, 
planten en gras helpen om de omgeving nog 
koeler te maken. Ook een geveltuin helpt om 
de woning koel te houden.

Bereid u goed voor
op de volgende hittegolf
Zoals gezegd, buitenzonwering werkt het 
beste. Maar voor bevestiging van uitval-
schermen, markiezen en luiken heb je 
toestemming van de verhuurder nodig. 
Woont u op de begane grond of heeft u een 
(Frans) balkon, dan kun je ook bladver-

liezende klimplanten laten groeien langs 
een pergola of hoge horizontaal gespannen 
draden, zodat u een bladerdak creëert in de 
zomer en zon hebt in de winter.

Ga in gesprek
over hittestress
Hittestress is slecht voor je gezondheid en 
mensen kunnen er zelfs aan overlijden. Ga 
in gesprek met je buren, je verhuurder en 
de gemeente over de mogelijkheden om je 
huis, complex en omgeving hittebesten-
diger te maken. Denk aan ramen die wijd 
open kunnen, buitenzonwering, planten 
en (lei)bomen in je (gevel)tuin, in de 
gemeenschappelijke tuin én in de plant-
soenen. Kijk ook of het mogelijk is om de 
omgeving minder stenig te maken: stenen 
eruit, planten erin. Wordt er binnenkort 
gerenoveerd, kijk dan wat naast isolatie de 
mogelijkheden zijn, zoals dakoverstek, een 
groen dak en zonwerend glas.

Hoe de hitte in uw woning aan te pakken

WEG MET DE HITTE

Het kan niemand zijn ontgaan: het is helemaal mis met de beschikbaarheid en de betaal-
baarheid van woningen in Nederland. Na de jaren vijftig en zestig in de vorige eeuw 
kampen we wederom met een grote woningnood en een totale scheefgroei op het gebied 
van wonen en huisvesting. De landelijke Woonbond luidt al jaren tevergeefs de noodklok. 
Maar met alleen roepen dat het fout gaat en overal aan de bel trekken kom je er niet. De 
Woonbond heeft daarom, in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen, begin 
dit jaar een goed onderbouwd plan voor de volkshuisvesting uitgebracht. Hopelijk gaat dat 
een nuttige rol spelen bij de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in maart 2021. 
Het is een lijvig document. Hieronder zijn de belangrijkste  voorstellen samengevat.
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Hoogste
Huurstijging
sinds jaren 
Huurders kregen dit jaar de hoog-
ste huurverhoging in zes jaar voor 
de kiezen. Dat is extra wrang nu 
veel huurders in onzekerheid zitten 
over de ontwikkeling van hun 
inkomen. Gemiddeld genomen 
stegen de huren met 2,9 procent. 
De Woonbond vindt het de hoog-
ste tijd dat het kabinet betaalbaar 
wonen weer een prioriteit maakt.
Minister Ollongren legde tot drie 
keer toe een Eerste Kamermotie 
om de huurprijzen te bevriezen 
naast zich neer. Dat leverde haar 
zelfs een motie van afkeuring op. 
Wel gaf ze aan met Prinsjesdag te 
gaan kijken naar de koopkracht 
van huurders. 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 
“Dat blijkt nu opnieuw heel hard 
nodig. Een forse huurstijging 
terwijl de inkomens achterblijven, 
en huurders vaak al een veel te 
groot deel van hun inkomen kwijt 
zijn aan huren.” De Woonbond 
deed eerder al de oproep aan het 
kabinet deze Prinsjesdag met een 
noodpakket te komen door te 
investeren in huurverlaging, rui-
mere huurtoeslag en investeringen 
in het vergroten van de sociale 
huursector.
Corporaties verhoogden de huren 
met 2,7 procent. In de commerci-
ele huursector ligt de huurstijging 
nog eens een stuk hoger, met 3,4 
procent voor sociale huurwonin-
gen en 3 procent huurverhoging 
in de vrije sector. Huurders die in 
de vrije sector huren maar een 
laag inkomen hebben, komen ook 
niet in aanmerking voor huurtoe-
slag vanwege hun hoge huurprijs.
Winkels: “Krom genoeg zit het 
systeem nu zo in elkaar dat 
lage inkomens bij een te hoge 
huur geen toeslag kunnen 
krijgen. Een huurder die daar 
een inkomensdaling meemaakt 
is dus al helemaal de pineut. 
En dan verhuizen naar een 
beter betaalbare woning is ook 

makkelijker gezegd dan gedaan. 
Die mensen zitten klem. Die 
moeten worden geholpen.”
Daarnaast vindt de Woonbond dat 
het kabinet de verhuurderheffing 
moet afschaffen. Winkels: “Er 
is een tekort aan betaalbare 
woningen, en dat tekort wordt 
door de crisis alleen nog maar 
nijpender. Als mensen er in hun 
inkomen op achteruit gaan, zullen 
meer mensen een beroep moeten 
doen op een sociale huurwoning. 
Schrap die heffing zodat er 
meer gebouwd kan worden en 
er geïnvesteerd kan worden in 
voldoende betaalbare woningen.”
(Persbericht Woonbond,
7 september 2020)

Ollongren onder vuur
Een voorstel om de huren in Ne-
derland voorlopig te bevriezen, is 
dinsdag ternauwernood verwor-
pen in de Tweede Kamer. Minister 
Kajsa Ollongren voor Wonen vindt 
een bevriezing te drastisch. Wel 
belooft ze op Prinsjesdag met 
een compensatie te komen voor 
huurders die in de knel komen.
Haagse bronnen melden dat 
woningcorporaties volgend jaar 
in elk geval een korting van 200 
miljoen krijgen op de zogenoemde 
verhuurdersheffing. Met die 
meevaller kunnen de corporaties 
huurders tegemoetkomen die door 
de coronacrisis in de financiële 
problemen zijn gekomen.
De linkse oppositie sprak dinsdag 

honend over een ‘doekje voor 
het bloeden’ en wil de druk op 
Ollongren de komende tijd verder 
opvoeren. Partijen als PvdA, SP en 
GroenLinks zien het woonbeleid 
van de D66-bewindsvrouw als een 
belangrijk campagneonderwerp 
voor de komende verkiezingen en 
willen dat het kabinet ingrijpt in 
de huurmarkt. Voor de PVV geldt 
hetzelfde.
Uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bleek eerder deze week dat de 
huren sinds 2014 niet meer zo 
hard zijn gestegen. Per 1 juli 
lagen ze gemiddeld 2,9 procent 
hoger dan een jaar eerder. De 
huren van sociale huurwoningen 

die niet in handen zijn van een 
woningcorporatie maar van 
particulieren stegen het meest, 
met 3,4 procent. Daarna volgden 
de vrijesectorwoningen met 3 
procent. Bij corporatiewoningen 
was de stijging 2,7 procent.
Ollongren moest zich dinsdag 
tijdens het vragenuurtje opnieuw 
verweren tegen scherpe kritiek 
op haar beleid. Wilders noemde 
haar ‘een elitaire minister van 
asociale zaken die lak heeft aan 
huurders, waarvan 50 procent 
niet kan rondkomen.’ Volgens 
SP-leider Lilian Marijnissen heeft 
Ollongren 'keihard gefaald’. ‘Ze 
was gewaarschuwd, maar nu zijn 
de huren geëxplodeerd.’
Marijnissen verwees daarbij naar 

een motie die al in april is aange-
nomen door de Eerste Kamer om 
de huren tijdens de coronacrisis 
te bevriezen. Ollongren weigerde 
dat voorstel uit te voeren omdat 
een bevriezing volgens haar een 
negatieve invloed zal hebben op 
de investeringen op de woning-
markt. Ze vreest dat zowel de 
nieuwbouw als het onderhoud en 
de verduurzaming van bestaande 
woningen er onder zullen lijden. 
Ollongrens weigering kwam haar 
in de senaat op een motie van 
afkeuring te staan – iets wat geen 
minister meer is overkomen sinds 
1875.
Ollongren wees er in de Kamer 
op dat de huurstijgingen van het 
afgelopen jaar juist meevallen als 
de inflatie wordt meegerekend. 
In die periode was de inflatie 2,6 
procent. Die inflatie wordt deels 
gecompenseerd via de uitkeringen 
en huurtoeslag. De reële huurstij-
ging schommelt daardoor rond de 
0,3 procent.
‘Dat is heel beperkt’, aldus 
de D66-minister. ‘Bij zittende 
huurders is zelfs sprake van een 
verlaging. Dat is in geen jaren 
voorgekomen. We moeten het 
grotere geheel blijven zien op de 
woningmarkt. Bij een huurbevrie-
zing treffen we ook de partijen 
waarvan we willen dat ze bouwen 
en onderhoud plegen.’
Ollongren erkende wel dat mede 
door de coronacrisis een groep 
huurders in de knel komt, omdat 
ze een laag inkomen hebben en 
een relatief hoge huur. ‘Mensen 
die onvoldoende geholpen kunnen 
worden door de middelen die er 
zijn, gaan we tegemoetkomen.’ 
De oppositie nam daar geen ge-
noegen mee. PvdA-Kamerlid Henk 
Nijboer meent dat de minister ten 
onrechte suggereert dat slechts 
een kleine groep huurders in de 
problemen komt. Nijboer: ‘Bijna 
alle huurders hebben moeite om 
rond te komen. Het is echt een 
enorm maatschappelijk probleem. 
(Volkskrant, 8 september 2020)

Toos & Henk - Paul Kusters



“Boekhouden is niet super spannend of 
bijzonder leuk, maar ik vind het wél heel 
leuk om alles kloppend te maken.”
Zo’n 2 jaar geleden ging Jonathan op zoek 
naar vrijwilligerswerk. “Ik wilde graag 
iets met financiën doen en daar meer 
over leren. Via het vrijwilligerssteunpunt 
kwam ik bij Stichting Vakanties Minima 
Walcheren terecht en het klikte meteen 
goed. Ik vind het belangrijk om een stukje 
verantwoordelijkheid te nemen voor je 
omgeving. Wie goed doet, goed ontmoet!”

Wekelijks besteedt Jonathan ongeveer een 
uur aan het inboeken van de betalingen. 
Daarnaast maakt hij onder andere de 
jaarrekeningen en neemt hij deel aan de 
bestuursvergaderingen. 

“Het allerleukste aan het doen van dit 
vrijwilligerswerk vind ik de mensen 
waarmee je in contact komt. Zonder dit 
vrijwilligerswerk had ik mijn collega-
bestuursleden nooit ontmoet. Ik kan veel 
van hen leren.”

Jonathan SanderSe (28) iS vriJwillig penningmeeSter 
biJ Stichting vakantieS minima walcheren. “ik zie 
vriJwilligerSwerk alS ultieme kanS om ietS voor 
anderen te betekenen en tegeliJkertiJd gratiS te leren 
en ervaring op te doen.”

Jonathan Sanderse

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE

enthouSiaSt geworden over  
vriJwilligerSwerk?

Kijk dan eens op  
www.welzijnmiddelburg.nl  
of neem contact met ons op via  
06 - 8222 7382 of  
vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl. 

Stichting Vakanties Minima Walcheren zorgt sinds 2005 voor de voorbereiding, organisatie 
en uitvoering van low-budget vakanties voor de sociaal economische minima van de drie 
Walcherse gemeenten. Ze richten zich op senioren zonder kinderen en gezinnen met kinderen 
tot 15 jaar. I.v.m. het coronavirus werden er dit jaar helaas geen vakanties georganiseerd, 
maar de “Zomer in Zeeland”-actie, waarbij deelnemers cadeaubonnen kregen van Walcherse 
ondernemers, was een groot succes.
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Huurders wonen
liever ergens anders
Tweederde van de huurders in de 
vrije sector woont daar tegen wil 
en dank, blijkt uit onderzoek in 
opdracht van ABN-AMRO. Uit een 
enquête van Ipsos in opdracht 
van ABN-AMRO blijkt dat 39,1 
procent van de huurders in de 
vrije sector liever een koopwoning 
heeft en ruim 20 procent een 
sociale huurwoning prefereert. 
De overige 38,4 procent van de 
huurders in de vrije sector woont 
wel naar tevredenheid in hun 
vrijesectorhuurwoning.
Meer dan 60 procent van de 
vrijesectorhuurders woont dus 
liever in een ander type woning 
dan waar ze nu wonen, blijkt uit 
het onderzoek. Veel huurders die 
met tegenzin in de vrije sector 
zitten, kunnen geen aanspraak 
maken op een ander type woning. 
Koopwoningen zijn steeds duurder 
geworden, waardoor het moeilij-
ker is om een woning te kopen. 
Daarnaast komen steeds minder 
mensen in aanmerking voor een 
sociale huurwoning, omdat hun 
inkomen te hoog ligt. Daardoor 
zijn steeds meer mensen aange-
wezen op het vrije huursegment; 
het enige woningsegment dat 
niet door de overheid fiscaal of 
financieel wordt ondersteund en 
daardoor relatief duur is. Door 
de hoge vraag van de afgelopen 
jaren is dit segment alleen maar 
duurder geworden.
Alhoewel de overheid de laatste 
jaren alles op alles gezet heeft om 
de vrije huurmarkt te vergroten, 
is er niks gedaan om de woeker-
prijzen in deze sector aan banden 
te leggen, en is er niks gedaan 
om de consumentenbescherming 
voor deze huurders te verbete-
ren. Zo kunnen deze huurders 
bijvoorbeeld niet terecht bij de 
huurcommissie voor geschillen 
over achterstallig onderhoud of te 
hoge servicekosten. De Woon-
bond pleit er al langer voor deze 
huurders toegang te geven tot de 

huurcommissie en om huurprijsbe-
scherming in te voeren voor deze 
sector.
(Woonbondnieuws, 1 september 
2020)

Meer
woonoverlast 
Sinds het begin van de corona-
crisis in maart, krijgen woning-
corporaties, gemeenten en politie 
veel meldingen van woonoverlast. 
Geluidsoverlast staat daarbij bo-
venaan, zo blijkt uit twee recente 
onderzoeken. Door Covid-19 staat 
buurtbemiddeling als oplossing 
onder druk. Na geluidsoverlast (96 
procent) waren de meeste meldin-
gen over intimidatie, bedreigingen, 
pesten, geweld en/of vernieling 
(60 procent) en op nummer drie: 
vervuiling en/of verwaarlozing van 
de woning of tuin van de buren 

(41 procent). Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV) onder een netwerk van 
woningcorporaties, gemeenten, 
politie, zorg- en hulpverlening.
Ook databedrijf LocalFocus haalde 
deze zomer boven water dat de 
politie sinds de uitbraak van de 
coronacrisis bedolven wordt onder 
klachten over geluidsoverlast. Dat 
bleek uit cijfers die LocalFocus 
voor heel Nederland bij de politie 
had opgevraagd.
Rotterdam bleek ‘Nederlands 
kampioen’ geluidsklachten, zo 
schreef het Algemeen Dagblad (22 
augustus) naar aanleiding van die 
data. De Rotterdamse politie kreeg 
van maart tot augustus 4.720 
meldingen over geluidsoverlast te 
verwerken: 2.173 klachten meer 
dan in dezelfde periode vorig 
jaar. De Rotterdamse stedelijk 

coördinator Fica Djohani van 
de Advieslijn woonoverlast en 
buurtbemiddeling wijst er in het 
AD op dat buurtbemiddeling 
door Covid-19 in de wielen 
is gereden: de standaard (t)
huisbezoeken vielen immers stil. 
“Negentig bemiddelingstrajecten 
belandden onder de wachtknop.” 
Sinds medio juli kunnen ze de 
achterstanden weer inlopen. In 
Rotterdam vond begin augustus 
ook een (niet-dodelijke) steekpartij 
plaats naar aanleiding van een 
burenruzie.
De aanpak van de overlast is 
door de coronamaatregelen wel 
veranderd, schrijft ook het CCV. 
De grootste belemmeringen voor 
de aanpak van woonoverlast 
zijn dat er geen huisbezoeken 
meer kunnen plaatsvinden. 
Daarnaast is hulpverlening niet 
beschikbaar en handhaving 
niet mogelijk of lastig. Het CCV 
waarschuwde voor een verdere 
toename van de overlast tijdens 
de zomervakantieperiode.
Al vorig jaar (vóór corona) trok 
corporatiekoepel Aedes aan de 
bel over toenemende meldingen 
van woonoverlast, met name 
door verward gedrag bij buren.
(Woonbondnieuws, 27 augustus 
2020)
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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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Het is 28 september 2022. Sinds het uitbreken van de 
tweede coronagolf in september 2020, een dikke twee 
jaar geleden, ben ik mijn torenkamertje niet vaak meer 
uit geweest. De zomermaanden van 2020 waren nog 
druk, drukker dan ooit zelfs. Nederlanders wilden of 
konden niet meer op vakantie naar het buitenland en 
kozen massaal voor de vaderlandse kust. Walcheren 
liep helemaal vol, ook met Duitsers die het wat dichter 
bij huis zochten. Het werd een mooie, warme zomer, 
met een hittegolf die alle records brak. Er werd overal 
gefeest, op de stranden, op de campings en in de stad. 
Het geld moest rollen, want de economie had al te veel 
schade opgelopen. Het aantal besmettingen met het 
coronavirus liep wel weer op, maar dat was voor velen 
een ver-van-mijn-bedshow. Waarschuwingen van 
overheidswege werden weggelachen, als ze al gehoord 
werden.
Eind augustus dat jaar liep het meteen al uit de hand. 
Het aantal opnames op de intensive care steeg ineens 
tot tegen de kritische grens en er vielen weer tientallen 
dodelijke slachtoffers per dag. Er kwam een nieuwe 
lockdown, nog veel strenger dan die van maart 2020.
Enfin, het vervolg kennen we allemaal. Na de tweede 
golf kwam er een derde, en een vierde. Het dodental 
liep zo hoog op dat de cijfers niet meer bekendge-
maakt werden. Er werd niet meer getrouwd en vorig 
jaar werden er ook nauwelijks nog kinderen geboren. 
De enige bedrijfstak die nu nog goed loopt is de begra-
fenisbranche. Het Gasthuis aan het Noordpoortplein 
heeft zijn oude functie als ziekenhuis teruggekregen 
en herbergt nu ook een ic-afdeling met vijftig bedden. 
Alle medewerkers van het sociale-werkvoorzienings-
bedrijf Orionis zijn inmiddels gedetacheerd bij het 
Gasthuis en het vernieuwde Van der Doefziekenhuis 
in Vlissingen.

Afgezien van een enkele kleine rouwstoet is het stil in 
de stad. In het winkelgebied onder mij staat de helft 
leeg. De wijk Essenvelt, in de verte richting Souburg, 
is nooit meer afgebouwd; er staan alleen nog betonnen 
skeletten. In de Mortiere zijn hele straten niet meer 
bewoond, een aantal panden is gekraakt door asiel-
zoekers die niet uitgezet konden worden en de meeste 
tuinen zijn overwoekerd. De woningcorporatie Woon-
goed Middelburg heeft aangekondigd de leegstaande 
panden op te kopen. De gemiddelde aankoopprijs zal 
5.000 euro bedragen. Begin dit jaar heeft Woongoed 
alle huizen in de Griffioen en Klarenbeek al aange-
kocht voor een totaalbedrag van 850.000 euro. Dat was 
mogelijk omdat het kabinet eind 2021 de verhuurders-
heffing eindelijk had afgeschaft, waardoor de woning-
corporaties meer financiële armslag hadden gekregen. 
De wijken Nieuw-Middelburg en Dauwendaele zullen 
worden afgebroken, zo maakte Woongoed-directeur 
Arjen de Pagter vorige maand bekend. Burgemeester 
Stef Blok zei dat de gemeente Middelburg de ver-
huizing van de resterende zestig bewoners van deze 
wijken naar andere wijken zal regelen. Zij gaan daar 
huren betalen tot maximaal 80 euro per maand. De 
inrichting van hun nieuwe onderkomen wordt door de 
gemeente betaald. “Wij zijn nu allemaal sociaaldemo-
craten”, aldus Blok.
Maar wie zou hier eigenlijk nog willen blijven wonen? 
Minister-president Thierry Baudet twitterde begin 
deze week immers dat Zeeland op betrekkelijk korte 
termijn ontruimd zal worden vanwege de sterk stijgen-
de zeespiegel. Van krimpregio tot zinkregio. Ik houd 
hier in mijn torenkamertje voorlopig nog wel droge 
voeten, maar zal toch snel een bootje moeten kopen.

Gillis

Postcorona in Middelburg

Zolang het nog kan, nog even nazomeren…


