
 Exit HVM-Nieuws

 Woningmarktonderzoek

 Ventilatie

27e jaargang nummer 4, december 2020

VERVOLG OP LEDENVERGADERING 2020

Nu we aan het eind staan van 2020 is het tijd om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Vanuit het oogpunt van de HVM was de ledenvergadering van september een 
heel belangrijk moment. Wat is en wordt het vervolg daarop? 

(lees verder op pagina 2)

Het HVM-kantoor is
gesloten 

van 18 december 
tot 5 januari

in verband met kerst en
oud en nieuw

Terugblik

Voor iedere inwoner van ons land was 2020 
een bewogen jaar. Al vrij snel in 2020 werden 
we overvallen door het coronavirus. De 
gevolgen daarvan hebben ons allemaal in meer 
of mindere mate geraakt. Het jaar 2020 zal 
voor iedereen in het teken blijven staan van de 
coronacrisis, die helaas in het nieuwe jaar nog 
lang niet voorbij is.
Voor de HVM stond dit jaar voor een groot 
deel in het teken van de overgang naar een 
nieuwe vorm van samenwerken met Woon-
goed.

Vervolg ledenvergadering 
2020

De ledenvergadering op 2 september jl. was 
in overgrote meerderheid van mening dat het 
plan voor samenwerking, zoals toen voorge-
steld werd, bijgesteld moest 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 complex niveau. 
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In de gesprekken die we vervolgens met 
Woongoed voerden stond dit onderwerp iede-
re keer hoog op de agenda. Omdat Woongoed 
begreep dat het voor ons zwaarwegend was en 
is, heeft Woongoed het voorstel gedaan vanaf 
2021 een gezamenlijk spreekuur te houden 
voor huurders van Woongoed. 
De HVM staat hier niet onwelwillend tegenover, 
de huurder kan dan zijn/ haar probleem, met 
steun van de HVM, direct bij Woongoed aan 
de orde stellen. De HVM kan dan ook de 
voortgang van de oplossing monitoren. Maar de 
HVM hecht grote waarde aan onafhankelijkheid 
en wil de mogelijkheid behouden om huurders 
op een eigen locatie met een eigen telefoonnum-
mer en e-mailadres te woord te staan. 

Waar staan we nu?

Nu aan het eind van 2020 hebben we overeen-
stemming over het instellen van een Raad van 
Advies en over het alle huurders van Woon-
goed in de gelegenheid stellen lid te worden 
van de HVM en zal er voor de huurders van 
Woongoed waarschijnlijk ook een gezamen-
lijk spreekuur komen.  

Vooruitblik

l Huurders van Woongoed worden lid 
van de HVM
Alle 6000 huurders van Woongoed zullen 
begin volgend jaar een uitnodiging krijgen 
lid te worden van de HVM. Zij kunnen zelf 
aangeven of ze dat willen of niet. 

l Raad van Advies
Voor de Raad van Advies hebben we samen 
met Woongoed advertenties opgesteld die ook 
in dit HVM-Nieuws staan. Denkt u dat dit 
iets voor u is, aarzel niet en reageer op deze 
advertentie. 
De Raad van Advies zal dan vanaf 2021 in 
werking treden

l Spreekuur HVM
Voor de huurders van Woongoed wordt 
naar alle waarschijnlijkheid een gezamenlijk 
spreekuur ingericht. Over hoe dat ingericht 
gaat worden zijn we nog in onderhandeling 
met Woongoed. 
De HVM heeft ruim 150 leden die niet van 
Woongoed huren, maar van een andere ver-
huurder. We gaan er vanuit dat deze leden ook 

in 2021 bij de HVM terecht kunnen en dat wij 
bewonerscommissies zoals die in Vromolds-
land en Gerbrandylaan en de bewonersor-
ganisatie Hoogaars uit Arnemuiden kunnen 
blijven ondersteunen. 
Onze beleidsmedewerker Anneke de Vries be-
reikt in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd 
en zal ergens in het eerste kwartaal of aan het 
eind daarvan stoppen met haar werkzaamhe-
den voor de HVM. Het is nu nog niet duide-
lijk hoe haar vervanging eruit gaat zien.  

l HVM-Nieuws
Dit is het laatste HVM-Nieuws dat in deze 
vorm verschijnt. Op pagina 5 leest u daar 
meer over. Vanaf 2021 zullen we tenminste 
vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief 
uitbrengen, waarvan het bereik veel groter 
zal zijn als alle huurders van Woongoed lid 
worden van de HVM. Als u de nieuwsbrief 
liever per post ontvangt, blijft die mogelijk-
heid bestaan.

Heeft u een e-mailadres dat nog niet bij ons 
bekend is? Geef dat aan ons door. 
  
l HVM 2021 - …
De HVM is een onafhankelijke belangenver-
eniging voor alle huurders in Middelburg. 
Daar gaan we voor in 2021 en de jaren 
daarna, zodat we ons kunnen blijven inzetten 
voor een goede betaalbare huurwoning voor 
alle huurders in Middelburg. 

HVM-bestuur
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[paarse balk, kop in wi0e le0ers, deze pagina niet in 3 kolommen, maar zoals hier afgebeeld; kunnen 
de logo’s er nog in dan zou dat mooi zijn, maar is niet noodzakelijk] 

VACATURE LID RAAD VAN ADVIES 

WILT	U	VAN	BETEKENIS	ZIJN	VOOR	GOED	EN	BETAALBAAR	WONEN	IN	MIDDELBURG?	
HVM stelt in samenwerking met Woongoed een Raad van Advies in om vanuit verschillende perspecFeven de 
stem van de huurder te horen.  
Leden van de Raad van Advies zijn maatschappelijk betrokken mensen uit de (Middelburgse) samenleving. Als 
lid van de Raad van Advies kent u de belangen van de huurders en kunt U de stem van de huurder vertolken. 
We streven in de Raad van Advies naar diversiteit in leeLijd, levensfase en op de disciplines: Wonen en Zorg; 
Sociale en maatschappelijke vraagstukken; BewonersparFcipaFe en leeQaarheid; Onderhoud en 
duurzaamheid; en Financiën, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Leden worden voor vier jaar benoemd. 

De Raad van Advies signaleert ontwikkelingen en adviseert Woongoed en HVM gevraagd en ongevraagd bij 
beleidsontwikkeling en het hierop uit te brengen gekwalificeerd advies.  

Voor de oprichFng van de Raad van Advies zoeken wij meerdere leden. 

Hee8	U:	
• maatschappelijke betrokkenheid bij de Middelburgse samenleving;
• affiniteit met de belangen van (huidige en toekomsFge) huurders;
• affiniteit met de doelstellingen van een woningcorporaFe;
• kennis van en inzicht in organisaFe- en dienstverleningsaspecten;
• betrokkenheid bij één of meer van bovengenoemde maatschappelijke disciplines;
• zi[ng op persoonlijke Ftel, zonder last of ruggenspraak?

En	bent	U	in	staat:	
• plannen te beoordelen rekening houdend met de belangen van de huurders en verhuurder;
• plannen te beoordelen in relaFe tot de effecten op korte, middellange en lange termijn beleid;
• met een posiFef kriFsche grondhouding in een open sfeer te communiceren;
• ‘ona_ankelijk’ en op hoofdlijnen te opereren?

 

Dan	zoeken	wij	U!	

Wat	krijgt	u	er	voor	terug?	
Deze maatschappelijke taak biedt u de mogelijkheid om met andere maatschappelijk betrokken mensen een  
belangrijke rol te spelen in de volkshuisvestelijke opgave van Woongoed in Middelburg.   
Leden worden voor een zi[ngsperiode van vier jaar benoemd. Een lid kan eenmaal herbenoemd worden.  
Woongoed faciliteert de Raad van Advies bij het organiseren van de bijeenkomsten. U krijgt een 
vacaFevergoeding van €150,- per bijeenkomst. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan kennisontwikkeling te 
doen. Er is budget beschikbaar om u extern te laten adviseren. 
Meer informaFe over Woongoed vindt U op www.woongoed.nl. Meer informaFe over HVM vindt U op  
www.hvm-middelburg.nl. 

Gaat	U	deze	maatschappelijke	uitdaging	aan?		 
Stuur dan uw moFvaFebrief en CV vóór 1 januari aan:  
Woongoed Middelburg t.a.v. Richard Blom via mail naar rblom@woongoed.nl.  
Voor meer informaFe over de funcFe kun je contact opnemen met Marijn Dieleman,
bestuurslid van HVM,  telefoon 0118 – 637488. 
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WONINGMARKTANALYSE MIDDELBURG

Aanbod en vraag huurwoningen
Volgens het rapport van RIGO zijn er in 2020 
in totaal min of meer voldoende huurwonin-
gen. Alleen het soort beschikbare woning past 
niet goed bij de vraag. Er is vooral een tekort 
aan huurwoningen in de prijsklasse tussen
€ 619,- en € 737,-. Als rekening gehouden 
wordt met de eisen van passend toewijzen 
verschuift deze vraag naar woningen in de 
prijsklasse tussen € 433,- en € 663,-. Het aan-
bod van woningen onder de € 433,- is groter 
dan de vraag, waaruit we kunnen afleiden dat 
behoefte is aan kwalitatief goede woningen 
waar mensen ook voor willen betalen.

Aan welk type woning behoefte is hangt 
af van samenstelling van het huishouden 
(alleenstaand, tweepersoons, gezin), de 
leeftijdsgroep (onder 23, 23-65, boven 65) en 
het gezinsinkomen (recht op huurtoeslag: tot 
39.055,- geen recht op huurtoeslag: middenin-
komens 39.055-43.574,- en hogere inkomens 
meer dan 43.574,-). Op basis van deze punten 
brengt RIGO de woningbehoefte in kaart.

Woonvisie en afspraken
De woningmarktanalyse geeft geen ant-
woord op de vraag wat er precies gebouwd 
moet worden, maar geeft wel bouwstenen 

om daarover plannen te maken. Dat moet 
de gemeente doen in de Woonvisie en dat 
doen HVM, Woongoed en de gemeente in de 
prestatieafspraken. 
RIGO heeft in haar analyse gewerkt met drie 
(economische) scenario’s: negatief, basis en 
positief. 
De verhouding tussen koop en huur wordt 
mede bepaald door deze scenario’s. 
Het is duidelijk dat er behoefte is aan extra 
woningen. De eerste tien jaar is er behoefte 
aan extra huur- en koopwoningen, daarna 
vooral aan koopwoningen. 
Een belangrijke conclusie is dat er voorlopig 
een groeiende behoefte is aan woningen met 
gereguleerde huurprijzen (= sociale woning-
bouw). 

Wonen met zorg
RIGO besteedt ook aandacht aan Wonen met 
zorg. Het is van belang om bij nieuwbouw 
aandacht te geven aan levensloopbestendige 
woningen. Daarnaast is het om verschillende 
redenen van belang om goede mogelijkhe-
den te bieden voor zorgwoningen. Daardoor 
kan de doorstroming in de woningmarkt 
bevorderd worden, waardoor meer (grote) 
woningen voor jongeren beschikbaar komen. 
Bovendien zal er door maatschappelijke 
ontwikkelingen een terugloop zijn van het 
aantal beschikbare plaatsen in zorginstelling. 
Dat betekent dat mensen langer min of meer 
zelfstandig blijven wonen.
De toename van de behoefte aan wonen met 
zorg wordt door RIGO geschat op ca. 1400 
huishoudens tot 2030. Dat is een groot deel 
van de totale groei aan de woningbehoefte.
Al met al is er werk aan de winkel om 
voor iedereen het wonen in Middelburg te 
verbeteren. Bij het maken van plannen is de 
Woningmarktanalyse van RIGO een goed 
hulpmiddel.

In opdracht van de HVM, de gemeente Middelburg en Woongoed Middelburg heeft on-
derzoeksbureau RIGO een woningmarktanalyse voor Middelburg gemaakt. Er is gekeken 
hoeveel huur- en koopwoningen er extra nodig zijn voor de komende twintig jaar. Op 
dit moment zijn er 23.200 woningen. In 2030 zijn er volgens RIGO 1750 woningen meer 
nodig en in 2040 nog eens 1000 extra. De vraag naar woningen stijgt dus met 12%. Het zal 
niemand verbazen dat vooral het aantal een- en tweepersoonshuishoudens van ouderen zal 
stijgen, maar ook wordt een stijging van het aantal gezinnen verwacht.
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Hoe het was
Zo zag HVM-Nieuws eruit in de periode 2005 
tot en met 2010. De felgele omslag kon je niet 
missen. De verantwoordelijke man voor het 
blad was destijds Johan Kosten. Hij had een ei-
gen kamertje in het kantoor van HVM aan de 
Nieuwstraat en stak, voorzien van sterke koffie 
en zware shag, veel energie in het maken van 
het blad met doorgaans twaalf redactionele 
pagina’s. HVM-Nieuws werd met ingang van 
2011 een heuse glossy in kleur en met foto’s en 
advertenties. Het werd in offset gedrukt bij het 
ADZ en later bij Meulenberg Media. Er waren 
24 pagina’s te vullen, waaronder ca. 5 pagina’s 
advertenties. Dat laatste om de kosten te 
drukken. Dat werd allemaal bekokstoofd door 
Willem Wattel, die zeer bedreven was in het 
regelen van contracten met bedrijven. Door 
het vertrek van Willem en de economische 
crisis droogden de advertentie-inkomsten op. 
Eind 2012 moest Johan Kosten vanwege ziekte 
zijn werkzaamheden staken; hij zou begin 
2014 komen te overlijden. Het hoofdredac-
teurschap werd vanaf  2013 door Nico Oskam 
overgenomen, destijds ook secretaris en pen-
ningmeester binnen het HVM-bestuur.

Hoe het werd
Uit kostenoverwegingen werd HVM-Nieuws 
vanaf 2015 in afgeslankte vorm (12 pagina’s) 
uitgebracht in combinatie met toezending van 

de Huurwijzer van de Woonbond. De redactie-
samenstelling varieerde in de tijd, veel kwam 
in de praktijk echter neer op Bert Gerestein 
als eindredacteur (tekstadviseur en adviseur 
voor opmaak) en Nico Oskam. De laatste jaren 
vormde dit duo feitelijk de redactie. Bert deed 
dit werk al vanaf het begin van het bestaan van 
het blad tot en met het één na laatste num-
mer (september 2020). Teleurgesteld en boos 
over de richting die de HVM nu bestuurlijk 
inslaat, heeft hij het bijltje erbij neergegooid. 
Behalve de eindredactie droeg hij artikelen 
aan variërend van boekbesprekingen op het 
terrein van volkshuisvesting en cultuurhistorie 
tot verkeerssituaties in Middelburg. Daarnaast 
kon hij flink van leer trekken tegen allerlei 
maatschappelijke misstanden en ongerief, 
onder het pseudoniem Gillis van ‘t Torentje. 
Zo kon hij af en toe lekker ‘leeg lopen’.  
Na acht jaar van intensief bestuurlijk werk 
voor de HVM zette Nico Oskam daar in april 
2018 een punt achter, maar ging nog een tijdje 
door met het verzorgen van HVM-Nieuws. Nu 
het blad met ingang van 2021 over gaat in een 
digitale nieuwsbrief is dat voor hem een goed 
moment om te stoppen. 

Hoe het gaat worden
Hoe de nieuwe digitale nieuwsbrief van de 
HVM eruit gaat zien is nog onbekend. De 
Huurwijzer van de Woonbond zult u niet 
langer ontvangen. De digitale nieuwsbrief is 
vanaf nu het 'nieuwe normaal', dat nooit meer 
het oude zal worden.     
       
Nico Oskam

EXIT HVM-NIEUWS
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opnieuw met Woongoed om de tafel te gaan 
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NIEUWS BEDANKT!
Redactie HVM-Nieuws stopt, afscheid 

van Nico Oskam en Bert Gerestein

Deze twee mensen hebben vele jaren 
gezorgd voor het verwerken van 

aangeleverde stukken (stukjes) voor het 
HVM-Nieuws en zij zorgden ook zelf voor 

de nodige kopij, aanwijzingen voor de 
opmaak en leverden voorts alle foto- en 

illustratiemateriaal.
Nico als hoofdredacteur en huisfotograaf 

en Bert als tekstredacteur.

Het was voor ons (bestuur en Anneke de 
Vries) niet altijd makkelijk de deadline 

voor het aanleveren te halen, maar 
meestal lukte het nog net wel.

Jullie beiden enorm bedankt voor inzet, 
aandacht en betrokkenheid.

Het HVM-Nieuws zal er in de toekomst 
zeker anders gaan uitzien. Hoe weten 

we nog niet. De digitale nieuwsbrief (die 
desgewenst geleverd wordt op papier) 

moet nog helemaal vorm krijgen. 

We zullen u als lezer van de uit te brengen 
nieuwsbrief op de hoogte houden van 

alle ontwikkelingen, die op dit moment 
de volle aandacht van het HVM-bestuur 

hebben.

HVM-bestuur
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Hoe werkt het?

Sinds de jaren 70 worden huizen gebouwd 
met mechanische ventilatie. Inmiddels hebben 
ongeveer 3 van de 10 huizen in Nederland een 
centraal geregeld mechanisch afvoersysteem. 
Dat is dus iets anders dan een ventilator in 
bijvoorbeeld de badkamer. 
Bij een centraal geregeld mechanisch afvoer-
systeem zitten in de keuken, badkamer en 
toilet ventielen in het plafond of de muur. 
Een ventilatiebox zorgt ervoor dat de lucht 
via die ventielen wordt afgezogen naar buiten. 
De box hangt meestal in dezelfde ruimte als 
de cv-ketel. Met een knop in de keuken en/of 
badkamer regel je hoeveel lucht het mechani-
sche afvoersysteem afvoert. De knop heeft 2 of 
3 standen. Doordat er lucht wordt afgezo-
gen, wordt er vanzelf ook lucht van buiten 
aangezogen door ventilatieroosters of (klep)
raampjes.
Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht 
in huis. Als je de mechanische ventilatie goed 
gebruikt, is het beter dan natuurlijke ventilatie. 
Voorwaarde is wel dat de roosters altijd open 
staan en je het systeem niet uitzet.

Hoe gebruik je mechanische 
ventilatie goed?

Als je mechanische ventilatie goed gebruikt, 
zorgt het voor voldoende gezonde lucht in 
huis. Er zijn twee voorwaarden: er moet vol-
doende verse lucht binnen komen én de lucht 
moet goed door het huis kunnen stromen. 
Daar heb je zelf invloed op.
Laat de roosters altijd open of raampjes op een 
kier, zodat er dag en nacht verse lucht je huis 
in komt. Zorg ook dat de lucht zich door het 
huis kan verplaatsen: tussen de deur en drem-
pel (of vloer, als je geen drempels hebt) moet 
minstens 1,5 cm ruimte zitten. Maak deuren 
die te lang zijn korter, of zet een rooster in de 
deur of tussenmuur.

Verse lucht in slaapkamer
Let er op dat er ’s nachts voldoende verse lucht 
van buiten je slaapkamer in komt. Dit regel je 

door de roosters in de woonkamer ’s nachts 
dicht te doen. In de slaapkamer zet je de 
roosters (of een raam) natuurlijk open. Let er 
wel op dat je de roosters in de woonkamer ’s 
ochtends weer open zet.

Nooit uit, behalve bij onderhoud of ramp
Zet de mechanische ventilatie nooit uit, behal-
ve wanneer je gevraagd wordt ramen en deu-
ren te sluiten (bij een ramp in de omgeving) of 
tijdens onderhoud. Trek dan de stekker eruit. 
Is er geen stekker, schakel het ventilatiesys-
teem dan uit via de schakelaar op de groep in 
de meterkast die de mechanische ventilatie 
bedient. Zorg dat je weet welke groep het is, 
plak er bijvoorbeeld een sticker bij.

Welke stand gebruik je?
Het ventilatiesysteem heeft 2 of 3 standen. 
Welke gebruik je?
l Bij 3 standen: zet mechanische ventilatie 
op 1 als je niet thuis bent, op 2 als je wel thuis 
bent (ook ’s nachts) en op 3 tijdens koken en 
douchen.
l Bij 2 standen: zet het ventilatiesysteem 
standaard op 1 (als je thuis bent of weg bent, 
en ook ’s nachts) en op 2 bij koken en dou-
chen.
l Schakel altijd naar de hoogste stand als er 
veel mensen in huis zijn, als de was binnen te 
drogen hangt of als je binnen rookt.

Extra schakelaar in de badkamer
Heb je alleen een schakelaar in de keuken? 
Laat dan een extra (draadloze) schakelaar aan-
leggen in de badkamer zodat je de ventilator 
vanuit de badkamer harder kunt zetten.

Schimmel of muffe lucht
Heb je regelmatig schimmel in de badkamer 
of in huis, of ruikt het vaak muf? Dan is dat 
een teken dat de ventilatie niet goed is.

Badkamer: liever geen raam open zetten
Gebruik het mechanische ventilatiesysteem 
ook om je badkamer te ventileren: zet het 
systeem tijdens en na het douchen even op 
de hoogste stand. Zet na het douchen liever 
geen raam open: met een open raam wordt 
het snel te koud in de badkamer, waardoor je 
juist condens en schimmel kunt krijgen. Ook 
is de ventilatie in de rest van het huis minder 
goed als in de badkamer lange tijd een raam 
open staat (dit verstoort de doorstroming 
('trek') van verse lucht). Wil je toch een raam 
openzetten? 20 – 30 minuten is genoeg.

Wind, tocht of geluid aanpakken
Heb je last van tocht of wind door de open 
roosters? Zet dan de roosters dicht aan de kant 
waar de wind op staat en open aan de kant 
waar geen wind staat. 
Maakt het systeem veel geluid? Vraag de ver-
huurder ernaar te kijken. Geluid dat zich via 
de kanalen verplaatst, kan verminderd worden 
door geluiddempers in de kanalen te plaatsen. 
Maakt de ventilatiebox lawaai? Misschien kan 
er een kast omheen gebouwd  worden. 

Luchten: 10 tot 30 minuten is genoeg
Luchten is niet hetzelfde als ventileren. Bij 
luchten zet je ramen even tegen elkaar open 
om vieze lucht snel te verversen. 's Ochtends 
de slaapkamer luchten is een goed idee. Zet 
ook een deur of raam open in de huiskamer 
als er is gerookt, of na een feestje met veel 
mensen. Als de vervuilde lucht weg is, heeft 
luchten geen extra effect meer: 10 tot 30 mi-
nuten is voldoende. Zet de verwarming even 
uit als je een kamer lucht, anders laat je de 
cv-ketel onnodig werken.
Luchten is geen vervanging van ventileren: 
ventileren moet continu, 24 uur per dag, het 
hele jaar door.

Schoonmaak en onderhoud van het 
systeem
Voor de gezondheid is het belangrijk dat 
het mechanische ventilatiesysteem goed 
onderhouden wordt. Alleen dán blijft het 
goed werken en kan het de lucht in huis goed 

EEN FRISSE NEUS

Ongeveer 3 van de 10 huizen heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Je herkent het aan de 
ventielen in de keuken, badkamer en wc. Het systeem zorgt voor gezonde schone lucht in 
huis. Milieu Centraal legt uit hoe je het goed gebruikt en onderhoudt en hoe je met minder 
energie kunt ventileren.
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verversen. Sommige dingen kan je zelf doen, 
voor andere kan je een onderhoudscontract 
afsluiten.
l Maak roosters minstens 1 keer per jaar 
schoon: doe losse onderdelen in een sopje en  
maak het binnenwerk schoon met de stofzuiger.
l Ook de ventielen kun je loshalen en met 
een sopje schoonmaken. Doe dat één voor 
één zodat je ze niet verwisselt en plaats ze op 
dezelfde manier terug (zet streepjes op het 
ventiel en de houder). Let op dat je de instel-
ling niet wijzigt. Als je twijfelt of je het goed 
doet, kun je het beter eens in de 2 jaar door de 
onderhoudsmonteur laten doen, als die toch 
langskomt voor onderhoud.

Onderhoud motor en afvoerkanalen
Het onderhoud aan de ventilatiebox met 

daarin de motor kun je niet zelf doen. Het hele 
ventilatiesysteem moet ongeveer elke 4 jaar 
gecontroleerd worden. De afvoerkanalen moe-
ten eens in de 8 jaar schoon gemaakt worden. 

Mechanische ventilatie in appartement 
of flat
Appartementen die vanaf de jaren 70 zijn 
gebouwd, hebben vaak een mechanisch 
ventilatiesysteem. Dat kan een individueel 
systeem zijn of een collectief systeem. Bij een 
individueel systeem heeft elke woning een 
eigen ventilatorbox die is aangesloten op een 
centraal kanaal. Dit is verder vergelijkbaar met 
de eengezinswoning.

Info Milieu Centraal

TUIT DE PERS

Wbv Arnemuiden 
scoort het hoogst

Zeeuwse huurders zijn over het 
algemeen te spreken over hun 
woningcorporatie. De cijfers die 
ze geven, liggen hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Huurders bij 
Woningbouwvereniging Arnemui-
den zijn, net als vorig jaar, het 
meest tevreden.
Dat valt op te maken uit onder-
zoek van KWH, het landelijk kwa-
liteitscentrum van de corporaties. 
Dat brengt jaarlijks de kwaliteit 
van de dienstverlening in kaart. 
KWH vraagt huurders naar hun 
ervaringen bij de belangrijkste 

‘contactmomenten’: als zij een 
woning betrekken, als er iets moet 
worden gerepareerd en als ze 
verhuizen. 
Woningbouwvereniging Arnemui-
den scoort op alle fronten een 8 
of hoger. Nieuwe huurders geven 
de organisatie zelfs een 8,8. Bij 
reparatieverzoeken oogst zij een 
8,7. Daarmee blijft de vereniging 
andere Zeeuwse corporaties ruim 
voor.
Ook Zeeuwland doet het volgens 
haar huurders goed, met het 
hoogste cijfer van mensen die 
verhuizen (8,5). Nieuwe huurders 
geven Zeeuwland een 8,3. Op het 
onderdeel reparaties komt het 
oordeel op 7,9 uit.
Landelijk zijn de cijfers wat 
lager: 7,7 gemiddeld bij nieuwe 
huurders en reparaties en 7,5 bij 
verhuizingen. De meeste Zeeuwse 
corporaties zitten gemiddeld rond 
de 8. Woonstichting Hulst doet het 

nog het minst goed, vooral door 
een relatief lage waardering van 
vertrekkende huurders (7,1).
Van Woongoed Middelburg 
ontbreken de cijfers van nieuwe 
huurders en van mensen die zijn 
verhuisd. Degenen die een repara-
tie moesten laten doen, waren in 
elk geval positief: gemiddeld 8,5.
Het onderzoek van KWH is onder-
deel van de jaarlijkse vergelijking 
die branchevereniging Aedes van 
de woningcorporaties maakt. 
Daarbij kijkt zij ook onder meer 
naar de duurzaamheid van de 
huizen van de organisaties. Daar 
doet Woonstichting Hulst het juist 
opvallend goed. Haar woningen 
hebben binnen Zeeland veruit 
de laagste Energie-Index en zijn 
dus het energiezuinigst. Ook de 
CO2-uitstoot bij het verwarmen 
van de huizen is het minst. De 
meeste corporaties zitten in de 
hoogste categorie als het gaat om 

duurzaamheid. De enige uitzonde-
ringen zijn Woongoed Middelburg 
en Clavis. Hun huizen hebben 
volgens Aedes nog een relatief 
hoge Energie-Index.
De huurders van Woningbouwver-
eniging Arnemuiden en Woon-
stichting Hulst zijn het meest te 
spreken over de kwaliteit van hun 
woningen. Ook Zeeuwland en 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
scoren behoorlijk goed. Bij Clavis, 
l’Escaut en Woongoed Middelburg 
is dat een stuk minder. Beveland 
Wonen heeft op dit onderdeel nog 
geen cijfers.
Aedes heeft ook de bedrijfskosten 
(personeel, kantoor, ICT) per wo-
ning onderzocht. Die lopen nogal 
uiteen. Woonstichting Hulst is het 
voordeligst. Daar is men jaarlijks 
iets minder dan 700 euro per wo-
ning aan bedrijfsvoering kwijt. Bij 
Clavis is dat ruim het dubbele.
(PZC, 25 november 2020)
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Slechte woonsituatie
Zij woont al jaren met haar kind in een voch-
tige en koude woning in een appartementen-
complex met veel (geluids-)overlast en is al 
heel lang op zoek naar een andere geschikte 
woning. Maar met haar inkomen komt zij 
alleen in aanmerking voor een woning met 
een lage huur die vaak ook niet zo goed 
geïsoleerd is. Eenzelfde soort woning dus als 
waar ze nu met haar kind in woont. 
Het liefst zou ze naar een kleine eengezins-
woning willen verhuizen bij haar in buurt. 
Zo’n rijtjeswoning als in Dauwendaele of 
Zuid, of zo iets. Maar die woningen komen 
niet zo vaak vrij. 

Ouderen honkvast
In veel van die woningen wonen (alleen-
staande) ouderen, die nadat de kinderen uit 
huis zijn gegaan daar zijn blijven wonen. Ze 
zijn zeer gehecht aan hun buurt waar ze al 
tientallen jaren wonen en willen daar graag 
blijven wonen. Ze zouden misschien wel wil-
len verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse 
woning, maar die woning moet dan wel in 
dezelfde buurt zijn en hun woonlasten (huur 
+ energiekosten) moeten niet of niet veel 
hoger uitvallen dan de huidige. Omdat die 
woningen er nu niet genoeg zijn voor deze 
ouderen blijven ze in hun grote eengezins-
woning zitten. En komen deze woningen dus 
niet vrij. 
Als ze wel vrijkomen en niet verkocht 
worden zijn ze te duur en te groot voor deze 
alleenstaande moeder met kind en komt zij 
er dus niet voor in aanmerking. Voor gezin-
nen met kinderen en een laag inkomen zijn 
ze meestal ook te duur.  

Volhouden
Toch blijft ze het proberen en heeft ze zich-
zelf opnieuw ingeschreven bij Zuidwestwo-
nen. Als je na drie jaar geen andere woning 
hebt gevonden word je namelijk uitgeschre-
ven bij Zuidwestwonen.  Ze krijgt nu soms 
woningen aangeboden met één slaapkamer 

en energielabel F of G. In haar brandbrief 
geeft ze aan dat een woning met één slaapka-
mer toch niet geschikt is voor een ouder met 
een kind van 10!  Ze schrijft dat ze met de 
rug tegen de muur staat en soms niet meer 
weet wat ze moet doen. Zij en haar kind wil-
len zelf ook heel graag in hun huidige buurt 
blijven wonen, waar ze hun sociale contacten 
hebben en waar ze mantelzorger is voor haar 
bejaarde moeder. 
Met haar brief aan de burgemeester van Mid-
delburg, de directie van Woongoed en ons 
heeft ze duidelijk willen maken wat er speelt 
onder woningzoekenden zoals zij. Ze geeft 
ook duidelijk aan dat in andere gemeentes 
in Zeeland wel eengezinswoningen met 
energielabel A of soms hele nieuwe nul-op-
de-meter-woningen te huur staan met een 
huurprijs van rondom € 619,-. 

In reactie op haar brief heeft de directie van 
Woongoed aangegeven dat ten aanzien van 
de sociale problematiek (overlast) de sociaal 
wijkbeheerder van Woongoed binnenkort 
contact op neemt met mevrouw. En de firma 
Joziasse heeft in opdracht van Woongoed al 

contact met mevrouw opgenomen over de 
technische problemen. 

Prestatieafspraken
Over het woningaanbod in Middelburg 
maakt de HVM samen met Woongoed 
en gemeente afspraken over nieuwbouw, 
energiemaatregelen, woonruimteverdeling 
etc. De HVM krijgt vaker vragen en opmer-
kingen over woningtoewijzing en de hoogte 
van huurprijzen van eengezinswoningen in 
Middelburg, waardoor alleenstaande ouders 
en gezinnen met een lager inkomen niet 
in aanmerking komen voor een eengezins-
woning. De HVM heeft dit herhaaldelijk 
aangekaart bij gemeente en Woongoed en zal 
dit ook bij de komende onderhandelingen 
over de prestatieafspraken over het voetlicht 
brengen. 
Om ouderen in de gelegenheid te stellen te 
verhuizen naar een andere kleinere woning, 
dringen wij er bij gemeente en Woongoed op 
aan in alle wijken van Middelburg voldoende 
ouderenwoningen te realiseren zodat oude-
ren in hun eigen sociale omgeving kunnen 
blijven wonen bij verhuizing. En er voorts 
zorg voor te dragen dat de woonlasten voor 
ouderen bij verhuizing naar een kleinere 
woning zoveel mogelijk gelijk blijven. 

In het verleden heeft de HVM  met de 
gemeente afspraken gemaakt over de 
woonservicezones. Deze complexen zorgen 
voor geschikte woningen voor ouderen met 
voorzieningen zoals huisarts, supermarkt e.d. 
nabij. Bij voldoende doorstroming komen er 
dan woningen vrij voor gezinnen.
Ook heeft de HVM afspraken gemaakt over 
de huur van sociale huurwoningen. De huur 
is maximaal 82,5 % van de huur die Woon-
goed wettelijk mag vragen.
In de prestatieafspraken, dit zijn afspraken 
die gemeente, Woongoed en HVM samen 
maken, is opgenomen dat er 400 nieuwe 
woningen zullen worden gebouwd.
De HVM zal zich in blijven zetten om het 
voor iedereen mogelijk te maken om in 
een woning te wonen die bij hen past en 
betaalbaar is en zo bewerkstelligen dat een 
brandbrief, zoals hierboven beschreven, in 
de toekomst niet meer nodig is.

Anneke de Vries

VANUIT HET SPREEKUUR

Niet zo heel erg lang geleden ontvingen we een brandbrief van een alleenstaande moeder 
met een 10 jarig kind uit Middelburg. Die brandbrief was aan de burgemeester van Mid-
delburg, de directeur van Woongoed en ons gericht. In die brandbrief beschreef ze heel 
goed en uitgebreid hun huidige woonsituatie en haar eindeloze zoektocht naar een andere 
betaalbare energiezuinige huurwoning in een fijne omgeving. 

De schreeuw van Edvard Munch
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In drie maanden klaar

Huizen die in goed drie maanden 
uit de grond worden gestampt. 
Voor een betaalbare prijs, waar 
de huur op kan worden afge-
stemd. En ook nog eens zó goed 
geïsoleerd dat de energiekosten 
verwaarloosbaar zijn. Dat smaakt 
naar meer, wat directeur Marco 

van der Wel van woningcorporatie 
Zeeuwland betreft.
Zeeuwland nam de proef op de 
som met vier ‘stadswoningen’ aan 
de Karnemelksvaart in Zierikzee. 
Het blokje kwam in de plaats van 
het rijtje verouderde arbeiders-
huizen dat afgelopen voorjaar 
werd gesloopt. Op de bestaande 

fundering werd na de zomer 
in hoog tempo de nieuwbouw 
opgetrokken. Houtskeletbouw van 
een fabriek in Bosnië met meer 
dan honderdvijftig jaar ervaring 
op dit gebied, vertelt aannemer 
Herman Heijboer van het Goesse 
MaTa Home. Het blok wordt vol-
gende week opgeleverd. ,,Alleen 

de steenstrips aan de buitenkant 
moeten nog worden doorgetrok-
ken en wat afwerking binnen. Voor 
de kerst kunnen de bewoners er 
al in.”
Het succes van dit project kan wel 
eens bepalend worden voor de 
toekomstige nieuwbouwprojecten 
van Zeeuwland. Noodgedwongen 

ook, door de fors gestegen bouw-
kosten die aannemers tegenwoor-
dig in rekening brengen, zegt Van 
der Wel. ,,Maar zeker geen min-
dere kwaliteit dan de traditionele 
stenen bouw.” Zeeuwland werd op 
het spoor gezet van de houtskelet-
bouw door de mislukte aanbeste-
ding van nieuwe huurwoningen 

in het Oranjedok in Bruinisse. 
,,Daar werd een prijs van drie ton 
per woning op gezet. Dat kan je 
nooit verrekenen tot een sociale 
huurprijs. Die bouwkosten zijn zo 
ontzettend de pan uitgerezen, niet 
normaal gewoon. Tien jaar gele-
den vroegen ze nog 175.000 euro 
voor hetzelfde type woning.”
En dus moest Zeeuwland op zoek 
naar een oplossing om de nieuw-
bouw van betaalbare huurhuizen 
niet te laten stagneren. Houtske-
letbouw zou dat goed kunnen zijn, 
zegt Van der Wel. ,,Heb je het over 
sociale woningbouw dan praat 
je over huizen met een totale 
kostprijs van tussen de 200.000 
tot maximaal 250.000 euro. Voor 
dit blok aan de Karnemelksvaart 
zitten we rond de twee ton per 
woning.” De huurprijs komt daar-
mee net even boven de 600 euro 
per maand, voor een huis met 
twee slaapkamers.

Maar houtskeletbouw heeft meer 
voordelen. Heijboer wijst op de 
dikke isolatielaag in alle buiten- 
en tussenmuren en de vloeren. 
In combinatie met drievoudig 
glazen ramen houdt dat de kou 
(en lawaai) goed buiten. De huizen 
hebben geen gasaansluiting, maar 
worden verwarmd door een inpan-
dig elektrisch ventilatiesysteem, 
dat weer wordt gevoed door ne-
gen zonnepanelen op elk dak. Ook 
warm water loopt via dat systeem. 
Daarmee zijn de energiekosten 
nagenoeg nul.
Van der Wel: ,,Als je kijkt naar 
de prijszekerheid in combinatie 
met de kwaliteit die daarvoor 
kan worden geboden, en dan 
ook nog eens de snelheid van de 
bouw, denk ik wel dat we gaan 
kijken waar wij dit concept nog 
meer kunnen toepassen. Voor een 
binnenstad als Zierikzee heeft dat 
bovendien het voordeel dat je 
geen enorme bouwplaats nodig 
hebt. Dat is dus ook een stuk pret-
tiger voor de omgeving.”
Twee bewoners van de gesloopte 
woningen keren terug naar de 
Karnemelksvaart. De twee andere 
huurders zijn starters, voor welke 
doelgroep dit type ook interessant 
is, benadrukken Heijboer en Van 
der Wel.
(PZC, 26 november 2020)

Nieuw wijkje Middel-
burg 

Met vijftig nieuwe sociale 
huurhuizen in één keer komt 
Middelburg heel dicht bij het 
waarmaken van een afspraak die 
vier jaar geleden werd gemaakt 
met Woongoed Middelburg. 
Bovendien komen de huizen op 
de plek van een aantal oudere 
bedrijfsloodsen midden in een 
woonwijk. Een mooie dubbelslag 
dus, vindt de gemeente.
Terwijl aan alle kanten van 
Middelburg de duurdere 
koopwoningen de grond 
uit worden gestampt, moet 

Houtskeletbouw Zierikzee, Marco vd. Wel en Herman Heijboer

Houtskeletbouw-woning bouwbedrijf-Wielink
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er ook genoeg aandacht 
zijn voor huurders met een 
kleinere portemonnee, vindt de 
gemeenteraad. Dat leidde in 2017 
al tot de afspraak met Woongoed 
Middelburg dat er in 2021 400 
goedkopere huurwoningen 
bijgebouwd moeten zijn.
De deadline nadert, maar het 
einddoel komt ook steeds 
dichterbij. De teller staat nu op 
315 sociale huurhuizen die al zijn 
gebouwd of binnenkort worden 
gebouwd. Met een nieuw plan 
voor de Stromenwijk kunnen er in 
één keer vijftig bij komen.
Het gaat om een bedrijfslocatie 
aan de Braakmanstraat, 
waar enkele loodsen staan 
tussen huizen aan de Nieuwe 
Vlissingseweg, portiekwoningen 
aan de Braakmanstraat en flats 
aan de Westerscheldestraat. 
Dat stuk grond is eigendom van 
Lovago Middelburg B.V. en dat wil 
het bedrijf stopzetten en de grond 
verkopen. De gemeente ziet deze 

kans schoon om de opdracht voor 
meer sociale huurhuizen een extra 
zet richting de eindstreep te geven 
én te werken aan verduurzaming 
door een bedrijf weg te halen uit 
een woonwijk.
De gemeente heeft Lovago 
in contact gebracht met 
Woongoed. De corporatie heeft 
met bouwbedrijf VolkerWessels 
een plan gemaakt voor vijftig 
sociale huurhuizen. Die worden 
gebouwd volgens het concept 
MorgenWonen. Dat betekent dat 
de huizen niet ter plekke van de 
grond af aan worden opgebouwd, 
maar dat daar de losse onderdelen 
in elkaar worden gezet. Die 
onderdelen - muren, gevels, 
trappen, dak - zijn op een andere 
plek al gefabriceerd. Een woning 
kan zo in één dag wind- en 
waterdicht worden opgebouwd.
,,Er zijn nog veel stappen 
nodig voordat deze huizen er 
staan, maar dit stukje van de 
Stromenwijk ontwikkelen is een 

oude wens", zegt wethouder 
Johan Aalberts. ,,Woongoed 
gaat een totaalplan maken, 
waarin ook de portiekwoningen 
aan de Braakmanstraat worden 
betrokken, want die staan er ook 
niet voor de eeuwigheid.”
De bouw van deze huizen valt 
buiten de woningbouwafspraken 
die de Walcherse gemeenten 
met elkaar hebben gemaakt. In 
die afspraken zat wel wat extra 

ruimte voor onverwachte plannen, 
zodat de gemeenten daarop 
kunnen inspelen. Het wijkje aan 
de Braakmanstraat gaat af van 
die ‘vrije ruimte’ die Middelburg 
nog heeft. Tot en met 2025 mag 
Middelburg nu nog 150 huizen 
bouwen bovenop de eerder 
toegestane plannen.
(PZC, 1 december 2020)
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De HVM wenst u en uw naasten juist in deze 
vreemde coronatijd fijne feestdagen en een

goed en gezond 2021


