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HVM in (pre-)c r natijd
Het is de laatste maanden corona voor en na, je hoort bijna niet anders. Of je nu wilt
of niet, iedereen wordt ermee geconfronteerd, door de ziekte (jezelf of naasten),
allerlei belemmeringen, thuiswerken, de kinderen thuis, al dan niet tijdelijk verlies
van werk, gemis aan sport- en culturele activiteiten, eenzaamheid en verpietering,
enzovoort. Voor de meesten van ons is het een vervelende en sombere tijd. Ook de

Gerbrandylaan
Huurbevriezing?
Interview met nieuwe
directeur Woonbond

HVM werd erdoor getroffen. Anneke de Vries, bestuursondersteuner en vaste medewerker, blikt hieronder terug.

Pre-coronatijd
U herinnert het zich misschien nog wel:
enkele dagen voor Kerst 2019 was het plotseling glad op de Dam in Middelburg. Het was
kwakkelweer en het vroor niet. De chauffeur
van een vrachtwagen die afgewerkt frituurvet
bij frietkotten en restaurants ophaalt, had op
de straat voor de kaaswinkel per ongeluk een
flinke gulp frituurvet gemorst. Ik kwam vlak
daarna op mijn fiets de hoek omzeilen, de
fiets gleed pardoes onder mij weg en ik kwam
vol op mijn schouder terecht. De fiets kwam
er helemaal ongeschonden uit, ik niet. Ik had
een schouderbreuk en was daarmee meteen
voor een langere periode uitgeschakeld. Tot
medio februari kon ik helemaal niet werken.
Het bestuurlijke werk van de HVM ging
natuurlijk wel gewoon door, maar door
mijn afwezigheid kwam er veel meer op de
schouders van de bestuursleden terecht. Twee
van de drie bestuursleden hebben een drukke
baan, dus het werd voor hen flink aanpoten in
die periode.

Gelukkig kon ik vanaf half februari steeds
meer doen, voornamelijk vanuit huis. Zo kon
ik langzamerhand mijn taken weer oppakken
en konden ook weer mailtjes en telefoontjes van individuele huurders beantwoord
worden.
Maar nauwelijks een maand later kwam het
coronavirus ons land binnen en belandden we
met ons allen in de lockdown.

Coronatijd
Niemand mocht meer naar buiten, alleen
voor het allernoodzakelijkste. Niet alleen ik,
maar vrijwel iedereen moest vanuit het eigen
huis gaan werken. Dat thuiswerken was ik dus
al wel zo’n beetje gewend. Maar toch werd het
anders, want nu werden we gedwongen om
thuis te blijven en thuis te werken. En daar
wil je huisgenoot de radio aan terwijl jij hem
misschien helemaal uit wil, of op een andere
zender. Daar zijn de buren ook thuis, en die
gaan flink aan het klussen. Er wordt geboord,
geschuurd, geschaafd, getimmerd en met de
(lees verder op pagina 2)
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HVM IN (PRE-) CORONATIJD
(vervolg HVM in (pre-)coronatijd)
bladblazer wordt de tuin op orde gebracht.
Bij de andere buren, die ook thuis moeten
werken, ligt een peuter te dreinen omdat ie
de slaap niet kan vatten.
Gelukkig zijn onze kinderen al lang het huis
uit; wij hebben geen pubers meer die de
hele dag op de bank hangen omdat ze niet
naar school kunnen en zelfs niet naar buiten

ben het leuk samen en vinden het ook fijn
elkaar te zien. De laatste tijd ga ik daar een of
twee dagen in de week weer naartoe. Ik heb
daar even geen last van schurende buren,
dreinende kinderen en een ongedurige
partner, en kan mijn werk aan het eind van
de dag op mijn werk laten.
Via de video vergaderen kan in dat kantoor
helaas niet. Dat kan alleen vanuit huis. En

Bezoekers ontvangen kan ook nog steeds
niet. We mogen nu weliswaar weer op onze
werkplek zitten, op de voorgeschreven
onderlinge afstand, maar mogen nog geen
mensen van buiten ontvangen. Ik sta dus uitsluitend via de telefoon en de e-mail mensen
te woord, en dat gaat ook heel goed.
Wanneer dit nummer van HVM-Nieuws bij
u op de deurmat valt, ben ik op vakantie en

mogen. Ik heb dus helemaal niets om te
klagen, en bovendien ben ik gelukkig gezond
gebleven, en mijn naasten ook.
Op mijn werkplek helemaal boven in de
Zeeuwse Bibliotheek heb ik een ergonomisch
verantwoorde stoel en een echt bureau, dat
natuurlijk beter is dan de keukentafel bij mij
thuis. Ik werk daar in een groot kantoor dat
ik deel met drie anderen, van wie er in deze
tijd meestal maar eentje aanwezig is en die
zit dan op zeker vier meter afstand. We heb-

we vergaderen soms wat af. Want er zijn veel
kwesties die met elkaar besproken moeten
worden. We zijn blij dat er internet is, maar
videovergaderen is toch wat anders dan
gewoon met elkaar om tafel zitten. Dan
kan je gewoon door elkaar heen kletsen en
toch iedereen verstaan. Dat kan niet bij een
videovergadering. Dat heeft ook wel weer
voordelen, want je moet elkaar rustig uit
laten praten én de vergaderingen duren niet
zo lang.

dus even helemaal niet bereikbaar. Vanaf
dinsdag 14 juli lees ik weer uw e-mails, hoor
ik wat er op de voicemail staat en zal ik
iedereen die daarom gevraagd heeft terugbellen of -mailen.

Colofon
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Ik wens u langs deze weg een goede gezondheid en een fijn begin van de zomer.
Anneke de Vries

Bezoek- en postadres:
Zeeuwse Bibliotheek
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
tel. 06-30230290
info@hvm-middelburg.nl
Ledenadministratie: info@hvm-middelburg.nl
Contributie: € 12,– per jaar
Bankrekening: NL44RABO0102384703
De artikelen in HVM-Nieuws weerspiegelen
niet per se de opvattingen van het bestuur
van de HVM.

KENNISMAKING
Zeno Winkels, de nieuwe directeur van de Woonbond
Het was een mooie lentedag in mei. Ik werd door de Woonbond uitgenodigd in
Eindhoven om daar kennis te maken met Zeno Winkels, de nieuwe directeur van de
Nederlandse Woonbond. Maar ja… corona, hè. Omdat ik het niet zag zitten heen en
weer in de trein naar Eindhoven te gaan en daar een paar uur lang in een gesloten
ruimte met meerdere mensen bijeen te zijn, koos ik ervoor deze bijeenkomst thuis
via een videoverbinding bij te wonen.
Wie is Zeno Winkels?
Zeno Winkels (1972) studeerde milieu- en
agrarische economie in Wageningen. Na zijn
studie werd hij projectleider renovatieprojecten bij Woonbron, een grote corporatie
in Rotterdam en omstreken. Later heeft hij
tien jaar in Zweden gewerkt bij verschillende
woningcorporaties. Maar Nederland bleef
trekken; hij kwam met zijn gezin terug en
ging werken bij de TU in Delft en ClimateKIC, een organisatie die zich Europabreed
richt op verduurzaming middels innovatie en
ondernemerschap.
Nu is hij dus directeur van de Woonbond, de
bond die namens alle huurders in Nederland
aan tafel zit bij ministeries, beleidsmakers,
etcetera. Zeno Winkels wil de kennis die hij
op diverse plaatsen heeft opgedaan gebruiken om de Nederlandse woningvoorraad
op een betaalbare manier te verduurzamen.
Daar is nog een flinke slag te maken, vindt
hij.
De Woonbond had alle deelnemers aan de
kennismakingsbijeenkomst verzocht van
tevoren wat vragen voor Zeno op te stellen.
De Huurdersvereniging Middelburg had er
drie, die mooi aansloten bij de omslag naar
verduurzaming van woningen en de praktijk
waarmee huurders nu vaak te maken hebben.
Hoe voorkom je dat huurders extra
gaan betalen voor het energiezuinig
maken van hun woning?
Want, ondanks de waarborg dat de totale
woonlasten (huur plus energiekosten) na
het energiezuiniger maken van de woning
gemiddeld hetzelfde zullen blijven, komen
huurders toch voor extra kosten te staan
doordat het puntentotaal van de woning
flink omhoog gaat. Daardoor wordt de
streefhuur van hun woning ook flink veel
hoger en kan men de komende jaren telkens
een hogere huurverhoging verwachten.
Door deze extra verhogingen die ieder jaar
terugkomen vallen de totale woonlasten toch

hoger uit. Huurders vinden dat zij op deze
manier dubbel betalen voor de energiemaatregelen.
Zeno zelf heeft hier niet meteen een antwoord op, maar zijn collega’s bij de Woonbond herkennen het probleem en vinden dat
hier landelijk iets aan gedaan moet worden.
De Woonbond gaat ermee aan de slag, maar
adviseert tevens hierover op lokaal niveau
afspraken te maken in het driepartijenoverleg tussen huurdersorganisaties, gemeenten
en woningcorporaties.
Hoe wordt de kwaliteit van energiemaatregelen gewaarborgd?
Het komt nogal eens voor dat huurders
ervaren dat het comfort in hun woning na de
energiemaatregelen slechter is dan daarvoor.
Ramen en deuren tochten, de automatische
ventilatie slaat om de haverklap aan, roosters
in de ramen klepperen bij ieder zuchtje wind
en meer van dat soort ongemakken.
Alle energiemaatregelen die in een woning
worden getroffen, worden vertaald in de
zogeheten Energie Index en die krijgt zijn
beslag in een hoger puntentotaal van de woning. Deze index wordt op feiten gebaseerd
en op feiten die op papier staan gecontroleerd. Maar hoe kan die Energie Index zelf
op kwaliteit gecontroleerd worden?
De Woonbond wil met Aedes, de landelijke
koepel van woningcorporaties, afspreken dat
er standaard na afronding van een renovatie ‒ en alle energieprojecten zijn immers
renovatieprojecten ‒ een kwaliteitscontrole
plaatsvindt. Zij adviseert dit ook in lokale
afspraken op te nemen.
Kan de kwaliteit van een woning
meegenomen worden in de puntenwaardering?
De huur in de sociale sector is gebaseerd op
het puntentotaal van de woning. Het overgrote deel van dit puntentotaal is gebaseerd
op de grootte van de woning. Samen met de
Energie Index en de WOZ-waarde van de
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woning wordt het puntentotaal vastgesteld.
De staat van onderhoud speelt hierin geen
rol. De Woonbond vindt dit een groot punt
van zorg en probeert hier ook al langer afspraken over te maken met Aedes. Dat is tot
nu toe nog niet gelukt, maar het blijft bij de
Woonbond wel op de agenda staan.
(lees verder op pagina 4

Ledenvergadering
uitgesteld.
Hoe nu verder?
Vanwege het coronavirus hebben we de
ledenvergadering die dit voorjaar gehouden zou worden, moeten uitstellen.
Alhoewel nu de landelijke richtlijnen
voor het houden van een bijeenkomst
steeds verder versoepeld worden,
durven we hier nog geen nieuwe datum
voor te prikken.
Het staat echter wel vast dat we dit jaar
nog een ledenvergadering moeten houden, want zoals u in het HVM-Nieuws
van april hebt kunnen lezen, staan er
voor 2021 belangrijke veranderingen
op stapel.
Hoe en wanneer we die ledenvergadering gaan houden hangt af van de
ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus, maar dit zal niet eerder
dan ergens in het najaar zijn. We houden u natuurlijk op de hoogte.
HVM-bestuur

KENNISMAKING

(vervolg Zeno Winkels)
Een vraag van een andere huurdersorganisatie: hoe kan bij sloop en
nieuwbouw het sociale aspect voor
huurders zo goed mogelijk gewaarborgd worden?
Als je woning gesloopt wordt, zal je als je
terug wilt naar de nieuw te bouwen woning,
tijdelijk ergens anders moeten wonen. Lang
niet altijd kan dat in dezelfde buurt, waar je
iedereen kent en bij wie je eens even langs
kunt gaan als het allemaal even te veel wordt.
De Woonbond ziet ook dat het sociale aspect
bij renovatie, of sloop en nieuwbouw, vaak
een van de grootste problemen is voor bewoners. Renovatie en/of sloop en nieuwbouw
gebeurt in wijken waar mensen vaak al generatieslang bij elkaar wonen. Bij ingrijpende
renovaties en zeker bij sloop en nieuwbouw
wordt de buurt overhoop gehaald. Het is van
groot belang dat in het sociaal akkoord, dat
bij dit soort projecten met huurdersorganisaties en betrokken bewoners gesloten moet
worden, niet alleen afspraken staan over
financiële zaken, maar ook over bijvoorbeeld
de lengte van de periode tussen sloop en
nieuwbouw. Spreek hierover ook met de
gemeente af dat deze zo kort mogelijk wordt
gehouden.

Tot slot was er een vraag die door alle aanwezige huurderorganisaties gesteld werd en die
al jaren hoog op de agenda staat, maar zeker
nu in deze coronatijd heel prangend is
Hoe kan het dat huurders ieder jaar
een huurverhoging krijgen?
De Woonbond heeft samen met Aedes, de
landelijke koepel van woningcorporaties, een
sociaal akkoord opgesteld over de jaarlijkse
huurverhoging in de sociale sector. Dat is
een mooi akkoord, maar ondertussen krijgen
huurders ieder jaar telkens een huurverhoging voor hun kiezen. Ondanks economisch
onzekere tijden zoals nu met de coronacrisis,
waardoor heel veel huurders in de financiële
problemen komen, blijft die huurverhoging
maar doorgaan en volgend jaar zal die ook
weer komen. De Woonbond erkent het pro-
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bleem, maar heeft concessies moeten doen in
het sociaal huurakkoord. Betaalbaarheid in
combinatie met de kwaliteit van huurwoningen zal in de komende jaren het belangrijkste
onderwerp op de agenda zijn.
Zeno Winkels dankte ons voor alle praktijkervaringen die bij deze kennismaking
naar voren kwamen en stelde dat dit soort
contacten een van de belangrijkste pijlers
en voedingsbodems voor de Woonbond
is. Hij zal, als de coronamaatregelen weer
versoepeld worden, in de komende maanden
zoveel mogelijk provinciale bijeenkomsten
bijwonen om zelf ervaringen uit de regio’s
te horen, zodat hij een goed beeld krijgt van
wat er leeft onder huurders.
Anneke de Vries

EVEN VOORSTELLEN
Wijkbeheerder in Middelburg-Zuid
Woongoed Middelburg heeft sinds januari 2020 een wijkbeheerder in een deel van Middelburg-Zuid. Het gaat om een proef van één jaar. Wanneer de proef succesvol blijkt, kijkt
Woongoed naar de mogelijkheden om het een vervolg te geven.
Mijn naam is Reinier Zegers en ik ben die wijkbeheerder. In dit artikel schrijf ik over mijn
werk én waarom ik vind dat een wijkbeheerder een belangrijke rol kan spelen.
Ik ben nu bijna een halfjaar actief in de wijk. Mijn gebied wordt begrensd door de Statenlaan, de Regentenlaan en de Spinhuisweg. Aan de andere zijde van de Spinhuisweg doe ik
beheer in onder meer de Beiaard en een deel van de Torentrans.

Het gezicht in de wijk
Vooral het contact met bewoners maakt mijn
werk leuk. Voor steeds meer bewoners ben ik
een aanspreekpunt. Veel mensen vinden het
prettig dat ze met hun vraag terechtkunnen
bij een en dezelfde persoon. Veel mensen
vinden het ook prettig dat er een luisterend
oor is. Dankzij gesprekken met huurders en
eigenaren van koopwoningen krijg ik een
goed beeld van de wijk.

Voorkomen is beter dan genezen
Woongoed heeft veel huurders die zich
prima redden. Maar dat geldt niet voor

een wandeling met de rolstoel wil maken in
het park. Haar wil ik in contact brengen met
iemand die af en toe wat voor ouderen wil
doen.

Tuinonderhoud
Ik besteed veel aandacht aan het onderhoud
van de tuinen. Als een tuin er slecht bij ligt,
ga ik hierover in gesprek met de bewoners.
Samen met onze huurder probeer ik een
oplossing te vinden. Soms ligt die in het uitlenen van goed gereedschap. Soms merk ik
dat er andere problemen spelen, een zwakke
gezondheid bijvoorbeeld. Dan ga je andere
mogelijkheden onderzoeken, bijvoorbeeld
via hulpverleners of vrijwilligers. Wat ik
merk is dat deze aanpak beter werkt dan een
boze brief.
Het leuke is dat ik merk dat huurders vaak
opgelucht zijn als de tuin weer netjes is. Dan
kom je een paar dagen later langs en staat er
ineens een terrasje in de tuin.

Voor elkaar
iedereen. Bonje met de buren, verwaarlozing
van de woning of de tuin, geldzorgen, eenzaamheid: ik ben al van alles tegengekomen
de afgelopen maanden. Bij veel zaken geldt:
hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker het
is op te lossen. Toch is het niet voor iedereen
vanzelfsprekend om hulp te vragen. Vaak
speelt schaamte een rol, soms vinden mensen
hun situatie uitzichtloos. Ik zie het als een
uitdaging om juist deze groep mensen in een
vroeg stadium te kunnen adviseren en waar
nodig door te verwijzen. Ik werk samen met
partners in de wijk.
Zo sprak ik een oudere bewoonster die slecht
ter been is. Ze zoekt iemand die af en toe
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‘Mijn’ wijkje is beslist niet de slechtste. Er
zijn genoeg buurtgenoten die voor elkaar
klaarstaan. Ik heb ook al een paar mensen
ontmoet die zich af en toe vrijwillig inzetten
voor anderen. Mijn doel is dat bestaande
netwerkjes in de wijk zich uitbreiden en
nieuwe ontstaan. Je kunt natuurlijk klagen over de buurman die niet snoeit of de
buurvrouw die niet zeemt. Maar je kunt ook
aanbieden om ze te helpen.
En als je mij dan vraagt: “Ja hallo, doe jij dat
thuis zelf dan ook?” Ja, dat doe ik.
Reinier Zegers

NIEUWS UIT DE WIJKEN (1)
Meanderflat en Driewegenhof
Tijdens de coronacrisis zijn wij van het activiteitencentrum Pennywafelhuis druk aan
de slag geweest met verschillende activiteiten, en open gebleven voor de bewoners.

foto's Anda van Riet

Tuinportretten 

Brood voor minima 

Omdat we binnen in het Pennywafelhuis
niet genoeg afstand konden houden maar
onze buurtbewoners wél heel graag wilden
ontvangen, portretteerden we bezoekers
in de gemeenschappelijke tuin achter de
Meanderflat. Bij mooi weer zaten we daar
op dinsdag en donderdag. Marlou tekent,
Anda fotografeert. En vooral kletsen we.
Want dat is wat onze bewoners op dit moment nodig hebben.

Vanwege het succes van de Paasontbijtactie
ging het Pennywafelhuis door met het uitdelen van brood voor minima. Ondertussen is
deze actie gestopt.

Paasontbijt voor de buurt 

Kijkdozen

Naaiatelier 

Annerieke van Oostende, een buurvrouw die
al langere tijd voedsel verzamelt voor arme
gezinnen, leverde met Pasen een auto vol
met voedsel af bij het Pennywafelhuis: 360
eieren, 50 broden, 45 kilo aardappelen, 12
dozen groenten en fruit, 30 zakken noten en
7,5 kilo kaas. Dit was allemaal bestemd voor
de buurtgenoten aan de Meanderlaan en de
Driewegenhof in Dauwendaele.

Medio juni werd de samenwerking hervat
met de stichting Taat (taal anderstaligen)
Ze gaan twee keer per week in ons atelier
aan de slag met het maken van zogeheten ik-kijkdozen. Iedere cursist mag
een houten kijkdoos maken met daarin
materiaal, foto’s, teksten, recepten, enz. die
te maken hebben met zijn of haar afkomst
en identiteit.

Per 1 september herstarten wij het naaiatelier
met buitenlandse vrouwen, in samenwerking
met Welzijn Middelburg en ‒ in de toekomst
‒ de werkplaats van het Zeeuws Museum.

Muziekmiddag 
Voor het pinksterweekend was er een muziekmiddag met groenten, fruit, kaas, eieren
en pennywafels voor de bewoners. Plaats:
in de openlucht, goed zichtbaar vanaf de
balkons van de flats.
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Schoonmaakuurtje 
We zagen en hoorden dat de Meanderflat
sinds de coronacrisis rommeliger was.
In samenwerking met Woongoed hebben we een aantal weken de belangrijkste contactpunten gedesinfecteerd. We
hopen daarmee het goede voorbeeld te
geven. Verder hebben we een afvalposter
gemaakt waarbij diverse bewoners te zien
zijn die afval gooien in de bakken. Onder
het motto “ruim je afval op, jij ook?”
worden deze posters verspreid in de flat
en omgeving.

Marlou en Anda
Pennywafelhuis
www.pennywafelhuis.nl
Meanderlaan 184 - Middelburg

NIEUWS UIT DE WIJKEN (2)
Bewonerscommissie van de Gerbrandylaan
Wij wonen in een complex aan de Gerbrandylaan in Middelburg dat tot eind
vorig jaar van Zorgstroom was en willen
graag onze ervaringen delen.

De voornaamste onderwerpen waren:
– schoonmaak van het complex
– tuinonderhoud, en
– blokverwarming.

Wij zijn zes à zeven jaar geleden gestart als
bewonerscommissie. Het gebouw was voorheen alleen voor mensen boven de 55 jaar,
dus er woonden heel veel ouderen. Maar omdat er nogal wat huisjes leegstonden was een
aantal jaren geleden besloten dat via Eleos
en Zeeuws Lef ook een aantal jongeren hier
huisjes konden huren. Bij deze twee organisaties leren jongeren onder begeleiding
zelfstandig te wonen.
Toen ik hier zelf kwam, kon ik kiezen uit
zeker acht huisjes. Het gebouw was tamelijk
oud, maar ik was heel blij dat ik op deze
manier onder begeleiding zelfstandig kon
wonen.

Schoonmaak

Maar genoeg hierover.
Vroeger, toen hier alleen nog maar ouderen
woonden, hoefden ze als er iets aan hun
woning was maar te bellen of je klacht in
de blauwe brievenbus die beneden stond
te gooien, en het werd gerepareerd. Er liep
ook vaak een klusjesman rond die van alles
repareerde. Maar in de loop van de jaren
werd het onderhoud minder en minder en
richtten de bewoners een commissie op om
hun klachten met Zorgstroom te bespreken.

Er kwamen diverse klachten dat er steeds
minder werd schoongemaakt en in 2019
werd het gedaan door twee mensen die geen
Nederlands konden verstaan of spreken.
Wanneer ze kwamen was erg onzeker, er was
geen peil op te trekken. Soms kwamen ze
weken achtereen niet. Als ze er wél waren,
dan raasden ze met een stofzuiger en een
swifferdoekje dat een klein beetje vochtig
was gemaakt en dat ook voor de toiletten
gebruikt werd, in één uurtje door alle lange
gangen van heel het gebouw heen. En zo was
het natuurlijk niet schoon.
Wij baalden hier als bewoners stevig van en
opperden dat we best een beetje meer wilden
betalen voor de schoonmaakkosten als het
dan maar beter gedaan werd. Zorgstroom
maakte dankbaar gebruik van ons aanbod:
het maandelijkse bedrag ging omhoog van €
4,‒ naar € 9,50. Maar dat was helaas het enige
wat er veranderde, er werd niet beter schoongemaakt. We bespraken dit telkens opnieuw
met Zorgstroom en telkens werd ons weer
toegezegd dat ze het schoonmaakbedrijf erop
aan zouden spreken. Of dit daadwerkelijk
gebeurd is, laat ik maar in het midden.
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De laatste keer dat we overleg met Zorgstroom hadden, eind vorig jaar, ontkende
mevrouw Tramper van Zorgstroom eerst dat
er klachten over de schoonmaak waren binnengekomen en ze wist ook helemaal niets
meer van de verhoging van de schoonmaakkosten. Omdat er zo slecht schoongemaakt
was in 2019, vroegen we bij dit overleg een
deel van onze kosten terug. Mevrouw Tramper beloofde dat ze hier vóór 31 december
2019 op zou reageren.
Inmiddels werd ons complex verkocht en
kregen we per december vorig een nieuwe
beheerder, CS Wonen uit Roosendaal. We
maakten afspraken over de schoonmaak met
deze nieuwe beheerder.
En wat denk je? Binnen een paar weken
kwam er een jongeman in bedrijfskleding
de boel hier schoonmaken. Nu komt hij
elke woensdagochtend, de ramen worden
gezeemd, de spinnenwebben geragd en zo
verder. Hij werkt netjes en zorgvuldig, hij is
vriendelijk tegen de bewoners, maakt gerust
een praatje en een goedemorgen krijgt iedere
voorbijganger te horen.
Het is wel een beetje jammer dat dit vijf jaar
heeft moeten duren, maar we zijn ontzettend
blij en dankbaar met wat we nu hebben. Ik
belde van de week even kort dat het schoonmaakrooster nog niet was geregeld. “O, daar
(vervolg op pag. 8)

NIEUWS UIT DE WIJKEN (2)
(vervolg Gerbrandylaan)
ga ik gelijk even achteraan”, was de reactie.
Kleine moeite, groot plezier, en het is schoon
bij ons.

eind vorig jaar het contract met het hoveniersbedrijf niet verlengd had en vergeten
was dit te melden aan CS Wonen. CS Wonen
moest dus naarstig op zoek naar een ander
bedrijf. Dat kon eind mei beginnen.

Tuinonderhoud

Blokverwarming

Ook het onderhoud aan de tuin werd niet
goed gedaan toen we nog van Zorgstroom
huurden. En ook dit was uiteraard een
onderwerp van gesprek in het overleg met
Zorgstroom. En ook dit werd een beetje
weggelachen. Zorgstroom vond dat het wel
goed ging. Ook daarvan zei Zorgstroom dat
ze niet van de klachten op de hoogte waren.
En ook over de kosten voor tuinonderhoud
in 2019 hebben we geld teruggevraagd.
Mevrouw Tramper zou ook daar voor 31
december op terugkomen.
We hebben niets meer van mevrouw Tramper vernomen. We hebben gebeld, mailtjes
gestuurd, Anneke de Vries van de HVM
heeft haar op ons verzoek tientallen keren
gebeld. Mevrouw Tramper is altijd in bespre-

Onze centrale cv-ketels zijn erg oud en
de radiatoren in onze huizen ook. In veel
huizen worden ze niet goed warm. Ook daar
praatten we al jaren over met Zorgstroom.
Vorig jaar zou Zorgstroom alle radiatoren
in alle huizen nakijken. Bij een deel van
de woningen is dit inderdaad gebeurd. De
desbetreffende bewoners hebben nu geen
klachten meer over de radiatoren. Maar een
ander deel van de 81 woningen is vergeten.
Zorgstroom heeft dit in april van dit jaar bij
CS Wonen toegegeven. CS Wonen heeft ons
beloofd dat voor het komend stookseizoen
ook bij deze woningen alles nagekeken zal
worden en zij zal binnenkort een plan aan
ons voorleggen over energiemaatregelen die
in ons complex genomen zullen worden.

Zorgstroom ons aan het lijntje, want er was
nog niets bekend over mogelijke gegadigden.
Toen bleek het hele complex ineens toch
verkocht te zijn en hadden we zomaar een
nieuwe beheerder, CS Wonen dus. Aan hen
moesten we vanaf december 2019 de huur
overmaken. Dat moesten we allemaal zelf
regelen, want de automatische incasso was
niet overgedragen.

Na zes maanden heeft de overdracht van
die automatische incasso nog steeds niet
plaatsgevonden. Wij moeten als huurders al
die tijd zelf maar zien hoe we dat met onze
bank regelen. Er wonen hier veel ouderen.
Er is bijvoorbeeld een dame van 92. Ze is
zeer vitaal en sterk, maar kan niet met een
computer omgaan en dus ook niet via die
weg de huur overmaken. Zij gaat nu iedere
maand zelf naar de bank om haar huur te
laten betalen. Gelukkig is er nog een kantoor
van haar bank waar ze naartoe kan.

king en er wordt beloofd dat ze terugbelt. Tot
op heden is dat niet gebeurd. Nu is het wachten op de eindafrekening van de servicekosten over 2019. Daarna zullen we zien welke
vervolgstappen we hierin zullen nemen.
Van de nieuwe beheerder CS Wonen hoorden we in april van dit jaar dat Zorgstroom

Dit is het verhaal over ons gevecht met
Zorgstroom. U begrijpt dat wij ons nog altijd
volslagen genegeerd voelen en onze frustratie
is inmiddels best wel groot. Gelukkig lopen
de afspraken met CS Wonen goed. Als CS
Wonen nu ook de overdracht van de automatische huurbetalingen met Zorgstroom
kan regelen, maakt dat ons nog blijer met
deze nieuwe beheerder. We hopen er goede
afspraken mee te kunnen blijven maken.

Tot slot
Vanaf begin 2019 hoorden we geruchten over
een mogelijke verkoop door Zorgstroom
van ons complex. Als bewonerscommissie
hadden wij recht op inzage van de plannen; we hebben hier dan ook het hele jaar
door om gevraagd. Tot eind vorig jaar hield
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Een vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie Gerbrandylaan,
Henrike van Wincoop
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Huurders in de kou
De urgentie om echt werk te
maken van de betaalbaarheid van
huren ontbreekt bij de coalitiepartijen volledig. We hebben
een tekort van ruim 300 duizend
woningen in Nederland. Dat is
ongeveer de stad Rotterdam aan
woningen. De huizen die er zijn,
zijn voor veel huurders en starters
te duur. Toch blijft het kabinet achterover leunen. Minister Ollongren
legde zelfs een aangenomen motie
in de Eerste Kamer voor huurbevriezing naast zich neer. Dinsdag
2 juni gaat ze daar met de Kamer
over in debat (zie voor het resultaat pag. 11).
De coronacrisis zet de wooncrisis nog eens op scherp. Het
belang van de zekerheid van een
veilig dak boven het hoofd wordt
onderstreept met een recessie
op komst. Bij huurders die hun
inkomen zien dalen, neemt wonen
straks een nog grotere hap uit het
besteedbaar inkomen. Het Nibud
becijferde vorig jaar al dat voor
800 duizend huishoudens de huur
zo hoog is dat andere basisuitgaven niet meer gedaan kunnen
worden.
Onder druk van de in 2013
ingevoerde verhuurderheffing, de
belasting over sociale huurwoningen, halveerde de nieuwbouw bij
corporaties en liepen de huurprijzen de afgelopen jaren hard op.
Corporaties hadden zonder de
heffing gemiddeld bij elke huurder
per maand 70 euro minder huur
hoeven te innen, of hadden ruim
93 duizend woningen extra kunnen bouwen. Maar doordat meer
huishoudens een lager inkomen
krijgen zal de vraag naar betaalbare huur alleen maar oplopen.
Terwijl het aanbod juist afneemt.
In vijf jaar tijd zijn 100 duizend
sociale huurwoningen verdwenen.
Woningen werden verkocht, lekten
weg naar de vrije sector of werden
gesloopt terwijl er veel te weinig is
gebouwd. Dat was beleid.
Ons land bevindt zich midden in

omdat drie van de vier coalitiepartijen wel degelijk inzien dat
de verhuurderheffing een enorme
sta-in-de-weg is voor betaalbaar
wonen. Alleen de VVD blijft heilig
overtuigd in de strijd tegen de
sociale huursector. Het lijkt er
echter wel op dat CDA, ChristenUnie en D66 zich in de houdgreep
laten houden. Waarom dat gebeurt
is niet duidelijk. Wel dat het ten
koste gaat van huurders en woningzoekenden.
Bij de Woonbond komen dagelijkse
vele e-mails en telefoontjes binnen
van huurders die zich enorme zorgen maken over de huurverhoging
die gepland staat voor 1 juli. De
Woonbond roept het kabinet op
om de motie onverkort uit te voeren, de huren te bevriezen en de
corporaties hiervoor te compenseren door de verhuurderheffing te
schrappen. Als ze echt menen dat
we samen door deze crisis heen
moeten komen, is het de hoogste
tijd huurders en woningzoekenden
serieus te nemen en de hand te
reiken. Vooralsnog laat het kabinet
hen in de kou staan.
(Joop, 29 mei 2020)

een wooncrisis en de bouw dreigt
de komende jaren opnieuw stil te
vallen en het kabinet doet maar
geen voorstellen om deze wooncrisis echt het hoofd te bieden.
De coalitie blokkeerde recent
moties om de verhuurderheffing te
schrappen zodat er meer gebouwd
kon worden en de huurstijging kon
worden beperkt. Zelfs een motie
om een succesvolle kortingsregeling te behouden waarbij
corporaties voor investeringen
in nieuwbouw korting kregen op
de verhuurderheffing, haalde het
niet. Een door de Eerste Kamer
aangenomen motie om zittende
huurders te ontzien door de huren
te bevriezen, wordt door de minister gewoonweg niet uitgevoerd.
Verder dan de belofte van ‘maatwerk’ waarbij huurders nergens
aanspraak op kunnen maken maar
afhankelijk zijn van de goede wil
van de verhuurder, komt het niet.
In de praktijk komt dat vooral neer
op betaalregelingen voor huurders
die de huur echt niet meer kunnen
betalen, bij wie de pindakaas al
niet meer op tafel stond. Voor
huurders die, door op de rest van
hun leven te bezuinigen, de huur
wel kunnen blijven overmaken,
ziet de minister geen noodzaak
om in beweging te komen.
De urgentie om echt werk te
maken van de betaalbaarheid van
huren ontbreekt bij de coalitiepartijen volledig. Dat is opmerkelijk,

Ouderen willen
niet verhuizen
Een ruime meerderheid van de
zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op
dit moment geschikt is om in te
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blijven wonen bij gezondheids- of
ouderdomsklachten. Mocht hun
huis in de toekomst (toch) niet
geschikt blijken, dan willen de
meeste senioren de woning liever
aanpassen dan verhuizen.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Belevingen 2019’ van het CBS, dat
onder ruim drieduizend 55-plussers is gehouden. Bewoners
van seniorenwoningen zijn niet
bevraagd omdat hun woningen al
zijn aangepast. Ook ouderen die in
een verpleeg- of verzorgingshuis
wonen, namen niet deel aan het
onderzoek.
Twee op de drie 55-plussers
zeggen dat hun woning op dit
moment (heel) geschikt is om in te
blijven wonen bij gezondheids- of
ouderdomsklachten, dus zonder
het aanbrengen van nieuwe
voorzieningen of aanpassingen.
Ditzelfde geldt voor meer dan driekwart van de 75-plussers. Een op
de drie 55-plussers vindt hun huis
niet toekomstbestendig. Traplopen speelt een grote rol bij het
oordeel over de geschiktheid van
de woning. Ouderen die vanuit
hun woonkamer zonder traplopen
in de keuken, toilet, badkamer en
slaapkamer kunnen komen, zijn
vaker positief (86 procent) dan
leeftijdgenoten met een woning
waar dat niet kan (54 procent).
Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te
zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur
te geven aan het aanpassen van
de woning dan aan verhuizen (35
procent tegen 25 procent). Het
grootste deel (bijna 40 procent)
weet nog niet wat ze in die situatie zouden doen. De traplift is de
meest overwogen aanpassing.
Een op de drie 55-plussers en een
op de zes 75-plussers wil nog
wel verhuizen. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn gezondheids- of ouderdomsklachten (50
procent) en een te grote woning
(ongeveer 40 procent). Zes op de
tien 55-plussers die nog willen
(vervolg op pag. 11)

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE

GEESJE VERSTEEG (65) VOERT AL 15
JAAR ANONIEME EN VERTROUWELIJKE
GESPREKKEN ALS VRIJWILLIGER BIJ DE
LUISTERLIJN.
“Je zorgen delen via chat is voor sommige
mensen laagdrempeliger dan bellen.” Geesje
praat er met mensen die hun verhaal kwijt
willen over onder andere eenzaamheid, huiselijk
geweld, seksueel misbruik of andere dagelijkse
beslommeringen. Telefoongesprekken komen
vaker binnen van mensen die psychiatrische
problemen hebben en buiten de boot vallen. “We
bieden ze een luisterend oor en zetten samen
dingen op een rij waardoor ze de dag weer door
kunnen komen.”
Geesje vertelt: “Mijn eerste man is overleden.
Hij was psychiatrisch patiënt. Daardoor kan ik
heel goed begrijpen wat iemand doormaakt. Mijn
psycholoog heeft me destijds doorverwezen naar
het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn.”

Vijf keer per maand draait Geesje een telefoon- of chatdienst.

“Elk contact heeft iets nieuws, moois of
bijzonders. Daarnaast merk ik dat er zó’n nood is
bij mensen. Het geeft me voldoening dat ik even
met een ander mee mag lopen. Het is heel ﬁjn
om een luisterend oor te kunnen bieden, zonder
oordeel, en de tijd te nemen voor iemand.”

ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER
VRIJWILLIGERSWERK?
Kijk dan eens op
www.welzijnmiddelburg.nl
of neem contact met ons op via
06 - 47 303 950 of
vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl.
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(vervolg pagina 9)

verhuizen hebben een voorkeur
voor een flat of appartement. Ook
seniorenwoningen zijn populair.
Ruim de helft (55 procent) van de
55-plussers met verhuisplannen
en bijna driekwart (73 procent)
van de 75-plussers zou hiervoor
kiezen.
Als zelfstandig wonen niet meer
mogelijk is, voelen weinig 55-plussers ervoor om bij de (schoon)
kinderen te gaan inwonen. Meer
dan 70 procent van de senioren
met kinderen zijn hierover (zeer)
negatief. De houding tegenover
het wonen in een verzorgingshuis
bij verlies van zelfstandigheid is
verdeeld. Ruim een op de drie
55-plussers is hierover (heel) negatief, een kwart is (heel) positief,
en 40 procent is positief noch
negatief.
Wat volgens de Woonbond wellicht
meespeelt in de relatief geringe
verhuisbehoefte is het gebrek aan
geschikte en betaalbare seniorenhuisvesting. Daarom hebben
steeds meer woningcorporaties en
gemeenten stimuleringsregelingen
om ouderen te laten verhuizen naar
aangepaste, vaak kleinere woningen. Dit bevordert de doorstroming
op de woningmarkt.
(Woonbond Nieuws, 9 april 2020)

Eerste Kamer:
toch huurbevriezing
De Eerste Kamer heeft minister
Ollongren opgeroepen om de
eerder aangenomen motie-Kox
alsnog uit te voeren. In die motie
vroeg de Eerste Kamer om dit jaar
geen huurverhoging toe te passen
omdat veel huurders door de coronacrisis in financiële problemen
zitten. Minister Ollongren houdt
vast aan de maximale huurverhoging van 5,1 procent.
Door de coronacrisis is het voor
veel huurders nog moeilijker
geworden om de huur te kunnen
betalen. Op 21 april nam de
Eerste Kamer een motie aan van
senator Tiny Kox (SP), waarin de
minister werd opgeroepen om via
wet of overleg ervoor te zorgen
dat er per 1 juli geen huurverhoging zou zijn. Om verhuurders te
compenseren zou de verhuurderheffing in 2020 kunnen worden
verlaagd. Op 2 juni riep Kox de
minister naar de Eerste Kamer om
uit te leggen waarom dat niet is
uitgevoerd.
Senator Kox betoogde dat sinds
zijn eerste motie de noodzaak
voor huurbevriezing alleen nog
maar duidelijker is geworden. Volgens onderzoek van het KWH zijn

er 360 duizend corporatiehuurders die zich zorgen maken of zij
de huurverhoging wel kunnen
betalen. Onderzoek van het Nibud
laat zien dat 800 duizend mensen
al financieel klem zitten. Zij bezuinigen op allerlei andere zaken om
de huur te kunnen betalen.
De Woonbond herkent deze signalen. Al op 24 maart riepen wij
minister Ollongren op om dit jaar
geen maximale huurverhoging
van 5,1 procent toe te staan. Wij
krijgen heel veel noodkreten van
huurders die woedend zijn dat zij
in deze crisis een maximale huurverhoging op de mat vinden.
Minister Ollongren verdedigde
zich in de Kamer door aan te geven dat ook de verhuurderkoepels
Aedes en IVBN geen algemene
huurbevriezing willen. Huurders
kunnen zich bij hun verhuurder melden als ze in financiële
problemen komen en vragen om
een betalingsregeling. Ollongren
gaf aan dat 0,5 tot 2 procent van
de huurders dit heeft gedaan. Ook
gaf ze aan in augustus te willen
kijken naar de effecten van de
huurverhoging op de betaalbaarheid.
De minister heeft vorige week
ook overlegd met de Woonbond.
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Directeur Zeno Winkels heeft haar
laten weten dat de betalingsregelingen niet voldoende zijn omdat
ze huurders geen zekerheid
geven. Het is geen wettelijk recht,
maar een gunst van de verhuurder. In een opiniestuk op Joop.nl
(zie pagina 9) heeft Winkels het
standpunt van de Woonbond uitgelegd. Minister Ollongren is wel
gevoelig voor dit argument. Tegen
de Eerste Kamer zei ze dat ze met
de huurcommissie een meldpunt
ontwikkelt waar huurders die zijn
afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden. Het
is niet duidelijk welke actie er
vervolgens wordt ondernomen.
De meerderheid van de Eerste Kamer was van mening dat minister
Ollongren de motie van Kox niet
goed had uitgevoerd. Alleen VVD
en D66 verdedigden het beleid
van de minister, maar moesten
toegeven dat de regering een
oproep van het parlement niet
zomaar mag negeren. Er is een
nieuwe motie ingediend waarin
de regering wordt opgeroepen
om de eerdere motie alsnog uit
te voeren. Hier wordt volgende
week over gestemd.
(Woonbond Nieuws, 3 juni 2020)
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