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#OVER ONZE GRENZEN HEEN
W is het magazine voor samenwerkingspartners van Woonbedrijf. De
essentie van samenwerking is voor elkaars kwaliteiten openstaan en de
krachten bundelen, omdat je hetzelfde doel hebt. Daarvoor moet je over je
eigen grenzen durven kijken. Dat is de rode draad in deze W.
Wij zijn een klantgestuurde organisatie met een
gebiedsgerichte werkwijze. Op dit fundament bouwen
we, vaak letterlijk, aan betaalbaar wonen voor onze
klanten. Ons koersplan geeft richting aan onze ambities
en bij het bepalen van onze vernieuwde koers gaan we
verder dan we gewend zijn. Grenzen, of in dit geval
organisatiekaders, gelden even niet. Ingrid de Boer en
Wilbert van Bakel lichten op pagina 4 toe welke ‘reis’ ze
dit jaar samen met de partners in de buurten maken om
de vernieuwde koers in kaart te brengen.

Het bundelen van elkaars krachten geeft ook impulsen
aan onze duurzaamheidsambities. We werken
succesvol samen met vooruitstrevende leveranciers,
met onderzoeksinstituten, andere woningcorporaties
en gemeente Eindhoven. Alles is erop gericht om meer
snelheid te maken met de verduurzaming van stad
en regio. Met mooie resultaten, zoals u kunt lezen op
pagina 10.

Redactie W
We kijken ook over de grenzen van ons werkgebied
om het aantal betaalbare huurwoningen in de
regio te vergroten. In Helmond staan meerdere
nieuwbouwplannen op stapel. Over de huurwoningen
met een hogere huurprijs is veel discussie ontstaan,
wat blijkt uit de scheiding DAEB / niet-DAEB die op
1 januari 2018 inging. Paul Tholenaars uit zijn zorgen
daarover op pagina 8.

#NIEUWS
SPACE-S genomineerd voor
Beste Gebouw van het Jaar 2018
Woonbedrijf is enorm trots op de nominatie van
SPACE-S voor Beste Gebouw van het Jaar 2018. De
Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
(BNA) reikt deze landelijke architectuurprijs jaarlijks
uit aan het gebouw met de meeste meerwaarde voor
opdrachtgever en samenleving.

Woningcorporaties pakken samen
vraagstukken over wonen aan
De dertien woningcorporaties*) die werken in de
Metropoolregio Eindhoven (MRE), hebben samen de
toekomst verkend en de belangrijkste thema’s voor
wonen benoemd. Dit is opgetekend in het manifest
‘Toekomstvast Wonen’ en dat is uitgereikt aan alle
fracties van de partijen in 21 gemeenten van de MRE.
Het is een oproep om tijdens de coalitiebesprekingen
aandacht te geven in het coalitie- en collegeakkoord en
daarna met de corporaties het gesprek aan te gaan.
Wonen is meer dan een dak boven het hoofd. Het gaat
ook om vaak complexe vraagstukken die de
woningcorporaties niet alleen kunnen aanpakken.
Dat willen ze graag doen met gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen en andere samenwerkingspartners.
Ingrid de Boer: “We kijken over gemeentegrenzen
heen en willen de komende jaren intensief gaan
samenwerken met gemeenten en andere partijen.
Zo maken we het mogelijk dat onze klanten in de
toekomst prettig en betaalbaar in onze regio kunnen
blijven wonen.”
*) Bergopwaarts, Compaen, Goed Wonen Gemert, Helpt Elkander, Sint
Trudo, ‘thuis, Volksbelang, woCom, Woningbelang, Woonbedrijf,

Op 18 mei maakt BNA de winnaars bekend.

Wooninc., Woonpartners en De Zaligheden
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SPACE-S is genomineerd in de categorie Leefbaarheid
& Sociale cohesie. Dat past heel goed, want
toekomstige bewoners stonden vanaf het begin aan
de tekentafel. Naast de vakjuryprijs kan iedereen
stemmen op de publieksprijs. Stemmen kan tot
1 mei a.s. op https://www.gebouwvanhetjaar.nl/
publieksprijs-2018/

Susan Steenbakkers
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in beweging
TEKST: MARTIJN VAN DER VEN - BEELD: RAOUL HOLLANTS

VERNIEUWDE KOERS WOONBEDRIJF IS NOG EEN BLANCO PAGINA
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COMPLEXE
VRAAGSTUKKEN
VRAGEN OM EEN
ANDERE MANIER
VAN KIJKEN
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#WOONBEDRIJF

Woonbedrijf werkt aan een vernieuwde koers. De manier
waarop het directieteam de totstandkoming van de koers
aanpakt, mag ook vernieuwend worden genoemd. Ingrid de
Boer, bestuurder van Woonbedrijf, en secretaris van het
bestuur Wilbert van Bakel lichten toe.

Evaluatie
INGRID

DE BOER

“ER IS NATUURLIJK WEL EEN
RODE DRAAD IN ONS DENKEN
EN DOEN ALS WOONBEDRIJF”

LEES VERDER
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Het huidige koersplan is opgesteld voor de periode
2015 tot 2018. Ondertussen gebeurt er veel in de
wereld om ons heen: veranderende wetgeving,
bezuinigingen op het sociaal domein, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Boer:
“De vraagstukken die we elke dag in onze buurten
tegenkomen, worden steeds complexer. Dit vraagt
om meer samenwerking met onze partners in de
buurten, zoals gemeente, politie, andere woningcorporaties, WIJeindhoven, NEOS en GGzE. Maar
het is ook belangrijk om onze klant, de huurder in
die buurten, te horen.” Van Bakel vult aan: “De
komende tijd gaan we onbevooroordeeld luisteren
naar onze huurders. Naar hun verhalen en naar wat
hen écht beweegt. Dat doen we samen met de
genoemde partners. Het wordt geen eenmalige
brainstorm, maar een intensieve reis.
En we stellen ons kwetsbaar op, want we gaan
letterlijk bij huurders op de koffie. Innovatiestrateeg professor Ad van Berlo, oprichter van
VanBerlo, begeleidt ons bij dit proces van
‘Design Thinking’.”

Het afgelopen jaar hield het directieteam van
Woonbedrijf het koersplan kritisch tegen het licht.
Een van de thema’s uit dat plan, ‘wonen wordt
leven’, verwijst naar levensgebeurtenissen van
huurders. De Boer: “We kwamen tijdens onze
tussentijdse evaluatie tot de conclusie dat onze
organisatie nog niet klaar is om naadloos in te
spelen op levensgebeurtenissen als
gezinsuitbreiding of een echtscheiding. Die
klantinformatie hebben we gewoonweg niet. Dus
daar gaan we nog niet op inzetten”. Van Bakel legt
uit: ‘’Het thema ‘duurzaamheid’ willen we in dit
koersplan nóg meer aandacht geven. Daarnaast is
de Woningwet verder aangescherpt en heeft
bijvoorbeeld passend toewijzen zijn weerslag op
ons beleid.” De vernieuwde koers is volgens
De Boer in deze fase nog een blanco pagina.
“Maar er is natuurlijk wel een rode draad in ons
denken en doen als Woonbedrijf”, reageert
De Boer. “Klantgestuurd werken zit in ons DNA,
net als onze gebiedsgerichte werkwijze.”
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PIJLERS HUIDIGE KOERS
AD VAN BERLO

In het huidige koersplan van Woonbedrijf zijn vier
koersdoelen geformuleerd:

1. WONEN WORDT LEVEN

Mee op reis
Een van de samenwerkingspartners is Albert van
de Wetering, sectorhoofd/districtchef Politie
Oost-Brabant. Hij pleit voor een nauwe
samenwerking in de buurten. Van de Wetering:
“Voor ons is de samenwerking met
woningcorporaties en de andere partners
essentieel om de leefbaarheid en veiligheid in de
buurten op orde te houden. We willen elkaar snel
kunnen vinden als dat nodig is.” De Eindhovense
wethouder Renate Richters (zorg, welzijn en
armoedebestrijding) gaat mee ‘op reis’: “Ik vind
het belangrijk dat we met elkaar een agenda
hebben over hoe je het prettig wonen en leefbaar
houdt in de buurten. Iedereen weet dat kwetsbare
doelgroepen, zoals ouderen of mensen met
beperkingen, langer in die buurten moeten blijven
wonen. Laten we beginnen met echt te luisteren
naar hen.”

Niet onze woningen, maar het leven van onze klanten
bepaalt ons werk. We willen onze dienstverlening
slimmer en efficiënter inrichten, zodat we elke klant
zijn eigen “woonarrangement” kunnen laten
samenstellen.

2. IN EEN BUURT DIE BIJ JE PAST
We willen weten welke kenmerken van een buurt de
doorslag geven bij de keuze van onze klanten. Zo
kunnen we beter bepalen wat we in een buurt moeten
veranderen, verbeteren of juist behouden.

3. NU EN IN DE TOEKOMST
We hanteren de principes van The Natural Step. Ons
vermogen zetten we in voor betaalbaarheid,
beschikbaarheid en kwaliteit. We zorgen ervoor dat
twee derde van onze woningen betaalbaar blijft, met
een maximale huurprijs van € 550.

4. GEFACILITEERD DOOR WOONBEDRIJF

“HET IS NOG NIET ZO
GEMAKKELIJK OM TE
ACHTERHALEN WAT ER BIJ
ONZE HUURDERS ONDER DE
OPPERVLAKTE ZIT”

We kunnen grote sprongen maken door te
experimenteren en te leren. Onze kennis en
ervaringen gaan we breder en slimmer delen.

HOE WERKT DESIGN THINKING?
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Niet afhaken
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De vernieuwde koers zal begin 2019 klaar zijn. Die
is straks gebaseerd op de resultaten van de
tussentijdse evaluatie, big data-analyses en
vernieuwende inzichten van de wetenschap. Maar
vooral op de gesprekken met bewoners van
Woonbedrijf. Luisteren naar de buurtbewoners
klinkt eigenlijk zo logisch dat het bijna raar is dat
het niet eerder gebeurde. De Boer: “Managers en
bestuurders hebben heus wel gesprekken met
klanten, maar die zijn altijd met een doel. We
luisteren vaak als professionals met onze eigen
organisatiekaders. De kunst is om er een
onderzoekend gesprek van te maken dat begint
met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’. Het is nog niet
zo gemakkelijk om vervolgens te achterhalen wat
er onder de oppervlakte zit. De methode van
‘Design Thinking’ gaat ons daarbij helpen.”

‘Design Thinking’ is een andere manier van werken en
geschikt voor het aanpakken van complexe vraagstukken
waarbij meerdere partijen betrokken zijn met
uiteenlopende belangen. Ad van Berlo: “Alleen een
nieuwe blik op het probleem kan leiden tot nieuwe
oplossingen.” Kenmerken van het proces van ‘Design
Thinking’ zijn dat de mensen uit de organisaties direct zelf
aan de slag gaan en hun kennis zelf overbrengen. Ook
wordt er gewerkt met korte iteraties en worden afspraken
en resultaten zo veel mogelijk visueel gemaakt.

Hoe er dat in de praktijk uitziet? Op 22 februari
vond een Buurten met-sessie plaats onder leiding
van Ad van Berlo met 30 samenwerkingspartners.
Lees hun ervaringen en volg hun reis door de
buurten van Woonbedrijf op
http://wspecial.wplatform.nl/update1.

gastcolumn

#WOONBEDRIJF

De weg van
samenwerken
BEELD: WATERSCHAP DE DOMMEL

Water stroomt altijd en zoekt zijn eigen weg.
Door zwaartekracht gedreven. Soms kiest
het water een snelle weg en soms kronkelt en
draait het meanderend door het landschap.
En in het stedelijk gebied is het water vaak
niet eens meer zichtbaar. Het zit dan onder
de grond of is weggestopt achter muren en
gebouwen. De laatste jaren zien we echter
een positieve ontwikkeling. Het water is weer
van een betere kwaliteit en het mag weer
gezien en beleefd worden. Dat biedt kansen.

Woonbedrijf en Waterschap De Dommel hebben
elkaar niet zomaar via het waterspoor leren kennen.
Het was verrassend genoeg door het project
Stroompunt en de Aquatheek vanuit de Design
Academy Eindhoven dat ons samenbracht. Samen
gingen we letterlijk de wijk in om met bewoners te
praten over water in de stad.

Het duurzaamheidsbeleid van Woonbedrijf is ook
voor het water in de stad een stap in de goede
richting. Ik zou willen vragen of Woonbedrijf bij al
haar investeringen de vraag stelt hoe ze de
woningen water- en energieneutraal kan maken en
dit dan meeneemt in haar aanbestedingen. Daarin
kunnen we elkaar met kennis en kunde helpen.
Alleen naar de eigen opgave kijken is soms logisch,
maar door juist verder te kijken kunnen we
gezamenlijk opgaven verbinden. Waterschap De
Dommel heeft een programma Leven-de-Dommel
opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in
juni 2016. Daarin is opgenomen om de zogenaamde
sponswerking van het stedelijk gebied te herstellen.
Dit kan door de weg te kiezen van samenwerking.
Door samen te stromen!
Peter Glas
Watergraaf van Waterschap De Dommel
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We bleken meer gemeen te hebben dan je op het
eerste gezicht zou denken. Woonbedrijf heeft
diverse verduurzamingsopgaven. En natuurlijk heeft
het waterschap duurzaamheidsopgaven.
Bijvoorbeeld door de stad groener te maken, krijg je
verkoeling door water en bomen. Dit is een mooie
uitdaging voor het waterschap en Woonbedrijf.

PETER GLAS
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interview

#WOONBEDRIJF

GEVOLGEN VOOR HUURDERS WONINGEN
NIET-DAEB-WONINGEN ONDUIDELIJK

Meer betalen voor
hetzelfde huis?
Moeilijk verhaal!
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TEKST: MARTIJN VAN DER VEN - BEELD: FREEKJE GROENEMANS
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Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties hun betaalbare
huurwoningen en duurdere huurwoningen scheiden. Dit lijkt een
maatregel zonder grote gevolgen voor de huurders, maar directeur
Wonen Paul Tholenaars is daar niet zo zeker van. Bovendien is het de
zoveelste maatregel die de speelruimte van woningcorporaties
inperkt. Tholenaars: “Als we de definities en grenzen blijven bijstellen
en als elke regering hierover weer een ander besluit neemt, dan wordt
het lastig toekomstgericht beleid te voeren.”

#WOONBEDRIJF
Beetje niet-DAEB

DAEB of niet-DAEB
Elke woningcorporatie heeft twee soorten
woningbezit: DAEB en niet-DAEB. De afkorting
DAEB staat voor Diensten van Algemeen
Economisch Belang. Daarmee wordt bedoeld de
woningen onder de huurtoeslaggrens van
€ 710,68. Alle woningen boven die grens zijn
niet-DAEB. Woonbedrijf heeft een kleine 1500
woningen aangewezen als niet-DAEB, ongeveer
4,5% van ons totale woningbezit. De voorwaarden
om niet-DAEB-woningen te exploiteren zijn sinds 1
januari strenger geworden, want
woningcorporaties mogen niet oneigenlijk
concurreren met commerciële verhuurpartijen.
Tholenaars: “Europa kijkt met een vergrootglas
naar ongeoorloofde staatssteun. Daar kun je je in
het geval van bijvoorbeeld AirFrance wat bij
voorstellen, want onze overheid steunt KLM niet
en dus is er oneerlijke concurrentie. Er is ook
gekeken naar de woningmarkt. En dan vallen
woningcorporaties op, omdat hun sociale
huurwoningen staatssteun zouden krijgen.
De steun bestaat eruit dat woningcorporaties
dankzij een systeem van borgstellingen tegen
voordeligere condities financiële leningen kunnen
afsluiten ten opzichte van private partijen.
Dat voordeel is niet geoorloofd, tenzij het een
groter doel dient: het huisvesten van mensen met
een laag inkomen. En dan kom je bij een Dienst
van Algemeen Economisch Belang.”

Het verplicht scheiden van DAEB en niet-DAEB
levert extra administratieve rompslomp en extra
kosten op, maar daar hoeven de huurders van
de 1500 huurwoningen niets van te merken.
“Dat klopt, op 2 januari merkten ze niets. Maar
ik denk dat als we in 2025 zijn, al die mensen
de consequenties voelen”, zegt Tholenaars.
“Ze zijn meer gaan betalen voor hetzelfde
huis, bij dezelfde verhuurder. Fors meer als het
aan de Autoriteit woningcorporaties ligt, want
Woonbedrijf wordt geacht het niet-DAEB-bezit
te behandelen als een private verhuurder, met
de jaarlijkse marktconforme huurverhogingen
die daarbij horen. Mijn stelling is dat niet-DAEBwoningen in beginsel sociale huurwoningen zijn
die straks alleen maar duurder worden. En het
wordt nog ingewikkelder, want we bezitten ook
woongebouwen die ‘een beetje DAEB en een
beetje niet-DAEB’ zijn. Als we meer onderscheid
moeten gaan maken tussen die twee, gaat het
heel erg wringen.”

RS

PAUL THOLENAA

Landelijke stilte

Woningcorporaties ontvangen volgens Europa dus
overheidssteun die private projectontwikkelaars
en bouwers niet ontvangen. Dat lijkt inderdaad
onrechtvaardig. De maatregel om DAEB en
niet-DAEB te scheiden, om vervolgens een veel
hoger marktconform rendement te laten gelden
voor de niet-DAEB-woningen, klinkt dan best
logisch. Tholenaars vindt van niet: “Er is helemaal
geen staatssteun, want het rentevoordeel op
goedkopere leningen valt compleet weg tegen de
extra belastingen die we als woningcorporaties
betalen. Bovendien horen we dat er op dit
moment gemeenten zijn die particuliere
verhuurders willen steunen bij de bouw van
middeldure huurwoningen, door bijvoorbeeld
bijzondere grondprijzen af te spreken. Dus we
hadden staatssteun en niet-staatssteun en nu
wordt een deel wat niet-staatssteun heeft
geholpen? Dit is inconsequent handelen.”

Woningcorporaties hebben allemaal te maken
met dezelfde wetgeving, maar gaan niet op
dezelfde manier om met DAEB en niet-DAEB.
Tholenaars: “Woonbedrijf heeft gekozen voor
administratief scheiden, maar we blijven gewoon
doen alsof het woningen van de corporatie
zijn. Er zijn ook collega-corporaties die nieuwe
ondernemingen hebben opgericht en zich
daarin gaan gedragen als private verhuurders.
Je zou in elk geval verwachten dat iedereen zich
druk maakt over de toekomstonzekerheid en
financiële gevolgen voor huurders. Dus de stilte
die nu landelijk is uitgebroken, voelt niet goed.
Zeker niet als je beseft dat het in Nederland over
ongeveer zeventigduizend woningen gaat.”

LEES REACTIES OP WPLATFORM.NL
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Inconsequent handelen
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reportage
TEKST: MICHIEL DE BOER

Samen
sneller
verduurzamen
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Groeiend aandeel zonnestroom
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Duurzaam denken en handelen zit inmiddels al jaren in het DNA
van Woonbedrijf; Gewoon Doen! is daarbij het motto. Temeer
omdat duurzame oplossingen, als je ze slim uitvoert, helemaal niet
ten koste hoeven gaan van de betaalbaarheid. De komende jaren zal
Woonbedrijf flinke stappen blijven zetten op dit gebied. Zo staan er
voor dit jaar 3.000 labelstappen op het programma (dat betekent dat
Woonbedrijf de bestaande woningvoorraad 3.000 energielabels
zuiniger maakt). Woonbedrijf werkt aan haar milieuambities door
een keur aan activiteiten en maatregelen. En in toenemende mate
door samenwerking buiten de grenzen van de eigen organisatie.
Met vooruitstrevende leveranciers, onderzoeksinstituten, andere
woningcorporaties en gemeente Eindhoven. Alles is erop gericht
om meer snelheid te maken met de verduurzaming van stad en
regio. Hier volgt een overzicht.

Duurzaamheidsmanifest
Op 18 februari 2018 presenteerde Woonbedrijf,
samen met de woningcorporaties Sint Trudo,
Wooninc. en ’thuis, gemeente Eindhoven en
huurdersvertegenwoordiging PEK (Platform
Eindhovense Klantenraden) het
Duurzaamheidsmanifest ‘Gewoon Doen!’.

Circulair slopen
Steeds meer en steeds completer werkt
Woonbedrijf met circulair slopen. Dat betekent dat
er geen waardevolle grondstoffen verloren gaan
van de gesloopte woningen en materialen
maximaal worden hergebruikt.

Eindhoven loopt in Nederland voorop in de
duurzaamheidsambities. Met het manifest roepen
de partners Den Haag op om blokkades in de vorm
van onduidelijke wet- en regelgeving, weg te
nemen. Zo zal er meer ruimte voor investering,
onderzoek, innovatie en samenwerking ontstaan
waarmee de duurzaamheidsambities veel sneller
gerealiseerd kunnen worden. Eindhoven als
proeftuin op het gebied van duurzaamheid:
Gewoon Doen!

MATERIA

LEN UIT SL

OOP WOR

DEN OPNI

In de wijk Tivoli bijvoorbeeld maken 50 verouderde
woningen plaats voor nieuwbouw. De vrijkomende
materialen krijgen een tweede leven. Zo worden
de dakpannen hergebruikt of dienen ze als
grondstof voor nieuwe dakpannen. De aluminium
kozijnen worden gedeeltelijk hergebruikt. Het
puin vormt de basis voor bouwwegen en de
toekomstige bestrating. Houten planken en balken
uit de woningen krijgen een nieuwe bestemming
als vloer.

EUW GEBR

UIKT

Verantwoorde nieuwbouw: Havenhof
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Woonbedrijf ontwikkelde de voormalige
bedrijfslocatie aan de Vestdijk tot een mooi en
levendig stukje binnenstad. Havenhof heeft
verschillende woningtypen: 38 stadswoningen
(beneden- en bovenwoningen) en 56
studentenwoningen (zelfstandige studio’s en
onzelfstandige kamers) rond een gezamenlijk hof
dat de bewoners samen gaan inrichten. Het
gebouw heeft zonnepanelen op het dak en de
verwarming en warmwatervoorziening zijn deels
elektrisch. Het platte dak heeft een
sedumbegroeiing. Dit groene dak isoleert beter,
voert regenwater trager af en trekt vlinders en
bijen aan.

LEES VERDER
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reportage

Slimme stroomopslag
Samen met iWell doet Woonbedrijf een proef voor
slimme stroomopslag. Aan de zonnepanelen van
een appartementengebouw aan de Kardinaal de
Jongweg is een speciale iWell batterij gekoppeld.
De zonnepanelen voorzien de algemene
voorzieningen zoals de lift van stroom. De batterij
slaat de zonne-energie op en zo blijft de zelf
opgewekte stroom beschikbaar. Ook als de zon
niet schijnt. Dit helpt de woonkosten van huurders
te verlagen en tegelijkertijd de stroomvoorziening
te verduurzamen. Dankzij de koppeling van de
batterij blijft 95% van alle opgewekte
zonnestroom binnen het pand. Dit levert een
jaarlijkse besparing op van € 40 per huishouden.
Bovendien reduceert het systeem de CO2 -uitstoot
met 1.300 kg per jaar. Het komende jaar evalueren
Woonbedrijf en iWell het systeem. Als de proef
slaagt kijkt Woonbedrijf of deze toepassing ook
geschikt is voor de ongeveer 90 andere
appartementengebouwen die zij verhuurt.

#

EN WAT
VINDT HIJ?
Leo van de Kerkhof, bewoner

‘’Ik ben dankbaar voor deze mooie
voorziening. Dit zal ons zeker schelen in
de energiekosten. Maar de duurzaamheid
vind ik veel belangrijker dan het geld dat we ermee
besparen. Je hoort regelmatig over opwarming van de aarde
en verandering van het klimaat. Dat baart me zorgen. Het is
heel fijn dat we ook daar nu een steentje aan kunnen
bijdragen.”

Groeiend aandeel zonnestroom
Zelf je stroom opwekken is de toekomst. Het is
energievriendelijk en levert een grote bijdrage aan
de reductie van CO2-uitstoot. In 2016 is
Woonbedrijf het toepassen van zonnepanelen op
de bestaande woningvoorraad gaan verkennen
via diverse experimenten.
Inmiddels zijn er bijna 300 woningen met
zonnepanelen. Dat aandeel gaat Woonbedrijf het
komende jaar sterk uitbreiden.
In 2018 zullen ongeveer 800 extra woningen van
zonnepanelen worden voorzien. Woonbedrijf
heeft het zo ingericht dat huurders individueel
voor zonnepanelen kunnen kiezen (het is dus niet
nodig om met een heel huizenblok deel te nemen).
Ingrid van Gijzel, districtsmanager en beleidsmatig
betrokken bij de introductie van zonnepanelen
aan huurders: “We zijn dit programma gestart
samen met woningcorporatie ’thuis. We trokken
samen op bij de verkenning: Hoe ziet dat product
eruit? Hoe kijkt onze klant ernaar? Hoe bieden we
het aan? En nu werken we met dezelfde
leverancier, doen de inkoop samen en hanteren
hetzelfde aanbod naar onze huurders. In 2017 zijn
we gaan aanbieden. Dat ging uitstekend. Met
relatief weinig inspanningen, bereikten we al snel
een deelname van zo’n 20%. Dit jaar gaan we dat
verder uitbouwen. Door samen te werken kunnen
we de taken verdelen en voor de huurder een
aantrekkelijk aanbod neerzetten. Het is leuk om te
zien dat nu ook corporatie Woningbelang uit
Valkenswaard is aangehaakt.”
Linda Tuijt, senior adviseur Vastgoed: “We delen de
ambitie met gemeente Eindhoven en werken toe
naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.
Zonne-energie speelt daarin een belangrijke rol.
Zo zijn 800 woningen met zonnepanelen goed
voor 700 energielabelstappen. De bestaande bouw
upgraden is een fikse opgave. Feitelijk moet je heel
je vastgoed onder de loep nemen: welke woningen
zijn 2050-proof en wat moet je doen om daar te
komen? Door samen te werken met onze collegawoningcorporaties kunnen we veel grotere
stappen maken.”

Duurzaam verwarmen
In de wijk Woenselse Heide reageerde een groot aantal bewoners
enthousiast op de vraag om een proef te doen met duurzame
verwarming. In 42 woningen zijn de traditionele CV-ketels
vervangen door duurzame HR-ketels in combinatie met een
warmtepomp. De ketel zorgt voor het warme water en de
warmtepomp handelt de veel grotere vraag naar verwarming af.
Woonbedrijf test vier verschillende opstellingen. Als de resultaten
goed zijn, kunnen meer bewoners van Woenselse Heide
gebruikmaken van deze oplossing.

#

EN WAT
VINDEN ZIJ?
Ayman Sharawi, bewoner

“Ik ben meer dan blij. Het is echt
comfortabeler in mijn huis en ik ben er trots
op dat ik nu minder energie verbruik.
Sterker nog: het heeft me geïnspireerd om zelf meer stappen
te zetten. In de toekomst wil ik ook zonnepanelen, zodat ik
100% van mijn energie duurzaam kan opwekken.”

Luc Severijnen, directeur-bestuurder
Woonstichting ’thuis

* Ook Woonbedrijf was genomineerd in de categorie ‘meest
duurzame woningcorporatie’.

Woonbedrijf werkt op het gebied van
duurzaamheid - net als gemeente Eindhoven
en Woonstichting ’thuis - met de methode
The Natural Step (oftewel TNS; lees meer op:
https://thenaturalstep.nl/). Uit de TNSmethode destilleerde Woonbedrijf vier
thema’s waarop zij werkt aan duurzaamheid:

1. Duurzame energie
2. Gesloten kringlopen
3. Natuurlijke stad
4. Collectief bewustzijn
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“Bij ’thuis zetten we ons in voor een wereld
waar mensen duurzaam kunnen
samenleven en wonen. Dat doen we samen
met onze huurders, gemeenten en partners zoals
Woonbedrijf. We zijn er namelijk van overtuigd dat je een
duurzame en inclusieve samenleving niet in je eentje kunt
bereiken. De bundeling van kennis en inkoopkracht in het
gezamenlijke zonnepanelenproject van Woonbedrijf en
’thuis is een goed voorbeeld van: samen verder komen. ’thuis
is er trots op dat we onlangs de prijs ‘meest duurzame
corporatie’ wonnen*. Dat is onder andere te danken aan de
keuze die we - net als Woonbedrijf - hebben gemaakt om te
gaan denken en werken vanuit de filosofie The Natural Step.
Ik ben dus erg blij met een duurzame collega als Woonbedrijf
waardoor we, in de stad en regio, onze
duurzaamheidsambities nog beter kunnen realiseren.”

THE NATURAL STEP
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reportage
WOONBEDRIJF BREIDT UIT IN HELMOND

Kansen voor
betaalbaar wonen
in H e lm o n d
Deze W staat in het teken van over grenzen kijken. Dat doen wij onder andere
door samenwerken, investeren en bouwen op locaties buiten ons werkgebied,
namelijk in Helmond. In Helmond is sprake van een stedelijke opgave die goed
past bij Woonbedrijf. In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend
met woningcorporatie Volksbelang over het overnemen van drie nieuwbouwprojecten (Heistraat, Oostende en Paulus Potterlaan). Van Laurentius nam
Woonbedrijf 76 appartementen over. Ook gaat de bouw van 108 betaalbare
huurappartementen op Suytkade van start.
TEKST: MARTIJN VAN DER VEN BEELD: MARIO COOLEN EN LAURENTIUS

HEISTRAAT
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In Helmond is een grote vraag naar betaalbaar
wonen in het centrum, met winkels en
voorzieningen in de directe omgeving. Daarom
startte Woonbedrijf op 19 maart 2018 met
de bouw van 52 betaalbare huurwoningen in
de binnenstad. Het project Heistraat wordt
gerealiseerd op de plek waar voorheen de
muziekhandel van Arie Willems gevestigd was.
Het gaat in totaal om:
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•
•
•
•

6 appartementen voor starters
3 bovenwoningen
3 seniorenwoningen
40 woningen voor gezinnen

De woningen zijn verdeeld over vier blokken
(Arie Willemshof, Heistraat, Blinkertsestraat en
verderop in de Heistraat). Voor alle woningen is
huurtoeslag mogelijk.

Wethouder Frans Stienen,
mevrouw Willems en Ingrid de Boer

#WOONBEDRIJF

SUYTKADE
Woonbedrijf gaat 108 huurappartementen bouwen
op Suytkade voor één- en tweepersoonshuishoudens.
De huurprijs ligt tussen € 570,00 en € 625,00,
dus huurtoeslag is mogelijk. Uitgangspunt is
appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Naar
verwachting kan de bouw in het 2e kwartaal van 2019
starten en zijn de woningen medio 2020 gereed.
Het gaat om woongebouwen met vijf woonlagen:
• 32 appartementen op de hoek van
de Hoogeindsestraat/Kanaalboulevard;
• 38 appartementen op de hoek
van de Suytboulevard/Frontonstraat;
• 38 appartementen op de hoek
van de Kanaalboulevard/Timpaanstraat.
Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur Vastgoed:
“Woonbedrijf is blij dat ze een bijdrage kan leveren
aan de voltooiing van Suytkade. Nu kunnen er ook
mensen met een smalle beurs gaan wonen.”

OOSTENDE
Vlakbij de Julianabrug, op de hoek van Oostende en
de Kanaaldijk, gaat Woonbedrijf circa 50 betaalbare
huurappartementen bouwen. De bouwplannen
van project Ons Oostende zijn nog niet klaar, want
Woonbedrijf wil eerst weten wie hier zou willen
wonen en hoe. Daarom nodigden we toekomstige
bewoners uit om samen het plan te maken voor deze
woonplek. Sommige kaders staan al vast: we willen
betaalbare huurwoningen bouwen en de kwaliteit
van het groen en het water behouden. Daarnaast
moeten we voldoen aan wettelijke normen, zoals het
bouwbesluit, parkeernormen en geluidsbelasting.

PAULUS POTTERSTRAAT

Schets van de nieuwe appartementen op Suytkade

#

EN WAT
VINDT ZIJ?
Annie Vriens-Spoormakers, bewoner
Dortmunderkade Helmond

“Op deze hoek wil ik wonen, zei
mijn man”

AMERLINGEN
In december 2017 nam Woonbedrijf 76 woningen
aan de Dortmunderkade in Helmond (waterburcht
Amerlingen) over van woningcorporatie Laurentius.
De woningen zijn in verhuurde staat aan Woonbedrijf
overgedragen. De huurders hielden dezelfde
huurovereenkomst met de daarbij horende rechten
en plichten, maar hun huurprijs ging in sommige
gevallen (afhankelijk van het inkomen en huurprijs)
naar beneden. Paul Tholenaars, directeur Wonen:
“Woonbedrijf staat voor goed en betaalbaar wonen in
een prettige buurt en wil dit ook in Helmond bieden.”
VOORJAAR 2018 | WPLATFORM.NL

“Ik weet nog heel goed dat mijn man en ik in het gebouw
kwamen kijken. Op deze hoek wil ik wonen, zei hij. We
waren meteen verkocht. Dat was zes jaar geleden. Sinds
Woonbedrijf de woningen verhuurt, is het een stuk
netter geworden. En ik ben ook nog eens minder gaan
betalen. Of ik hier nog weg wil? Ik ben overal geweest,
maar altijd weer met plezier teruggekeerd naar
Helmond. Mijn hele leven is hier: ik sport hier, winkel hier
en ga hier op stap.”

In Helmond Noord wil Woonbedrijf 20 seniorenwoningen gaan bouwen en 11 appartementen voor
starters. We zijn nog bezig om deze plannen verder uit
te werken. W houdt u graag op de hoogte over deze
ontwikkeling.
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samenspel

TEKST: HETTY VAN ROOIJ
OVER HELIKOPTERVIEW,
BEELD: FREEKJE GROENEMANS
SLIMME TREINTJES
EN VERTROUWEN

VOORJAAR 2018 | WPLATFORM.NL

HET NIEUWE
SAMENWERKEN
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De wereld van de bouw en vastgoedbeheer verandert snel en sterk.
De alsmaar toenemende complexiteit en versnippering van
disciplines leidde het afgelopen decennium nogal eens tot negatieve
tendensen zoals budgetoverschrijdingen, verschoven planningen en
ellenlange contractdiscussies. Inmiddels waait er een nieuwe geest
door de bouw. Een geest van openheid, procesverbetering, innovatie
en samenwerken. Woonbedrijf-collega’s Daisy Oliemeulen, Fred
Schmal en Jorg van Waas spreken met elkaar over Het Nieuwe
Samenwerken en het opdrachtgeverschap dat daarbij hoort.
TEKST: MICHIEL DE BOER - BEELD: RAOUL HOLLANTS

#WOONBEDRIJF
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FRED SCHMAL:
“DE GEDACHTE IS:
KUNNEN WE DOOR
EERDER EN BETER
SAMENWERKEN
KOMEN TOT SLIMMERE
OPLOSSINGEN”

D

Mindset

Slim opdrachtgeverschap

Jorg van Waas, vastgoedontwikkelaar: “De mindset
waarop we nu met elkaar omgaan is in de crisis
ontstaan. Veel bouwbedrijven begrepen dat er een
andere manier van werken nodig was om het hoofd
boven water te houden. En die mindset is gelukkig
niet meer verdwenen. Ook voor ons zijn er
aanwijzingen geweest dat het anders moest. Zo
werden we nogal eens geconfronteerd met hogere
kosten dan verwacht. En juist nu komt er een enorme
berg werk op ons af. We hebben de afgelopen jaren
ons vooroorlogs bezit op orde gebracht en nu staan
we voor de renovatie van onze naoorlogse
woningvoorraad. Daarbij hebben we stevige
duurzaamheidsambities. Dat is een enorme taak en
die kunnen we alleen maar te lijf gaan, door anders te
gaan werken.”Fred Schmal, senior inkoper: “Het gaat
om de beheersbaarheid van de opgaves. We willen
met elkaar de goede dingen doen, zodat het
betaalbaar blijft, dat de huurderswensen worden
vertaald in de juiste kwaliteit en dat we na oplevering
efficiënt kunnen beheren. Dat spel willen we op een
steeds hoger niveau spelen. En dan komt
samenwerking om de hoek kijken. Intern en extern
met je leveranciers. We bundelen zo veel mogelijk
kennis om daar slimme dingen uit te halen.”

Daisy Oliemeulen, manager Vastgoed: “Het
opknappen van onze naoorlogse woningvoorraad,
daar zit natuurlijk een bepaalde mate van herhaling
in. Daar zijn we op zoek naar slim
opdrachtgeverschap. Als je een manier van
samenwerken, een bepaalde kwaliteit hebt gevonden,
kun je die dan ook toepassen op andere projecten en
situaties? Kun je er een keten van maken? Wij noemen
het ook wel: slimme treintjes creëren.”

LESSEN VAN HET NIEUWE SAMENWERKEN

Schmal: “De gedachte is: kunnen we door eerder en
beter samenwerken komen tot slimmere oplossingen.
Daarmee druk je de beheerlasten. De gebiedsbeheerder hoeft minder vaak op bezoek, de
leverancier kan het zelfstandig…
Zo houd je meer energie en tijd over en die kun je
besteden aan extra aandacht voor de klant.
Dat lukt je niet alleen. Daar heb je je leveranciers
keihard voor nodig. Sinds een jaar of tien werken wij
daarom functioneel. Dat houdt in dat we niet een
compleet uitgewerkt bestek overhandigen, met de
vraag om daarbij een offerte uit te brengen. Maar dat
we het eindresultaat beschrijven en de leverancier
vragen om een oplossing.”
Oliemeulen: “En daarmee ga je dus gebruikmaken van
de kennis en kunde van de leverancier. De techniek
ontwikkelt razendsnel; wij kunnen niet alles
bijhouden. Je wilt de kennis van de specialist kunnen
benutten.”

• Bouw aan een goede relatie, creëer een sterk en hecht
team van leveranciers
• Maak (overkoepelende) doelen helder aan het hele
team
• Definieer wat het resultaat moet zijn voor de klant
• Laat ruimte voor ideeën en innovatie
• Bouw tijd in om te leren van eerdere projecten en
processen
• Meet mét elkaar op resultaatdoelen
• Helikopterview: kijk over projecten heen
• Geef vertrouwen en oogst commitment

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL
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• Streef naar openheid op alle niveaus
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mijn Eindhoven

We moeten passie
voor de medemens
behouden
WOONBEDRIJF IN GESPREK MET BESTUURDER PIM DIJKSTRA VAN NEOS,
DE REGIONALE ORGANISATIE VOOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG,
BESCHERMD WONEN EN AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD. “ONS WERK
DRAAIT OM BETROKKENHEID.”
TEKST: HETTY VAN ROOIJ
BEELD: FREEKJE GROENEMANS

VOORJAAR 2018 | WPLATFORM.NL

“HET GAAT EROM
DAT EEN KWETSBARE
BURGER MISSCHIEN
BETER AF IS OP DE PLEK
WAAR HIJ VANDAAN
KOMT”
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PIM DIJKST

#WOONBEDRIJF

Het thema ‘Over grenzen heen’ is voor Pim Dijkstra hoogst actueel.
Kwetsbare burgers uit regiogemeenten worden de laatste jaren niet meer
vanzelfsprekend ge(her)huisvest in de ‘grote stad’, maar keren vanuit een
opvangsituatie vaker terug naar hun eigen omgeving. Dijkstra: “Dat is
voor ons een hele spannende operatie, maar voor de gemeenten ook.”
Kleinere regiogemeenten hadden vroeger vaak
geen faciliteiten voor opvang en begeleiding.
Voordat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
in 2015 de verantwoordelijkheid bij de gemeenten
legde, hoefden ze dat ook niet. Dijkstra: “Nu kan
bijvoorbeeld iemand uit Eersel die in Eindhoven in
de tijdelijke opvang zit, uiteindelijk huisvesting en
begeleiding krijgen in zijn eigen dorp. Dat is voor
de regiogemeenten relatief nieuw, en zeker niet
vrijblijvend. Het gaat natuurlijk niet zonder slag of
stoot, maar het is de opdracht waar we voor staan
en we komen er wel uit. Want het gaat er
uiteindelijk niet om of de gemeente Eindhoven
wel of niet betaalt. Het gaat er om dat een
kwetsbare burger misschien beter af is op de plek
waar hij vandaan komt. Al zal dat niet voor
iedereen gelden.”

Kerntaak
De Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)
zorgt in Eindhoven voor opvang van dak- en
thuislozen, woonbegeleiding, beschermd wonen,
crisisopvang en opvang voor slachtoffers van
huiselijk geweld. “Opvang is onze kerntaak”, zegt
Dijkstra. ”En vroeger bleven mensen daar soms
jarenlang in hangen - denk maar aan het beeld van
de ‘Labrehuismannetjes’. Het was allemaal goed
bedoeld, maar het is niet meer van deze tijd.”

Huisvesting is essentieel

Aansluiten
Woonbedrijf is voor Neos al jarenlang een
betrouwbare partner, zegt Dijkstra. “In hun DNA
zit het besef dat je in buurten moet investeren, dat
het niet alléén gaat om een bankje of een
speelplek. Ze weten bij Woonbedrijf heel goed wat
er in de stadsdelen speelt en ze besteden veel
aandacht aan duurzaamheid en leefbaarheid. Daar
mogen wij bij aansluiten. En ik vind het fantastisch
wat Woonbedrijf aan sociale innovatie doet.”

Bij de les blijven
Op zijn werkkamer staat een klein beeldje van
Benoït Labre, de naamgever van het Labrehuis die
eind achttiende eeuw een leven leidde van
armoede en ontbering. Dijkstra pakt het op en zet
het voor zich. “Kijk. Dit is de schutspatroon van de
zwervers en ontheemden, bij deze man liggen
onze wortels. Er is een rechte lijn tussen de Paters
Augustijnen die in 1946 in Eindhoven het
Labrehuis oprichtten en het Neos van nu. Het gaat
om betrokkenheid, om passie voor de medemens.
Onze medewerkers werken dag in dag uit met
dak- en thuislozen, maar ze worden soms
stapelgek van de bureaucratie, van de formulieren
en de beschikkingen. Wij willen ons niet laten
domineren door regelgeving en euro’s. We moeten
ons vak kunnen uitoefenen, het moet om de
inhoud gaan. Benoït Labre helpt ons om bij de les
te blijven.”

LEES VERDER
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“Er zit ook een ander soort mensen in de opvang,
met complexere problemen. We willen dat zij zo
snel mogelijk de weg terugvinden naar de
maatschappij; een goede samenwerking met
woningcorporaties is ons dus veel waard.
Huisvesting is essentieel. We hebben de corporaties
nodig om mensen een huis en nieuwe kansen te
geven. Op hun beurt moeten de corporaties er op
kunnen rekenen dat Neos klaar staat als het eens
niet goed gaat. Het moet een natuurlijk
bondgenootschap zijn, waarin ook het belang van
een wijk telt. Ik ben er een beetje trots op dat we
dat in Eindhoven goed hebben kunnen
organiseren.”

“WE MOETEN ONS VAK
KUNNEN UITOEFENEN,
HET MOET OM DE INHOUD
GAAN”

19

mijn Eindhoven
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FAVORIETE PLEK
IN EINDHOVEN
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“Het Labrehuis aan de Boutenslaan. Het wordt eind dit
jaar gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats, met
afzonderlijke appartementen en studio’s waar bewoners
zelfstandiger zijn en zich beter kunnen voorbereiden op
terugkeer naar de maatschappij. Het is een heel mooi plekje.
Er zit voor mij een historische verbinding tussen het Neos van
nu en de situatie van net na de Tweede Wereldoorlog, toen
mensen terugkeerden zonder dak boven hun hoofd en zonder
een rooie cent. Eindhovense fabrikanten hebben daar met de
paters Augustijnen toen de stichting Thomas van Villanova
voor opgericht, die het Labrehuis ging beheren. De inspirator
toen, en nu nog steeds, is Benoït Labre. Daar wil ik graag in
deze W even bij stilstaan.”

LEES VERDER OP WPLATFORM.NL

uit de wijk

#WOONBEDRIJF

Vergelijkbaar
en verschillend
Naast elkaar gelegen in stadsdeel
Woensel-Zuid, zijn er aardig wat
overeenkomsten tussen de wijken
Mensfort en Generalenbuurt. Beide
buurten zijn gebouwd na de oorlog
(tussen 1945 en 1965) en bieden met
relatief lage huren prettig wonen voor
heel diverse bewonersgroepen. “Toch
zijn deze wijken ook erg verschillend,”
zegt Stan van den Thillart,
districtsmanager Woensel-Zuid. “Dat
ligt ook aan onze opgave. Waar we in
Mensfort vooral sturen op leefbaarheid
en betaalbaarheid, hebben we in de
Generalenbuurt ook een grote
technische opgave.”

TEKST: MICHIEL DE BOER
BEELD: VERSE BEELDWAREN

EN THILLA

RT

LEES VERDER
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STAN VAN
D
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uit de wijk

MENSFORT
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MENSFORT:
DE KRACHT VAN
EEN SOCIAAL
NETWERK
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Van den Thillart: “Mensfort is een typische sociale
huurwijk. De woningen zijn niet al te groot, en het is er
goedkoop wonen. In deze wijk leven veel mensen van
een uitkering, zijn veel werelddelen vertegenwoordigd
en wonen veel ouderen. Mensfort is al lange tijd
een Actiewijk. Daarom werken we met een sociaal
netwerk. Door intensief samen te werken met onder
andere politie en WIJeindhoven kunnen we veel van
de problemen verhelpen. Achter een huishouden dat
consequent de huur niet kan betalen, zit vaak een
heel verhaal. Door kennis uit te wisselen met onze
maatschappelijke partners, kunnen we eerder een
structurele oplossing bereiken voor dat huishouden.
Die aanpak heeft effect: het zal mij niet verbazen als
Mensfort binnenkort de status Actiewijk verliest.
Ondanks de problemen, wonen de bewoners graag
in Mensfort. Je ziet hier weinig verhuizingen, er zijn
enkele bewoners die er al hun hele leven woont en
ook hun kinderen kiezen vaak voor deze wijk. Het is
dan ook betaalbaar en aantrekkelijk gelegen tussen
het stadscentrum en Winkelcentrum Woensel. Wij
richten ons in Mensfort met name op het voorkomen
van problemen, het netjes en het betaalbaar houden
van de wijk door slim en gericht onderhoud.
Een project dat dit goed illustreert is het Van
Vianenpad. Samen met Lunet Zorg beheren we drie
blokjes van in totaal 48 woningen waar met name
autistische jongeren met begeleiding wonen.

MENSFORT
Aantal inwoners: 			
Aantal woningen Woonbedrijf:
Gemiddelde huurprijs: 		
Bouwjaar: 			

circa 2.900
346
€ 387,1965

Lunet verzorgt de begeleiding, vanuit een begeleidersruimte in één van de blokken, en wij richten ons op het
comfortabel, veilig en vooral betaalbaar houden van de
woningen. Door samen te werken kunnen we zo een hele
mooie oplossing bieden voor deze bijzondere doelgroep.”

#

EN WAT
VINDT ZIJ?
Riek Goossens - van Lieshout, bewoner

“Voor mij is de wijk
helemaal perfect”

“Voor mij is de wijk helemaal perfect. Ik woon hier al
zoveel jaren en er gaat eigenlijk nooit iets verkeerd. Met
mijn buurvrouw heb ik goed contact en ook met enkele
ouderen in de buurt. Want inmiddels zijn wij de
oudgedienden hier. We zijn 50 jaar geleden in de wijk
komen wonen. Het is echt mijn thuis geworden.”
Lees de complete reactie op wplatform.nl

#WOONBEDRIJF

GENERALENBUURT

GENERALENBUURT
Aantal inwoners: 			
Aantal woningen Woonbedrijf:
Gemiddelde huurprijs: 		
Bouwjaar: 			

circa 5.150
700
€ 500,1964

GENERALENBUURT:
OP WEG NAAR
GASVRIJ WONEN

Mevrouw van Room, bewoner

“Ik ga voorlopig nog niet weg”

“Ik vind het hier heerlijk wonen, het is rustig, de bus stopt
vlakbij, we hebben een aantal winkels en natuurlijk
Winkelcentrum Woensel. Qua mensen vind ik de buurt
ook prima. Ik ga voorlopig nog niet weg. Jammer genoeg
heb ik alleen een wc beneden, dus ik denk dat ik over een
jaar of tien ga ik verhuizen … Maar als ik ga, dan wil ik
weer in deze buurt wonen.”
Lees de complete reactie op wplatform.nl

elke huurder vindt het prettig wonen. Het is een
samenspel tussen isolatie, ventilatie en verwarming.
We onderzoeken overigens ook of we gebruik
kunnen maken van restwarmte van het ziekenhuis
en de universiteit. Uiteraard gaan we de bewoners
betrekken. Zij worden in belangrijke mate sturend in
deze ambitie. Dat past bij onze manier van werken.
In alles wat we in de Generalenbuurt doen blijft
overigens betaalbaarheid vooropstaan. Dat is immers
onze kerntaak: betaalbare huisvesting bieden voor
mensen die zich bij ons thuis voelen.”

VOORJAAR 2018 | WPLATFORM.NL

Van den Thillart: “De Generalenbuurt kent veel
minder sociale problemen. De bewoners hebben ten
opzichte van Mensfort minder buurtgevoel, maar
eerder binding met hun eigen plek. Wellicht heeft de
mix tussen huur- en koopwoningen hier ook invloed
op. De buurt is overwegend groen, waardoor het een
rustige en prettige uitstraling heeft. De taak die we
hier hebben is meer technisch van aard. Een aantal
woningen verdient een opknapbeurt, bovendien ligt
hier een heel oud gasnetwerk. In samenwerking met
de gemeente zijn we daarom de stap naar aardgasvrij
aan het verkennen. Dat past in de ambitie om in 2050
CO2-neutraal te zijn, maar heeft natuurlijk de nodige
voeten in de aarde. Als je op een gegeven moment
kiest om de leiding weg te halen, kan niemand
nog iets met gas. Vandaar dat we, samen met de
gemeente, netbeheerder en wijkaannemers, de
mogelijkheden eerst goed verkennen. Het kan al,
‘all electric’, maar lang niet voor iedere woning
is het kostentechnisch verantwoord en lang niet

#

EN WAT
VINDT ZIJ?

23

bewoner in beeld

Marciano
Duda
TEKST: MARTIJN VAN DER VEN
BEELD: VERSE BEELDWAREN

JE BENT VOETBALLER, MAAR
BINNENKORT GYMLERAAR?

HUURDER: MARCIANO DUDA
SOORT WONING: APPARTEMENT
WATERBURCHT AMERLINGEN
WIJK: SUYTKADE, HELMOND
WOONT HIER SINDS: ZOMER 2017

Marciano Duda (22) woont met zijn
vriendin Romy in de Helmondse
nieuwbouwwijk Suytkade. Hij studeert
lichamelijke opvoeding aan de Fontys in
Eindhoven. Daarvoor was hij
contractvoetballer bij Helmond Sport.

“Ik ben verslaafd aan sport en altijd voetballer
geweest. Maar helaas ben ik twee keer ernstig
geblesseerd geraakt. Het topniveau zat er voor
mij niet meer in, vandaar dat ik nu een opleiding
volg. Ik heb er een ander leuk leven voor
teruggekregen. Voor topsport moet je heel veel
laten.”

HOE BEVALT HET SAMENWONEN?
“Ik moet zeggen dat ik het leuk vind. Dat moet ik
zeggen van Romy. Nee, zonder flauwekul, het
bevalt heel goed. We komen allebei uit Helmond
en wilden graag op Suytkade wonen. Dit is de
beste plek van Helmond, op de voetbalkantine
van Helmondia na dan.”

JOUW APPARTEMENT WERD
EERST DOOR LAURENTIUS
VERHUURD. VERSCHIL GEMERKT?
“Om te beginnen ging de huur naar beneden.
Dat was prettig. Ik merk er verder niet zo veel
van, al valt me wel op dat het gebouw schoner is.
De vloeren zijn al acht tinten witter.”

