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Kort nieuws

De oranje
spetter
Jaren terug las ik regelmatig voor aan mijn kinderen.
Een van onze favorieten was de oranje spetter. Het boek
ging over het leven van mijnheer Pruimelaar die op een
dag verrast werd door een grote oranje spetter op het dak

Directeur Paul van Roosmalen

van zijn keurige huis in een keurige straat.
Omdat de heer Pruimelaar niet direct overging tot het verwijde

Soms kwam er een vreemde voorbij en vroeg: ‘Wat is hier

ren van de oranje spetter, maar zelfs nog meer kleuren op zijn

gebeurd? Dit was altijd zo’n keurige straat’. De bewoners van de

woning aanbracht, begonnen zijn buren meer en meer op hem

Pruimelaarstraat antwoordden dan: ‘Deze straat is de straat van

te mopperen. Op een dag werd de buurman van de heer

onze dromen. Deze straat en wij horen bij elkaar’.
Voorbeeld van een social sofa

Pruimelaar gevraagd om hierover het goede gesprek aan te gaan.
Want zo kon het niet langer. Zo gezegd, zo gedaan. De buurman

Ik zou graag zien dat al onze bewoners de mogelijkheid krijgen

ging bij de heer Pruimelaar op bezoek met het vaste voornemen

hun woning aan te passen naar eigen wens. In het komend half

hem over dat al dat kleurgebruik eens stevig aan de tand te

jaar werken wij aan nieuwe spelregels hiervoor. Dit doen we

voelen. Toen hij de tuin binnenkwam vond hij de gekozen

samen met de huurdersorganisatie HOG. Zodat iedereen, meer

kleuren en tekeningen op de muren eigenlijk nog niet eens zo

dan nu, de woning kan veranderen in de woning van zijn of

heel lelijk en hij dacht: ‘met welke kleuren zou ik mijn eigen wo

haar droom.

Social sofa in Neerbosch-Oost
Op de hoek Fanfarestraat – Symfoniestraat

bosch-Oost) onthuld. Nabestaanden,

winkeliers en woningcorporaties,

komt begin volgend jaar een mozaïek

buurtbewoners en andere betrokkenen

waaronder De Gemeenschap.

bank ter nagedachtenis aan de slacht

gaan mozaïek steentjes leggen in de

de heer Pruimelaar zijn woning had aangepakt. De heer Pruime

offers van de brand in Notenhout.

stenen bank. Daarom wordt een dergelijke

laar zei hem dat hij van zijn huis een woning had gemaakt die

De bank komt er omdat nabestaanden

bank ook wel social sofa genoemd:

behoefte hebben aan een permanente

je maakt de bank samen. In februari wordt

herdenkingsplek.

de bank geplaatst. Wanneer je erop gaat

ning mooier kunnen maken?’. Naarmate het gesprek met de heer
Pruimelaar vorderde, begreep de buurman steeds beter waarom

bij hem paste. Een woning van zijn dromen. De volgende dag

Een goede jaarwisseling gewenst.

Paul van Roosmalen

ging de buurman naar de bouwmarkt en kocht alles wat nodig

zitten, heb je uitzicht op de vijver en

was om ook van zijn woning een droomwoning te maken.
Niet lang daarna waren alle woningen in de straat veranderd in

Het ontwerp van de bank is tijdens

Notenhout. De kosten voor de bank

een woning waar de bewoners zich thuis bij voelden.

Viva Symfonica (het wijkfeest in Neer

worden gedragen door de gemeente,
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Nieuwbouw

Tandem in gesprek met
bewoners Spoorbuurt
Ellen Knippenborg in gesprek met een bewoner

Woningbouwstichting De Gemeenschap is in maart

van de wereld. Ellen: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend,

2017 gestart met het Groot Onderhoud in de Spoorbuurt.

is de stelregel. Het feit dat je elkaar kent draagt bij aan het veilig

Welzijnsorganisatie het Inter-lokaal / Tandem is de

heidsgevoel en dat is een mooie bijvangst’.

Bouw 75 appartementen
in nieuwe wijk Batavia
Woensdag 6 december gaf wethouder Velthuis het officiële
startsein voor de bouw van 75 sociale huurappartementen

komende drie jaar in de wijk aanwezig en heeft aandacht
voor de individuele én de collectieve vraag van bewoners.

Tijden zijn veranderd

in de nieuwe wijk Batavia (Nijmegen-West). De Gemeen-

Inmiddels heeft Ellen (Inter-lokaal / Tandem) samen met

‘Een bewoner vertelde mij dat er vroeger geen schuttingen

schap laat de appartementen bouwen omdat er een tekort

de wijkconsulent van De Gemeenschap 129 gesprekken

tussen de tuinen stonden’, vervolgt ze. ‘Je buurman vroeg dan

is aan goedkope woningen voor starters.

gevoerd. Zij hebben de mensen uit de buurt goed

of jij misschien het stuk groen in zijn tuin wilde gebruiken voor

leren kennen.

het kweken van groenten of kruiden. Hij deed er zelf toch niets

Betaalbare huisvesting

mee…samen zocht je een zonnig plekje in de tuin op, het

De 75 sociale huurappartementen verschillen qua grootte. 38

maakte niet uit van wie die tuin was.’

appartementen zijn bedoeld voor jongeren onder de 23 jaar.

Openbare ruimte

Daarnaast worden appartementen beschikbaar voor een- en

Ellen vertelt: ‘We hebben gevraagd welke ideeën er leven voor

Wethouder stort beton en geeft hiermee het

de openbare ruimte. Veel mensen ervaren parkeeroverlast, vinden

Opbouwwerk biedt helpende hand

veilig kunnen oversteken heel belangrijk en willen meer groen

Tijden zijn veranderd, zo lijkt het. En toch: de behoefte aan

in het straatbeeld. Over het algemeen voelen de mensen in de

ontmoeten is zeker niet met de tijd vergaan. ‘Een aantal

Woongemeenschap

buurt zich veilig op straat. Het verlichten van de achterpaden

bewoners opperden wat ideeën. Zoals nieuwjaarsborrels,

De Gemeenschap ziet graag dat bewoners van dit gebouw met

staat wel op een wensenlijstje. Samen met de aannemer gaan

met lampjes verlichtte straten, samen tuinieren, koken en eten.

elkaar in contact komen. Daarom komt er in het hart van het

we bekijken op welke achterpaden we verlichting gaan aan

Iemand noemde ook film- en fotoavonden van de wijk en zijn

woongebouw een centrale wasserette met geleasede energie

brengen. Ondertussen kijkt de gemeente naar de mogelijkheden

geschiedenis. We zijn benieuwd of ideeën ook tot nieuwe

zuinige wasmachines. Daarnaast wil De Gemeenschap met

in de openbare ruimte. Zij zullen hierover in het voorjaar verder in

initiatieven en ontmoetingen gaan leiden. Het opbouwwerk

toekomstige bewoners in gesprek hoe een gezamenlijke

Plannen voor Elzenstraat
/ Vlierestraat

gesprek gaan met bewoners.’

biedt graag de helpende hand’, besluit Ellen.

ontmoetingsruimte eruit zou kunnen zien.

Gemeente Nijmegen wil een nieuwe bestemming geven

Uit de gesprekken constateert Ellen dat de bewoners graag op

tweepersoonshuishoudens.

officiële startsein

aan het terrein Elzenstraat/Vlierestraat. Op deze locatie wil de



zichzelf zijn. ‘Men is over het algemeen tolerant. Maar tegelijker

Toekomstbestendig woongebouw

gemeente maximaal 88 appartementen bouwen, waarvan

tijd bestaan er best veel informele regels over vaste parkeerplaat

Vanzelfsprekend wordt het woongebouw goed geïsoleerd.

60 zijn bestemd voor beschermd wonen.

sen voor de eigen deur, je eigen stoepje bijhouden en rekening

De Spoorbuurt kent heel veel trouwe bewoners.

Er komt ledverlichting en op het dak komen zonnepanelen.

De gemeente heeft het perceel te koop aangeboden aan

houden met leef geluiden. De huizen zijn namelijk erg gehorig.’

Meer dan 40% van de bewoners woont al langer dan

‘Individuele cv-installaties zijn in dit gebouw verleden tijd’, zegt

collega-corporatie Standvast en De Gemeenschap. Beide

20 jaar in de buurt. Vaak hebben mensen ook nog hun

Paul van Roosmalen. ‘In plaats daarvan sluiten we de woningen

woningcorporaties onderzoeken of aankoop haalbaar is.

Beter een goede buur dan een verre vriend

wortels in Nijmegen-Oost. Zoveel trouwe bewoners

aan op een centraal warmtenet. Ook zorgen we ervoor dat het

Het streven is dat dit rond de jaarwisseling duidelijk is.

Als je als nieuwe bewoner in de Spoorbuurt komt wonen, helpt

brengt ook vergrijzing van de wijk mee. De meeste

hemelwaterafvoer van het riool wordt afgekoppeld. Op deze

Zodra beide woningcorporaties partij worden, zullen buurt

het om jezelf voor te stellen aan je buurman of buurvrouw.

kinderen die we zien spelen zijn van de volgende

manier dragen wij bij aan een duurzaam thuis.’

bewoners betrokken worden bij de plannen. Zij hebben zich

Dan krijg je een warm welkom. In de Spoorbuurt is een kopje

generatie, de kleinkinderen van onze bewoners.

suiker vragen of een helpende hand bieden de normaalste zaak
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verenigd in De Nieuwe Vlier en willen graag meedenken en
meepraten over de bestemming van het terrein.
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Feestelijke afsluiting fase 1
Groot Onderhoud Spoorbuurt

Zonnepanelen op het dak van
onze eengezinswoningen

Donderdagmiddag 22 november vond in de Ark van Oost de feestelijke afsluiting plaats van fase 1 van het Groot



Onderhoud in de Spoorbuurt. Bewoners, medewerkers van VOF Combinatie Spoorbuurt en andere samenwerkings

Duurzame energie opwekken in combinatie met lagere

partners waren aanwezig om het einde van de werkzaamheden aan de eerste 181 woningen te vieren.

woonlasten. Dat kunnen we bereiken door het plaatsen van
zonnepanelen. In het voorjaar van 2018 wil De Gemeenschap

Uit ons digitale bewonerspanel van september blijkt

De Gemeenschap liet in een korte film

kraampjes van Tandem, de huurder

zonnepanelen aanbieden aan bewoners van eengezinswonin

dat bewoners positief zijn over maatregelen die

zien hoe het groot onderhoud is uit

organisatie, Green Capital Challenges

gen. Dico van Verseveld, manager Vastgoed & Ontwikkeling:

energiezuinigheid bevorderen. Het overgrote deel van

gevoerd en hoe bewoners dit hebben

en Duurzaam Hengstdal. Standhouders

‘We werken aan een voorstel hoe we dit kunnen doen. Zodra

de panelleden gaf aan dat zij elke maand iets extra’s

ervaren. Vervolgens gingen drie bewoners

en bewoners voerden levendige

we dit duidelijk hebben, gaan we bewoners verder informeren.’

willen betalen voor roerende zaken (zoals zonnepanelen

in gesprek met wethouder Tiemens,

gesprekken die in de kantine werden

Paul van Roosmalen (directeur van De

voortgezet onder het genot van een

De Gemeenschap biedt de zonnepanelen aan tegen kostprijs.

Gemeenschap), Carel Hagemans (namens

bordje stamppot.

De vergoeding hiervoor wordt opgenomen in de servicekosten.

de VOF Combinatie Spoorbuurt) en Noël



of een regenton) die een bijdrage leveren aan de
energiezuinigheid van de woning.

De Huurcommissie heeft bepaald dat dit mag.

Spauwen (Duurzaam Hengstdal). De vra
gen die de bewoners stelden gingen over
de werkzaamheden en duurzaamheid.

De film staat op www.wbsg.nl.

Na afloop van het officiële gedeelte
konden bewoners terecht bij de markt

Zelf schoonmaken levert op

Modelwoning Diepenbrockstraat
wordt duurzaam ingericht
Tijdens de tweede fase van het Groot Onderhoud in de
Spoorbuurt wordt de woning aan de Diepenbrockstraat
22 ingericht als modelwoning. In de modelwoning kunnen
bewoners zien wat er in hun eigen woning gaat gebeuren.

Op 13 november hebben bewoners van de portiekflat op de Lijsterbesstraat

Ook is dit huis een plek waar bewoners kunnen bijkomen

hun handtekening gezet onder het convenant voor zelfbeheer van de schoon-

van de werkzaamheden in hun eigen woning.

maak van hun eigen trappenhuis op de Lijsterbesstraat.



Bijzondere inrichting van de woning
Bewoners hebben na een periode van een

meer eigenaar van de ruimte voorbij

De modelwoning in fase 2 is een bijzondere woning. Paul van

jaar besloten de samenwerking voort te

‘de deurmat’. Daarnaast draag het bij aan

Roosmalen, directeur van De Gemeenschap legt uit waarom:

In 2018 is Nijmegen European Green Capital, de

zetten. Zij willen zelf verantwoordelijkheid

het samen betaalbaar houden van de

‘De woning wordt ingericht met materialen die volledig her

duurzame hoofdstad van Europa. De Stichting Green

nemen en houden voor de schoonmaak

huur van je woning. De Gemeenschap

gebruikt of gerecycled zijn. Er staat een bank waarvan de stof

Capital Challenges wil dat zoveel mogelijk Nijmegenaren

van de trappenhuis in de portiekflat.

ondersteunt dit soort initiatieven graag.

is gemaakt van petflessen en de poef is van bananenbladeren.

duurzame stappen gaan zetten. Zij bedachten verschil

Oude visnetten hebben in deze woning een tweede leven als

lende challenges. Eén van de uitdagingen is dat mensen

vloerbedekking. . Verschillende leveranciers, waaronder Ikea,

hun woning duurzaam inrichten en ontdekken wat er

Zo besparen zij op de servicekosten.
Dit is winst voor de eigen portemonnee.

Heeft u ook interesse om uw gezamenlijke
entree met uw medebewoners schoon

hebben meubels én meer geleverd en op deze manier meege

al mogelijk is. De stichting heeft hiervoor een woning

De Gemeenschap vind het mooi om

te houden? Stuur dan een e-mail aan

holpen met het duurzaam inrichten van de modelwoning.’

nodig. Zoals u weet heeft De Gemeenschap duurzaam

te zien dat bewoners zelf regie willen

j.vanhout@wbsg.nl. Dan kijken we samen

Op 30 januari wordt de modelwoning feestelijk geopend met

heid hoog in het vaandel staan. We werken mee aan

houden over hun eigen woonomgeving.

wat we voor elkaar kunnen betekenen.

buurtbewoners. Dat is tegelijk met het duurzaamheidscafé.

duurzame en groene initiatieven in de stad zodra

Een dergelijk initiatief verbindt bewoners

Vanaf dat moment is de woning een jaar lang toegankelijk voor

dat kan.

niet alleen, je voelt je als bewoner ook

iedereen die nieuwsgierig is en inspiratie wil opdoen. Neem
vooral zelf ook een kijkje, de woning is er ook voor u.
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Is uw woning winterklaar?
Regenbuien, kou en straks misschien weer sneeuw. De winter is in aantocht. U kunt uw woning tijdens de winter
beschermen. Hieronder geven wij u enkele tips.
Cv-ketel

dan in huis en zorgt voor een comfortabele woning. Ontlucht de

Controleer uw cv-ketel. Ontlucht de cv-ketel en zorg dat er

radiatoren voor extra rendement en lagere verwarmingskosten.

genoeg waterdruk is. De waterdruk moet tussen de 1.5 en 2 bar

Als een radiator aan de onderkant warm is en bovenaan koud,

zijn. Op de website van Romijnders staat een filmpje hoe u de

moet u deze ontluchten.

cv-ketel ontlucht.
Waterleiding
Ventilatierooster

Heeft u een buitenkraan? Tap deze dan af. Een volle waterleiding

Doe ventilatieroosters nooit helemaal dicht en maak ze goed

kan namelijk vastvriezen en kapot springen.

schoon. De woning moet namelijk de warme, vochtige lucht

Papieren
acceptgiro
gaat
verdwijnen

Het gemak
van een
automatische
incasso

kwijt kunnen. Slecht ventileren betekent een hogere energiereke

Dakpannen

ning. Vochtige lucht warmt namelijk slechter op dan droge lucht.

Ziet u een losse dakpan? Dan kan dit een lekkage veroorzaken.
Geef dit door aan ons onderhoudsbedrijf Van Schaik. De dak

In het vorige bewonersblad hebben wij

De Gemeenschap heeft besloten om in

Thermostaat

u kort geïnformeerd over het verdwijnen

het voorjaar te stoppen met het sturen

Zet bij strenge vorst de thermostaat niet lager dan 15 graden. Zet

van de acceptgiro. Wij lieten u toen weten

van papieren acceptgiro’s. Bewoners

ook alle radiatoren een klein beetje open. Zo voorkomt u

Reparatieverzoek

dat de acceptgiro in het najaar zou ver

die hun huur nu nog via een papieren

dat deze bevriezen.

Is er iets stuk? Dan repareren wij dat graag voor u. Laat het

dwijnen. De banken in Nederland

acceptgiro betalen, ontvangen vanaf

hebben besloten om dit uit te stellen.

januari een brief. In deze brief biedt

Radiator

(zoek op Van Schaik reparatie). Natuurlijk kunt u ook bellen

Breng radiatorfolie achter de radiatoren aan. De warmte blijft

naar 024-3817810 als er iets stuk is.

De acceptgiro gaat nog steeds verdwij

De Gemeenschap andere betalings

nen. Alleen is het niet duidelijk wanneer

mogelijkheden aan. Eén er van is betalen

dit gaat gebeuren.

via automatische incasso.

Handig om te weten: wij incasseren de

Woningbouwstichting De Gemeenschap

huur altijd op de eerste werkdag van de

Postbus 1071

maand.

6501 BB Nijmegen

ons weten via e-mail (wbsg@vanschaikbouw.nl) of via de app

Vuurwerktips
1.

Automatische incasso heeft voor De

pannen liggen dan weer snel goed aaneengesloten op het dak.

Sluit ramen goed af

1.

Afval op straat opruimen

Gemeenschap ook voordelen. Wij hoeven

U kunt de machtiging ook samen met

Sluit uw ramen en laat de ramen niet op de kiepstand staan.

Vuilniszakken en kartonnen dozen kunt u het best binnen

Vuurwerk naar binnen gooien kan dan niet meer.

bewaren tot na de jaarwisseling. Ze zijn zeer brandbaar, haal

geen aanmaningen meer te sturen: dat

ons regelen. Wij helpen u hier graag bij.

Bijna 70% van onze bewoners betaalt de

scheelt ons tijd. Deze tijd steken we liever

U bent altijd welkom op ons kantoor.

huur maandelijks via een automatische

in het beheer van uw woning en in uw

incasso. Gaat u een woning huren bij De

leefomgeving.

ze dus van de straat. Dat geldt ook voor houten pallets
1.

Plak brievenbus af

Stopzetten automatische incasso

Een relatief gemakkelijke manier om vuurwerkschade te

1.

Samen de straat op

U kunt de machtiging op elk moment

voorkomen, is de brievenbus af te plakken met tape. Op

Het is verstandig om samen met uw buren de straat op te

altijd via een automatische incasso. Dat is

Wilt u dit ook?

schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van de

deze manier kan niemand vuurwerk in uw woning gooien.

gaan om rommel op te ruimen. Zo zorgt u voor een goed

ons beleid.

Wilt u Woningbouwstichting De Gemeen

huurovereenkomst wordt de automatische

schap machtigen de huur automatisch

incasso stopgezet vanaf het moment dat u

Voordelen van automatische incasso

van uw rekening af te schrijven? Dat kan

geen betaalverplichting meer heeft.

Een rotje in de afvalcontainer kan al een brand veroorzaken.

-	 U heeft geen omkijken meer naar

heel gemakkelijk door een formulier op

En als u het niet eens bent met de af

En een containerbrand slaat makkelijk over op uw woning.

En tot slot: gaat u (even) de deur uit? Sluit uw deur goed af en

onze website in te vullen. Daarna stuurt

schrijving, dan kunt u deze laten terugboe

Zet de afvalcontainer daarom in uw (achter)tuin of zet deze

laat wat verlichting branden. Dieven sluipen zo binnen. Maak er

u dit formulier naar ons via e-mail naar

ken. U heeft hiervoor acht weken de tijd.

binnen. Niet ideaal…..maar schade aan de container of aan

een mooi en veilig feestje van!

Gemeenschap? Dan betaalt u uw huur

uw huurbetaling
- U weet zeker dat u de huur maandelijks
op tijd betaalt
- U betaalt altijd het juiste bedrag

info@wbsg.nl of per post naar:

opgeruimde buurt en dat kan flink wat vuurwerkschade
1.

Zet afvalcontainers binnen

voorkomen

huis is erger.
Alle medewerkers van De Gemeenschap wensen u een fijne
jaarwisseling en een goed 2018!
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Nieuwe website Entree vanaf
2 januari 2018: zoeken naar
passende woning wordt makkelijker
Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning in Nijmegen?
Dan zoekt u vanaf januari op de nieuwe website van Entree
naar een woning. Deze website maakt het u nog makkelij-

HOG Speciaal

ker om een passende woning te vinden!
Met alle oprichtingsactiviteiten achter de rug begon de HOG in september
Op 2 januari 2018 gaat de nieuwe website op www.entree.nu

aan een gewoon werkjaar. Maar ‘gewoon’ blijkt toch ook weer verrassend

live. De belangrijkste voordelen van de nieuwe website zijn dat u

nieuw. Een nieuwe voorzitter laat net even een andere wind waaien.

nog meer woonwensen kunt opgeven en dat er meer informatie

Een vijfde bestuurslid ga je toch echt wel missen. In het contact met de

over de woning en de buurt is. Ook komen de woningen die het

huurders hebben we voor het eerst gebruik gemaakt met het digitale

beste bij uw woonwensen passen, bovenaan in het aanbod te

bewonerspanel van De Gemeenschap, maar hoe nu verder? En veel contact

staan. Dat maakt het zoeken naar een passende woning een stuk

met De Gemeenschap betekent niet dat je ook veel te vertellen hebt;

makkelijker!

hoe pak je je medezeggenschap het beste aan?

Staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan ontvangt

De Gemeenschap laat ons meedenken en -praten over bijna

huurders bekend zijn met de HOG en haar werk. Welnu, 90% van

u eind december een e-mail met informatie over wat u

alle plannen rond haar huurbeleid, woningbeheer, renovatie

de panelleden weet dat we er zijn, 70% weet wat wij doen en de

moet doen

en nieuwbouw. Over die plannen mogen wij volgens de wet

helft heeft belangstelling voor ons werk en heeft onze website

In deze e-mail staat hoe u kunt inloggen op de nieuwe website

De Gemeenschap adviseren om de zaak, in het belang van de

wel eens bezocht. U kunt alle resultaten van het onderzoek lezen

en hoe u uw inschrijving kunt activeren. Er staat ook meer infor

huurders, anders aan te pakken. Nu is De Gemeenschap bepaald

op onze website www.huurderswbsg.nl/actueel/. We denken

matie in over de nieuwe website. Controleert u daarom goed of

geen slecht draaiende organisatie. Je moet echt je best doen om

erover na hoe we het bewonerspanel kunnen gebruiken om de

uw juiste e-mailadres bij uw inschrijving staat.

met een overtuigend voorstel te komen om iets beter te doen.

mening van huurders over belangrijke huur- en woonkwesties te

Wij willen graag meer werk maken van onze advisering maar dat

achterhalen. Het zou dan wel mooi zijn als meer dan de huidige

Van 22 december tot en met 1 januari staan er geen wonin-

vraagt veel kennis en studie van zowel van de algemene regels,

13% van de huurders deelneemt aan het panel! Heeft u dat

gen op www.entree.nu

van het onderwerp dat aan de orde is én van gang van zaken bij

nog niet gedaan, schrijft u zich dan in op de website van

Ook kunt u uw inschrijfgegevens in deze periode niet aanpassen.

De Gemeenschap. Daar hebben we echt wel extra menskracht bij

De Gemeenschap www.wbsg.nl.

Dit komt door de voorbereidingen voor de nieuwe website.

nodig. Ons vijfde bestuurslid hebben we tot nu toe niet gevon

Rond de jaarwisseling kan de website helemaal niet bereikbaar

den. Kijkt u nog eens op onze website of het HOG-werk iets is

Wij gaan ons best doen in het nieuwe jaar en wensen u een

zijn. Dit heeft te maken met de overgang van de oude naar de

voor u of voor een andere huurder in uw omgeving. Op en via

prettig, duurzaam en betaalbaar 2018.

nieuwe website. Op 2 januari is de nieuwe website online en ziet

de eerste bladzij van onze website www.huurderswbsg.nl vindt u

u de vrijkomende woningen weer. U kunt dan ook uw gegevens

alle informatie over deze vacature en over ons bestuurswerk.

Het HOG-bestuur

weer aanpassen.
Om kwesties op het spoor te komen die de HOG aan kan



De toewijzingsregels blijven gelijk

pakken is contact met de huurders natuurlijk onontbeerlijk.

De meeste huurwoningen wijzen de corporaties toe op basis van

We praten met bewonerscommissies, huurders kunnen via

meettijd. Hoe langer uw meettijd is, des te meer kans u maakt op

onze website contact opnemen en bij huurdersactiviteiten van

Lid worden van het HOG-bestuur?

een woning. Sommige woningen worden via loting toegewezen.

De Gemeenschap laten we ons zien. Zo waren wij met een fraai

www.huurderswbsg.nl

Bij loting is meettijd niet van toepassing. Hier verandert dus niets in.

opgetuigde kraam aanwezig bij de feestelijke afsluiting van fase
1 van het Spoorbuurtproject. Onlangs hebben we ook voor

Inschrijven voor het digitaal bewonerspanel?

het eerst gebruik gemaakt van het digitale bewonerspanel van

www.wbsg.nl

De Gemeenschap. We wilden eerst eens weten in hoeverre de
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Bewoner geeft
medewerkers
De Gemeenschap
rondleiding in
St.Stevenskerk
Sinds vorig jaar woont Franz van Vlaanderen in een woning van

Toen ik een woning ging huren van De Gemeenschap ben ik op

De Gemeenschap. Franz is parttime koster in de Stevenskerk, het

een plezierige manier geholpen. De rondleiding was mijn com

mooiste gebouw van Nijmegen, zoals hij zelf zegt. Eén keer in de

pliment. Franz leidde acht medewerkers van De Gemeenschap

drie weken bereidt hij de kerkdienst voor. Hij regelt het geluid en

rond in de kerk. Bij wijze van uitzondering mochten zij ook een

zet alles klaar voor de heilige communie.

kijkje nemen in de dakkappelen en het dak op. Dat leverde naast
bijzondere plaatjes ook een mooie herinnering op. ‘Op last van de

Omdat Franz erg tevreden was over de dienstverlening van de

brandweer hebben we één keer de deur vroegtijdig moeten slui

woningbouwstichting bood hij medewerkers van De Gemeen

ten. Dat was op de zondag voor de vierdaagse. Het was hartstikke

schap een rondleiding aan in de kerk. Franz: ‘Eind september heb

druk en nog meer bezoekers binnenlaten voor de dienst mocht

ik medewerkers van De Gemeenschap een rondleiding gegeven.

niet meer vanwege de brandveiligheid.’

Franz van Vlaanderen (links op de foto) met
medewerkers van De Gemeenschap

Colofon
Dit is een uitgave van

Curaçaoweg 1, Nijmegen

Ontwerp

Woningbouwstichting

Postbus 1071

Puntkomma, Nijmegen

De Gemeenschap

6501 BB Nijmegen

www.puntkomma.nl

T

(024) 381 78 00

Redactie

E

info@wbsg.nl

Shera Williams
Foto’s
De Gemeenschap, OneManMedia,
Ted Selbach, Gemeente Nijmegen

