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Saamwonen

Start fase 2 Groot
Onderhoud in de
Spoorbuurt

Onlangs stond er in de krant een artikel over de toe
nemende vereenzaming in Nederland en de inzet van
Minister de Jonge om daar wat tegen te gaan doen.
Op basis van CBS-cijfers is de verwachting dat er rond
2030 meer dan 2,1 miljoen mensen boven de 75 jaar in

In maart zijn we begonnen met fase 2 van het Groot
Directeur Paul van Roosmalen

Onderhoud in de Spoorbuurt. In ongeveer 10 maanden

Nederland wonen. Het is met name in deze groep waar

maken we 168 woningen energiezuinig en comfortabel.

het vraagstuk van eenzaamheid speelt en toeneemt.

Deze woningen hebben straks minimaal energielabel
Direct komen dan vragen rondom privacy, mantelzorg en woon-

B. Dat is nu nog F/G. Omdat het in totaal om bijna 500

Toen ik dat las, dacht ik terug aan de tijd dat we in de jaren

wensen op tafel. Ik zie alle beren op de weg, maar denk dat het

woningen gaat, hebben we de werkzaamheden over drie

tachtig de voordeurdelerskorting hebben ingevoerd. Deels als

de moeite van onderzoeken waard is of wij Saamwoning(en) in

jaar verspreid. In 2019 zijn de overige woningen in de

een bezuinigingsmaatregel en deels als een rechtvaardiging bij

Nederland kunnen realiseren. Dat kan in bestaande woningen,

Spoorbuurt aan de beurt.

de verdeling van publieke middelen. Zou het kunnen dat die

in leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen.

maatregel van toen een bijdrage heeft geleverd aan de wens
van burgers in Nederland om als alleenstaande een huishouden
te voeren? En als dat een deel van de verklaring zou zijn, wat
kunnen we dan doen om de aantrekkelijkheid van saamwonen
te vergroten? Is het denkbaar dat financiële en sociale prikkels

En nog steeds is er in delen van Nederland
een tekort aan woningen in allerlei
soorten en maten

Parc Margriet heeft
nieuwe entree
In ons gebouw Parc Margriet hebben bewoners de kille entree
omgetoverd tot een warme hal. Zij lieten op kosten van

voor burgers een positief effect kan hebben op geluk (minder
eenzaamheid) op co2-uitstoot (minder woningen te bouwen

Nederland kent nu ruim 7,5 miljoen woningen. En nog steeds

De Gemeenschap een mooie afbeelding plaatsen van een

en te verwarmen) en daarmee op geld?

is er in delen van Nederland een tekort aan woningen in allerlei

bloemenveld met margrieten.

soorten en maten. Misschien neemt het tekort aan woningen
Stel dat we een Saamwoning zouden ontwikkelen? Een woning

zienderogen af wanneer we meer uitgenodigd worden tot

Een aantal bewoners nam hierin het voortouw: zij namen contact

waarbij mensen de voordeur en een aantal voorzieningen delen,

saamwonen. En wie weet: ‘Is het nog gezellig ook’.

op met De Gemeenschap om hun wensen kenbaar te maken.
Nadat verschillende ideeën werden geopperd, viel de keuze

maar waar voldoende mogelijkheden bestaan voor een eigen
plek. Waar moet een dergelijke woning dan aan voldoen?

Paul van Roosmalen

op een muurfolie. In februari hebben bewoners een toast uit
gebracht op hun nieuwe entree.
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Bouw 75 appartementen in nieuwe
wijk Batavia vordert gestaag

Martien Roelofsma aan het werk

Huismeester Martien is
sociale spil in de wijk

In de nieuwe wijk Batavia (Nijmegen-West) bouwt

Onze huismeester Martien Roelofsma werkt ruim een jaar bij
De Gemeenschap. Hij is de ogen en oren in de buurten waar

De Gemeenschap 75 sociale huurappartementen.
Ruim drie maanden ná het officiële startsein zijn de
contouren van het woongebouw zichtbaar. De fundering

‘Autisten kunnen meer dan anderen
gevoelig zijn voor bijvoorbeeld
omgevingsgeluiden, inkijk in de
woning of fel licht’

ligt er en de eerste wanden zijn opgetrokken.
vijf volwassen autisten naar De Gemeenschap. ‘Autisten kunnen
Terwijl de werklieden op de bouwplaats hard werken, zit

meer dan anderen gevoelig zijn voor bijvoorbeeld omgevings

De Gemeenschap ook niet stil. Omdat we willen dat de mensen

geluiden, inkijk in de woning of fel licht, legt hij uit. ‘Voor hen

vluchtwegen in de woongebouwen toegankelijk zijn en de geza-

die hier straks wonen met elkaar in contact komen, hebben we

is rust een voorwaarde om prikkels te kunnen verwerken.

menlijke ruimten niet worden gebuikt als opslag van goederen.

de samenwerking opgezocht met verschillende bedrijven.

Het lawaai van De Oversteek blijkt dan een grote zorg voor hen.

onze woningen staan. Martien is dagelijks op pad. Hij controleert

In Griftdijk-Noord houdt Martien spreekuur. De Eritrese jongeren

Samen bespreken we hoe de centrale wasserette wordt ingericht.

Dat houdt hen bezig. Mijn ervaring is dat het enthousiasme

of verlichting in de woongebouwen werkt en maakt soms iets

die in dit complex wonen, kennen Martien inmiddels goed.

We hebben het over de kleuren in het gebouw en denken na

toeneemt naarmate de bouw vordert. Het is belangrijk dat we

extra schoon. Hij voert kleine reparaties uit, geeft onderhoud

Heeft u hem al een keer gesproken?

hoe we toekomstige bewoners kunnen betrekken bij het inrich-

hen vanaf het begin betrekken bij hun nieuwe woonplek.

ten van de gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Ze hebben bijvoorbeeld de plattegronden van de woning

Zes woningen op de bovenste etage zijn bedoeld voor volwasse-

gezien. De kennismaking met De Gemeenschap is in goede

nen met autisme. Frans Westdorp van Klasse Wonen kwam met

aarde gevallen.’

tips en ruimt soms zwerfvuil op. Martien ziet er ook op toe dat



Samen maken we de wijk

Verbeteren van maison
nettes in Lankforst
In Lankforst staan 120 maisonnettes die wij willen wij

Heeft u ideeën of wensen voor de openbare ruimte? Is er

Wijkbudget

verbeteren en energiezuinig maken. Op dit moment on-

een plek in de buurt die mooier kan? Kent u plekken in de

De gemeente vindt het belangrijk dat u invloed heeft op

derzoeken wij hoe wij dit kunnen doen. Binnenkort gaan

wijk die extra onderhoud verdienen of anders gebruikt

de openbare ruimte in uw woonomgeving. Hiervoor stelt

wij bij de bewoners langs. Wij vragen bijvoorbeeld wat zij

zouden kunnen worden? Zet uw idee dan op de website

de gemeente jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor heel

vinden van hun buurt en hun woning. En we gaan op zoek

www.nijmegen.nl/mijnwijkplan

Nijmegen. Dit is het wijkbudget. Alle Nijmegenaren kunnen

naar bewoners die interesse hebben om actief met ons

ideeën en wensen indienen op MijnWijkplan en zo aanspraak

mee te denken over onze plannen. Zo werken we samen

maken op het wijkbudget.

aan een prettig thuis.
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Wat we met uw huur doen
Investeringen

Belastingen

Dit bedrag is bestemd voor het energiezuinig maken
en renoveren van onze bestaande woningen (groot
onderhoud). Met dit geld kopen we grond en laten
we woningen bouwen (bijvoorbeeld in Koningsdaal).

€103

€137

Hier is veel geld voor nodig.

Servicekosten,
leefbaarheid en
andere zaken
Hierbij kunt u denken aan het schoonmaken van
algemene ruimtes, onderhoud van de liften, brand
meldsystemen en noodverlichting. Onze huismeester
is dagelijks in de wijken en ruimt o.a. zwerfafval (zoals
rondslingerende vuilniszakken) op. Een deel van dit
bedrag besteden we aan bewonersinitiatieven, zoals
burendag en buurtmoestuinen.

belandt in de staatskas. Aan de gemeente Nijmegen
betalen we bijvoorbeeld onroerendzaakbelasting en
rioolbelasting. We hebben voor al onze woningen een
opstalverzekering afgesloten.

€500

€49

€94
€56

Dit zijn bijvoorbeeld kantoorkosten zoals de telefoon
centrale en de computer. Ook de kosten voor verbruik van
water, gas en elektriciteit op ons kantoor vallen hieronder.
Het openhouden van de receptie, de automatiserings
systemen, onze website, brochures en de salarissen van
de medewerkers vallen ook onder organisatiekosten.

Onderhoud aan
uw woning
Dit bedrag besteden wij onder andere aan reparaties,
schilderwerk of het plaatsen van een nieuwe keuken,
douche of een toilet. Met dit geld maken we een
woning ná een verhuizing weer in orde voor een
nieuwe bewoner. Ook het nakijken van een leiding of
werkzaamheden aan een dak vallen onder onderhoud.

Organisatiekosten

6

Wij betalen veel belasting. We betalen BTW en een
verhuurdersheffing aan de Rijksoverheid. Dit geld

€61

Rente
We lenen geld bij om te kunnen investeren in
nieuwbouw en duurzaamheidsprojecten.
Daar betalen we rente over.
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Zelf klussen in uw woning
Ben Kokke in zijn nieuwe keuken

U woont graag in een woning die bij u past. Daarom mag
u uw woning naar eigen smaak inrichten en veranderen.
Ook een aanpassing zoals het plaatsen van een dakkapel
of een aanbouw, mag.

Ik ben nog steeds heel tevreden met het
resultaat en geniet nog elke dag van de
extra ruimte met de mooie nieuwe keuken
De familie Kokke besprak de woonwensen met Hans Peters,

HOG Speciaal

Binnenkort ontvangen alle bewoners een folder van De

opzichter bij De Gemeenschap. Samen keken zij wat mogelijk

Gemeenschap. In deze folder vertellen we hoe u te werk kunt

was. Ben zocht zelf een aannemer en deed al het voorbereidend

gaan wanneer u uw woning wilt aanpassen. Aan de hand van

werk. ‘Hierdoor waren de werkzaamheden een volle week later

foto’s laten we zien hoe andere bewoners van hun huis een thuis

klaar. Ik ben nog steeds heel tevreden met het resultaat en geniet

hebben gemaakt.

nog elke dag van de extra ruimte met de mooie nieuwe keuken’,

Van links naar rechts: Jaap Gersie, Bibi Arefa Ansari, Wim Reijnen, Olivera Micovic, Harold de Vries

zegt hij.
Goed voorbeeld doet volgen
Een van deze bewoners is Ben Kokke. Hij woont met zijn vrouw in

Schoon, heel en veilig

Veel organisaties zijn aan het begin van het kalenderjaar nogal naar binnen gericht bezig. Jaarverslagen en begrotingen,

de Sweelinckstraat. Vorig jaar liet hij een kleine aanbouw achter

Voordat u gaat klussen of verbouwen, vult u een aanvraag

terugkijken hoe het geweest is en plannen voor het nieuwe jaar vragen veel aandacht.

de woning plaatsen. Deze aanbouw zorgt voor verbinding tussen

formulier in. De Gemeenschap gaat met uw aanvraag aan de slag

de keuken en de berging. De voormalige buitendeur kreeg een

en kijkt of deze voldoet aan de principes ‘schoon, heel en veilig’.

Voor de HOG kwam daar dit keer nog de drukte met De Gemeen-

allerlei terreinen rond participatie, communicatie en zorg.

nieuwe plek. Hierdoor kon hij de keuken verplaatsen en een

Zolang de aanpassing schoon, heel en veilig is (en blijft), mag

schap bij. Onze corporatie werd door een deftige commissie

Zo is zij lid van de cliëntenraad Participatiewet van Nijmegen

grotere keuken kopen.

deze bij een eventuele verhuizing gewoon blijven zitten.

gevisiteerd die ook ons heeft bevraagd over de plussen en

die de gemeente adviseert over werk, inkomen en armoede

minnen van De Gemeenschap; iets echt slechts konden we niet

bestrijding. Wij kunnen Bibi’s ervaring, enthousiasme en handig-

bedenken. We hebben ons over het jaarlijkse huurprijsbeleid

heid in de communicatie heel goed gebruiken want er komt heel

gebogen. We zijn het eens met de gematigde huurverhoging

wat op ons af als het gaat om de samenwerking met anderen.

voor 2018 die De Gemeenschap binnenkort bekend maakt. Ook

Alleen al de energietransitie en de prestatieafspraken vragen

hebben wij ingestemd met een nieuwe aanpak van bewoners

veel overleg met de gemeente, met andere corporaties en hun

met huurachterstanden. Pas na allerlei pogingen tot een vriende-

huurdersorganisaties.

lijker, meer sociale benadering komt de deurwaarder langs.
Wij houden u op de hoogte.
Ons contact met de huurders zelf betrof vooral de gang van

Het HOG-bestuur

zaken rond renovaties en verbouwingen. De samenwerking
tussen De Gemeenschap, de aannemers, de uitvoerders en de
huurders is ingewikkeld maar moet toch beter kunnen. We willen



daarover een eigen visie ontwikkelen om later met De Gemeenschap te bespreken.
Kijk ook eens op de website van de HOG:
www.huurderswbsg.nl

Woning ingericht met hergebruikte materialen

hadden de hoop op een vijfde bestuurslid al bijna laten varen

Inschrijven voor het digitaal bewonerspanel?

We zijn trots op onze woning in de Diepenbrockstraat 22. Deze is als eerste woning van Nederland volledig in

toen daar ineens haar sollicitatiebrief verscheen. Bibi is 35 en

www.wbsg.nl

gericht met hergebruikte materialen. Een jaar lang kunt u een kijkje nemen in deze woning en inspiratie opdoen.

Echt een fijne verrassing van de laatste tijd was de entree van
Bibi Arefa Ansari (op de foto tweede van links) in ons bestuur. We

woont in Neerbosch-Oost. Vanuit haar vakopleiding als Tolk Nederlands Gebarentaal heeft zij zich heel breed ontwikkeld op het
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Het gemak
van een
automatische
incasso

Woningen Hengstdalseweg
worden energiezuinig

Automatische incasso heeft voor De

Stopzetten automatische incasso

Gemeenschap ook voordelen. Wij hoeven

U kunt de machtiging op elk moment

geen aanmaningen meer te sturen: dat

schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van

scheelt ons tijd. Deze tijd steken we liever

de huurovereenkomst wordt de automati-

in het beheer van uw woning en in uw

sche incasso stopgezet vanaf het moment

leefomgeving.

dat u geen betaalverplichting meer heeft.

In de Spoorbuurt zijn we volop bezig met het energiezuinig maken van woningen. In 2016 en 2017 hebben we in een

En als u het niet eens bent met de afschrij-

ander deel van Hengstdal al 92 woningen energiezuinig gemaakt.

Bijna 70% van onze bewoners betaalt de
huur maandelijks via een automatische

Wilt u dit ook?

ving, dan kunt u deze laten terugboeken. U

incasso. Gaat u een woning huren bij

Wilt u Woningbouwstichting De Gemeen-

heeft hiervoor acht weken de tijd.

De Gemeenschap? Dan betaalt u uw
huur altijd via een automatische incasso.
Dat is ons beleid.

heel gemakkelijk door een formulier op

We gaan nu verder op de Hengstdalseweg. Alhoewel de werk-

Bewoners hebben een brief van ons waarin we uitleggen wat

schap machtigen de huur automatisch

zaamheden pas in het najaar starten, zijn we achter de schermen

we precies gaan doen. In die brief staat ook welke aannemer

van uw rekening af te schrijven? Dat kan

al begonnen met de plannen hiervoor. Inmiddels hebben wij de

de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wat er precies moet ge



aannemers geselecteerd die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

beuren om de woningen energiezuinig te maken is onder andere

onze website in te vullen. Daarna stuurt

De acceptgiro gaat verdwijnen.

Dit zijn:

afhankelijk van de technische staat van de woning.

Voordelen van automatische incasso

u dit formulier naar ons via e-mail naar

Hebben wij uw e-mailadres?

•

De Variabele en Hagemans:eengezinswoningen

De aannemers zullen daarom de woning bezoeken. Op deze

- U heeft geen omkijken meer naar

info@wbsg.nl of per post naar:

Dan ontvangt u van ons een

op de Hengstdalseweg 156 - 198

manier gaat iedereen goed voorbereid aan de slag. Wanneer de

Klok Groep en Talen: hoogbouw op de

werkzaamheden zijn afgerond hebben de 52 woningen uit 1954

Hengstdalseweg 237 - 307

energielabel B. Dit is nu nog D/E.

digitale acceptgiro. Hebben wij

uw huurbetaling
- U weet zeker dat u de huur maandelijks

Woningbouwstichting De Gemeenschap

uw e-mailadres niet? Dan krijgt

Postbus 1071

u van ons een factuur zónder

- U betaalt altijd het juiste bedrag

6501 BB Nijmegen

acceptgirokaart in de brievenbus.

Handig om te weten: wij incasseren de

U kunt de machtiging ook samen met

huur altijd op de eerste werkdag van de

ons regelen. Wij helpen u hier graag bij.

maand.

U bent altijd welkom op ons kantoor.

op tijd betaalt

•

U kunt tegen die tijd uw huur
betaling ook doen via Ideal.

Privacy: zo gaan wij
Huurverhoging 2018:
met uw gegevens om wij zorgen voor
betaalbaar wonen

Bespaartips

Om ons werk te kunnen doen, registeren en bewaren we

persoonsgegevens. We volgen hierin de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 1 mei in wer-

Ook dit jaar voert De Gemeenschap een gematigd huur

king treedt. We gebruiken de gegevens alleen waar ze nodig zijn.

beleid. Wij vragen niet meer huur dan nodig is. Zo zorgen

bron: Duurzaam Hengstdal

wij ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven.

Energiemaatregelen

De Gemeenschap gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
We nemen op basis van de AVG verdere maatregelen om uw

In 2018 volgen wij een inflatievolgend huurbeleid. Dit houdt

gegevens te beschermen en om misbruik te voorkomen.

in dat onze bewoners een huurverhoging krijgen van 1,4%.

Energievreters

verliest veel warmte via de ramen, gevel,

Wanneer de huurprijs ná de huurverhoging uitkomt boven

Er zijn grote verschillen tussen huis

het dak en de vloer en verbruikt per jaar

de liberalisatiegrens van € 710,68 verhogen wij de huur niet.

houdens. Je moet rekening houden met

maar liefst 3300m3 gas voor verwarming.

Een eengezinswoning zonder isolatie

het soort huis waarin je woont (klein

Een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis

Energierekening

appartement of groot vrijstaand huis),

heeft maar 600m3 gas nodig voor ver-

Al onze bewoners krijgen vóór 1 mei een brief waarin staat of zij

Tot 2050 gaat heel Nederland in stapjes

het bouwjaar (oude woning of modern

warming. Woningisolatie is een van de

een huurverhoging krijgen en wat de nieuwe huurprijs wordt.

van het gas af! Het aandeel elektriciteit

nieuwbouwhuis) en het aantal bewoners.

grootste klappers om je energiekosten te

De Huurkrant 2018 sturen wij ook mee. Ook laten we zien waar

kan dan op de energienota hoger worden.

Daarnaast is je gedrag omtrent energie-

verlagen en tevens een belangrijke stap

de huur naar toe gaat.

Dat is niet zo erg, indien het duurzaam

verbuik natuurlijk belangrijk.

richting het gasloos maken van je woning

Zo houden we voor iedereen de huur betaalbaar.

wordt opgewekt en de prijs laag blijft.
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in de toekomst.
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Operatie Steenbreek:
tegels eruit, groen erin
Zaterdag 24 maart hebben bewoners van de Spoorbuurt

De gemeente vraagt inwoners om hun tuin groener te maken.

hun wijk groener gemaakt. Op de hoek van de Koolemans

Dat is met deze actie goed gelukt. Ik word blij als ik al dat groen

Beynenstraat en de Palestrinastraat lagen tuinaarde en

nu zie. Want met meer groen ziet een buurt er gezelliger uit.

plantjes klaar. Die konden bewoners meenemen in ruil

Het draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Ik vind dit een

voor een stoeptegel of steen uit hun tuin.

mooie afsluiter van de onderhoudswerkzaamheden die in dit
deel van de Spoorbuurt hebben plaatsgevonden. Onze bewo-

Judith van Hout, wijkconsulent bij De Gemeenschap, was erbij.

ners hebben dit dik verdiend. Medewerkers van de gemeente,

Ze vertelt: ‘Operatie Steenbreek is een initiatief van de gemeente.

Green Capital Challenges en het campagneteam van Operatie

Omdat Nijmegen dit jaar European Green Capital is, vinden er in

Steenbreek, dank jullie wel!’

Nijmegen allerlei activiteiten plaats. Dit is er één van.

4700 tegels hebben in de Spoorbuurt
plaatsgemaakt voor plantjes.

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, William Moore,
Green Capital Challenges

