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In drie jaar tijd knapt De Gemeenschap 499 huizen in de Spoor-

In opdracht van de provincie Gelderland maakt filmbedrijf

In de afgelopen maanden scheen de zon uitbundig en

buurt op. Vlak na de bouwvak spraken we met uitvoerder Ronnie

BIND een film over duurzaamheid. Vier creatieve jongens

vielen de mussen door de hitte bijna van het dak. Ik denk

van Laanen van VOF Combinatie Spoorbuurt. ‘De werkzaam

gingen Hengstdal in en maakten sfeerbeelden van de wijk

dat de warmte het meest besproken onderwerp is geweest

heden verlopen over het algemeen best soepel’, zegt hij.

van de toekomst. Zij filmden wijkbewoners en vroegen hoe

‘We snappen heel goed dat bewoners het pittig vinden.

zij bezig zijn met duurzaamheid en waar zij tegenaan lopen.

Vreemde mensen die in en uit lopen, lawaai van de werkzaam

Onze modelwoning, die helemaal is ingericht met her

en dat iedereen wel eens heeft gedacht dat ‘deze tempe

Directeur Paul van Roosmalen

raturen on-Nederlands zijn’.

heden en drukte in de wijk. Gelukkig zijn de meeste bewoners

gebruikte materialen, staat er ook op.

En vast kwam dan zo her en der de vraag naar boven: ‘zou het

koelte en afvoer van tropische regenbuien. Als inwoners van dit

blij met hun opgeknapte woning. Een bewoner merkte op dat

De film is te zien tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag.

nou door ons mensen komen of is het gewoon de natuur?’

koele kikkerlandje hebben wij nog nauwelijks stil hoeven staan

het binnen heerlijk koel bleef terwijl het buiten tegen de 30

Het festival is van 10 september tot en met 18 september.

Als u het weet, dan weten wij het ook. Feit is dat het laatste jaren

bij dit soort vraagstukken. Een tijdje geleden belde hij mij op met

graden liep. Dat is fijn om te horen.’ Eind 2018 zit het tweede

warmer en warmer wordt. En dan niet alleen in de zomer. In

vraag of wij er al over nadenken om groendaken op onze huizen

jaar van het Groot Onderhoud er op. De Gemeenschap rondt

dat opzicht is het best raar dat we ons druk maken over andere

aan te brengen. Helaas moest ik hem antwoorden dat ik daar

dit feestelijk af met de bewoners.

manieren van verwarmen van onze gebouwen en huizen. Zou de

nog nooit over had nagedacht. Ik vertelde hem dat ik er eerlijk

aandacht wellicht wat meer moeten liggen op vraag hoe we het

gezegd ook te weinig van af wist. En direct tuimelde begrippen

in de toekomst koel houden?

als kosten, draagkracht van daken, onderhoud en andere belemmeringen door mijn hoofd. Terwijl ik eigenlijk had moeten kijken

Als inwoners van dit koele kikkerlandje
hebben wij nog nauwelijks stil hoeven
staan bij dit soort vraagstukken

naar wat een groen dak allemaal kan bieden: koelte, isolatie,
biodiversiteit en woonkwaliteit.
We willen graag af en toe anders denken en doen. Heeft u nog
andere prikkelende vragen of opvattingen voor ons? We horen

Onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ heeft gemeente

graag van u.

Nijmegen een heuse klimaatadaptatie medewerker aange
nomen. Hij houdt zich onder andere bezig met de vraag naar

Paul van Roosmalen
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Van het gas af. Hoe doet
De Gemeenschap dat?

Ontwikkelen Molukkenstraat
In de Molukkenstraat, op de plek van voormalig basisschool De Blauwe Buut,
komen sociale huurwoningen. Dat is het plan van gemeente Nijmegen.
De Gemeenschap heeft een bod gedaan aan de gemeente om deze locatie

Van het gas af, is een zin die we steeds vaker horen. En dat

Warmtenet en alternatieven

te mogen ontwikkelen. Samen met bouwbedrijf BAM Wonen stellen we een

is nodig. Hoe pakt De Gemeenschap dit aan? Een gesprek

We onderzoeken met andere corporaties oplossingen die goed

concept-plan op. Dit concept-plan bespreken we in een later stadium met de

met Dico van Verseveld, manager Vastgoed & Ontwikkeling,

zijn voor het milieu, goed zijn voor onze bewoners en die voor ons

buurtbewoners. Zij mogen meepraten. In het concept-plan gaan we uit van de

geeft verheldering.

qua investering te doen zijn. Met Standvast Wonen en KlokGroep

wensen van de gemeente. Er komen minimaal 23 appartementen verdeeld over

maken we een plan voor Hengstdal. We willen als proef een aantal

maximaal drie woonlagen. De grootte van de appartementen en de huurprijzen

‘We moeten de opwarming van de aarde binnen de perken houden’,

huurhuizen van ons en van Standvast Wonen verwarmen zonder

zullen verschillen. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor ten minste twee vrije

zegt Dico. ‘In 2050 moet de Nederlandse economie vrijwel CO2

gas. We bedenken samen iets omdat het stadswarmtenet voorlopig

sector woningen. Het is nog niet bekend of het bestaande schoolgebouw wordt

neutraal zijn.’ Dat lijkt ver weg. Toch denken we nu al na hoe we dat

niet langs Hengstdal komt. In Lankforst komt het stadswarmtenet

omgebouwd tot appartementen óf dat het schoolgebouw wordt gesloopt en

gaan doen. Sommige oplossingen liggen voor de hand, zoals het

wel. Daar beginnen we binnenkort met het energiezuinig maken

er nieuwbouw voor in de plaats komt. Eind 2018 weet De Gemeenschap wat de

isoleren van alle huizen. Maar dat is niet genoeg.’

van de maisonnettes. Want een goede isolatie van woningen is een

mogelijkheden zijn op deze locatie.

eerste vereiste en altijd nuttig.
Full-electric woningen
Dico vertelt dat de woningcorporatie op zoek is naar alternatieven

Ingrijpend proces

voor gas. ‘Een paar jaar geleden hebben we twee huizen in Tolhuis

De verwachting is dat er de komende tijd veel innovaties gaan

full-electric gemaakt. Die huizen draaien volledig op elektriciteit.

komen. Maar daar kunnen we niet op wachten. We pakken dit

Maar er komt veel bij kijken om dit bij bestaande woningen te

net als andere partijen en organisaties in fases aan. Het is een

doen. De investering hiervoor is op dit moment te hoog.

ingrijpend proces en stilzitten is geen optie.’

Warmtepomp
‘We zijn op dit moment nog niet enthousiast over een warmtepomp.’ Dico legt uit dat met name het geluid en de trillingen een

Bouw 75 sociale huurappartementen in Batavia
heeft hoogste punt bereikt
Een bijzonder moment, op 6 juli in het Waalfront.

Planning

Bouwvakkers bereikten het hoogte punt in de bouw van

‘Tot nu toe verloopt de bouw volgens planning’, zegt Arno

Elektrische cv-ketel

75 sociale huurappartementen in Batavia. In de namiddag

Verploegen van KlokGroep. Als projectmanager is hij dagelijks

‘De aanschaf van een elektrische cv-ketel lijkt aantrekkelijk, want

stortten zij op 15 meter hoogte de betonvloer. De dakbe

op de bouwplaats aanwezig en volgt hij de werkzaamheden op

dit type ketels is niet duur in aanschaf. Maar een dergelijke ketel

dekking op dit hoogste punt en op de lagere verdiepingen

de voet. Wij leveren de appartementen begin volgend jaar op.

vraag weer heel veel stroom. Dan worden de woonlasten voor onze

ligt er inmiddels op. De werkzaamheden vinden nu vooral

De Gemeenschap kan de bewoners zoals afgesproken dan gaan

bewoners weer hoger. Dat willen we niet. We zijn nu aan het meten

binnen plaats.

huisvesten.’

struikelpunt zijn.

of het verbruik lager kan. Hiervoor hebben we een speciaal apparaa
tje in een cv-ketel gemonteerd. Ik ben benieuwd of dit werkt.’



Over CO2

Elektrisch koken is het simpelste om mee te beginnen.

CO2 is een gas dat van nature in de atmosfeer zit. Door de verbran-

De aarde wordt warmer: grote delen van de wereld verdrogen en

ding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas,

de poolkappen smelten. Hierdoor ontstaan grote problemen in de

is de hoeveelheid CO2 extreem toegenomen.

wereld.

CO2 is een broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen

De CO2 uitstoot moet omlaag. Daarom is energietransitie van

zo hard is toegenomen, verandert het klimaat van de aarde.

fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen noodzakelijk.
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Het hoogste punt was een mooie mijlpaal.
De Gemeenschap bedankte alle werknemers op de bouwplaats met een frietje en een snack.
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Eventuele fusie met
Standvast Wonen

Na een fusie kunnen wij nog beter dan nu inzetten op energiezuinige en betaalbare
huizen die passen bij gezinsgrootte, leeftijd, inkomen en zorgbehoefte.

Bewoners zullen zeggen dat we als grote corporatie geen aandacht meer
voor hen hebben.

Op 3 juli organiseerde de huurdersorganisatie HOG een bijeenkomst voor alle bewoners. Eén van de onderwerpen was

‘Dat gaat zeker niet gebeuren! In de nieuwe organisatie willen we wijk georiënteerd

een eventuele fusie tussen De Gemeenschap en Standvast Wonen. Niet veel later kregen wij telefoontjes en brieven van

gaan werken. Dat is de inzet. We denken eraan om wijkteams op te zetten die verdeeld

verontruste bewoners. Zij hadden veel vragen en wilde vooral weten waarom we dit willen. Hoog tijd voor een interview

zijn over het gebied waar onze huizen staan. In deze wijkteams zitten medewerkers

met Paul van Roosmalen, Directeur-Bestuurder van De Gemeenschap.

met verschillende deskundigheden. De teams zijn het eerste aanspreekpunt voor
bewoners. We zijn ín de wijk, wij blijven dichtbij en worden meer zichtbaar. We kunnen
daardoor ook sneller reageren als we merken dat een wijk minder leefbaar wordt,
wanneer er sprake is van eenzaamheid of bewoners voor andere uitdagingen staan.’
Paul benadrukt dat De Gemeenschap nu vooral goed bereikbaar en zichtbaar is voor

Een fusie met een andere woningbouwstichting, hoe kom je op dat idee?

de bewoners in Hengstdal en minder voor de huurders uit Dukenburg en Lindenholt.

‘Wist je dat er in veel grotere steden dan Nijmegen minder woningcorporaties zijn?’,

‘Logisch, want ons kantoorpand staat in de buurt van Hengstdal,’ vervolgt hij. ‘Met de

vraagt Paul. ‘In Nijmegen kunnen we in dat opzicht de volkshuisvesting efficiënter

wijkteams hebben we aandacht voor iedereen. Dat vind ik een verbetering.’

organiseren’, vervolgt hij. ‘Er zijn natuurlijk meer redenen. Die hebben niets te maken
met wat ik vind. Ze hebben te maken met wat ik zie en ervaar bij De Gemeenschap.
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 moeten alle woningcorporaties

Dan neem je toch gewoon meer

in Nederland veel meer informatie geven aan verschillende instanties. De Gemeen-

mensen in dienst. Probleem

Waarom de keuze voor

Dat klinkt goed. Zijn er nog andere dingen waar we bewoners beter mee

schap moet dus ook veel meer documenten, overzichten en verantwoordingen

opgelost.

Standvast Wonen?

van dienst kunnen zijn na fusie?

aanleveren dan voor 2015. Dat leidt tot veel extra werk voor alle medewerkers. Of je

‘Zo eenvoudig is het niet’, legt hij uit.

‘Van de Nijmeegse corporaties heeft

‘De kwaliteit van onze dienstverlening moet hetzelfde blijven óf nog beter worden.

nu een grote corporatie bent of een kleintje; iedereen moet dit werk doen, want het

‘Meer medewerkers in dienst betekent

Standvast Wonen een vergelijkbare

Bij Standvast Wonen kunnen bewoners online hun bewonerszaken regelen. Zij

is wettelijk verplicht. Wanneer we fuseren, kunnen we op die kosten besparen. Naast

dat de bedrijfskosten hoger worden.

geschiedenis. Opgericht door een

kunnen op elk moment van de dag huur betalen of opzeggen, reparatieverzoeken

de kostenbesparing vind ik dat we onze organisatorische mogelijkheden moeten

We zitten nu bijna op de grens van

vakbond met een sterke betrokkenheid

inplannen en informatie opzoeken over de huurwoning, zoals de opbouw van de

vergroten. Alleen op die manier kunnen wij de veelheid aan bestaande en nieuwe

wat we aan bedrijfskosten mogen

vanuit de huurders, net als wij. Daarin

huurprijs of het aantal punten. Zo’n systeem is nu te duur voor ons. Na een fusie

volkshuisvestelijke taken oppakken.’

uitgeven. Als die kosten hoger worden,

lijken we op elkaar. Daarnaast hebben

kunnen onze bewoners dat ook twenty-four seven. Hoe mooi is dat?’

krijg ik een tik op mijn vingers van

wij allebei veel woningen in Hengstdal en

de Minister. Dat wil je echt niet.

in Neerbosch-Oost. Het type woningen

Met een fusie kunnen we wél onze

en de huurprijzen zijn vergelijkbaar

Professioneler? Doen we het niet goed dan?

slagkracht vergroten en professioneler

Door een eventuele fusie breidt het

En de medewerkers? Mogen zij blijven?

‘Wat we nu doen, doen we goed. En dat is met name de beheertaak. We letten goed

worden, zónder dat de organisatie te

woningbezit uit voor beide organisa-

‘Ja, in de nieuwe organisatie hebben we iedereen nodig.

op hoe we ons geld uitgeven. We onderhouden onze huizen netjes en de verhuur-

duur wordt.’

ties. De Gemeenschap heeft huizen

zaken zijn op orde. Maar we staan voor grote uitdagingen. Denk aan de energie-

staan in Nijmegen-Noord, Standvast

transitie, het combineren van wonen en zorg, het ontwikkelen van nieuwbouw.

Wonen in het rivierenland ten westen

En ondertussen vergrijst de stad en wonen er meer en meer kwetsbare mensen

van Nijmegen. Ook in het huurbeleid

in onze woningen. We kunnen als corporatie niet afwachten, maar moeten actief

lijken we op elkaar. Standvast Wonen

reageren op dit soort ontwikkelingen. Dat lukt ons nu niet. We zijn met te weinig

heeft veel ervaring met het huisvesten

medewerkers en missen specialisten. Wij kunnen niet steeds mensen hiervoor

van bijzondere doelgroepen, wij lopen

Stel, de fusie gaat niet door?

‘In 2020 bestaat De Gemeenschap

inhuren. Fuseren is wat ons betreft de oplossing.’

meer vooruit op het thema verduur-

Ga je dan op zoek naar een andere

100 jaar. Dat is een mijlpaal voor

zaming. Samen zijn we sterker. Stel dat

corporatie om mee te fuseren?

ons. In de afgelopen decennia

de fusie doorgaat, dan horen we bij

‘Op korte termijn zeker niet. Om de

heeft de Gemeenschap zich als een

de grote drie in de regio. We kunnen

hele simpele reden dat er geen andere

solide partner van bewoners en de

In plaats van fuseren, kun je ook samenwerken.

de belangen van onze huurders en de

kandidaten zijn.’

stad laten zien. Er is dus alle reden

‘Zeker kan dat. We doen het al en hebben het op een aantal terreinen in de

woningzoekenden beter behartigen.
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Jeetje, bijna 100 jaar De Gemeen
schap. Zoiets doe je toch niet?

om dat te vieren. Dat zullen we

afgelopen jaren gedaan. Maar het is veel duurder en dan fuseren. Elke corporatie

zeker doen. Ook na een eventuele

levert namelijk eigen medewerkers, beleidsuitgangspunten en dergelijke voor

fusie. We vieren het dan gewoon

een project. Logisch en noodzakelijk, maar duur en soms onwerkbaar.’

met meer mensen’.
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Huurdersbijeenkomst 3 juli

gaat men dat ‘dus’ overnemen als het tot een fusie komt? Op onze

Vervolgens stond onze al geplande jaarlijkse huurdersbijeen-

website kunt u ons advies en de reactie van De Gemeenschap

komst op 3 juli in de Ark van Oost geheel in het teken van de

nalezen. Die reactie is positief en misschien vinden u en wij daar-

fusie. We hebben samen met een vertegenwoordigster van

van al iets terug in het interview met Paul van Roosmalen in dit

de Woonbond zo goed mogelijk aan de aanwezige huurders

nummer van het bewonersblad. Maar we blijven opletten of we

uitgelegd wat een fusie betekent. Daarna hebben de huurders

nu en de komende tijd wel zo goed geïnformeerd worden als wij

aangegeven wat er bij De Gemeenschap goed gaat en bij een

hebben gevraagd.

fusie behouden moet blijven. Ook hebben we aandacht gegeven
aan zaken die wat minder goed gaan en die bij een fusie beter

Tweede huurdersbijeenkomst

moeten worden.

In oktober of november willen wij een tweede huurdersbijeenkomst organiseren, met, gegeven de ernst van de zaak, hopelijk

HOG Speciaal

Tijdens de huurdersbijeenkomst en uit een flink aantal schriftelijke

meer huurders dan op onze eerste bijeenkomst van 3 juli. Tegen

reacties hebben wij bepaald niet de indruk gekregen dat veel

die tijd hopen we dat u en wij beter dan nu geïnformeerd zijn

huurders een fusie met Standvast zien zitten. Huurders zijn bang

over de voor- en nadelen van een mogelijke fusie. Alleen dan

dat de betrokkenheid, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid

kunnen wij verantwoord beslissen of wij al dan niet kunnen

van De Gemeenschap bij en voor haar huurders bij een fusie ver-

instemmen met een fusie met Standvast.

loren gaat. Voordelen van een fusie worden nauwelijks genoemd.
Wij houden u op de hoogte.
Advies aan De Gemeenschap

Het HOG-bestuur

Daarom hebben wij een advies aan De Gemeenschap geschreven



waarin wij vragen om haar huurders grondig te informeren over
de verwachte voordelen, specifiek voor de huidige en toekom-

Alle onze uitgangs- en aandachtspunten kunt u

Gesprekken met de huurders en de mensen van de woningcorporatie, af en toe eens een moeilijk beleidsstuk lezen of

stige Gemeenschapshuurders, van die algemene fusiemotieven

nalezen op onze website www.huurderswbsg.nl

een advies schrijven, dat is toch zo ongeveer het alledaagse werk van een huurdersorganisatie. Er gebeurt natuurlijk

zoals kostenbesparing en concurrentievoordeel tegenover de

in de rubriek ‘actueel’. Hier leest u ook het uitgebreide

wel eens iets onverwachts dat meer en speciale aandacht vraagt maar er zijn weinig gebeurtenissen die een huurders-

grotere corporaties in Nijmegen. Ook hebben we gevraagd om

verslag van de huurdersbijeenkomst van 3 juli.

organisatie zo op scherp zetten als een mogelijke fusie met een andere corporatie.

speciale aandacht voor onze aandachtspunten. Hoe is dat alles
bij De Gemeenschap en Standvast geregeld, wat is het beste en

Instemmingsrecht
Fusies zijn in het algemeen ingewikkelde processen waar veel

ligt in Nijmegen, maar de andere helft in twee andere gemeenten,

speciale regelgeving op van toepassing is. Daar moet je als

Beuningen en Druten. Door die spreiding is het overleg met de

huurdersorganisatie tenminste iets van weten en begrijpen. Ook

gemeente(n) maar ook de organisatie van de huurders ingewikkel-

verschijnen er allerlei nieuwe gesprekspartners aan de horizon.

der dan bij De Gemeenschap. Het werd ons ook meteen duidelijk

Niet alleen de mensen van de beoogde fusiepartner, de ‘andere’

dat ook het fusieproces zelf juridisch en organisatorisch erg

woningcorporatie, maar ook hun huurdersorganisatie. Die zijn

complex is en lang gaat duren - als het doorgaat zou de feitelijke

vaak anders georganiseerd en werken anders dan wij - ook de

fusie in het voorjaar van 2019 kunnen plaatsvinden. Met onze

huurdersorganisaties gaan bij fusies meestal in elkaar op. Je zou

beperkte middelen hebben wij toen als HOG al snel besloten om

met al dat nieuws nog wel ontspannen kunnen omgaan als daar

ons niet met ‘alles’ bezig te houden. We concentreren ons op de

ook niet, naast ons gangbare adviesrecht, een nieuw zwaar recht

directe belangen van de huurders van De Gemeenschap.

voor huurdersorganisaties bij komt kijken: het instemmingsrecht!

Mechanische
ventilatie

Veel bewoners hebben hier vragen

al snel een ongezond klimaat in

over. Hoe werkt het, hoeveel lawaai

huis: lucht wordt vochtig en muf.

maakt zo’n ventilatiesysteem en

Met een ventilatiesysteem zijn

wat kost het aan stroom? Onbe

bewoners verzekerd van zuivere

Ventilatie door deuren, kieren,

kend maakt onbemind. Daarom

lucht in huis. Mensen met astma

ramen en spleten in muren of

gaf De Gemeenschap bewoners uit

weten al hoe belangrijk frisse lucht

daken. Dat is in een deel van onze

Hengstdal een voorlichting over

is. Slechte luchtkwaliteit kan voor

De HOG moet op een bepaald moment beargumenteerd aan-

Uitgangspunten en aandachtspunten

huizen verleden tijd. De Gemeen

mechanische ventilatie. Rick

gezondheidsproblemen zorgen.

geven of zij instemt met de fusie. Die beslissing weegt heel zwaar

Allereerst hebben we een aantal uitgangs- en aandachtspunten

schap laat woningen isoleren en

Hermanussen, bedrijfsleider van

Ook ontstaan bacteriën, schimmels

als hogere organen zoals de Autoriteit Woningcorporaties de fusie

opgesteld. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld dat de Gemeen-

energiezuinig maken. In september

installatiebedrijf Ventimon, was erbij.

en vieze geurtjes als er niet goed

uiteindelijk gaan goed- of afkeuren.

schapshuurders op zijn minst geen nadelen van de fusie mogen

beginnen we in Hengstdal.

geventileerd wordt.’
Rick zegt: ‘Elke dag wordt de lucht

ondervinden en dat de HOG na een feitelijke fusie nog drie jaar
De afgelopen tijd is onderzocht of het zinvol is dat De Gemeen-

de belangen van de ‘voormalige’ huurders van De Gemeenschap

In goed geïsoleerde woningen is

in huis vervuild. Dat komt bijvoor

schap fuseert met Standvast Wonen. Nog in deze maand septem-

zal behartigen. Aandachtspunten zijn een groot aantal zaken

ventileren heel belangrijk. Dit doen

beeld door het ademen en koken.

ber kunnen we de eerste bevindingen tegemoet zien. In een vroeg

rond het verhuren, onderhoud, bereikbaarheid enzovoort waarbij

wij met mechanische ventilatie.

Zonder ventilatie ontstaat hierdoor

stadium is de HOG ingelicht. Standvast blijkt vier keer zo groot als

wij zullen opletten dat zij bij een fusie niet slechter en liefst nog

De Gemeenschap, de helft van de Standvast-woningen

beter geregeld worden dan nu bij De Gemeenschap het geval is.
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Het gemak
van een
automatische
incasso

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 de

scheelt ons tijd. Deze tijd steken we liever

huurovereenkomst wordt de automatische

in het beheer van uw woning en in uw

incasso stopgezet vanaf het moment dat

leefomgeving.

u geen betaalverplichting meer heeft.

Bijna 70% van onze bewoners betaalt de

En als u het niet eens bent met de afschrij-

huur maandelijks via een automatische

Wilt u dit ook?

ving, dan kunt u deze laten terugboeken.

incasso. Gaat u een woning huren bij

Wilt u Woningbouwstichting De Gemeen-

U heeft hiervoor acht weken de tijd.

De Gemeenschap? Dan betaalt u uw

schap machtigen de huur automatisch

huur altijd via een automatische incasso.

van uw rekening af te schrijven? Dat kan

Dat is ons beleid.

heel gemakkelijk door een formulier op



Plannen voor Lankforst

onze website in te vullen. Daarna stuurt

De acceptgiro gaat verdwijnen.

Voordelen van automatische incasso

u dit formulier naar ons via e-mail naar

Hebben wij uw e-mailadres?

In 2019 willen wij onze maisonnettes in Lankforst verbeteren. Onze uitgangspunten zijn het vergroten van het comfort

- U heeft geen omkijken meer naar

info@wbsg.nl of per post naar:

Dan ontvangt u van ons een

en het energiezuinig maken van de woningen. Daarnaast hebben we oog voor de veiligheid in de buurt. De Gemeen

digitale acceptgiro. Hebben wij

schap heeft bewoners uitgenodigd om hun mening te geven over de woning, het gebouw en de buurt. ‘Samen met

Woningbouwstichting De Gemeenschap

uw e-mailadres niet? Dan krijgt

Zorgbelang Gelderland en Bindkracht 10 zijn we langs de deuren gegaan’, vertelt Judith van Hout, wijkconsulent bij
De Gemeenschap. ‘Uiteraard hebben we ons bezoek aangekondigd.’

uw huurbetaling
- U weet zeker dat u de huur maandelijks

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 maand.

op tijd betaalt

U kunt tegen die tijd uw huur

De Gemeenschap heeft 70% van de bewoners gesproken.

Bewonersavond

betaling ook doen via Ideal.

Bewoners vinden de buurt groen en rustig. Ze vinden elkaar

In oktober ontvangen bewoners een uitnodiging voor een

ons regelen. Wij helpen u hier graag bij.

vriendelijk en behulpzaam. Bewoners zijn over het algemeen

bewonersavond. Zij krijgen dan te horen hoe de plannen voor

U bent altijd welkom op ons kantoor.

tevreden over de ruimte die ze in huis hebben. Judith: ‘Gelijk-

Lankforst er globaal uitzien. Ook vertellen wij dan welke wensen

tijdig hoorden we ook dat het binnen vochtig is en dat het tocht.

er vervuld kunnen worden. ‘Ik hoop dat er die avond ook bewo-

Ook kregen we terug dat het onderhoud is achtergebleven.

ners zijn die in de loop van dit project actief met ons mee willen

Wij hebben een goed beeld gekregen van de wensen van de

denken’, aldus Judith.

bewoners. Die nemen we mee bij het maken van onze plannen

Hennep en drugs

Een hennepkwekerij en drugs lab herkennen:

Hennep kweken en drugs maken is verboden:

U herkent een hennepkwekerij of drugs laboratorium aan

u moet uw woning uit

afgeplakte ramen en deuren, een zoemend geluid van

U mag geen hennep kweken in uw huis; niet in de berging,

ventilatoren of een rooster op een vreemde plek aan de gevel.

de schuur, garage, zolder of kruipruimte. Ook mag niemand

Ook kan stank (een chemisch geurtje) en vocht ontstaan.

voor Lankforst.’

afgeplakte ramen, geluid of stank

anders in uw woning hennep kweken of andere drugs maken.

Start project zonnepanelen

Wanneer wij ontdekken dat u of iemand anders uw huis gebruikt

Hennep kweken en drugs maken is gevaarlijk

voor het kweken van hennep of het maken van drugs, ontbinden

Hennep kweken en drugs maken kost veel stroom en water.

wij de huurovereenkomst. U kunt dan geen huis meer huren.

Daardoor kan er een stroomstoring, of nog erger, brand ontstaan.

Niet bij ons en ook niet bij een andere woningbouwstichting.

Ook bij u. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennep-

Duurzame energie opwekken in combi-

Binnenkort ontvangen bewoners van

teelt of drugs gebruiken onderling veel geweld. De schade die

natie met lagere woonlasten Eind 2018

eengezinswoningen in deze wijken een

Hennepkwekerij of drugs lab ontdekt?

dit veroorzaakt is groot. Energiebedrijven en woningcorporaties

gaat De Gemeenschap zonnepanelen

brief van De Gemeenschap. In deze brief

Bel 0900 - 88 44 of 0800 – 70 00

betalen de kosten van lekkages, brandschade en afgetapte

aanbieden aan bewoners van eengezins-

staat hoe wij dit project aanpakken en

Samen met u willen wij ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen

energie. Dat geld besteden wij liever aan andere dingen.

woningen. En dat is goed nieuws!

vragen wij of er interesse is. Hierna krijgen

in uw buurt. Hennep en andere drugs horen daar niet bij.

In opdracht van De Gemeenschap gaat

bewoners een uitnodiging voor een infor-

Als u denkt dat er in uw buurt hennep wordt gekweekt of

het Solarteam, onze partner in dit project,

matiemiddag in de wijk. Het Solarteam

drugs worden gemaakt, neemt u dan contact op met de

in drie wijken beginnen:

geeft die dag gedetailleerde informatie

politie via (0900) 88 44 of meld het anoniem via (0800) 70 00.

- Neerbosch-Oost

over het aanbod. Bewoners kunnen zich

Heeft u het vermoeden dat iemand hennep kweekt of drugs

- Lent

dan ook ter plekke inschrijven.

maakt, maar weet u het niet zeker? Dan kunt u het anoniem

- Horstacker

Neerbosch-Oost
Lent
Horstacker

bespreken met de politie of met De Gemeenschap.
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Sara en de 13-jarige poes Minni

De sfeer van vroeger
in de museumwoning
‘Dit huis is echt een lot uit de loterij’, zegt Sara de Haas

in Elst. Dit combineert ze met haar baan als activiteitenbegeleider

enthousiast. Sara woonde eerst in de Diepenbrockstraat.

in het Oud Burgeren Gasthuis. Dankbaar werk noemt ze dit

‘Ook fijn, maar dit huis is lichter en heeft mooie en-suite

terecht. Over de reden van haar verhuizing zegt ze dat het huis

deuren. Dat geeft een intieme sfeer, daar hou ik van.

beschikbaar was op een goed moment. Met als dikke plus dat

De originele schouw en keuken vind ik ook zo mooi. Ik ben

de werkzaamheden voor het Groot Onderhoud al klaar waren.

niet heel erg groot, dus het is niet erg dat het aanrechtblad
wat lager is’, lacht ze.

‘Bij de kijkdag waren er veel geïnteresseerden’, herinnert ze zich.
‘En ik was zo verbaasd dat ik als eerste kon kiezen. Ik ben met

Sinds november vorig jaar woont de 37-jarige Sara samen met

een medewerker van De Gemeenschap nog een keer naar de

poes Minni in de museumwoning in de Palestrinastraat. Het is

woning teruggegaan om in alle rust te kunnen kijken. ‘Oh wow’,

een huis met een verhaal. En dat verhaal mag verteld worden.

dacht ik toen.

Sara gaat waarschijnlijk volgend jaar meedoen met de open
monumentendagen. Sara: ‘Ik heb oude foto’s gekregen van dit

De sfeer van vroeger heeft Sara teruggehaald met een oude

huis en de buurt. Daar ga ik een mooie collage van maken.

kapstok. In de gang staat een kastje met marmeren blad dat

Bezoekers krijgen dan een indruk hoe het er vroeger uitzag en

van haar tante is geweest. De bakelieten telefoon kreeg ze van

wat er bewaard is gebleven.’

De Gemeenschap. En de buffetkast van bijna 100 jaar oud tikte
ze op de kop via Marktplaats. ‘Maar het meest dierbare is toch

Sara loopt de tuin in, waar poes Minni op een bankje ligt te

wel mijn 13-jarige poes Minni’, besluit Sara.

slapen. Daar kletsen we over haar werk bij de kringloopwinkel

Colofon
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