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We blijven dichtbij
Op dit moment zijn we bezig met de huisvestingsplannen van Reggewoon. Om de lijnen tussen
medewerkers en afdelingen kort te houden, verhuist de afdeling Vastgoed van Wierden naar Nijverdal.
U, als huurder of woningzoekende, merkt daar niets van. Voor u blijven we dichtbij met een kantoor in
Wierden en Nijverdal. En met dezelfde service zoals u dat van ons gewend bent.
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COLUMN

DOE EENS LIEF
Zo halverwege het jaar blikken we met enige trots terug op onze prestaties in 2018. Financieel staan
we er goed voor. We hebben de zaak op orde. Dat geeft ons de mogelijkheid om onze woningen te
verduurzamen. De kwaliteit van onze woningen is prima. Onze huurders geven ons het rapportcijfer
7,9, waarmee ze hun tevredenheid uitspreken over onze dienstverlening.

Vertrouwen

#doeslief

Goede resultaten behalen is één, vasthouden
een tweede. Zeker in een sterk veranderende
omgeving is dat een uitdaging. Vraagstukken zoals
overlast, schuldenproblematiek en huiselijk geweld
lijken helaas meer voor te komen. Hoe stellen wij
als Reggewoon ons op in dergelijke situaties? In
elk contact met de klant streven we eerder naar
begrijpen dan naar begrepen te worden. Zo kunnen
we inspelen op de vraag achter de vraag, als daar
behoefte aan is. Een open houding is daarbij het
uitgangspunt. Vertrouwen het vertrekpunt.

Uiteindelijk is zo’n situatie voor alle partijen
teleurstellend. Als Reggewoon blijven we ervan
overtuigd dat niemand ’s ochtends op staat met
slechte bedoelingen. Daar blijven we in geloven,
want niemand wordt beter van onaardig gedrag.
Aardig gedrag loont. Of zoals de stichting Sire het
in reclamespots simpelweg verwoord #doeslief.

Suggesties of vragen?
We blijven werken aan een goede dienstverlening.
Graag samen met u. Vragen of suggesties over
onze dienstverlening? Of wilt u uw ervaringen
delen? We gaan graag met u in gesprek.

Niet van kastje naar de muur
Als Reggewoon hebben we de overtuiging dat
niemand bewust moeilijke situaties veroorzaakt.
Er is altijd een achterliggende oorzaak. Daarover
gaan we graag met u in gesprek. Om vervolgens te
zoeken naar de juiste oplossing. We maken duidelijke afspraken, niet van kastje naar de muur, en we
onderbouwen als iets niet of deels mogelijk is. Dat
doen we niet alleen met regels. We verplaatsen ons
in de ander en nemen onze verantwoordelijkheid,
ongeacht door wie, waardoor of hoe de situatie is
ontstaan.

Ik wens u een fijne zomer!

Vervelende situaties
Niet elke oplossing leidt tot tevredenheid. Soms is
er teleurstelling, begrijpelijk, en in een enkel geval
leidt dat tot boosheid. In de eerste maanden van dit
jaar heeft dit voor sommige collega’s tot vervelende
situaties geleid. Verbale en fysieke bedreigingen en
zelfs een doodsbedreiging op social media. Voor
ons totaal onacceptabel en reden om stappen te
ondernemen. We laten deze huurders weten dat
het gedrag grensoverschrijdend is en
consequenties kan hebben. Waar nodig schakelen
we de politie in.

John Olde Olthof, directeur-bestuurder
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Jasper van Zanten

manager vastgoed

Harrie de Vries

adviseur vastgoed

Harrie de Vries geeft het stokje van manager vastgoed over aan
Jasper van Zanten
Door zijn betrokkenheid bij veel onderhoudsen nieuwbouwprojecten is Harrie de Vries voor
veel Wierdense en Enterse huurders een
bekend gezicht. Hij startte 27 jaar geleden zijn
loopbaan bij de toen net opgerichte SWWE.
Nu vindt hij het tijd om een stap terug te doen.
Met enige trots geeft hij het stokje van
manager vastgoed over aan zijn opvolger
Jasper van Zanten. In dit interview een terugblik
en een vooruitblik met deze twee mannen.

“Eigenlijk heb ik altijd in de corporatiesector
gewerkt”, vertelt Harrie als hij terugkijkt op z’n loopbaan. “Ik begon bij een corporatie in Almelo. Tien
jaar later, in juli 1992 om precies te zijn, kwam ik in
dienst bij de SWWE (sinds 2017: Reggewoon) en
was vanuit mijn functie verantwoordelijk voor alle
onderhouds- en nieuwbouwprojecten. In deze
periode was het een organisatie in oprichting,
ontstaan uit een fusie van vier kleine corporaties
en het gemeentelijk woningbedrijf.
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We startten in een noodunit aan de Appelhofstraat
in Wierden. Mijn eerste nieuwbouwklus was dan
ook het nieuwe kantoor aan de Nijverdalsestraat in
december 1993.”

Gelukkig is Reggewoon op dit moment financieel
krachtig genoeg om de woningen met een
bepaalde versnelling te verduurzamen.”
“Verder gaan we verder met het verbeteren van
onze dienstverlening. Voor onze huurders
betekent dat bijvoorbeeld dat we meer concreet
kunnen aangeven welke onderhoudsplannen zijn
gepland in een bepaalde periode. Kortom, dat we
huurders daar veel specifieker antwoorden op
kunnen geven. Handig ook als ze bijvoorbeeld
willen klussen.”

Even spannend
Jasper begon zeven jaar geleden bij de SWWE als
werkvoorbereider. “In de eerste periode heb ik veel
processen op orde gebracht, denk aan onderhoud
en contracten. Ook lag de werkvoorbereiding van
onder andere het planmatig onderhoud bij mij. In de
periode daarna vervulde ik een actieve rol tijdens
het fusieproces.” In de nieuwe organisatie werd
Jasper adviseur vastgoed. “Concreet was ik onder
meer verantwoordelijk voor het onderhoud en de
wijze waarop Reggewoon de komende tijd zoveel
mogelijk woningen wil verduurzamen. Verder
ondersteunde ik Harrie bij diverse taken, waaronder
het inrichten van de nieuwe afdeling. Toen
de functie van Harrie intern vacant werd, hoefde
ik dan ook niet lang na te denken.” Een officiële
sollicitatieprocedure volgde. “Dat is toch wel
spannend”, bekent Jasper. “Doordat er een
officiële procedure volgde, werd de keuze voor
Jasper gedragen op de afdeling.

Molukse wijk
De komende twee jaren blijft Harrie de afdeling bij
diverse projecten ondersteunen. Harrie: “Projecten
die op dit moment aandacht vragen zijn het
vraaggestuurd onderhoud en een grootschalig
isolatieproject van ruim 200 woningen in de twee
gemeenten. Ook ben ik, net als 27 jaar geleden,
opnieuw betrokken bij de toekomstige huisvesting
van Reggewoon.” Als we terugkijken op zijn lange
loopbaan, dan is het voor Harrie moeilijk om één
project uit te lichten die er echt uitspringt. “Daarmee
doe ik andere projecten te kort. Alhoewel, ik kijk
met een heel goed gevoel terug op de vernieuwing
van de Molukse wijk in Wierden. Het startte als een
moeizaam traject, maar werd uiteindelijk een heel
goed proces met een mooi resultaat. De samenwerking verliep mede dankzij de inzet van onze
huurders fantastisch.”

De nodige uitdagingen
Vanaf maart is Jasper gestart als manager vastgoed. Harrie gaat Reggewoon nog niet verlaten.
“Wel werk ik een dag in de week minder. Het is
nu een mooi moment om een stap terug te doen.
Vanaf de fusie hebben we samen aan een
afdeling gebouwd met collega’s van beide
corporaties en nieuwe medewerkers. Er staat een
mooie professionele afdeling. Klaar voor de toekomst, maar ook met de nodige uitdagingen.” Voor
Harrie een mooi moment om het stokje over te
geven aan een jonger iemand. “En helemaal mooi
dat het iemand is vanuit de eigen organisatie”,
vertelt Harrie.

Leuke en leerzame tijd
Tot slot vragen we Harrie of hij nog een advies
heeft aan Jasper. Daar hoeft hij niet lang over na
te denken.“Let op je eigen energie. Het is geen
functie die je precies in 36 uur kunt afbakenen.
Maar zolang je plezier blijft houden in het werk, kun
je veel aan.” En ook Jasper wil nog wel iets kwijt
aan Harrie: “Met Harrie als manager kijk ik terug op
een leuke en leerzame tijd. De organisatie heeft mij
bovendien de mogelijkheid gegeven om mezelf te
ontwikkelen. Verder gun ik het Harrie dat hij gaat
genieten van z’n extra vrije tijd.”

Onderhoud, veiligheid en energiezuinigheid
Jasper is ondertussen al vol enthousiasme gestart
in z’n nieuwe rol waarin samenwerken toch wel het
sleutelwoord is. “Samen met de collega’s willen we
ons volop inzetten voor prettige en comfortabele
huurwoningen. Onderhoud, veiligheid en energiezuinigheid spelen daarin een rol. Als team willen we
zoveel mogelijk werk verzetten met de middelen die
beschikbaar zijn. We hebben een grote opgave als
het gaat om het verduurzamen van ons
woningbezit.
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Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de krant van
criminelen die met een smoesje een huis weten binnen te
komen. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als medewerker van
een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Oplichters
en overvallers kunnen geloofwaardig overkomen en zien er
vaak keurig en betrouwbaar uit. Krijgen ze de kans binnen
te komen, dan nemen ze mee wat ze te pakken kunnen
krijgen. Meestal is dat geld, een portemonnee of sieraden.
Criminelen kiezen vaak senioren als slachtoffer, maar
eigenlijk kan iedereen slachtoffer worden van deze
oplichterspraktijken. Daarom geven wij in Mijn Thuis tips
om inbraak te voorkomen.

5 tips tegen inbraak
1. Maak met uzelf de afspraak dat u niet zomaar de deur opendoet voor
onbekenden. Kijk door het raam, deurspion of gebruik de intercom.
2. Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag om legitimatie,
ook als hij zegt namens de gemeente, Reggewoon, een bedrijf of
instelling te komen. Of bel ter controle naar het betreffende bedrijf
of instantie. Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of
de thuiszorg komen nooit onaangekondigd bij u aan de deur. Zij maken
altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel probleem als u
om legitimatie vraagt.

Hang geen ad
reslabel aan
uw sleutel(bos)
. Draai
bovendien de d
euren van
uw woning alti
jd op slot en
haal de sleutel
er uit. Sluit
ook uw ramen
als uzelf niet
thuis bent.

3. Geef nooit uw pincode af, óók niet aan medewerkers van de bank of
politie.
4. Aan onverwacht bezoek (bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf) kunt u ook vragen om op een ander tijdstip
terug te komen als er meer mensen thuis zijn.
5. Plaats een kierstandhouder. De kierstandhouder is de stevige variant van een deurketting. Het zorgt ervoor
dat de deur maar een paar centimeter open kan. Dat is voldoende om een collectant geld te geven of een
enveloppe aan te nemen. Zo kunt u bezoekers beleefd en zorgeloos te woord staan. Koop wel een
exemplaar die voldoet aan het Politiekeurmerk.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Als Reggewoon voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid
van onze woningen. Bij het vervangen van hang- en sluitwerk past
Reggewoon altijd materiaal toe wat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook bij nieuwe woningen wordt dit gebruikt.
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‘Reggewoon is er in geslaagd het beste uit twee
werelden te verenigen in een nieuwe corporatie’
Reggewoon is trots op het eindresultaat van het
visitatierapport, waarin de corporatie met een
goed wordt beoordeeld. Het is de
visitatiecommissie opgevallen dat Reggewoon
er, sinds de fusie in april 2017, in is geslaagd
het beste uit twee werelden te verenigen in een
nieuwe corporatie. Het rapport is samengesteld
door een onafhankelijke commissie. Op basis
van interviews met medewerkers, huurders en
belanghebbenden, het afnemen van schriftelijke
enquêtes en deskresearch hebben zij zich een
beeld gevormd over de geleverde prestaties in
de periode 2014 – 2018.
Bovengemiddeld vindt de commissie de prestaties
op het gebied van de kwaliteit van dienstverlening
en prestaties op het gebied van energie en
duurzaamheid. Op beide onderdelen scoort de
corporatie een 8. De huurders tonen zich, met een
score van gemiddeld bijna een 9, daarbij zelfs meer
dan tevreden met de relatie en de wijze van
communicatie met Reggewoon.

Betrouwbare en meedenkende partner
Op 1 april 2017 zijn Woningstichting Hellendoorn
en Stichting Wonen Wierden Enter gefuseerd tot
Reggewoon. Terugblikkend zien belanghebbenden
de corporatie als een betrouwbare, innovatieve en
meedenkende partner. De belanghebbenden geven
dan ook voor alle beoordeelde prestatievelden een
8 of hoger. De commissie is onder de indruk van
de snelheid waarmee de twee organisaties geïntegreerd zijn en de wijze waarop dat gedaan is.
Letterlijk zegt de commissie: “Het lijkt alsof
Reggewoon al vele jaren bestaat.”

Innovatieve projecten
De visitatiecommissie ziet het als een pluspunt dat
onmiddellijk na de fusie het ondernemingsplan is
ontwikkeld in een zeer nauwe samenspraak met
huurders, belanghebbenden en met medewerkers.
De visie en strategie geven daadwerkelijk richting
aan het handelen.

De corporatie heeft een hoge ambitie op het gebied
van duurzaamheid en heeft als doelstelling om al in
2040 haar bezit energieneutraal te hebben. Om deze
ambitieuze doelstellingen te realiseren, doet
Reggewoon ervaring op met innovatieve projecten en
werkt daarmee samen met andere corporaties.
Reggewoon heeft een degelijke financiële positie.
Voor Reggewoon is het solide vermogen geen doel op
zich, maar juist een middel om de volkshuisvestelijke
en duurzaamheidsambities te realiseren.

Aanbevelingen
De visitatiecommissie heeft ook aanbevelingen
meegegeven. Ze adviseren Reggewoon om de
toekomstgerichte blik vast te houden en daarbij
realistisch ambitieus te zijn. Verbeterpunten vanuit de
belanghebbenden zijn er ook. Zo geven met name
zorg- en welzijnsinstellingen aan graag de relatie en
samenwerking met Reggewoon verder te willen
verdiepen en verbreden. Belanghebbenden vragen
daarnaast aandacht voor thema’s als doorstroming,
passende huisvesting voor kwetsbare doelgroepen
en het langer zelfstandig thuis wonen bij bijvoorbeeld
ouderen.

Betaalbare en goede huisvesting
Directeur-bestuurder John Olde Olthof is onder de
indruk van het resultaat van de visitatiecommissie en
het oordeel van de belanghebbenden over Reggewoon.
Wel benadrukt hij: “Onze toekomst gaat niet om
Reggewoon, maar om wat we willen doen voor
huurders en burgers in onze gemeenten. De reden van
ons bestaan is dat we betaalbare, passende en goede
huisvesting aanbieden aan mensen die aangewezen
zijn op de sociale huursector.”

Visitatie...........
meer dan een
compliment
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We steken graag onze handen uit de
mouwen. Dat betekent dat we ook
steeds kansen benutten om woningen te ontwikkelen of duurzamer te
maken. In MijnThuis houden we u op
de hoogte van onze plannen en de
vorderingen.

Voor welke projecten zet Reggewoon zich in?
In uitvoering

Onderhoudswerkzaamheden 8 woningen
Schubertstraat, Nijverdal
Dit zijn de plannen:
Begin april is Vastbouw Oost gestart met het verduurzamen van 8 woningen aan de Schubertstraat
in Nijverdal. Alle woningen zijn straks gasloos en
voorzien van een energiezuinige warmtepomp
met een innovatieve buitenunit. Op alle woningen
komen zonnepanelen en vindt optimale isolatie
plaats van vloeren, muren en daken. Wat dit project
zo bijzonder maakt, is dat hierin een aantal
innovaties zijn toegepast. Zo wordt een hoogwaardige isolatiefolie over de bestaande dakplaten
aangebracht, zodat we het dak goed kunnen
isoleren zonder dat het dak sterk verhoogd wordt.
Verder behandelen we de buitengevels met
speciale isolerende verf en worden de woningen
voorzien van nieuwe kozijnen met triple glas.
Bewoners krijgen daarnaast een nieuwe keuken,
badkamer met de mogelijkheid om deze te
vergroten en een toilet. Alle bewoners hebben
tegen een bescheiden huurverhoging gekozen voor
een zogenoemde ‘rugzakbadkamer’.

Onderhoudswerkzaamheden diverse
woningen gemeente Hellendoorn
Dit zijn de plannen:
Als alles volgens planning verloopt, starten
we volgend jaar met de werkzaamheden aan
37 seniorenwoningen in de gemeente Hellendoorn.
De werkzaamheden bestaan met name uit isolerende maatregelen. Als het nodig is, worden ook
badkamers en keukens in woningen vernieuwd.
Deze woningen liggen verspreid in Daarle,
Daarlerveen, Hulsen en Hellendoorn.
Zo ver zijn we nu:
Eind vorig jaar zijn de onderhoudswerkzaamheden
aan 34 woningen in De Brake en Groot Lochter in
Nijverdal afgerond.

Zo ver zijn we nu:
Naar verwachting zijn de werkzaamheden midden
juli gereed.
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In voorbereiding

Vervangende nieuwbouw Kruissteenweg en
1e Esweg, Wierden

Nieuwbouwplannen Spoortheater, Nijverdal

We hebben na uitgebreid onderzoek begin vorig
jaar moeten besluiten dat de staat van de huurwoningen aan de Kruissteenweg en de 1e Esweg
dusdanig is dat ze plaats moeten maken voor
vervangende nieuwbouw. Op dit moment zijn we
volop bezig met een zorgvuldige voorbereiding van
de plannen. Uitgangspunten voor de nieuwbouw
zijn onder meer geschikt voor jong en oud, betaalbaar en zeer energiezuinig.
Ook komt er een mix van verschillende woningtypen. Eind 2020/begin 2021 wordt gestart met de
sloop van de eerste woningen.

In de afgelopen periode hebben we de nieuwbouwplannen op de voormalige locatie van het
Spoortheater aan de Parallelweg en Schoolstraat
verder uitgewerkt. In overleg met Stichting JP van
den Bent en de RIBW geeft Reggewoon invulling
aan de plannen. Vorig jaar zomer zijn de voorlopige
plannen aan de omwonenden gepresenteerd. Op
dit moment is het de bedoeling dat Reggewoon een
appartementencomplex met 11 huurappartementen
gaat bouwen. De twee andere appartementencomplexen zijn bestemd voor cliënten van JP van
den Bent (16 appartementen) en de RIBW
(26 appartementen). In het ontwerp zal straks de
karakteristieke gevel van het Spoortheater te
herkennen zijn. Dit jaar vindt de voorbereiding van
dit project plaats. De daadwerkelijke bouw zal in
2020 starten.

Gereed
21 woningen Europaring zijn verduurzaamd,
Wierden
Aan de Europaring in Wierden zijn 21 woningen
verduurzaamd. De onderhoudsmaatregelen zorgen
ervoor dat de woningen zeer energiezuinig zijn.
7 woningen zijn zelfs naar nul-op-de-meter verbouwd. In mei waren de laatste zeer energiezuinige
woningen waren gereed.

Onderhoudswerkzaamheden Het Helmerink,
Nijverdal
In het najaar van 2019 starten we met een groot
onderhoud in het appartementencomplex Het
Helmerink. Het appartementencomplex gaan we
verduurzamen. Zo wordt Het Helmerink gasloos en
voorzien van zonnepanelen. Daarnaast krijgt het
appartementencomplex een nieuwe uitstraling. U
kunt dan denken aan een vernieuwing van gevels
en daken. Ook worden de technische installaties,
de algemene ruimtes en de entree vernieuwd. In de
appartementen vindt eveneens onderhoud plaats.
Zo krijgen bewoners een nieuwe keuken en
vernieuwen we de badkamer.
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EEN BIJZONDER PROJECT UITGELICHT

Animo voor zonnepanelen is groot bij
bewoners appartementencomplex
Antoniushof
De dames Schippers, Schrooten en Riesewijk vormen sinds twee jaar met z’n drieën de
bewonerscommissie voor appartementencomplex de Antoniushof in Enter. “Normaal gesproken
kost dat weinig tijd”, vertelt mevrouw Schrooten. “Door de plaatsing van zonnepanelen, de realisatie
van de fietsenbergingen en de inrichting van een scootmobielruimte hadden we vorig jaar wat meer
overleg”, vult mevrouw Riesewijk aan.
In de huiskamer van de heer en mevrouw
Schippers praten we bij over de vernieuwing.
Vorig jaar september organiseerde Reggewoon
een inloopbijeenkomst voor bewoners van appartementencomplex Antoniushof in Enter. De bewoners
kregen de mogelijkheid om hun appartement te
laten voorzien van zonnepanelen. “In eerste
instantie waren bewoners wel wat terughoudend.
Het is toch het onbekende en de toestand eromheen. Uiteindelijk hebben bijna alle bewoners
gekozen voor zonnepanelen”, vertelt mevrouw
Schippers.

Om alle appartementen aan te laten sluiten op
individuele meters moesten er gaten worden
geboord vanaf het dak door de meterkasten. Dat
betekent ook direct dat, in mijn geval, de onderburen ook thuis moesten zijn. Als het gat geboord
was, dichtte een dakdekker bovenop het dak direct
het gat. Kortom, een hele organisatie. Soms liep de
planning wat anders, maar uiteindelijk kunnen we
niet anders zeggen dat het allemaal heel
voorspoedig is verlopen.”

Niemand klaagt
Ook over de nieuwe fietsenbergingen en de
scootmobielruimte is de bewonerscommissie
tevreden. “In april zijn de werkzaamheden afgerond
en eigenlijk kan ik wel zeggen dat niemand klaagt
over hoe het geworden is. Het liep op rolletjes”,
vertelt mevrouw Schippers enthousiast. Mevrouw
Schrooten vult aan: “De open berging werd te klein.
Om die reden is de open berging vervangen voor
een eigen berging en is er een aparte ruimte voor
scootmobielen ingericht. Hierdoor is de recreatieruimte wat verkleind, maar nog ruim genoeg.”
“Reggewoon gaf iedereen direct de gelegenheid
om op te ruimen door containers te plaatsen. Dat
was erg fijn”, vult mevrouw Riesewijk aan.

Besparing
In opdracht van Reggewoon heeft Geas
Energiewacht 38 appartementen voorzien van elk
acht zonnepanelen. Elk paneel kost een huurder
per maand € 1,60, maar levert uiteindelijk circa
€ 4,00 op. Een directe maandelijkse besparing dus
van zo’n € 19,20 per huishouden. “Of de rekensom
precies klopt, kan ik nu nog niet zeggen”, vertelt
mevrouw Schippers maar het draagt zeker bij.
“Bovendien is de fietsenberging van het complex
ook nog eens voorzien van zo’n 52 zonnepanelen
voor algemeen gebruik. Daardoor vallen de
collectieve servicekosten voor energie straks lager
uit.” Mevrouw Schippers volgt via de meterkast de
standen. “Je kunt nu al zien wat het oplevert”, legt
ze de buurvrouwen uit als we bij haar voor haar
meterkast staan.

“Eigenlijk kunnen we niet anders zeggen, dat alles
goed is verlopen”, vertelt mevrouw Schrooten.
“En als er wat is, dan trekken we aan de bel”,
besluit mevrouw Schippers.

Een hele organisatie
De werkzaamheden bij de Antoniushof zijn eind
maart afgerond. Mevrouw Riesewijk: “Dat was best
een klus. Het meeste werk vond op het dak plaats.

10

v.l.n.r. De dames Riesewijk, Schrooten en Schippers.

Woont u in een appartement?
Ook u kunt zich aanmelden voor zonnepanelen. Het is mogelijk dat we zonnepanelen
niet direct op uw dak laten aanleggen. maar
dat het handiger is om dit per appartementencomplex uit te voeren. Reggewoon en Geas
Energiewacht overleggen in dat geval over de
mogelijkheden. U krijgt daar ook bericht over.
We vinden het in ieder geval plezierig om van
u te horen dat u belangstelling heeft. Op die
manier krijgen we een goed overzicht van de
aanvragen en wensen per appartementencomplex.
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KORT NIEUWS
Afspraak is afspraak

Koﬃe mag ook!

Is in uw woning iets toe aan reparatie? Dan maakt
u een afspraak om het probleem te laten verhelpen.
Helaas komen we steeds vaker tegen dat huurders
niet thuis zijn als wij de reparatie volgens afspraak
komen uitvoeren. Het onderhoudsbedrijf of onze
onderhoudsmedewerkers gaan dan onverrichter
zake weer naar huis en moeten een nieuwe
afspraak maken. Dat is jammer en dat brengt
bovendien extra kosten met zich mee.
Natuurlijk kan het voorkomen dat een afspraak
achteraf niet goed uitkomt. In zo’n geval kunt u
altijd terugbellen om een nieuwe afspraak te
maken. Kortom, heeft u een afspraak? Zorg dan
dat u thuis bent of zeg uw afspraak op tijd af.

Nationale Pannenkoekdag

John Olde Olthof aan tafel bij Hermien van Brussel

Reggewoon wil graag dichtbij blijven. Bij onze
keuzes horen we graag de signalen en meningen
van onze huurders. Belangrijk om ons werk goed
te kunnen doen.
Daarom zijn we in januari gestart met het initiatief
toetje@reggewoon.nl. Maar een keertje koffie
drinken kan natuurlijk ook. “Het gaat erom dat we op
een informele manier met onze huurders in contact
treden. Dat kan door samen te eten. Vindt u dat een
mooie manier om eens met mij en/of een collega in
gesprek te gaan? Dan kom ik graag bij u eten (en
natuurlijk neem ik dan een zelfgemaakt toetje mee!).
Vindt u samen koffie drinken een beter idee? Prima,
dan nemen wij de koeken mee”, vertelt John Olde
Olthof, directeur-bestuurder van Reggewoon.

Vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoekdag. Dé dag waarop kinderen pannenkoeken
bakken voor ouderen. Leerlingen van groep 7/8 van
CBS Prinses Beatrix in Nijverdal hebben senioren
in hun wijk en de nieuwe bewoners van de
Karel Doormanweg verrast met een heerlijke gratis
pannenkoek. In samenwerking met Reggewoon en
met ondersteuning van het wijkteam van
Aveleijn hebben de leerlingen vele buurtbewoners
een heerlijke pannenkoek geserveerd in het
restaurant van Het Ravijn.

Belangstelling?
Laat het ons weten. Door te bellen met het
directiesecretariaat of een mailtje te sturen naar
toetje@reggewoon.nl (ook voor koffie ). Misschien
spreken we elkaar binnenkort aan de koffietafel.

Als Reggewoon stimuleren we leefbaarheidsinitiatieven en faciliteren bewoners en organisaties
die daaraan een bijdrage willen leveren. Dit goede
initiatief van de Prinses Beatrix sluit daar naadloos
op aan. De betrokkenheid vanuit de wijk, waaronder deze activiteit, draagt daar zeker aan bij.
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Reggewoon beloont vijftig jaar huurderschap
Op woensdagmiddag 19 juni heeft Reggewoon huurders die dit jaar 50 jaar in dezelfde woning wonen
in het zonnetje gezet. Maar liefst 22 huurders kwamen deze middag naar het kantoor van Reggewoon
in Nijverdal voor een gezellige ontmoeting.
Onder het genot van een hapje en een drankje met iets lekkers sprak John Olde Olthof de huurders
toe en werden er herinneringen opgehaald door bewoners. Na aﬂoop kregen we enthousiaste reacties.
Reggewoon verraste de bewoners na aﬂoop met een leuke attentie en bloemen.
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Reggewoon start spreekuren in Daarlerveen

Begin april heeft Reggewoon een huurdersbijeenkomst georganiseerd bij Kulturhus ’t Trefpunt in
Daarlerveen. Tijdens deze avond hebben we gepeild wat de wensen van onze huurders zijn.
We hebben gesproken over het wonen in Daarlerveen en de meerwaarde van een inloopspreekuur.
Een spreekuur waar naast medewerkers van Reggewoon ook andere netwerkpartners zoals de
wijkagent kunnen aanschuiven. Samen met de aanwezige huurders is nagedacht over de invulling van
zo’n spreekuur. Ook hebben we ideeën gedeeld om de leefbaarheid in deze kern een kwaliteitsimpuls
te geven. Uiteindelijk is besloten om in Daarlerveen periodiek spreekuren te organiseren.

Wat houdt zo’n inloopspreekuur in?
Medewerkers van Reggewoon en eventuele netwerkpartners zijn periodiek, op een vast moment, aanwezig
in Kulturhus ’t Trefpunt om met inwoners uit Daarlerveen te praten over, onder andere:
• Onderhoud van de woningen. Denk bijvoorbeeld aan gepland onderhoud, renovaties en energiebesparende maatregelen.
• Melden van reparatieverzoeken. Dit kan natuurlijk ook dagelijks via de reguliere kanalen van Reggewoon.
• Woningbehoefte in Daarlerveen.
• Wijkinitiatieven om de leefbaarheid te versterken.
• Melden van zorgen over buurtbewoners.

Ook een keer aanschuiven?
Het eerstvolgende inloopspreekuur in Daarlerveen staat gepland op 19 september 2019.
Locatie:
Tijd:

Kulturhus ’t Trefpunt
19.00 - 21.30 uur

Tip
Wilt u een antwoord op een specifiek vraag? Stel deze dan van te voren aan één van de medewerkers uit het
gebiedsteam Hellendoorn Noord.

Gebiedsteam Hellendoorn Noord
v.l.n.r.
Ronald Koopman (wijkopzichter),
Roelie Reimink (verhuurmedewerker),
Ineke Zinger (sociaal consulent),
Michel Zink (wijkbeheerder) en
Henri Maris (senior gebiedsteam Hellendoorn Noord)
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Bewoners Karel Doormanweg in Nijverdal
krijgen de sleutel
Op woensdagmiddag 17 april ontvingen de (nieuwe)
bewoners de sleutel van hun nieuwbouwwoning
aan de Karel Doormanweg in Nijverdal. Met z’n allen
trokken ze, na de sleuteloverdracht bij zwembad Het
Ravijn, richting de Karel Doormanweg. Voor
Reggewoon is het een primeur, want dit zijn de eerste
24 nieuwbouwwoningen die nul-op-de-meter zijn
gemaakt.
Dit betekent dat bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik
de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat.
De woningen zijn levensloopbestendig en zo ontworpen
dat ze zowel voor jong als oud geschikt zijn. Ze zijn
voorzien van zonnepanelen in combinatie met een
warmtepomp en een ventilatiesysteem dat warmte
teruggeeft in de woning. Daarnaast zijn ze niet meer
aangesloten op gas. Duurzaamheid komt ook terug in het
beheer en onderhoud van de woningen door materiaalgebruik en afwerking. Reggewoon is trots op de realisatie
van 24 nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter die
onderdeel uitmaken van een groter plan. We streven
ernaar dat al onze woningen in 2040 energieneutraal zijn.

Bewoners niet het sluitstuk van het bouwproces
Het ontwerp is door aannemer Dura Vermeer en Reggewoon uitgewerkt samen met de gemeente Hellendoorn
en een afvaardiging van de toekomstige bewoners. Hierin
stond het samenspel tussen energie, inpassing in de
wijk en een gezonde, comfortabele toekomstbestendige
leefomgeving centraal. De toekomstige bewoners waren
hierin geen sluitstuk in het bouwproces, maar juist het
vertrekpunt. Het resultaat: een ruim, groen en ontspannen
Twents laantje voorzien van karakter.
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Tot
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Het jaar 2018
in beeld
In vogelvlucht geven wij
u een overzicht van onze
prestaties in 2018.
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HEEFT U EEN BUUR DIE VEEL VOOR
U OF ANDEREN DOET?
Grijp dan uw kans en geef uw buur de waardering die hij of zij verdient.

Kent u iemand die het leven voor u of iemand
uit uw buurt simpelweg een stukje mooier
maakt? Nomineer haar of hem dan voor Beste
Buur Bokaal. Nomineren kan tot en met
1 augustus.

Blijf op de hoogte
Volg alle ontwikkelingen via Facebook of Instagram!

Handig om te weten
Nomineren kan tot uiterlijk 1 augustus.
De uitreiking vindt plaats op de jaarlijkse Burendag,
28 september.

Op de jaarlijkse Burendag reiken we in de
gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,
Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten,
Twenterand en Wierden voor het eerst de Beste
Buur Bokaal uit. Niet zomaar, maar juist omdat we
weten hoe belangrijk een goede buur kan zijn voor
een buurt.

Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.

• Misschien is uw buur uw steun en
toeverlaat en kunt u daardoor langer
zelfstandig thuis wonen.
• Kunt u altijd rekenen op hulp van uw
buur bij de boodschappen, het tuinonderhoud of het buiten zetten van de vuilnis.

N a t uurlijk
verbond is er een moo
en voor
i
de Bestee prijs
en de bu
Buur
urt!

Bekijk de spelregels én nomineer uw
Beste Buur op:

www.bestebuurbokaal.nl
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Wat vindt u als huurder van duurzaamheid?
In het najaar van 2018 heeft KWH, de organisatie die bij Reggewoon door steekproeven de
klanttevredenheid meet, onderzocht hoe u over duurzaamheid denkt. 115 huurders van Reggewoon
vulden de vragenlijst in. Landelijk namen 10.000 huurders van zo’n 75 corporaties deel aan dit
onderzoek. In dit artikel geven we de belangrijkste uitkomsten weer.

Financieel voordeel maakt energiebesparen
aantrekkelijk

Huurders Reggewoon kiezen voor
verduurzamen woning

Een grote groep huurders is al wel bezig met zuinig
omgaan met energie, maar doet dat vooral vanuit
financieel oogpunt. Van de ondervraagden is 36%
van mening dat ze niet méér kunnen doen om
energie te besparen.

Op de vraag: “Waaraan moeten corporaties het
meeste geld besteden?” kiest de helft van de
huurders van Reggewoon voor het verduurzamen
van de woning. Landelijk wordt vaker gekozen
voor lagere huurprijzen en investeringen in
keukens, toiletten en badkamers.

Bijna alle ondervraagden (95%) geeft aan mee te
willen werken aan het verduurzamen van de eigen
woning. De voorwaarde waaronder is heel duidelijk:
50% van de huurders geeft aan dat het vooral niets
extra’s mag kosten. Een kwart van de huurders
geeft aan alleen mee te werken als het daadwerkelijk een besparing oplevert.

Tenslotte geeft 71% van de huurders van
Reggewoon in het onderzoek aan vertrouwen te
hebben in hun corporatie. Landelijk is dit cijfer 49%.
En 43% van de huurders vindt dat Reggewoon
voldoende doet om de woningen energiezuinig te
maken (landelijk 26%).
Wij als Reggewoon zijn tevreden met deze
uitkomsten.

2040 energieneutraal
Wat verder blijkt uit het onderzoek is dat ongeveer
de helft van de huurders van Reggewoon nog
onvoldoende op de hoogte is van de plannen die
wij, en corporaties in het algemeen, hebben om het
woningbezit te verduurzamen.

Bent u benieuwd naar het volledige rapport?
Stuur ons gerust een mailtje. We mailen u het
rapport graag toe.

20

Onderzoek aardgasvrije wijk Wierden Oost
Op maandag 11 maart 2019 hebben gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting ROOS, Stichting SKOT,
Stichting Verion en netwerkbedrijf Cogas een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk verkennen
ze de mogelijkheden om het energieverbruik van een drietal basisscholen, kinderopvang, een
sportzaal en een aantal huurwoningen te verduurzamen.
Reggewoon is enorm gemotiveerd om een bijdrage te leveren voor de toekomst van een leefbare wereld.
John Olde Olthof: “We werken aan een energieneutrale woningvoorraad in 2040 en onderzoeken samen met
andere partijen verschillende initiatieven om hieraan bij te kunnen dragen. Reden dat we enorm enthousiast
zijn over deze samenwerking.”

Verduurzamen
Ook de gemeente heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken om onafhankelijk van
aardgas te worden. In de vorm van een pilot doen de partijen onderzoek welke alternatieve energiebronnen
geschikt zijn voor dit deel van Wierden (Plan Oost).
Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid van de gemeente Wierden zegt: “Ik ben heel blij dat we
met deze pilot een deel van de wijk proberen te verduurzamen. Cogas is hierin een belangrijke partner met
haar kennis en ervaring in alternatieve energiebronnen.” Beide partijen werken nauw samen met de scholen
De Morgenster, Het Galjoen en De Widerode. Naast de scholen wordt ook gekeken naar verduurzamen van
Sportzaal Het Noordbroek, kinderopvang Het Palet en een deel van de huurwoningen van Reggewoon.
De eerste onderzoeksresultaten worden voor de zomer verwacht.

Samen aardgasvrij
In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat welke wijken, wanneer en op welke manier
aardgasvrij gemaakt worden. Hierbij heeft de gemeente hulp ingeroepen van Cogas. Het netwerkbedrijf
ondersteunt de gemeente met het maken van warmteplannen. Gerald de Haan, directeur Cogas, is blij met
de samenwerking: “We hebben een gezamenlijke opdracht vanuit het Klimaatakkoord; die gaan we graag aan
met de gemeente Wierden. Wij hopen op een succesvolle pilot.”

21

BERICHT VAN DE STICHTING HUURDERSBELANG WIERDEN-ENTER

Waarom moeilijk doen als het samen kan
De afgelopen periode stond in het teken van veel overleggen en veel stukken lezen. Al met al kunnen we
terugzien op een intensieve periode met mooie resultaten. Een belangrijk onderwerp in de afgelopen periode
was het huurbeleid en de daarbij behorende jaarlijkse huurverhoging. Als SHWE vinden we de 1,4%
huurverhoging voor de meeste huurders een goed resultaat.
Ook hebben we, gezamenlijk met het Huurdersplatform Hellendoorn, gezocht naar een constructief proces
om de samenwerking tussen Reggewoon, de SHWE en het Huurdersplatform Hellendoorn te verbeteren en
te versterken. De bedoeling is dat we elkaar al in een eerder stadium opzoeken bij verschillende thema’s,
bijvoorbeeld in een oriënterend gesprek. Zo’n gesprek is bedoeld om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen
en op basis daarvan ieders rol te bepalen. Een mooie ontwikkeling, die Reggewoon onderschrijft.
Binnenkort vinden ook de gesprekken plaats tussen Reggewoon, de gemeente Wierden en SHWE over de
prestatieafspraken. Reggewoon moet met een activiteitenbod komen voor het komend jaar. Samen met de
gemeente Wierden en de SHWE willen zij overeenkomen welke activiteiten gerealiseerd gaan worden.
Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in de lift. De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen blijft groot.
Gezien de schaarse woonruimte is er goede regie nodig, in het bijzonder voor de huisvesting van kwetsbare
mensen die zorg en begeleiding krijgen. Partijen zetten zich in om wijken waar de leefbaarheid onder druk
staat weer vitaal te maken.
Een ander onderwerp is het streven om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel C of B te hebben.
Reggewoon verkend mogelijkheden om vervolgstappen te zetten bij duurzaamheidprojecten.
Maar er is ook aandacht voor energiebesparing in onze eigen huishouding. De prestatieafspraken voor 2020
zijn een uitwerking van de kaderafspraken 2018-2022. Samen met de nieuwe gemeentelijke woonvisie waarin
de ambities zijn geformuleerd, vormen zij de basis om nieuwe afspraken te kunnen maken voor 2020 en
verder.
Naast contacten met Reggewoon, de gemeente Wierden, Huurdersplatform Hellendoorn hebben wij natuurlijk
ook contact met onze achterban. Dat is voor ons belangrijk en onmisbaar! En dit contact met u, huurder van
Reggewoon, kan altijd beter en meer. Een eerste aanzet daarvan hebben we vorig jaar en ook dit jaar ondernomen door de bewonerscommissies uit te nodigen voor een bijeenkomst. Een bijeenkomst die dit najaar wat
ons betreft weer herhaald wordt, maar dan over een ander actueel onderwerp/thema.
Daarnaast willen wij in een digitale enquête wat meer te weten komen over wat u als huurder belangrijk vindt,
zodat wij u nog beter kunnen vertegenwoordigen. U krijgt hierover nog bericht van ons. Verder willen wij u
attenderen op onze Nieuwsbrief om u periodiek op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het terrein
van de volkshuisvesting.
Heeft u belangstelling in ons jaarverslag 2018? Wilt u ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Of heeft u een
andere vraag? Neemt u gerust contact met ons op via shwenter@outlook.com of kijk op www.shwe.nl.
Wij wensen u zonnige dagen toe!
Ook namens mijn collega-bestuursleden van SHWE,
Max Patawala, voorzitter
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BERICHT VAN HET HUURDERSPLATFORM

Huurdersplatform Hellendoorn
heeft heel mooi nieuws
Het is al een tijd een grote wens om onze website up-to-date te maken. We kunnen nu met gepaste trots
zeggen dat we een nieuwe website hebben waar we best trots op zijn. We willen hier de informatie die wij
hebben delen met u. Kortom, we geven u een kijkje in onze keuken door er regelmatig iets op te plaatsen
waar wij ons mee bezig houden. Ook hopen we dat de nieuwe site gebruiksvriendelijker is en u de informatie
makkelijker kunt vinden. Om zo meer interactie te krijgen met u, onze achterban. Verder hopen we op zo’n
manier ook mensen te interesseren om deel te gaan nemen aan ons bestuur. Kijkt u daarom vooral eens op
www.huurdersplatformhellendoorn.nl.
Graag geven wij u een indruk waar we mee bezig zijn geweest in de eerste helft van dit jaar. We hebben
onder andere meerdere keren gesproken en advies gegeven over het huurbeleid en de huurverhoging
(samen met SHWE). Verder hebben we de prestatieafspraken en het bod naar de gemeente doorgenomen.
Ook hebben we informatie gekregen over de nieuwe woonvisie van de gemeente Hellendoorn. Verder
hebben we gesproken met de huurdersorganisatie uit Wierden en Enter, de SHWE, om te komen tot een
betere samenwerking en hebben daar nu samen afspraken over gemaakt.
Dit jaar hebben we onze ledenvergadering gehouden op 4 juli 2019. Wanneer u dit leest, is de ledenvergadering net geweest.
Bent u benieuwd wat het heeft opgeleverd? Kijk dan op onze vernieuwde website:
www.huurdersplatformhellendoorn.nl .
Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd mailen op bestuur.huurdersplatform@gmail.com.
Wij wensen u een mooie zomer!
Mede namens het bestuur,
Annette Endeman, voorzitter

www.huurdersplatform.nl
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Heeft u meegedaan met de quiz uit MijnThuis januari 2019?

Prijswinnaars Energiequiz zijn bekend
Hoe energiebewust bent u? Om daar achter te komen, kon u in ons januari nummer meedoen aan
een energiequiz. Uit de goede inzendingen hebben we 10 winnaars geloot. De prijzen zijn inmiddels
uitgereikt.

Prijswinnaars
De gelukkige winnaars zijn: mevrouw C. van Dijk (Daarle), de heer B. Brunnekreef en de heer M. Nijkamp
(Enter), de heer H. Zwiers (Hellendoorn), de heer J. Blok, de heer M. Greevink, mevrouw E. Nijmeijer,
mevrouw D. de Roo, familie G. Tijhof en de heer W. Kolthof (allen Nijverdal).

Ener
gi
quiz e

Dit waren de juiste antwoorden:
Energie bespaartips
Besparing in euro per jaar
A 3 minuten korter douchen
145
B Sluipverbruik
90
C Hang was te drogen
60
D Thermostaat 1 graad lager
70
E Slaapkamer niet verwarmen
60
F Tussendeuren sluiten
190
De juiste volgorde is: C – E – D – B – A – F.
Maar ook deze volgorde is goed: E – C – D – B – A - F
Bij C en E staat namelijk hetzelfde bedrag.

Prijsuitreiking
De winnaars kregen in mei hun prijs uitgereikt door Lennart Onwijn (manager wonen), onder het genot van
een kopje koffie en een gezellig gesprek. Het was een toepasselijke prijs, namelijk een setje LED-lampen.
Degenen die niet aanwezig waren kregen dit thuisbezorgd.
Tijdens de prijsuitreiking in ons kantoor vroegen we of de winnaars zelf ook energiebewust zijn en of zij tips
hebben voor u als lezer. Energiezuinig zijn de prijswinnaars zeker, dat blijkt wel vertelde een enthousiaste
huurder: “Want anders had ik niet meegedaan aan deze energiequiz en geen prijs gewonnen.”

Bewust omgaan met energie
Zuinig omgaan met energie heeft niet alleen te maken met de woning waarin je woont en hoe energiezuinig
deze is. Het is minstens zo belangrijk om zelf bewust om te gaan met je energieverbruik, want ook op die
manier kun je best veel besparen.

Tips van de winnaars
De prijswinnaars zijn zelf ook bezig met energiebesparing en duurzaamheid. Enkele voorbeelden:
• Vraag zonnepanelen aan bij Reggewoon.
• Vervang gloeilampen door LED-lampen.
• Gebruik een sensor bij bijvoorbeeld de buitenlamp, dan brandt deze alleen als het nodig is, en het schrikt
ook nog dieven af.
• Zet ’s avonds de verwarming al lager, bijvoorbeeld een uur voordat je naar bed gaat.
De conclusie is vooral: ‘energie

besparen doet iedereen op zijn eigen manier’.
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