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Bewonersblad MijnThuis gaat digitaal, maar op papier voor wie dat wenst!
We worden met z’n allen steeds digitaler. We what’s appen, regelen de bankzaken op de tablet of doen
boodschappen online. Ook Reggewoon kiest ervoor om dit magazine twee keer per jaar digitaal uit te
brengen. Het overgrote deel van onze huurders uit de gemeente Hellendoorn leest dit magazine ook
al digitaal. Wilt u dit magazine op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@reggewoon.nl.
Vergeet niet uw naam en adresgegevens aan ons door te geven.
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COLUMN

Groter worden om dichtbij onze
huurders te blijven
Kennismaken, ontdekken en plannen maken, dat is in een notendop mijn eerste periode als directeur
bij Reggewoon. Als ik kijk naar wat we als Reggewoon (en daarmee ook als Stichting Wonen Wierden
Enter en Woningstichting Hellendoorn) tot nu toe gepresteerd hebben, dan ben ik onder de indruk.
Ons woningbezit staat er prima bij. Uit recente onderzoeken geeft u aan tevreden te zijn over onze
dienstverlening. We lopen voorop als het gaat om duurzaamheid en ook onze financiële positie is zeer
solide. Direct ook de belangrijkste motivatie om samen op te gaan in Reggewoon. Want natuurlijk
willen we al dit goede behouden en als het kan overstijgen.

Goed en efficiënt

Hierin leggen we de koers voor de toekomst
vast. Dat doen we niet alleen, maar samen
met alle collega’s, de huurdersvertegenwoordigingen en diverse samenwerkingspartners. In
gesprek met hen denken we na over de kernvragen: ‘doen we de goede dingen?’ en ‘doen we
de dingen nog goed?’ En dan biedt een grotere
organisatie, heb ik gemerkt, vooral kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam wonen, energie
besparen en daarmee betaalbaarheid en comfort
van uw woning.

Door schaalgrootte kunnen we dichtbij onze
huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners blijven. Dat klinkt voor u wellicht
bijzonder: groter worden om dichtbij te blijven.
Toch is het zo. De overheid vraagt veel van woningcorporaties, bijvoorbeeld ingewikkelde verantwoordingsrapportages en deskundigheid op allerlei
gebied. Door onze huidige grootte zijn we nu beter
toegerust om dit zo goed en efficiënt mogelijk te
kunnen organiseren. En, daar waar nodig, onze
handen uit de mouwen te steken.

Mooie stappen

24/7 loket

Dit najaar gaan we samen met betrokken huurders,
samenwerkingspartners en collega’s keuzes
maken. We behouden het goede en blijven
voortvarend werken aan goed wonen voor onze
(toekomstige) klant, dat staat vast. De huidige
gesprekken geven mij het vertrouwen dat we mooie
stappen kunnen maken. Ik heb er zin in! Begin
volgend jaar verschijnt ons ondernemingsplan.
Vanzelfsprekend delen we onze plannen met u.
Wilt u van dichtbij plannen maken met ons?
Mogelijk kunt u als huurder iets betekenen voor het
Huurdersplatform gemeente Hellendoorn of
Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter. In dit
nummer (pagina 6 en 8) stellen zij zich graag aan
u voor.

Bovendien zijn we samen beter in staat om de
dienstverlening, zoals u dat nu gewend bent, voor
een langere periode te waarborgen en verder te
verbeteren. Zo is in juli www.reggewoon.nl in de
lucht gegaan. Een website die veel gebruiksgemak
biedt aan onze klanten en die we zeer binnenkort
gaan uitbreiden met Mijn Reggewoon. Een 24/7
loket waar huurders een groot aantal zaken
online kunnen regelen. Voor klanten die niet digitaal
contact kunnen of willen opnemen met ons, blijft
de telefoon of de balie op beide locaties natuurlijk
bestaan.

Kansen

Kortom, we blijven dichtbij en u mag dezelfde service verwachten die u gewend bent. Dat is alvast
een keuze die ik bij deze wil vastleggen in ons
nieuwe ondernemingsplan.
John Olde Olthof
directeur-bestuurder Reggewoon
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Uw mening horen wij graag!
Reggewoon vindt het belangrijk dat u tevreden bent. Wij laten
daarom onze dienstverlening meten aan de hand van schriftelijke
vragenlijsten. Deze worden afgenomen door het Kwaliteitskeurmerk Woningcorporaties Huursector, kortweg KWH.

KWH verstuurt vragenlijsten aan onze huurders
wanneer zij contact met Reggewoon hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u een reparatieverzoek
bij ons heeft ingediend of onlangs een renovatie
heeft gehad. Of wanneer u naar een woning van
ons verhuisd of uit een woning van ons vertrekt.

Wat kan beter?

Wij vinden het belangrijk dat u als huurder tevreden
bent over onze dienstverlening. De resultaten van
het onderzoek van KWH geven ons inzicht in wat
we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan.
Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
Heeft u een vragenlijst ontvangen? Dan vragen
wij u vriendelijk de enquête in te vullen. Door
uw bevindingen met ons te delen, kunnen wij
de kwaliteit van onze dienstverlening verder
verbeteren.

Ontvangt u geen enquête, maar is er wel iets dat u kwijt wilt over onze dienstverlening? Ook dan horen
we dat graag. Reggewoon is bereikbaar via e-mail: info@reggewoon.nl, telefonisch via (0548) 63 16 16
of via de balie bij één van onze kantoren in Nijverdal of Wierden. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Woonzaken regelen vanuit uw huis?
Dat kan binnenkort met Mijn Reggewoon!

Wat kunt u via Mijn Reggewoon regelen?

Stel uw deur klemt of uw kraan lekt. U komt
van uw werk en het is 18.00 uur. Eigenlijk
kunt u pas de volgende dag contact opnemen met Reggewoon. Het liefst wilt u het
probleem direct melden. Straks kan dat via
Mijn Reggewoon, gemakkelijk, snel en altijd
beschikbaar.

• Reparatieverzoeken doorgeven en plannen.
• Uw persoonlijke gegevens inzien en
aanpassen.
• Uw huurbetaling bekijken of uw huur betalen
met iDEAL.
• Betalingsregeling, indien nodig, aanvragen.
• En nog veel meer!

Op dit moment draait het systeem al in de
Kruidenwijk in Nijverdal. Naar verwachting heeft
eind dit jaar elke huurder toegang tot Mijn Reggewoon. Hoe het werkt, leest u in de brief die u
binnenkort ontvangt.

Maar natuurlijk blijven we hiervoor ook telefonisch bereikbaar. We blijven dichtbij!
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Annette Endeman

Voorzitter Huurdersplatform gemeente Hellendoorn

“Het hebben van oog en
oor voor je omgeving is zo
waardevol”

Als huurder weet u het beste wat er beter kan in uw woning of wijk. Wij vinden uw
mening belangrijk! Daarom zijn we regelmatig in gesprek met onze huurderorganisaties. In het bewonersmagazine MijnThuis gaan we in gesprek met Annette Endeman,
voorzitter van Huurdersplatform gemeente Hellendoorn en Max Patawala, voorzitter
van Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter (SHWE). Zij vertegenwoordigen respectievelijk de belangen van huurders in de gemeenten Hellendoorn en Wierden.
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In gesprek met Annette Endeman
Professionaliseren

Bijna acht jaar is Annette Endeman betrokken
bij het Huurdersplatform gemeente Hellendoorn, eerst als bestuurslid en de laatste jaren
als voorzitter. “In 2009 ben ik gevraagd. Ik zat
op dat moment in de gemeenteraad en wilde
mij graag inzetten voor de belangen van de
huurders.” En nog steeds doet ze dat met heel
veel voldoening.

Door de nieuwe Woningwet hebben we als
huurders meer zeggenschap gekregen”, vertelt
ze. “Dit hield in dat we ook bij de fusie een instemmingsrecht hadden, waarbij we konden meebeslissen of de fusie wel of niet door kon gaan. Om dit
op de juiste wijze te kunnen doen, moesten we ons
professionaliseren door onder meer cursussen.
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen
van een visie voor de toekomst. We hopen dat we
steeds meer huurders kunnen motiveren om met
ons mee te denken. Daarnaast zitten we sinds kort
om tafel met de huurdersvertegenwoordiging van
Wierden en Enter om te komen tot een goed advies
voor Reggewoon.”

“Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in
2015 is de rol van de huurdersvereniging veranderd”, vertelt Annette. “Zo zijn we een volwaardige
gesprekspartner geworden, bijvoorbeeld als Reggewoon prestatieafspraken maakt met de gemeente
Hellendoorn over het lokale woningbeleid. Dat
vraagt een andere werkhouding en een grotere
tijdsinvestering. Ook de fusie en nu de uitwerking
van de fusie heeft van ons het nodige gevraagd. Nu
zijn we bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te denken
over het nieuwe ondernemingsplan, waarin we de
belangen van onze huurders vertegenwoordigen.
Kortom, we zijn veel in gesprek met Reggewoon,
maar ook met de wethouder en de Woonbond.
Tussendoor is er nog de nodige afstemming in onze
eigen bestuursvergaderingen. Om daar structuur in
aan te brengen, werken we met een jaarplan.”

Duurzaamheid

Het contact met de achterban is voor het Huurdersplatform onmisbaar om hun werk goed
te kunnen doen. Regelmatig organiseert het
Huurdersplatform ledenvergaderingen waar ze
in gesprek gaan met hun achterban. “Maar we
willen graag een stap verder. Zo denken we aan
thema-avonden, bijvoorbeeld over duurzaamheid,
veiligheid of leefbaarheid. Wat is nu mooier om
samen met onze achterban hierover te brainstormen om vervolgens als werkgroep Reggewoon
hierin te adviseren?”

Belangen voor huurders

Over de rol van het Huurdersplatform is de voorzitter helder: “Het is onze taak om de belangen
van de huurders zo goed mogelijk te behartigen. In
onze overleggen met Reggewoon en de gemeente
maken we ons daar sterk voor. Onze activiteiten
koppelen we tijdens ledenvergaderingen terug aan
onze achterban. We komen in de breedste zin op
voor de belangen van huurders. Dat gaat natuurlijk over het huurbeleid, het woningaanbod en het
onderhoud daarvan, maar soms kan dat ook heel
praktisch zijn.” Zo hebben bewoners van appartementencomplexen ons benaderd, omdat ze verlegen zaten met het plaatsen van hun scootmobiel.
Dat hebben we besproken en hiervoor zijn waar
mogelijk oplossingen gekomen. Er zijn bijvoorbeeld
aanpassingen aan verschillende complexen verricht
om ruimte voor een stalling te creëren.”

Drijfveer

Annette werkt samen met Hannie de Knegt en
Anneke Kraa, drie betrokken bestuursleden. Samen
zijn ze voor de woningstichting al jaren actief.
Annette: “Toch moeten we best veel doen met
een klein team, dit is niet de meest ideale situatie.
Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Gelukkig zijn we in gesprek met een
aspirant-kandidaat die gaat meedraaien en straks
mogelijk secretariaatswerkzaamheden gaat overnemen. We merken dat mensen het soms lastig
vinden om over grenzen te stappen om iets te gaan
doen voor hun buurt. Maar het hebben van oog en
oor voor je omgeving is zo waardevol.”
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In gesprek met Max Patawala
Problemen en oplossingen

“Ik voel me een echte Wierdenaar”, lacht Max
als we het interview beginnen. “Officieel ben ik
geboren in Westerbork, vervolgens verhuisden
we met mijn ouders naar kamp Vossenbos om
ons in ’66 te vestigen in de Molukse wijk.”

Ook over de samenwerking met Reggewoon is de
voorzitter enthousiast. “John Olde Olthof en Sanne
Portengen (red. manager wonen) zijn heel open
naar ons. Dat komt natuurlijk ook door de nieuwe Woningwet, maar we voelen dat ook zo. We
worden gevraagd mee te denken en mee te praten.
In september zijn we uitgenodigd om te praten over
het ondernemingsplan van Reggewoon. Ook gaan
we met Reggewoon en de gemeente om tafel voor
de Woonvisie en straks de prestatieafspraken. Dat
is allemaal heel anders dan in het verleden. We
praten samen over problemen en oplossingen.
Zo hebben we in het afgelopen jaar een inbreng
in het huurbeleid gehad en gelukkig is dit jaar de
huurverhoging laag gebleven. Andere thema’s, die
belangrijk zijn voor de SHWE, zijn onder andere
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale
huurwoningen, het huurbeleid en duurzaamheid.”

Nog steeds woont Max samen met zijn vrouw
Clara met heel veel plezier in de wijk. Als lid van
de bewonerscommissie, die was opgezet bij de
renovatie van de Molukse wijk, kwam hij in contact
met de SWWE (nu: Reggewoon). “Op zo’n manier
ben ik ook de SHWE ingerold, want er was geen
huurdersvertegenwoordiging uit Wierden-West.
Ondertussen ben ik gebombardeerd als voorzitter.”

Complex

Max is enthousiast over zijn werk bij de SHWE.
“Ik moest mij in het begin echt inwerken. De
volkshuisvesting is complex en steeds complexer
geworden door de wet- en regelgeving.” Max kijkt
nadenkend en zegt: “Eigenlijk kunnen we onze
taken onderverdelen in drie takken. Allereerst de
organisatie Reggewoon. We zijn nauw betrokken
geweest bij de fusie, maar zijn ook betrokken bij de
benoeming van commissarisleden. De tweede tak
is activiteiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de themabijeenkomst die in februari is georganiseerd over
energie besparen en de slimme meter. Maar liefst
50 huurders kwamen er op af. Logisch eigenlijk ook, want wie wil er nu niet minder energielasten betalen? Op 20 november willen we de
huurders opnieuw uitnodigen om informatie op
te halen en hun te informeren over verschillende
onderwerpen. De derde tak is samenwerking. We
beseffen dat de volkshuisvestelijke problemen best
complex zijn en zoeken dan ook toenadering met
andere huurdersorganisaties in Twente. We ontmoeten ze soms ook spontaan tijdens scholingsactiviteiten. En natuurlijk werken we nu prettig
samen met het Huurdersplatform gemeente
Hellendoorn.”

Op zoek naar nieuwe leden

“Verder willen we nog meer aan de weg timmeren
om de achterban te betrekken”, vertelt Max. “Door
het organiseren van themabijeenkomsten, maar
ook door onze website te verbeteren en eventueel
een nieuwsbrief uit te brengen. Ik denk dat we onze
betrokkenheid kunnen vergroten, door te laten zien
wat we doen.” Op dit moment bestaat de SHWE
uit vijf betrokken leden. “De SHWE is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden”, vertelt Max. “Voorwaarde is natuurlijk wel dat je interesse hebt voor
de volkshuisvesting of bijvoorbeeld duurzaamheid.
Maar als je dat hebt, kun je altijd eens vrijblijvend
mailen”, roept hij de huurders op. “Het werken voor
de SHWE is interessant”, vindt Max, “bovendien
gaat alles over volkshuisvesting en woningbouw je
interesseren.”
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Max Patawala

Voorzitter Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter

“We willen nog meer aan de weg
timmeren om de achterban te
betrekken”

Wilt u meedenken of in contact komen met het Huurdersplatform of de SHWE?

Het Huurdersplatform en de SHWE zijn op zoek naar bestuursleden. Heeft u belangstelling?
Neemt u dan eens contact met hen op. Contactgegevens en meer informatie vindt u op
www.huurdersplatformhellendoorn.nl (voor huurders uit de gemeente Hellendoorn) en
www.stichtinghuurdersbelangwierden-enter.nl (voor huurders uit de gemeente Wierden).
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GEBIEDSTEAMS IN BEELD
Reggewoon werkt met drie gebiedsteams. Zij zijn een vast aanspreekpunt voor u. Zo streven we er naar om de directe woon- en leefomgeving
te verbeteren. Vragen, klachten of ideeën? Uw gebiedsteam staat graag
voor u klaar!
Ons woningbezit is opgesplitst in drie werkgebieden: gebiedsteam Wierden/Enter,
gebiedsteam Hellendoorn Noord en gebiedsteam Hellendoorn Zuid. Aan elk gebied is een
team van medewerkers gekoppeld.

Gebiedsteam Hellendoorn Noord
Alle huurwoningen uit de wijken
Zeeheldenbuurt, Wilhelminawijk/Rode
Dorp, Hulsen en Kruidenwijk in Nijverdal,
Hellendoorn, Haarle, Daarle en
Daarlerveen vallen in dit gebied.

Aanspreekpunten zijn (v.l.n.r.):
•
•
•
•
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Henri Maris, senior gebiedsteam
Ronald Koopman, wijkopzichter
Ineke Zinger, sociaal consulent
Erik Heuver, wijkconsulent

Gebiedsteam Hellendoorn Zuid
Alle huurwoningen uit de wijken
Bloemenwijk/Schilderswijk, Centrum, De
Brake, Konijnenberg, Oost, De Blokken,
Groot Lochter, ’n Oaln Diek en Noetsele/
West vallen in dit gebied.

Aanspreekpunten zijn (v.l.n.r.):
•
•
•
•

Harry Hemmer, wijkbeheerder
Berdien Kroeze, senior gebiedsteam
Leo Berentschot, wijkopzichter
André Haafkes, wijkconsulent

Gebiedsteam Wierden/Enter
Alle huurwoningen in Wierden, Hoge Hexel en
Enter vallen in dit gebied.

Aanspreekpunten zijn (v.l.n.r.):
•
•
•
•

Marije Bent, sociaal consulent
Raymond Groot Rouwen, wijkopzichter
Ingrid Leijsen, senior gebiedsteam
Gerald Lohuis (naast onderhoudsmedewerker, tijdelijk wijkbeheerder)
Gerald staat niet op de foto.
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TIPS

om energie te besparen in uw woning
Reggewoon maakt zich sterk voor een duurzame woonomgeving!
Wat kunt u als huurder zelf doen om energie te besparen in en om de woning?

Haal de stekkers uit het stopcontact
Laat elektrische apparaten, zoals tv en computer nooit op stand by staan, maar zet ze helemaal uit.
Daarvoor kun u bijvoorbeeld een stekkerdoos met schakelaar gebruiken. Op die manier zet je meerdere
apparaten uit met één druk op de knop. U bespaart hier € 75 per jaar mee!

Gebruik led-lampen

Vervang kapotte lampen door led-lampen. Als je vijf kapotte gloeilampen door een led-lamp vervangt,
levert dat een jaarlijkse besparing op van € 55 op uw energierekening. Maar het loont ook
om kapotte spaarlampen door een led-lamp te vervangen. Led-lampen zijn nog zuiniger
dan spaarlampen. Doe lampen uit als ze niet nodig zijn. En kies ook de juiste lampsterkte (niet overal is
evenveel licht nodig).

Vervang je douchekop
Bespaar op het verbruik van water. Vervang je douchekop door een spaardouche. Een spaardouche
laat minder water door, maar er is geen verlies aan comfort. Eén keer douchen met een spaardouchekop scheelt anderhalve emmer water. In een gemiddeld huishouden bespaart u zo ruim 900 emmers
water per jaar. Dit alles levert een besparing op van € 50 (water en gas).

Was op lagere temperaturen
Wassen op 30 graden is de helft goedkoper dan op 60 graden en een kwart goedkoper dan op 40
graden. De wasmachine verbruikt de meeste energie voor het verwarmen van het water. Kouder wassen
scheelt dus enorm veel stroom. Om vuile was goed schoon te krijgen op een lagere temperatuur, moet
je wel langer wassen. Daarom duurt een was op de eco-stand vaak langer dan een gewoon programma. Dat geldt ook voor andere apparaten met eco-stand. Met wassen op lagere temperaturen,
bespaart u gemiddeld zo’n 17 euro per jaar.

Maak gebruik van een droogrek

Een gemiddelde wasdroger verbruikt iedere keer één euro aan stroom. Iedere keer dat u
gebruik maakt van een droogrek of waslijn, verdient u dus geld. Als u toch kiest voor een droger, kies
dan een warmtepompdroger. Dit is de meest energiezuinige wasdroger die er is. Kijk bij de aanschaf van
apparaten altijd naar een zo laag mogelijk energielabel.
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Reggewoon scoort beter dan
het landelijk gemiddelde
Welk beeld heeft u van ons? Om daar achter te
komen, hebben we in juni deelgenomen aan een
imago-onderzoek. Een onderzoek, uitgevoerd door Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Ondertussen zijn de
resultaten bekend én zijn we best trots op de
uitkomst. In het bewonersblad delen we graag
de resultaten met u.
De meerderheid van onze huurders heeft een
(zeer) positief beeld van ons. Wij worden vooral
herkend op de term ‘klantvriendelijk’. Daarnaast zijn
‘toegankelijk’, ‘komt afspraken na’, ‘betrouwbaar’ en
‘behulpzaam’ typeringen die huurders goed bij ons
vinden passen. Op alle vijf de aspecten worden wij
ruim beter herkend dan we landelijk terugzien.

Belangrijke waarden

In het onderzoek is ingezoomd op zes belangrijke
kernwaarden die voor de meeste corporaties van
belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dichtbij
de huurder, financiële doelmatigheid, lokale betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Daarnaast is ook de algemene reputatie meegenomen. De reputatie is een optelsom aan ervaringen die de ondervraagde huurder met ons heeft.
Op basis van het onderzoek wordt duidelijk dat we
op alle onderdelen beter scoren dan het landelijk
gemiddelde.

Bedankt voor uw deelname!
Een deel van onze huurders is
gevraagd om deel te nemen aan het
onderzoek. Langs deze weg willen
wij u bedanken voor uw deelname!

Makkelijk te bereiken

We vinden het belangrijk om dichtbij de huurder
te staan. Op basis van de resultaten blijkt nu dat
huurders dat ook zo ervaren. Zo zijn de ondervraagde huurders van mening dat ze ons makkelijk kunnen bereiken als ze ons nodig hebben. En
scoren we eveneens hoger dan gemiddeld op stellingen, zoals ‘de corporatie neemt huurders serieus’
en ‘de corporatie denkt met huurders mee en biedt
oplossingen’.

Fusie: voorbeeld voor de sector

Reggewoon is per april ontstaan na een fusie tussen Stichting Wonen Wierden Enter en
Woningstichting Hellendoorn. Uit ervaring weet
onderzoeksbureau KWH dat een goed imago na
een fusie lastig te handhaven is. Toch concluderen
ze op basis van het onderzoek dat het Reggewoon
goed lijkt te lukken en vinden ze ons op dit punt een
voorbeeld voor de sector.

Tips

Al met al geven de resultaten geen noodzaak om
op ons imago te sturen. Mochten we willen verbeteren, dan geven de ondervraagde huurders ons
een drietal tips:
• Duidelijk zijn over wat we doen in de wijk.
• Eerder ingrijpen bij overlast.
• Meer in gesprek met huurders.
Deze tips nemen we natuurlijk ter harte. Bovendien
zijn de resultaten voor ons geen doel op zich, maar
juist een middel om ons kwaliteitsniveau zo
mogelijk te verbeteren.

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 aan diverse
woningen in de gemeente Hellendoorn

Nieuwbouw 23 woningen De Marcke /
Poggenbeltweg, Haarle

Dit zijn de plannen:
In 2018 en 2019 gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan 71 senioren woningen in
de gemeente Hellendoorn. De werkzaamheden
bestaan met name uit isolerende maatregelen. Als
het nodig is, worden ook badkamers en keukens in
woningen vernieuwd.

Dit zijn de plannen:
Afgelopen mei zijn we gestart met de bouw van 23
levensloopbestendige woningen. Deze woningen
zijn geschikt voor jong en oud met één slaapkamer
en badkamer op de begane grond. Op de bovenverdieping zijn nog eens twee slaapkamers. Als
alles volgens planning verloopt, zijn de woningen
begin 2018 gereed.

Zo ver zijn we nu:
Momenteel zijn we gestart met de voorbereidingen
van 34 woningen in De Brake en Groot Lochter.
Het onderhoud van de overige 37 woningen vindt
in 2019 plaats. Deze woningen liggen wat meer
verspreid in de gemeente Hellendoorn.

Zo ver zijn we nu:
Op dit moment is aannemersbedrijf Valk uit Daarle
klaar met de ruwbouw van de woningen. Dat betekent dat de fundering, muren, vloeren en daken zijn
aangebracht. Het eerste deel van de woningen is
al wind- en waterdicht. Hier wordt al gestart met het
afwerken van de wanden, vloeren en montage van
de installaties.
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In voorbereiding

Onderhoudswerkzaamheden 8 woningen
Schubertstraat, Nijverdal

Nieuwbouw 24 woningen Karel Doormanweg,
Nijverdal

Dit zijn de plannen:
In 2018 wordt onderhoud uitgevoerd aan 8
woningen aan de Schubertstraat. Wat de onderhoudswerkzaamheden precies gaan zijn, wordt de
komende periode onderzocht.

Dit zijn de plannen:
In februari 2018 wordt gestart met de sloop van
de huidige woningen. Aansluitend start aannemersbedrijf Dura Vermeer uit Hengelo, na het
bouwrijp maken van de grond, met de bouw van
acht blokjes van drie levensloopbestendige woningen. De woningen hebben op de begane grond een
slaapkamer en badkamer. Vier woningen hebben
een extra, derde, slaapkamer op de begane grond.
Op de bovenverdieping is eveneens een slaapkamer. Voor Reggewoon zijn dit de eerste nieuwbouw
woningen die nul-op-de-meter worden gemaakt.
Dit betekent dat bij een gemiddeld huishoudelijk
gebruik de energiemeter aan het einde van het jaar
op nul staat. De woningen worden, als alles meezit,
in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

Tweede fase Klomphof, Wierden
Dit zijn de plannen:
De 38 appartementen die op deze locatie stonden,
zijn gesloopt. Voor verdere planontwikkeling wordt
de Woonvisie van de gemeente Wierden afgewacht. De Woonvisie is voor de gemeente een
kompas. Het legt onder andere de basis voor het
activiteitenoverzicht van Reggewoon en daarmee
de invulling van dit deel van de Klomphof.

Sloop 8 woningen Jan Jansweg, Wierden
Dit zijn de plannen:
Vanwege ernstige vochtproblemen worden 8 woningen aan de Jan Jansweg gesloopt. De bewoners
zijn ondertussen uitverhuisd. De sloop vindt na
verwachting begin volgend jaar plaats. Ook voor
de invulling van deze locatie wordt de Woonvisie
afgewacht.

Kom
naar
de
infom
arkt
!

Onderhoudswerkzaamheden 7 woningen
Europaring, Wierden
Dit zijn de plannen:
In 2018 zijn we van plan 7 woningen aan de
Europaring duurzamer te maken. Welke onderhoudswerkzaamheden we exact gaan uitvoeren,
is nu nog niet bekend. De komende periode vindt
hiervoor onderzoek plaats.

Meer informatie
op de achterzijde
van dit magazine.
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EEN BIJZONDER PROJECT UITGELICHT

Hennie Overmeen en Annette Assink
merken nog het ‘noaberschap’
Het is alweer bijna een jaar geleden dat de eerste bewoners aan de Smeijerskampstraat hun sleutel
ontvingen van hun nieuwe appartement. Tijd om in gesprek te gaan met Hennie Overmeen en Annette
Assink, twee enthousiaste bewoners, en hun te vragen naar hun woongenot.

Hennie Overmeen verhuisde samen met zijn vrouw
naar de Smeijerskampstraat. “Dat was best wel
spannend, want we verhuisden van een ruime
woning met veel vrijheid en een grote tuin naar een
appartement. Maar eigenlijk hebben we daar geen
dag spijt gehad”, vertelt Hennie met een lach op z’n
gezicht. “We gaan er zomers nog weleens met de
camper op uit en dan is het wonen in een appartement wel zo prettig. Dat scheelt ons enorm veel
tuinonderhoud.” Ook Annette is zeer te spreken over haar nieuwe appartement op de eerste
etage. “Door de sloop van mijn appartement aan
de Klomphof moest ik verhuizen. In gesprek met
de woningstichting merkte ik al snel dat dit de juiste
keuze is. Er is een goede mix van jong en oud en
dat spreekt mij aan.”

“Dat zullen we nog wel te horen krijgen, want dit is
de eerste keer dat we zo bij elkaar zijn.”

Westenwind

Over de mooiste plek in de woning zijn de buren
het meer dan eens. “Dat is de woonkamer”, vertelt
Hennie en Annette kan dat alleen maar beamen.
“Alhoewel het balkon ook wel heel fijn is hoor”,
vertelt ze, “Zeker zomers als het heerlijk weer is.”
“Maar dan moet er geen westenwind staan”, lacht
Hennie.

Gemeenschappelijke tuin

Vanuit de woning van het echtpaar Overmeen
kijken we op de gemeenschappelijke tuin die net
is aangelegd. De tuin is niet zomaar aangelegd. In
samenwerking met de gemeente Wierden konden
bewoners zelf kiezen uit schetsen en ideeën voordragen. “En met die ideeën is wat gedaan”, vindt
Hennie wijzend naar de net aangelegde tuin. “Het
mooie is ook dat bewoners nu al regelmatig op de
bankjes zitten.” De tuin is een plek van ontmoeting.
Zo worden de plantenbakken doorkruist met paden.
In het centrale middenstuk staan bankjes. Vanwege
het pootseizoen houdt de gemeente voor nu de
vakken onkruidvrij. In de winter worden de bomen
en heesters geplant, in het voorjaar volgen de vaste
planten.

Allemaal nieuw

Hennie: “Wij hebben al verschillende ontmoetingen met buren gehad en daarmee is een goed
contact. En dat is fijn.” “Je maakt ook makkelijk
contact”, vertelt Annette, “Omdat je allemaal nieuw
bent. Natuurlijk spreek je de jongeren wat minder.
Maar dat is ook logisch, omdat ze werken.” Zowel
Annette als Hennie zijn in een dorp opgegroeid. Ze
merken in Wierden nog het echte ‘noaberschap’ en
vinden dat ook belangrijk. Temeer een reden dat zij
zich hebben opgegeven voor de bewonerscommissie. “Op dit moment zijn we de enige twee”, vertelt
Annette, “Het zou mooi zijn dat er nog een vrijwilliger bij komt.” “Verder is het voor ons natuurlijk nog
afwachten wat Reggewoon precies van ons
verwacht”, vult Hennie aan.

Speciaal voor de foto nemen beide bewoners
plaats in de net aangelegde tuin. De zon gaat er
speciaal voor schijnen.
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Hennie Overmeen en Annette Assink

Nieuwbouw 40 appartementen Smeijerskampstraat in
Wierden
In de periode 2015 en 2016
heeft Reggewoon 40 appartementen gerealiseerd, verdeeld over drie blokken. Om
de dorpse uitstraling van de
Smeijerskampstraat te behouden, zien de appartementen er vanaf de buitenzijde uit
als grondgebonden huizen.
De 16 appartementen op de
begane grond hebben een
eigen voordeur, die direct
vanaf de straat bereikbaar is.

Reggewoon timmert aan de weg
in de gemeenten Hellendoorn en
Wierden. In deze rubriek besteden
we daar aandacht aan.
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KORT NIEUWS
Blijf op de hoogte via Facebook, Twitter en
LinkedIn
Sinds kort is Reggewoon actief op Facebook,
Twitter en LinkedIn. Via deze drie digitale platforms
leest u het laatste nieuws van Reggewoon. Volgt u
ons al? U bent bovendien van harte welkom om te
reageren op onze berichten.

Kosten servicefonds en glasfonds verlaagd
Veel huurders zijn lid van het glasfonds (verzekering
tegen glasschade) en het servicefonds. Als u lid bent
van het servicefonds, dan vergoedt en regelt Reggewoon een groot aantal onderhoudswerkzaamheden
die u als huurder normaal gesproken zelf moet doen.
Nog geen lid? De kosten hiervoor zijn na de fusie verlaagd en bedragen € 3,- per maand voor het servicefonds en € 0,90 per maand voor het glasfonds.

Tips voor verbetering

Afgelopen juli is onze website www.reggewoon.nl
in de lucht gegaan. Een website die veel gebruiksgemak biedt aan onze klanten en die onlangs is
uitgebreid met Mijn Reggewoon. Mijn Reggewoon
is een 24/7 loket waar huurders een groot aantal
zaken online kunnen regelen. Heeft u tips voor
verbetering? We horen het graag, het kan via info@
reggewoon.nl!

Beloning eerder opzeggen

Bent u van plan te verhuizen? Dan moet u de huur
minimaal één maand van tevoren opzeggen. Zegt u
uw huur twee of drie maanden van tevoren op, dan
belonen we u met een cadeaubon van Gamma of
Multimate Van Buuren ter waarde van € 20,- (bij twee
maanden) en € 30,- (bij drie maanden).

Sleutels kwijt of vergeten?

Het kan iedereen een keer gebeuren. U hebt haast,
verlaat de woning en vergeet de sleutels. Of u bent
de sleutels kwijt. In zulke gevallen wordt er nog wel
eens gedacht dat wij een reservesleutel hebben. Dit
is niet het geval.
Kosten
Wel kunnen wij uw woning openen. Hier zijn wel
kosten aan verbonden. Wij rekenen de volgende
tarieven:
Openen deur, incl. plaatsen nieuwe cilinders € 40,Extra cilinder vervangen (per cilinder)

€ 15,-

Tip
Zorg dat u een reservesleutel bij uw buren, familie
of vrienden achterlaat. Zo voorkomt u kosten én
ongemak.
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BERICHT VAN HET HUURDERSPLATFORM

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene najaarsledenvergadering van het Huurdersplatform gemeente Hellendoorn. We praten u bij over wat we doen en hebben gedaan.
Ook krijgt u een doorkijkje naar de toekomst. Aansluitend staat een themauurtje
gepland over duurzaamheid en kostenbesparing waarin u wordt meegenomen door de
directeur-bestuurder dhr. John Olde Olthof. Hij legt uit wat de woningstichting nu doet
en hoe ze in de toekomst duurzaam verder willen.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Thema:

29 november 2017
Kantine Reggewoon, Storkstraat 11, Nijverdal
19.00 uur (Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar.)
Duurzaam en besparing

BERICHT VAN DE SHWE

Uitnodiging

Op maandag 20 november 2017 nodigen we u uit voor de halfjaarlijkse thema-avond.
Tijdens deze avond bespreken we met u de uitkomsten van de huurdersenquête (zie
oproep). Ook gebruiken we deze avond om samen met onze achterban onze plannen
voor 2018 te bespreken.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

20 november 2017
Zalencentrum Het Anker, Wierden
19.30 uur, vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee

Huurdersenquête

De SHWE wil graag nog beter weten wat er leeft bij de huurders van Reggewoon in de
gemeente Wierden. Ook willen we als SHWE de huurders meer betrekken bij het werk
van SHWE.
Daarvoor organiseren we in nauwe samenwerking met het Woonbond Kennis en Adviescentrum een korte enquête onder de huurders van Reggewoon in de gemeente
Wierden. Vult u de enquête in? De link daarvoor is terug te vinden op onze site
www.stichtinghuurdersbelangwierden-enter.nl
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AGENDA

Het Huurdersplatform en de SHWE nodigen u uit!

Kijk
pag op
ina
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Open Huis 23 levensloopbestendige woningen De Marcke /
Poggenbeltweg, Haarle
Als alles volgens planning verloopt, ontvangen de bewoners in januari de
sleutel. Natuurlijk zijn we trots op het resultaat en willen we de woningen
graag aan belangstellenden laten zien. Nog een kijkje nemen? We nodigen
u van harte uit voor het Open Huis!
Locatie
Bij het eerste blok woningen, links naast tankstation Spijkerman,
Poggenbeltweg 17, Haarle
Wanneer
Donderdagmiddag 16 november van 16.00 – 17.30 uur

Informatiemarkt 24 levensloopbestendige woningen
Karel Doormanweg, Nijverdal
Heeft u belangstelling voor de nieuwbouw van deze 24 levensloopbestendige woningen? Wij nodigen u graag uit voor de informatiemarkt! Een mooie
manier om snel meer te weten te komen over deze eerste nieuwbouwwoningen die
nul-op-de-meter worden gemaakt. De woningen zijn geschikt voor jong en
oud.
Locatie
Het Ravijn, Piet Heinstraat 16, Nijverdal
Wanneer
Donderdagmiddag 23 november van 14.30 – 19.00 uur
Na de informatiemarkt adverteren we met deze woningen op www.reggewoon.nl

Locatie Nijverdal

Locatie Wierden

Postadres

E-mail

Storkstraat 11
7442 LW Nijverdal
Tel. 0548 631 616

Nijverdalsestraat 83
7462 AC Wierden
Tel. 0546 577 440

Postbus 325
7440 AH Nijverdal

info@reggewoon.nl
website

www.reggewoon.nl

