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Even voorstellen
Op 18 juni is Lennart Onwijn als manager wonen gestart bij Reggewoon.
Hij vervangt Sanne Portengen die een jaar als interim manager wonen
werkzaam is geweest bij Reggewoon. Lennart heeft de afgelopen acht jaar
in verschillende functies gewerkt bij woningcorporatie Domijn in Enschede. In
het decembernummer leest u een uitgebreider interview met hem.
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COLUMN

Het gewone werk goed doen
Met Reggewoon zijn we nu ruim een jaar op weg. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om de fusie
af te ronden en plannen te maken. Dat heeft tijd en aandacht gekost. Ondertussen gaat het gewone
werk door. Voor ons staat het voorop dat u als huurder tevreden bent over de kwaliteit van ons werk.

Duurzame woningen

Beste Buur Bokaal

Eigenlijk draait het erom dat we het ‘gewone werk’
goed doen. Daarom steken we energie in het
verduurzamen van onze woningen. Dat is goed
nieuws voor het milieu, maar ook voor u. Want investeringen die onze woningen duurzamer maken,
de energielasten verminderen en het wooncomfort
verhogen berekenen we niet door. We bouwen ook
24 nieuwe nul-op-de-meter woningen. Dat doen
we niet alleen, maar samen met de terugkerende
bewoners van de Karel Doormanweg in Nijverdal.
Zij hebben een doorslaggevende stem gehad in
de keuze voor het ontwerp. Dat typeert onze
werkwijze. We blijven dichtbij.

In de komende jaren wonen er steeds meer
mensen met zorgvragen, met de nodige aanpassingen, in een zelfstandige woning. Een sociaal
en veilige leefomgeving is dus nodig om een thuis
voor deze doelgroep mogelijk te maken.
We zijn ons ervan bewust dat we mensen niet
kunnen oproepen een belangrijke rol te spelen voor
hun buren of directe omgeving. Wel willen we het
belang van ‘noaberschap’, het omzien naar elkaar,
onder de aandacht brengen.
Om die reden reiken we op Burendag (22 september) de Beste Buur Bokaal uit. En zetten we
een inwoner uit de gemeente Hellendoorn en een
inwoner uit de gemeente Wierden in het zonnetje.
Mensen die een belangrijke rol spelen in het leven
van iemand uit de buurt. Mensen die er mede voor
zorgen dat een buurman of buurvrouw langer thuis
kan wonen door te helpen in huis of in het onderhouden van de tuin, door het halen van boodschappen of het meerijden naar een dokter. Kortom,
iemand die er is voor die ander.
Kent u zo’n iemand? Nomineer hem of haar dan via
www.bestebuurbokaal.nl.

Levensloopgeschikt wonen
Graag sluiten we ook aan bij vraagstukken in de
maatschappij. De overheid stimuleert dat ouderen
of mensen met een zorgvraag langer zelfstandig
thuis wonen. Reggewoon speelt daar op in door
te kiezen voor levensloopgeschikt wonen. Dat kan
door de woning geschikt te maken voor iemand met
fysieke problemen of aanpassingen aan te brengen
voor huurders met bijvoorbeeld psychische
beperkingen, zoals dementie. Stuk voor stuk gaat
het om technische aanpassingen. Blijft overeind
dat de belangrijkste verandering ‘zorg voor elkaar’
bij ons zelf begint. Als Reggewoon willen we daarin
faciliteren. Dat is de reden dat we bij appartementencomplex Azaleahof in Nijverdal geïnvesteerd
hebben in een veranda als ontmoetingsplek. Een
pilot, die moet uitwijzen of dergelijke aanpassingen
Twents ‘noaberschap’ stimuleren; het omzien naar
elkaar.
Gaat dat bij u vanzelf of moet u wennen aan het
idee klaar te staan voor iemand uit uw straat, of
buurt die een zorg heeft?

Ik wens u een goede zomer!

John Olde Olthof, directeur-bestuurder Reggewoon
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Geslaagde Roefeldag!
Op zaterdag 16 juni was het zover! Zo’n zestien kinderen van verschillende basisscholen uit de
gemeente Hellendoorn namen een kijkje bij Reggewoon in ons kantoor in Nijverdal in het kader
Roefeldag Hellendoorn.
Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken of snuffelen. Tijdens een Roefeldag gaan kinderen van
de basisschool op ‘ontdekkingstocht’ bij verschillende bedrijven. Zo maken ze al jong kennnis met
verschillende beroepen.
Reggewoon wil de kinderen tijdens deze dag graag kennis laten maken met het reilen en zeilen van een
woningcorporatie. We verhuren niet alleen woningen, maar we doen meer! We laten zien dat we sociaal
betrokken zijn en zetten ons in het bijzonder in voor hen met een kwetsbare positie. Hierover gaven we een
korte uitleg. Daarna maakten de kinderen kennis met zonnepanelen, deden we een energiequiz en gingen de
kinderen oefenen achter de telefoon. Al met al kijken we terug op een geslaagde dag.
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Reggewoon kiest voor een duurzame
postbezorging
Op dinsdag 27 maart hebben Reggewoon en Fietskoeriers Nijverdal een
duurzame overeenkomst tot samenwerking ondertekend. Per 1 april
verzorgt Fietskoeriers Nijverdal alle
post voor Reggewoon. Medewerkers
van React Twente, een leerwerkbedrijf
voor re-integratie en activering, ondersteunt de fietskoeriers hierbij. Nexus
Infra maakt deze manier van werken
mede mogelijk.
v.l.n.r. Frank Meijer, Marco Wijnen, Irma de Ruiter,
John Olde Olthof en Martijn Rozendal.

Een samenleving waar iedereen
meedoet

Milieuvriendelijk en sociaal bewust

Op een milieuvriendelijke en sociaal bewuste
wijze bezorgt dit bedrijf brieven en pakketten
van A naar B. Voor Reggewoon is dat post,
maar Fietskoeriers Nijverdal heeft bijvoorbeeld
ook een landelijke dekking voor alle webshoppakketten. In eerste instantie verzorgen zij de
lokale ritten binnen de gemeente Hellendoorn.
Het lokale fietskoeriersbedrijf zorgt tevens
voor aanvullende werkzaamheden die voortkomen uit bedrijven en instellingen binnen de
gemeente Hellendoorn. Op deze manier komt er
naast fietsen ook ander laagdrempelig werk
beschikbaar voor lokale doelgroepen.

De samenwerking met React Twente en
Fietskoeriers Nijverdal sluit naadloos aan op
de visie van Reggewoon. Wij streven naar een
samenleving waarin iedereen actief mee doet.
Bovendien zetten wij ons in om een bijdrage
te leveren voor de toekomst van een leefbare
wereld. Deze duurzame manier van postbezorging, met oog voor de maatschappij en
het milieu, past enorm bij de visie van Reggewoon. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via React Twente de kans om
werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen
voor een baan die bij hen past.

Wilt u meer weten over de fietskoeriers in
Nijverdal? Ga naar:
www.fietskoeriersnijverdal.nl.

Allereerste klant

Voor Fietskoeriers Nijverdal is Reggewoon de
allereerste klant. Martijn Rozendal, heeft al
vanaf december 2015 ervaring in de
fietskoerierbranche.
Bij het door hem opgerichte ‘Fietskoeriers
Zutphen’ zijn inmiddels acht koeriers werkzaam.
Fietskoeriers Nijverdal is ontstaan uit een
unieke samenwerking tussen Martijn Rozendal,
Nexus Infra B.V. en React Twente.
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Gerrit Eeftink
Bewoner Azaleahof

“Eigenlijk vind ik het de
mooiste plek van Nijverdal”

Levensloopgeschikt wonen

Blijven wonen in een vertrouwde woning en woonomgeving. Dat wil graag iedereen. Steeds
vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
(bijvoorbeeld dementie) langer thuis. Maar thuis blijven wonen gaat vaak niet vanzelf als
vragen rondom zorg in eigen omgeving moeten worden opgelost.
Aanpassingen in de woning en een gerichte aanpak zijn daarbij noodzakelijk. Reggewoon
richt zich daarom op het bouwen en/of aanpassen van woningen die passen bij
levensloopgeschikt wonen.
Dat kunnen we op drie manieren doen:
1. We maken de woning geschikt voor huurders met lichamelijke beperkingen.
2. We maken de woning geschikt voor huurders met verstandelijke/psychische
beperkingen.
3. We creëren een sociaal veilig en actief leefklimaat rondom de woning.
Bij de Azaleahof kiezen we om die laatste reden voor de realisatie van een veranda, een
ontmoetingsplek. Voor Reggewoon is de realisatie van deze ontmoetingsplek een pilot. De
komende periode zal uitwijzen of deze manier bijdraagt voor bewoners om langer thuis te
kunnen wonen.
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In gesprek met Gerrit Eeftink
Op donderdagmiddag 14 juni vond de officiële
opening van de veranda bij appartementencomplex Azaleahof plaats (lees meer op pagina
8). Een bijzondere ontmoetingsplek die samen
met bewoners, samenwerkende partijen en
Reggewoon tot stand is gekomen. Eén van de
bewoners en kartrekker vanaf het eerste uur is
Gerrit Eeftink. We gaan in gesprek met hem in
de gloednieuwe veranda.

Subsidies
“In de voorbereidingsperiode hebben wij ons onder
meer sterk gemaakt om subsidies bij elkaar te
krijgen. Met hulp van Stichting De Welle hebben
we uiteindelijk twee flinke subsidies ontvangen van
Stichting Ondersteuning Senioren HellendoornNijverdal (S.O.S.) en Budget Nijverdal. Door deze
subsidies en een financiële bijdrage van Reggewoon kregen we ons plan rond. Tegelijkertijd ging
ik samen met Leo (opzichter van Reggewoon, red.)
rondkijken om ideeën op te doen.” Tijdens de
realisatie hebben de bewoners hand- en spandiensten uitgevoerd en geholpen bij de aanleg van
de tuin. “Nu houden we samen de tuin mooi. Ik
denk ook dat dat zo hoort. Natuurlijk betalen we als
bewoners en bedrag voor het onderhoud. Maar om
het mooi te houden, moet je daar samen je best
voor doen. Ook hierbij is het mooie dat
Farwick groenspecialisten het tuingereedschap
heeft gesponsord.”

Sinds drie jaar woont Gerrit samen met zijn vrouw
Ria in een appartement aan de Azaleahof. “Vanwege gezondheidsredenen hebben we een aantal
jaren geleden ons huis verkocht in het Rode Dorp.
Dat ging veel sneller dan verwacht”, vertelde Gerrit.
“Om die reden hebben we eerst in de Kruidenwijk
gewoond, totdat dit appartement vrij kwam.” Over
het waarom is Gerrit duidelijk. “Een mooie plek,
dichtbij het centrum en alles op loopafstand. Eigenlijk vind ik het de mooiste plek van Nijverdal. Het is
heel rustig terwijl je praktisch in het centrum woont”,
vertelt hij als we in de veranda zitten.

Op zoek naar een tafelbiljart
Nu is de veranda klaar en kunnen de activiteiten
worden opgestart. “De dames gaan met elkaar de
ramen lappen, want de eerste verjaardag wordt
binnenkort hier gevierd. Ook is het de bedoeling
dat we iedere woensdagochtend samen gaan koffie
drinken. Verder hebben we een activiteitencommissie die verschillende activiteiten organiseert, denk
aan een spelletjesmiddag, bloemschikken, samen
koken en ga zo maar door. Daarnaast hebben we
onze jaarlijkse barbecue, doen we mee aan
Burendag en organiseren we een nieuwjaarsreceptie.” Ideeën heeft Gerrit nog genoeg. Ter
afsluiting nog een oproep van zijn kant. “We zijn
nog op zoek naar een tafelbiljart zonder onderstel.
Als iemand ons daar aan kan helpen…”

Samen is het uitgangspunt
De veranda is mede op initiatief van Gerrit tot
stand gekomen. “Begin vorig jaar heb ik een plan
geschreven over het creëren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Azaleahof.
Vooral ook ingegeven door het feit dat mensen
langer thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben.
Hoe gaat dat als je zelf een dagje ouder wordt,
vroeg ik mij af. En ook, hoe krijgen we onze
bewoners achter de voordeuren weg?” Zijn plan
was voor Reggewoon aanleiding om in gesprek te
gaan met Gerrit en zijn buren. Vooral ook omdat
Reggewoon zich sterk wil maken voor
levensloopgeschikt wonen (zie kader op pagina 6)
en het idee van een gezamenlijke plek met
activiteiten bewoners verbindt. Het idee van Gerrit
past daar naadloos in.
“Eigenlijk ging het daarna heel snel”, vertelde
Gerrit. “Reggewoon zag het plan zitten en besloot
hieraan hun medewerking te willen verlenen. Maar
wel met het uitgangspunt dat bewoners ook hun
steentje bijdragen. Samen is het uitgangspunt.”
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Officiële opening van bijzondere ontmoetingsplek aan
de Azaleahof
Donderdag 14 juni vond de officiële opening van
de veranda bij appartementencomplex Azaleahof
plaats. Deze bijzondere ontmoetingsplek is samen
met bewoners, samenwerkende partijen en
Reggewoon tot stand gekomen.
Tijdens deze middag werd er natuurlijk teruggeblikt
op het proces. Eén van de bewoners en kartrekker
vanaf het eerste uur Gerrit Eeftink deed dat
namens de bewoners. Twee van de oudste
bewoners Nel Krukkert en Grada Wanningen
onthulden de naam van deze ontmoetingsplek
‘Ons Hofje’.

Levensloopgeschikt wonen
Reggewoon stimuleert dergelijke initiatieven graag,
omdat ze passen binnen de principes van
levensloopgeschikt wonen. Een sociaal veilig en
actief leefklimaat is van belang om langer thuis te
wonen. Het bevordert Twents ‘noaberschap’. Door
de realisatie van een veranda creëren we een
ontmoetingsplek voor bewoners. Reggewoon
faciliteert daarin, maar bewoners dragen ook hun
steentje bij. Bijvoorbeeld in het tuinonderhoud.
Samen is het uitgangspunt, omdat we vinden dat
gemeenschapszin belangrijk is. Bewoners wonen
daardoor langer en prettiger zelfstandig.

Pilot
De veranda is onderdeel van een pilotproject. De
toekomst moet uitwijzen of dergelijke aanpassingen Twents ‘noaberschap’, het omzien naar
elkaar, stimuleren.

8

Reggewoon ontvangt KWH-Huurlabel
met mooie cijfers
Reggewoon heeft officieel het KWH-Huurlabel behaald. Uit handen van Gabrielle Luhrman kreeg
directeur-bestuurder John Olde Olthof het certificaat uitgereikt.
Voor Reggewoon is het belangrijk dat u als huurder tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag
weten wat volgens u beter kan, maar ook wat we goed doen. Daarom zijn we lid van het Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector (KWH).
Reggewoon is blij met het KWH-Huurlabel en de bijbehorende resultaten. Het label zegt veel over de kwaliteit
van onze dienstverlening. Ook scoren we op de verschillende onderdelen gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde. Toch is een hoge score geen doel op zich. Het is juist een middel om het kwaliteitsniveau te
behouden en zo mogelijk te verbeteren.
Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens
ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren.

Samen bouwen aan

prettig wonen
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Het jaar 2017
in beeld
Graag blikken we terug op het jaar 2017, het eerste volle
kalenderjaar van de gefuseerde organisatie Reggewoon.
In het verslagjaar hebben we onze koers bepaald, samen
met onze huurdersvertegenwoordiging, belanghebbenden
en natuurlijk onze eigen medewerkers. Benieuwd naar onze
resultaten en onze uitdagingen? ‘In het jaar 2017 in beeld’
geven wij u daarop een antwoord. Voor een uitgebreide
samenvatting verwijzen wij u naar onze website.
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TIPS

Vijf tips om schuldenvrij te leven

Het gaat weer beter met de economie. Veel Nederlanders merken daar helaas
nog weinig van. Het aantal mensen met schulden neemt nog steeds toe. En die
schulden worden ook nog eens steeds hoger. Hoe voorkomt u schulden? En als
u ze heeft: wat doet u eraan.

Houd een kasboekje bij.
De makkelijkste en belangrijkste manier om te voorkomen dat u schulden maakt? Een overzicht of kasboekje bijhouden. Schrijf al uw uitgaven op, ook uw vaste lasten. U weet dan precies hoeveel u nog kunt
uitgeven, voordat uw loon of uitkering weer op uw rekening staat.

Betaal eerst de vaste lasten.
Betaal éérst uw vaste lasten, zoals water, elektra en huur. Kijk dán wat u overhoudt voor andere dingen.

Probeer geld opzij te zetten.
Probeer elke maand wat geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven. Gaat bijvoorbeeld uw
wasmachine of koelkast stuk, dan heeft u daar een spaarpotje voor.

Probeer niet rood te staan.
Probeer om nooit rood te staan bij de bank. U betaalt dan namelijk vaak meer dan tien procent rente!

Betaal op tijd.
Betaal rekeningen op tijd. Zo voorkomt u dat u een boete moet betalen.

12

Reggewoon kiest voor flexibele
woningen voor jongeren
Reggewoon gaat flexibele woningen bouwen voor jongeren. Onderzoek via Facebook
eerder dit jaar wijst uit dat juist onder starters het vinden van een betaalbare woning lastig is.
Wij willen zo snel mogelijk de eerste woningen aanbieden. Vanzelfsprekend moeten nog
wel de nodige procedures worden doorlopen. Jongeren die hiervoor belangstelling hebben,
roepen we op zich in te schrijven via www.reggewoon.nl.
Voor de woningen, die flexibel en makkelijk verplaatsbaar zijn, bekijkt Reggewoon locatiemogelijkheden in
de gemeenten Wierden en Hellendoorn. In Wierden heeft de corporatie eigen grondposities, waardoor de
realisatie van de flexibele woningen waarschijnlijk sneller gaat.

Dorpen vitaal en leefbaar houden

Belangstelling? Schrijf je in!

We horen regelmatig verhalen van jonge mensen
dat het juist voor hen moeilijk is een woning te
vinden. Vaak staan ze niet ingeschreven, omdat ze
te lang moeten wachten. Daar willen we wat aan
doen. We willen de dorpen, maar ook de kernen
vitaal en leefbaar houden. Daarom het initiatief tot
het bouwen van flexibele woningen.

Over de exacte toewijzingsregels beraden wij ons
nog, maar inschrijving blijft een voorwaarde voor
toewijzing. Daarnaast zijn de regels van passend
toewijzen van belang. De exacte informatie hierover
is te vinden op www.reggewoon.nl.

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 diverse
woningen gemeente Hellendoorn

Nieuwbouw 24 woningen Karel Doormanweg
Dit zijn de plannen:
Aan de Karel Doormanweg realiseert Dura
Vermeer in opdracht van Reggewoon acht blokjes
van drie levensloopgeschikte woningen. De woningen hebben op de begane grond een slaapkamer
en een 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 nieuwbouwwoningen
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.
Zo ver zijn we nu:
Ondertussen is de sloop nagenoeg gereed. Na de
sloop wordt de grond bouwrijp gemaakt. Daarna
start Dura Vermeer met de bouw van de woningen.
Als alles meezit, ontvangen de bewoners in het
eerste kwartaal van 2019 de sleutel.

Dit zijn de plannen:
In 2018 en 2019 voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan 71 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.
Zo ver zijn we nu:
We starten dit jaar met onderhoudswerkzaamheden
aan 34 woningen in De Brake en Groot Lochter.
Naast isolerende maatregelen biedt Reggewoon
bewoners 12 zonnepanelen aan tegen een
vergoeding in de servicekosten. Aansluitend vindt
het onderhoud van de overige 37 woningen plaats.
Deze woningen liggen wat meer verspreid in de
gemeente Hellendoorn.
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In voorbereiding

Energiezuinig groot onderhoud 21 woningen
Europaring, Wierden

Onderhoudswerkzaamheden Het Helmerink,
Nijverdal

Aan de Europaring in Wierden verduurzamen we
21 woningen. De onderhoudsmaatregelen zorgen
er straks voor dat de woningen zeer energiezuinig
zijn. 7 woningen verbouwen we zelfs naar nul-opde-meter. Dat betekent, dat bij een normaal leefpatroon, we op jaarbasis gemiddeld evenveel
energie gebruiken als de aangebrachte zonnepanelen opwekken. Op alle woningen komen
zonnepanelen en vindt isolatie plaats van vloeren,
muren en daken. De woningen worden gasloos en
voorzien van een energiezuinige warmtepomp. In
oktober starten we met de werkzaamheden.

Midden volgend jaar laten we groot onderhoud in
het appartementencomplex Het Helmerink uitvoeren. Globaal kunnen we alvast aangeven dat
Het Helmerink een nieuwe uitstraling krijgt. U kunt
dan denken aan een vernieuwing van gevels,
daken en vloeren. 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.

Onderhoudswerkzaamheden 8 woningen
Schubertstraat, Nijverdal
Reggewoon gaat onderhoud uitvoeren aan 8
woningen aan de Schubertstraat. Wat de
werkzaamheden precies gaan zijn, wordt de
komende periode onderzocht.

Vervangende nieuwbouw Kruissteenweg en
Eerste Esweg, Wierden
We hebben na uitgebreid onderzoek moeten
besluiten dat de staat van de huurwoningen aan
de Kruissteenweg en de Eerste Esweg dusdanig
zijn dat ze plaats moeten maken voor vervangende nieuwbouw. Begin dit jaar zijn de bewoners en
omwonenden hierover geïnformeerd.
Over de exacte nieuwbouwplannen is nog niets
bekend. Dat wil Reggewoon graag doen in samenspraak met de huidige huurders. Er zijn wel uitgangspunten voor de nieuwbouw bepaald: de
nieuwbouwwoningen zijn geschikt voor jong en
oud, betaalbaar en zeer energiezuinig.

Nieuwbouwplannen Spoortheater, Nijverdal
In de afgelopen periode hebben we de nieuwbouwplannen op de voormalige locatie van het
Spoortheater aan de Parallelweg & Schoolstraat
verder uitgewerkt. Samen met Stichting JP van den
Bent en de RIBW geeft Reggewoon invulling aan
de plannen. In juni zijn de voorlopige plannen aan
de bewoners 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 (15
appartementen) en de RIBW (24 appartementen).
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EEN BIJZONDER PROJECT UITGELICHT

“Eigenlijk hadden we tien jaar eerder
naar deze woning moeten verhuizen”
In maart ontvingen alle bewoners aan de Marcke / Poggenbeltweg in Haarle de sleutel van hun
nieuwbouwwoning. Ook Theo Campmans en Marietje Filart betrokken hun gloednieuwe woning.
We gaan met het enthousiaste paar in gesprek.

Op de vraag hoe de nieuwe woning hun bevalt,
hoeven ze beiden niet lang na te denken. “Heel
goed”, waarop Marietje met een grote glimlach
aanvult: “Eigenlijk hadden we tien jaar eerder naar
deze woning moeten verhuizen. We zijn nu al zo op
leeftijd.” Marietje is net tachtig geworden en Theo
is ondertussen drieëntachtig. Beiden kunnen ze
nog goed en daar zijn ze blij om. Ruim twintig jaar
geleden hebben ze beiden hun partner verloren
aan een ernstige ziekte. Ze zijn nu zeventien jaar
samen.

“De woningen voldeden niet meer aan de eisen van
deze tijd, zoals ze dat nu zeggen.” Om de nieuwbouw mogelijk te maken, is het paar tijdelijk
verhuisd naar een seniorenwoning aan de
Woertheweg in Hellendoorn. Marietje. “Velen
dachten dat we in Hellendoorn zouden blijven,
omdat ik na mijn trouwen altijd in Hellendoorn heb
gewoond.” “Het was juist Marietje die terug wilde
naar Haarle en niet kon aarden in Hellendoorn”,
lacht Theo die geboren en getogen is in Haarle.
“Ja ik natuurlijk ook wel, ik heb hier alles en ik ken
veel mensen. Maar Marietje is ook enorm gehecht
geraakt aan Haarle en aan deze plek. Deze plek
misten we echt. We hebben wat te zien.”

Praktisch op hetzelfde plekje
Theo en Marietje horen bij de bewoners die zijn
teruggekeerd naar de nieuwbouw. “Ongeveer tien
jaar hebben we in één van de oude seniorenwoningen gewoond en nu wonen we praktisch op
hetzelfde plekje in deze nieuwe woning. Achter het
huis, waar nu mooie nieuwe woningen staan, was
een grasveld, maar het uitzicht aan de voorkant
is hetzelfde gebleven. Daar zijn we blij mee, we
hebben wat te zien”, Theo wijst naar het Dorpshuis
Sportorant. Zijn wederhelft is het daar roerend mee
eens. “Je ziet van alles voorbij komen, sluipverkeer,
kinderen die naar school gaan en uit school komen
en die naar ons zwaaien. Veel kinderen kennen we
ook door onze kleinkinderen, dat is zo leuk aan het
wonen hier.”

Goed geholpen
Door het ouderenkoor waar Marietje op zit, kwamen
Theo en Marietje wekelijks in Haarle. Marietje: “We
deden we hier ook direct de boodschappen, dat is
zo vertrouwd en je weet precies waar alles staat.”
Na anderhalf jaar keerden ze terug naar de
nieuwbouwwoning. “Dat duurde niet lang”, vindt
Theo, “de bouw is ontzettend snel gegaan.”
Op 1 maart kregen alle bewoners op een feestelijk moment de sleutel uitgereikt in het Dorpshuis
Sportorant. Toen kon het klussen beginnen. Theo:
“Gelukkig hebben de kinderen ons goed geholpen,
anders hadden we het niet gered.” Marietje is het
daar roerend mee eens.

Terug naar Haarle
Jammer vonden ze het niet dat de oude woning is
gesloopt. “Dat was ook nodig”, vertelt Theo.
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Interview met Theo Campmans en Marietje
Filart over hun nieuwbouwwoning in Haarle.

Energiezuinig en levensloopgeschikt
De nieuwbouwwoningen zijn zeer energiezuinig. Zonnepanelen, goede isolatie,
vloerverwarming en warmteterugwinning zorgen ervoor dat bewoners prettig kunnen
wonen tegen lage woonlasten. Bovendien zijn de woningen levensloopgeschikt. Dat
betekent dat de woning groot genoeg is voor een gezin, maar ook geschikt is voor
een bewoner die te maken heeft met lichamelijke beperkingen. Omdat de badkamer
en één slaapkamer op de begane grond liggen, is traplopen niet noodzakelijk.
Reggewoon maakt zich sterk voor betaalbare, passende en goede huisvesting aan
mensen die aangewezen zijn op de woningcorporatie. De nieuwbouw in Haarle
voldoet hier volledig aan. Ongeveer de helft van de bewoners is teruggekeerd naar
de nieuwbouw. Daarnaast zijn ook drie woningen verhuurd aan jongeren die met
minimale ondersteuning van zorg op afstand hier zelfstandig wonen.
Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Vrienden
van Te Passe (wonen), Stichting de Parabool (zorg) en Reggewoon.
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Reggewoon beloont vijftig jaar huurderschap
Op woensdagmiddag 27 juni heeft Reggewoon huurders die 50 jaar of langer in dezelfde woning
wonen in het zonnetje gezet. Maar liefst 65 huurders kwamen deze middag naar ‘het Centrum’ 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. Speciaal voor deze middag trad ook
spreker en dichter Herman Kampman op, muzikaal ondersteund door Jan Niewold. Dat werd
gewaardeerd door de bezoekers. Na afloop kregen we enthousiaste reacties.
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KORT NIEUWS
www.facebook.nl/reggewoon
Volgt u ons al?
Heeft u de Facebook-pagina van Reggewoon al
ontdekt? Op deze pagina plaatsen we regelmatig
het allerlaatste nieuws. Op werkdagen beantwoorden we ook uw vragen. Vanaf nu ook niets meer
missen over Reggewoon? ‘Like’ onze pagina door
te klikken op de knop ‘vind ik leuk’.

Nieuw gezicht, iets voor u?

Verandert uw telefoonnummer of e-mail?
Geef dit dan alstublieft aan ons door. Zo bent u
bereikbaar als dat nodig is en kunnen wij u informeren over het laatste nieuws. Voor wijzigingen
kunt u het contactformulier invullen op onze website
www.reggewoon.nl.

In onze communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld
dit bewonersblad of onze website www.reggewoon.
nl, staat onze klant centraal. Reden dat we met enige
regelmaat op zoek zijn naar (toekomstige) klanten die
mee willen werken aan een fotosessie. We zoeken
uitdrukkelijk géén fotomodellen. Iedereen, van jong tot
oud, alleenstaand tot gezin, met of zonder huisdier,
kan zich aanmelden.
Stuur een foto van uzelf, eventueel samen met uw
partner, kinderen of bijvoorbeeld buurman of buurvrouw naar info@reggewoon.nl o.v.v. ‘nieuw gezicht’.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te
noteren.

Voorkom legionella!
In deze zomerperiode willen we u graag een paar tips geven om legionellabesmetting te voorkomen.
Tips
• Laat uw warmwatertoestel op minimaal 60 oC staan.
• Spoel alle leidingen door wanneer u meer dan een week weg bent geweest.
• Gooi overgebleven water in een plantenspuit direct weg (vooral als deze in de zon staat).
• Laat de tuinslang na gebruik leeglopen (water in de slang warmt op).
• Voorkom verneveling bij doorspoelen van leidingen: houd daarom de sproeier in emmer.
Gevaren
• De legionellabacterie vermenigvuldigt zich in stilstaand water.
• De legionellabacterie kan zich explosief vermenigvuldigen in water met temperaturen
tussen de 25 oC en 55 oC.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die zich kan vermenigvuldigen in stilstaand water. De bacterie kan de legionella
griep of de veteranenziekte veroorzaken.
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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.

Alle inwoners uit de gemeente Almelo,
Hellendoorn en Wierden mogen meedoen.

Blijf op de hoogte

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 september.

Handig om te weten

Op de jaarlijkse Burendag reiken we in de
gemeenten Almelo, Hellendoorn 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.

Volg alle ontwikkelingen via Facebook of Instagram!

Nomineren kan tot uiterlijk 1 september.
De uitreiking vindt plaats op de jaarlijkse Burendag,
22 september.

• 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.

Natu
verb urlijk is e
onde
r
n voo een mo
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r
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t
urt! e Buur

Bekijk de spelregels én nomineer uw
Beste Buur op:

www.bestebuurbokaal.nl
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BERICHT VAN HET HUURDERSPLATFORM

Wat is het Huurdersplatform Gemeente Hellendoorn?
Huurdersplatform Hellendoorn is een vereniging
van huurders die de belangen van de huurders
van Reggewoon uit de
gemeente Hellendoorn
behartigt.

De vereniging bestaat
sinds 1992. Vanaf het
begin is het bestuur
gesprekspartner namens
de huurders van Woningstichting Hellendoorn en,
na de fusie, van
Reggewoon.

De vereniging is een
koepelorganisatie waarbij
diverse bewonerscommissies zijn aangesloten. Ook
elke huurder uit de
gemeente Hellendoorn is
lid van het Huurdersplatform.

Waar houden we ons mee bezig?
Als huurdersorganisatie worden wij bij verschillende zaken
betrokken en wordt ons om advies gevraagd. In de eerste helft
van dit jaar zijn we betrokken geweest bij het aanstellen van een
manager wonen, maar ook bij het vinden van een commissarris
voor de Raad van Commissarissen van Reggewoon. Verder
hebben we advies mogen geven over o.a. het sociaal statuut,
zonnepanelen, het activiteiten aanbod en de huurverhoging.
Hieronder een voorbeeld van wat het Huurdersplatform voor u als
huurder kan betekenen.

De huurverhoging
Bij het Huurdersplatform kwam het adviesverzoek binnen over de huurverhoging. In dit advies staat het percentage waarmee de huren, op
basis van de wettelijke regelgeving, verhoogd mogen worden. Voor dit
jaar was dat 3,9% bij een inkomen onder de € 41.056,-- en daarboven
met 5,4%. Reggewoon wil niet het onderste uit de kan. Wel willen ze
zorgen dat alles in de toekomst goed betaalbaar blijft en dus kwamen
zij met het voorstel van 1,4% en 5,4%. Wij als Huurdersplatform
hadden toch wat moeite met dit voorstel en hebben een tegenvoorstel
gedaan, met als argument dat de huren al aardig hoog waren en dat
het voor steeds meer mensen moeilijker wordt om alle vaste lasten te
betalen. Ons voorstel was 0,5% en 4,5%, maar dit was volgens
Reggewoon geen optie. Hiermee kwamen we aan de reserves maar
ook aan de duurzaamheidsplannen van Reggewoon. Het tegenvoorstel
van Reggewoon was een huurverhoging van 1,1% en 4,5%, hiermee
zijn wij akkoord gegaan. Zo komt Reggewoon niet in de problemen,
maar heeft het Huurdersplatform toch het gevoel dat zij aan de
belangen van de huurders tegemoet komt.

www.huurdersplatform.nl
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BERICHT VAN DE STICHTING HUURDERSBELANG WIERDEN-ENTER

UPDATE VAN ONZE ACTIVITEITEN
Ook Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter (kortweg SHWE) geeft graag in het
bewonersmagazine een update over haar activiteiten. In de afgelopen periode hebben
we met Reggewoon veel verschillende beleidzaken besproken. U kunt denken aan het
onderhoudsbeleid en het sociaal statuut. Kijken we naar het sociaal statuut, dan willen
we er gezamenlijk voor zorgen dat er goede afspraken zijn over wederzijde rechten en
plichten bij ingrijpende woningverbetering en sloop/nieuwbouw. Als bestuur kunnen
we terugkijken op een heel mooi proces. Wij zijn vroeg betrokken en we hebben onze
inbreng mogen geven. Persoonlijk zie ik het echt als een co-creatie, tussen de SHWE,
het Huurdersplatform Gemeente Hellendoorn en medewerkers van Reggewoon
We zoeken ook samenwerking met onze achterban. Binnenkort gaan we in gesprek met
de verschillende bewonerscommissies in de gemeente Wierden. Daarnaast willen we ook
dit najaar themabijeenkomsten organiseren over het thema ‘duurzaamheid’. Over de
exacte invulling informeren wij u nog.
Voor de laatste informatie over ons verwijzen wij u ook naar onze website: www.shwe.nl,
die gelukkig weer in de lucht is. Verder kunt ons ook mailen via info@shwe.nl.
We gaan een mooie zomer tegemoet, we hopen dat u daarvan mag genieten.
Namens het bestuur van SHWE,
Max Patawala, voorzitter
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Vak
anti
groe e
t
Zomer. Mooi weer. Lekker veel ijsjes eten. Aardbeien uit
eigen tuin. Zelfgemaakte jam. ‘Goed te pas’.
Krantje - croissantje. Onthaasten. Tour de France. Uit
in eigen land. Zon - zee - strand. Zwemmen. Zandkastelen bouwen. Dagje dierentuin. Spoorwegmuseum.
Pretparken voor de kinderen. Madurodam. Zeilen in
Friesland. Ongedwongen. Klusjes in en om het huis.
Tuinieren. Een goed boek. Relaxen. Barbecueën in de
tuin. Zomerfestivals. Braderieën. Buurtfeest. Lekker
lang buiten spelen. Op reis. Nieuwe wegen verkennen.
Nieuwe steden ontdekken. Mountainbiken. Tropische
stranden. Vakantiebaantje. Nieuwe schoolspullen
kopen. Zo veel mensen, zo veel vakantiekeuzes. Voor
iedereen, een mooie zomer.
Wij wensen u een heerlijke vakantie toe!

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

