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Oosterpoort stopt inloopuren
Jarenlang waren onze vestigingen in Beek en Malden 
dagelijks geopend voor huurders en woningzoekenden. 
Dat is wel zo klantvriendelijk, dachten wij. Maar wat 
bleek? U maakt veel liever een persoonlijke afspraak 
met één van onze medewerkers om een vraag te stel
len of uw huurderszaken te regelen. Deze nieuwe aan
pak bevalt u zo goed dat bijna niemand gebruik maakt 
van de inloopuren in de dorpskernen en onze vestigin
gen in Beek en Malden. Daarom laten we deze per 1 mei 
vervallen. Komt u toch graag naar de balie toe? Dan 
kunt u dagelijks terecht bij onze vestiging op de 
Pannenstraat in Groesbeek (voor openingstijden zie 
achterpagina). 

De zomer van 2011 belooft een mooi tuinjaar te worden. 
Trendwatchers voorspellen dat we de tuin steeds meer als 
ontmoetingsplek gaan gebruiken met extra grote tuinta
fels en veel stoelen. Daarnaast willen we een natuurlijke 
en ouderwetse tuin. We kiezen natuurlijke, verweerde 
materialen en vinden duurzaamheid belangrijk. Groen is 
in. Bloemen ook, liefst oranje, of anders geel en roze. 
Daartussenin komen groenten en fruit te staan. Alles door 
elkaar mag dus. 

Meedoen aan de nieuwe trends met een klein 
budget?
• Ruilen: Veel planten vermeerderen zich snel of zijn 

gemakkelijk te stekken. Wilt u nieuwe planten, ruil dan 
uw stekjes met de buren.

Onderhoudstip: klein  tuinbudget, groot effect

Strenger toewijzingsbeleid
Sinds 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling ingegaan 
die van invloed is op de toewijzing van woningen door 
woningcorporaties. Oosterpoort moet 90% van haar 
sociale woningen verhuren aan huishoudens met een 
gezamenlijk inkomen van maximaal € 33.614.

De regeling gaat over nieuwe huurcontracten voor wonin
gen met een sociale huurprijs tot € 652,52. Huurders die  
al zo’n woning huren van Oosterpoort, hoeven zich dus 
geen zorgen te maken. Ook niet als ze ondertussen meer 
dan € 33.614 verdienen. Wel moeten zij zich in dat geval 
realiseren dat ze niet meer zomaar kunnen verhuizen naar 
een andere sociale huurwoning. Ook starters met een te 
hoog inkomen komen niet meer zomaar voor een sociale 
huurwoning in aanmerking. Dat is zuur voor mensen die al 
jaren op een woning wachten. Iedereen die een woning 
krijgt toegewezen, moet vanaf 1 januari zijn inkomen 
opgeven. Als dat te hoog is, gaat de toewijzing niet door. 
Deze mensen kunnen nog wel terecht op de particuliere 
huurmarkt. Ook kan kopen met Koopgarant soms een 
optie zijn. Daarom gaan we de mogelijkheden hiervoor dit 
jaar flink uitbreiden.

Oosterpoort houdt zich aan de nieuwe wet, omdat de cor
poratie anders niet meer in aanmerking komt voor goed
kopere staatsleningen. Tien procent van de woningen die 
zij jaarlijks verhuurt, hoeven niet onder de nieuwe inko
menseis te vallen. Die woningen reserveren wij voorlopig 
voor huurders die moeten verhuizen vanwege de sloop 
van hun woning. Deze mensen hebben een terugkeer
garantie. Ook hopen wij mensen die een indicatie hebben 
voor een rolstoeltoegankelijke woning of een woning met 
zorgaanbod te kunnen blijven helpen.
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Nieuwe afdeling Wijken

Onderhoudstip: klein  tuinbudget, groot effect Evaluatie enquête
In de vorige Perspectief vroegen wij met een enquête 
uw mening over ons bewonersblad. Ruim vijftig  
bewoners hebben de vragenlijst teruggestuurd. We 
willen hen hartelijk danken voor hun bijdrage! Zoals 
beloofd hebben we onder de deelnemers drie cadeau
bonnen van € 25, verloot. De volgende mensen heb
ben een bon thuisgestuurd gekregen: Familie Wijers
Hendriks uit Malden, A. Gidding uit Leuth en mevrouw 
R. Theunissen uit Groesbeek. 

De deelnemers waren zeer tevreden met Perspectief 
en vinden dat het blad best vaker mag verschijnen. Ze 
lezen alles en waarderen de rubrieken Kort nieuws, De 
klant spreekt, De wijk in en De Straat het meest. 
Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in projectnieuws en 
informatie voor huurders. Niet iedereen maakt de 
prijsvraag, maar de respons daarop is altijd erg hoog. 
Wat opvalt is dat weinig mensen de sprong durven te 
wagen om zelf mee te werken aan een nummer. Dit 
zou bescheidenheid kunnen zijn: zelf opbellen om te 
vertellen dat je zo’n mooie tuin hebt, dat doe je toch 
niet. Eigenlijk vinden wij van wel, maar voor alle zeker
heid roepen we nu ook huurders op om ons te laten 
weten wat een mooie tuin de buren hebben!

De redactie van Perspectief is erg blij met de antwoor
den van de deelnemers en gaat verder met de rubrie
ken voor en door huurders. We hopen meer mensen 
over de streep te trekken om een keertje mee te doen. 
Daar gaat het blad nog meer van leven. De komende 
nummers besteden we extra aandacht aan onderwer
pen waar de deelnemers meer over wilden lezen: in dit 
nummer tuinen. 

dat onze bewoners niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst goed, betaalbaar én 
plezierig blijven wonen. Onze nieuwe afde
ling is zo ingericht dat medewerkers hier 
optimaal aan kunnen bijdragen, samen 
met maatschappelijke partners, zoals 
gemeenten, zorg en welzijnsinstellingen. 
De afdeling is in februari begonnen nieuwe 
taken verder uit te werken en te verdelen 
onder medewerkers. Wijkbeheerder 
Michiel Buchli vertelt op de achterpagina 

al iets over zijn nieuwe activiteiten. Als 
bekend is wie welke wijken onder zijn 
hoede neemt, informeren wij u daar 
natuurlijk meteen over. Ondertussen 
kunt u met al uw woonvragen nog steeds 
terecht bij Woonservice (telefoonnum
mer (024) 399 55 55, keuze 1). Die blijft 
eerste aanspreekpunt en zorgt ervoor dat 
uw vraag bij de juiste medewerker 
terechtkomt.  

Oosterpoort heeft een nieuwe afdeling: 
officieel heet hij Wijkontwikkeling en 
Buurtbeheer, maar iedereen heeft het nu 
al over de afdeling Wijken. 

We hebben voor een nieuwe indeling van 
onze organisatie gekozen om beter te kun
nen inspelen op vraagstukken die zowel 
met wonen als met leefbaarheid te maken 
hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de 
ouder wordende samenleving. We willen 

• Samen doen: Goed tuingereedschap is 
belangrijk maar duur. Spreek met straat
genoten af dat ieder een ander apparaat 
koopt en doe samen.

• Klimop: Een nieuwe heg is vaak duur. 
Goedkoop en ruimtebesparend is draadwerk 
begroeit met groenblijvende klimop. Klimop is 
wel een woekeraar, dus zorg ervoor dat uw andere plan
ten geen gevaar lopen. U mag de klimplant niet tegen 
de muren van uw woning plaatsen, de wortels beschadi
gen het voegsel. 

• Zaaien: zaad is niet duur en geeft snel resultaat. 
Goudsbloem en Oostindische kers passen prima in de 
nieuwe oranjetrend en geven veel nieuw zaad. Ook ake
lei (boerenorchidee) is dit jaar populair en zaait gemak
kelijk uit. En heeft u al gedacht aan pompoenen of 
(kers)tomaatjes. Die geven veel kleur en smaak! 

• Hergebruik: Hebt u een mand met bolletjes gekregen of 
een mooie hortensia? Zet ze als ze uitgebloeid zijn in de 
tuin en u heeft er nog jaren plezier van. 

• Natuurlijke kunst: een uitgegraven stronk van een plant 
is boven de grond vaak een bijzondere blikvanger die 
perfect bij de trends past. Ook een grillige, afgewaaide 
tak of bijzondere stenen die u tijdens een wandeling 
vindt, doen het nu goed in de tuin.



Tuinkabouters tellen
Verschillende medewerkers van Oosterpoort hadden het idee al voorgelegd aan de redactie van Perspectief: kan er 

geen artikel in ons blad komen over de tuinkabouters van Wijnand Arts? Zijn voortuin tegenover basisschool 

Breedeweg staat er vol mee: grote en kleine kabouters, vrolijke en norse. De verzameling is  

een blikvanger voor jong en oud. 
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Hoe ontstaat zo’n verzameling nou, wil Perspectief weten. ‘Heel 
eenvoudig,’ vertelt Wijnand, ‘met twee kabouters in de voortuin. 
Dat is, denk ik, alweer 45 jaar geleden. Ook toen kwamen er al 
vaak kinderen kijken en daar had ik schik in. Dus toen ik weer een 
tuinkabouter tegenkwam, nam ik hem mee. Zo is de voortuin 
langzaam vol komen te staan. Tegenwoordig blijven ook volwasse
nen staan kijken. Ze komen van heinde en ver. Zelfs luchtballon
vaarders proberen dichterbij te komen om alles goed te zien en 
foto’s te maken. Mijn kabouters zijn beroemd, ze hebben de krant 
al vaker gehaald.’

Gestommel en gegiechel
‘De meeste kabouters komen bij Van Kesteren weg’, gaat Wijnand 
door. ‘Gewoon gevonden tussen de rommel, mee naar huis geno
men, schoongemaakt en gerepareerd. Hoeveel het er nu zijn, weet 
ik niet. Terwijl ze toch regelmatig geteld worden. Bij iedere nachte
lijke dropping hier in de buurt is één van de opdrachten wel: hoe
veel kabouters staan er in de tuin van Arts?  
De eerste keren dat de deelnemers kwamen tellen, schrokken we 
natuurlijk enorm. Lig je rustig in bed, hoor je opeens gestommel 
en gegiechel en schijnen kinderen met zaklampen naar binnen. 

Nu heb ik afgesproken 
dat we een waarschu
wing krijgen als er 
weer een dropping is, 
dan zijn we er tenminste 
op voorbereid.’  

Nieuw likje verf
‘Iedereen die wil, mag komen kijken, ook naar mijn beelden in de 
achtertuin. Maar ze moeten de kabouters niet meenemen. Een 
tijdje geleden wilde ik er echt mee stoppen. Dat was in een perio
de dat er regelmatig kabouters uit de tuin misten. Soms vonden 
we ze een paar straten verderop terug: kapot gegooid. Toen was ik 
het zat. Het is namelijk best veel werk. Ieder anderhalf jaar maak 
ik alle kabouters goed schoon en geef ze een nieuw likje verf. 
Gelukkig verdwijnen er nu geen meer. En het blijft leuk om de kin
deren te zien kijken. Elk schooljaar komen er nieuwe kinderen op 
de basisschool en hebben mijn kabouters een nieuw publiek. Voor 
ons was het leukste publiek onze eigen kinderen en daarna onze 
kleindochter Vera. Die was gek op de kabouters. Maar ja, Vera is 
ondertussen alweer 18 jaar.’ 

‘Iedereen die 
wil, mag komen 

kijken’
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Frans
Oosterpoort wil meer samenwerken met zorg en welzijnsinstellin
gen. Toen ik van de Groesbeekse Prokkel hoorde, heb ik me dan 
ook meteen aangesloten. Tussen Pluryn en Oosterpoort lopen al 
de nodige lijntjes: Veel cliënten van Pluryn zijn huurder bij ons. We 
willen deze mensen waar mogelijk betrekken bij de wijk waar ze 
in wonen en vinden het belangrijk dat ze daar echt deel van gaan 
uitmaken. Het eerste contact leggen met de andere wijkbewoners 
gaat niet altijd vanzelf. Daarom helpen we graag met activiteiten 
waarbij ruimte is voor ontmoeten en kennismaken. Doel is om 
met elkaar te wonen, werken en leven. Om samen een wijk leven
dig, leuk en vitaal te houden. 

Marie-José
De cliënten van Pluryn zijn op zoek naar hun plek in de maat
schappij. We stimuleren hen om ons te laten weten wat hun 
droom is, wat hen bezighoudt. Brian (op de foto in het midden) 
doet dat door te schilderen. Zo laat hij zien dat hij graag achter de 
tap staat. Nu is het aan ons om daar mogelijkheden voor te vin
den. Ruud wilde graag automonteur worden. Dat leek onmogelijk 
omdat hij spastisch is. Hij werkt nu twee dagen in de week als 
autopoetser bij een garagebedrijf en gaat intens gelukkig in zijn 
bedrijfsoveral naar zijn werk. 

Als we uitgaan van het tempo en de mogelijkheden van onze cli
enten, dan zien we steeds weer dat ze veel meer kunnen dan we 
denken. Het is echt mooi wat er dan gebeurt. Het gaat erom dat 
wij niets meer voor hen invullen, maar uitgaan van hun wensen 
en kijken wat er haalbaar is. We timmeren hard aan de weg om 
onze mensen meer gezicht te geven. Ze horen er bij en willen hun 
steentje bijdragen.  

Schilderen met de schilders van ons dagactiviteitencentrum is een 
bijzondere ervaring. We krijgen er altijd hele positieve reacties op. 
Je leert om je schilderschroom los te laten en op te gaan in de 
kleuren en beweging in jezelf.  

Schilder mee met Pluryn!
Tijdens de verstandelijk gehandicapten tweedaagse organiseert Pluryn samen met het Groesbeekse Prokkelnetwerk 

een schilderworkshop voor bewoners van Groesbeek. Prokkelnetwerken organiseren Prokkels: dat zijn prikkelende 

ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Oosterpoort doet mee aan het Groesbeekse 

netwerk, omdat de corporatie de doelstelling van de tweedaagse van harte onderschrijft. Woonadviseur Frans 

Steffens mag vijf plaatsen in de schilderworkshop verloten onder de lezers van Perspectief. 

Doe mee aan de Groesbeekse Prokkel!

Wilt u op vrijdagmiddag 10 juni gratis meedoen aan de 
schilderworkshop van Pluryn in het clubgebouw van De 
Treffers? Stuur dan vóór 7 mei een kaartje of mailtje naar de 
redactie van Perspectief (adressen op de achterpagina). We 
verloten vijf plaatsen. De workshop begint om 12.30 uur met 
een lunch en is om 16.30 uur afgelopen. 
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> in de steigers

Als Perspectief op bezoek komt, woont Esmee 
net vier dagen in haar nieuwe huis. Ze heeft 

er lang op moeten wachten, lacht ze, maar 
dat had ook zijn voordelen. Zo heeft ze 
alle tijd gehad om over de inrichting na te 
denken en kon haar vriend aan het idee 
wennen om samen te gaan wonen. Dat 

was bijna twee jaar geleden, toen ze hoor
de dat ze de woning kreeg, namelijk nog niet 

aan de orde. Pas toen de bouwvakkers met de 
muren aan de slag gingen, begon het bij Michael te 

kriebelen en nu wonen ze toch met zijn tweeën.

Gedeelde smart
‘Ik heb in de zomer van 2009 al badkamerte
gels uitgezocht’, herinnert Esmee zich, ‘maar 
door allerlei tegenslag, waaronder het fail
lissement van de aannemer, is de oplevering 
vertraagd. Gelukkig kun je daarover dan wel 
praten met toekomstige medebewoners. Dat is 
één van de voordelen van een klein dorp. Ik ken 
bijna iedereen die hier komt wonen: de woning naast 
me is verhuurd aan een vriendin en een andere vriendin 
heeft een woning gekocht. In totaal heeft Oosterpoort 29 
huur en koopwoningen gebouwd en zijn er ook nog drie 
vrije kavels. Voor Nederasselt is dat een groot project, dus 
was de voortgang vaak het gesprek van de dag op straat. 
Mensen leven mee, maar ze houden natuurlijk ook van een 
goede roddel.’  

Langzaam opwarmen
Hoe het precies werkt met die aardwarmte, weet Esmee 
niet. Maar ze heeft zich wel verdiept in hoe zij de vloerver
warming het beste kan gebruiken. ‘Je voelt geen warmte, 
maar het is wel heel lekker in huis’, vertelt ze. ‘En we heb
ben nergens radiatoren, dat vind ik ook erg fijn. Het is nog 

een beetje zoeken naar hoe hoog we de verwarming op de 
eerste verdieping zetten. Met vloerverwarming duurt het 
namelijk vrij lang voordat een huis is opgewarmd. 
Beneden laten we op aanraden van de installateur de ther
mostaat daarom dag en nacht op 19 ̊ C staan. Het heeft 
geen zin om hem ’s avonds laag te zetten: je bespaart er 
nauwelijks mee en het kost ’s ochtends een paar uur voor
dat de huiskamer weer op temperatuur is. Maar ja, slapen 
willen we natuurlijk wel lekker koel. Terwijl het op onze 
badkamer en in de computerkamer weer best behaaglijk 
mag zijn. Daarom zijn we nu wat aan het experimenteren.’ 

‘Ik ben heel nieuwsgierig hoe het deze zomer 
zal zijn,’ vervolgt ze, ‘want we kunnen de ther

mostaat zomers op koelen zetten. Dan 
stroomt er koud water door de buizen in de 
vloer en daardoor kan de temperatuur zo’n 
één à twee graden lager uitkomen dan in 

een normale woning. Dat kan een aange
naam verschil zijn’. 

Voorkeur voor groen
‘Ik heb wel iets met een duurzaam huis’, vertelt Esmee 
nog. ‘Ik heb de master facilitair management gedaan en 
ben afgestudeerd op ‘green key’. Dat is een duurzaam
heidskeurmerk voor toerisme. Je leert dan voor hotels en 
campings hoe je water kunt besparen, welke lampen je 
het beste kunt gebruiken enzovoort. Een deel van de ener
gierekening krijgen we straks van Stichting Samen Zuinig. 
Die regelt de financiële zaken rondom de gezamenlijke 
warmteinstallatie voor Oosterpoort Energie BV. Voor de 
elektriciteit kiest iedere bewoner zijn eigen energieleve
rancier. Ik heb heel bewust voor  groene stroom gekozen.’ 
Esmees voorkeur voor groen blijkt ook in de huiskamer: ze 
poseert graag voor haar felgroene muur. 

Driedubbel groen

Esmee Groeneveld is een groene dame van �� jaar. Ze is 

erg blij met haar nieuwe woning in de Coehoornhof in 

Nederasselt. De woningen in die straat worden verwarmd 

met aardwarmte. 

‘Ik heb 

wel iets met 

een duurzaam 

huis ’
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Energie wordt steeds duurder. Daardoor 
stijgen de totale woonlasten van oudere 
woningen extra hard. Oosterpoort wil die 
stijging afremmen door de woningen te 
isoleren en de bewoners informatie te  
bieden over besparingsmogelijkheden. We 
gaan buurten actief benaderen met een 
mooie isolatieaanbieding. 

Flinke korting
In totaal wil Oosterpoort ruim 2000 
woningen grondig gaan isoleren. Niet 
alleen dubbel glas, maar ook gevel, dak en 
vloerisolatie. De bewoners van buurten die 

voor zo’n ‘schil’isolatie in aanmerking 
komen, krijgen een totaalpakket aangebo
den. Doen ze mee, dan krijgen ze 30% kor
ting op de pakketprijs. Daardoor zal de 
huurverhoging rond de € 25, per maand 
liggen, maar dat bedrag is lager dan wat de 
bewoners anders aan energiekosten kwijt 
zouden zijn. De totale woonlasten dalen 
dus. En dat betekent dat bewoners er niet 
alleen qua wooncomfort op vooruitgaan, 
maar ook financieel. Hoeveel een huishou
den bespaart, ligt natuurlijk aan de gezins
samenstelling en het huidige verbruik.  
Een gezin met kleine kinderen verstookt 

meer gas en kan dus ook meer besparen 
dan tweeverdieners die de hele dag van 
huis zijn.

Wanneer?
Het isolatieproject gaat waarschijnlijk 
enkele jaren duren. Oosterpoort zal per 
buurt bewoners benaderen. Als u niet 
wilt wachten tot uw buurt aan de beurt 
is, kunt u ons vragen om de schilisolatie 
nu al aan te brengen. In dat geval krijgt u 
15% korting op de pakketprijs. 

Samen bezuinigen op energiekosten
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Mascha van Stokkum (44) woont in een 
klein huis in Beek. Ze wil zuinig omgaan 
met milieu en portemonnee en heeft aller
lei creatieve oplossingen bedacht om te 
besparen op haar energiekosten. Zo heeft 
ze niet alleen een brievenbusborstel, maar 
hangt ze ’s winters ook een dik gordijn voor 
de voordeur. ‘Dat is echt nodig’, vertelt 
Mascha, ‘want er zit nog enkel glas in die 
deur en zonder gordijn gaat er veel warmte 
verloren. Vooral omdat ik de deur tussen de 
huiskamer en de hal niet dicht kan doen. 
Dat komt omdat ik een kleine huiskamer 
heb, die snel warm is. Met dichte deur slaat 
de thermostaat niet meer aan en blijft de 
rest van mijn huisje koud. En daar heb ik 
last van met mijn reuma.’ 

Lang douchen
Mascha scoort op een aantal vragen uit de 
groene huurderstest slecht door haar ziek
te. Zo doucht ze op advies van haar arts 

altijd lang en warm. Ook laat ze ’s nachts 
de verwarming op 16 ̊ C staan. Toch weet ze 
een 8,2 te scoren omdat ze bonuspunten 
verdient op andere vlakken. Overdag zet ze 
de thermostaat namelijk maar op 18 ̊ C en 
als ze doucht, draait ze bewust de kraan 
half open. In de huiskamer vervangt ze in 
de herfst haar lichte zomergordijnen voor 
extra dikke wintergordijnen. De verwar
ming zet ze dan trouwens nog niet aan: 
voor die eerste koude dagen gebruikt ze 
een klein elektrisch kacheltje in de huiska
mer. Ze heeft overal spaarlampen en de 
lamp die ze het meest aanheeft, is zelfs 
een ledlamp. Ledlampen gebruiken nog 
veel minder energie dan spaarlampen.

Vrolijke bespaarders
Mascha heeft weliswaar een wasdroger, 
maar wast toch energiezuinig. ‘Ik was altijd 
kort op 30 ̊ C’, legt ze uit. ‘Dat kan omdat ik 
een ecowasbol bij de was doe: daarmee 

De groene huurderstest. Drieëndertig vragen waarmee we willen meten hoe 

groen onze huurders wonen. En daarmee bedoelen we niet hoeveel planten ze 

in hun tuin hebben staan, maar hoe milieubewust ze met energie omgaan. 

Wasbol werkt

krijg je 
met wei
nig was
middel, een 
kort waspro
gramma en lage 
temperaturen de was toch goed schoon. 
Na het wassen, centrifugeer ik het was
goed nog een keer, zodat het extra droog is. 
Bij mooi weer hangt de was altijd buiten 
op de lijn en ’s winters op een wasrek vlak 
bij de verwarming. Omdat ik een goedkoop 
avond en weekendtarief heb, doe ik het 
liefst alle was in het weekend. Als het was
rek vol is, gaat er was in de wasdroger. Daar 
heb ik ook weer speciale wasbollen voor 
zodat ik geen wasverzachter hoef te 
gebruiken.’ De wasbollen zorgen voor een 
vrolijk accent in Mascha’s rustige, stijlvolle 
woonkamer. Niet voor lang, want Mascha 
ruimt ze snel weer op voordat haar honden 
ermee aan de haal gaan. 

‘Ik was altijd kort 

op dertig graden, 

dat kan door een 

eco-wasbol’
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‘Vroeger,’ vertelt Jan, ‘hield hier bij de Reusensestraat het dorp op. 
Alles wat aan de overkant van de straat ligt, is er de laatste vijftien 
tot twintig jaar bijgebouwd. In dat nieuwe deel wonen veel men
sen met jonge kinderen. Hier woont en is van alles: oud en jong, 
huur en koop, klein en groot.’ ‘Het klikt hier’, vult Wilma aan, ‘het is 
een levendige buurt. ’t Speelt met elkaar, praat met elkaar en 
helpt elkaar.’ 

‘Zeg dat wel’, zegt Jan, ‘mijn vrouw is een jaar geleden overleden 
en ik kan je niet vertellen hoeveel steun ik van iedereen krijg. 
Vorige week nog vond ik bij thuiskomst een briefje op de deur: Als 
je een gebakken visje lust, kom het dan maar halen. Dat was van 
achterbuurvrouw Annie. Zulke gebaren vind ik zo bijzonder, daar 
word ik echt klein van.’ ‘Zoiets is veel waard’, vindt Wilma, ‘maar jij 

doet ook van alles voor de dames.’ 
‘Dat klopt’, gaat Jan door, ‘ik ben 

met mijn zeventig jaar nog 
het jonkie in de senioren

woningen en ik doe voor 

Jan Stevens woont in het oude gedeelte van Leuth. Zijn woning staat op hoek van de Reusensestraat met de 

Wethouder Burger-stee. Als Perspectief op bezoek komt, heeft Jan meer gasten: wandelvriend Jan Frieling en 

buurtgenoot Wilma Janssen (samen links op de foto boven). 

veel buurvrouwen boodschappen. Ik hang schilderijtjes op, zet de 
kliko’s buiten en ruim sneeuw. Daar krijg ik heel veel voor terug. Ik 
vind het zo fijn om op dit moment hier te wonen. De mensen 
leven met je mee, met de leuke dingen en met de slechte dingen. 

We kennen elkaar
Ook al is Wilma de jongste van het stel, ze woont met haar gezin 
het langste in de straat. Dertig jaar. ‘Ach,’ knipoogt Jan, ‘dat kan 
toch niet, jullie zijn nog geeneens twintig jaar getrouwd.’ Iedereen 
schiet in de lach. Jan F. plaagt verder: ‘Ik weet nog dat ze haar eer
ste stapjes zette.’ ‘Niet waar’, lacht Wilma die nu zelf pubers in 
huis heeft. ‘Onze achtertuinen grensden toen wel aan elkaar, maar 
jij was altijd werken. Ja,’ vervolgt ze gniffelend, ‘zo gaat dat hier, 
we kennen elkaar wel.’ 

Wandelen en fietsen
Jan verheugt zich op mooier weer, hij wil weer gaan fietsen. Vorig 
jaar heeft hij in een half jaar 3600 km gefietst. Daarnaast wandelt 
hij graag, iedere maandag samen met Jan F. Vroeger liepen ze een 
rondje Kekerdom, nu Jans knie niet meer helemaal meedoet doen 
ze een rondje Erlecom. ‘We delen dan lief en leed met elkaar,’ ver
telt Jan, ‘ik vertel hem alles.’ Jan F. krijgt pretoogjes als hij instem
mend knikt: ‘Dom kletsen noem ik het, en veel lachen.’ 

Volgende keer uw straat in Perspectief? Meld u dan met uw buren 
of buurtbewoners aan bij de redactie (redactie@oosterpoortwoon.
nl) en wij komen graag bij u kijken. 

Iedereen komt achterom

‘Het klikt hier, 

het is een 

levendige buurt’
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Van het stel is Maria (60) de tuinierster met de groene  
vingers. Harry (58) helpt graag mee met het wat zwaar
dere werk. Samen een weekendje in de tuin werken,  
vinden ze dan ook erg leuk. Dat is zo gegroeid doordat ze 
bij hun eerste huis in Beek, toen nog gehuurd van St. Jozef, 
een enorme tuin hadden van meer dan tweehonderd vier
kante meter. Op het terrein lag veel puin dat Harry 
opruimde zodat hij een moestuin kon aanleggen. Maria 
hield zich met de siertuin bezig, zij is echt een bloemen
mens. Ook al is het alweer 25 jaar geleden, toch kunnen ze 
die tuin allebei nog erg missen: de fruitbomen, de eigen 
bloemkolen en het weelderige groen. Planten die ze toen 
kregen, staan nu nog steeds in de achtertuin. De witte 
pioenroos bijvoorbeeld en de druif. 

Contact met buurtgenoten
‘Ik vond tuinieren zo leuk’, vertelt Maria, ‘dat ik met een 
hoveniersopleiding ben begonnen. Tijdens mijn stage heb 
ik in de botanische tuin in Nijmegen gewerkt. Daar heb ik 
geleerd om zelf te zaaien en planten te verspenen. Ik werk 
net als Harry in de zorg en op een gegeven moment ben ik 

Samen tuinieren is bijzonder

Maria Huiskamp en Harry Cornielje hebben vorige zomer hun tuin 

opnieuw ingericht. Ze wilden achter een groter terras, zonder dat alle 

bloemen van Maria in het gedrang kwamen. Dat is prima gelukt, zelfs 

aan de buitenkant. Wie in Berg en Dal van de Oranjelaan via het 

voetpad doorsteekt naar de Prins Alexanderlaan komt langs een 

schutting met een prachtige bloemenrand. Van het vroege voorjaar 

tot de late herfst vrolijken de kleurige bloemen je daar op. 

ook arbeidstraining in de tuinkassen gaan geven. Samen 
bezig zijn in een tuin is bijzonder en heilzaam. Tuinieren 
brengt je ook in contact met de mensen uit de buurt. Als ik 
in de voortuin werk, of in het gangetje, praat ik veel met 
buren en voorbijgangers. In Beek woonden we in een wijk 
met veel ouderen. Van iedereen kregen we stekjes voor 
onze grote tuin. Ook nu wissel ik veel plantjes en ideeën 
uit met de mensen uit de straat. Kijk, die blauwe Salvia 
komt van een buurman. Vorig jaar heb ik die gezaaid, dit 
jaar heeft hij het gedaan. En die mooie stokroos komt van 
de buurman aan de overkant.’

‘Ik heb veel werk gehad om alle planten die niet meer in 
de nieuwe tuin pasten, uit te graven en er nieuwe eigena
ren voor te vinden. Bij mij gaan er geen plantjes in de kliko, 
dat kan niet. Ik tuinier zo biologisch mogelijk. Weinig 
kunstmest en natuurlijk geen bestrijdingsmiddelen. 
Luizen op de rozen haal ik met een afwassopje weg en 
slakken rapen we ’s nachts op met de zaklamp.’

Vuurvaste stenen
De tuin van Maria en Harry hoort echt bij hen en herbergt 
veel persoonlijke schatten. De prachtige grote houten 
bank heeft Maria twintig jaar geleden gekocht toen ze in 
de Botanische tuin werkte. Sommige stenen hebben ze 
nog langer. Harry heeft iets met stenen. Als kind verzamel
de hij in Beek al stenen die nu nog in de tuin liggen. Ook 
neemt hij er mee naar huis van hun vakanties, bijzondere 
exemplaren uit Frankrijk, Italie en Oostenrijk. Hij is trots op 
het pad dat hij gelegd heeft met vuurvaste stenen uit een 
afgebroken steenfabriek uit de Ooijpolder. Enthousiast 
veegt hij de letters in de stenen schoon om ze te laten 
zien. 

‘Een tuin is een luxe’, vindt Maria, ‘het is belangrijk dat je 
er zorg aan besteedt. Iedereen doet dat op zijn eigen 
manier, dat is juist leuk. Zorg aan iets besteden geeft vol
doening. Ik vind het heerlijk om met mijn handen in de 

Tuinidee van 
Maria en Harry 

Een nieuw terras? Gun de 
saaie grijze trottoirtegels 
van Oosterpoort een 
tweede leven als muurtje. 
Halve stoeptegels laten 
zich prima zonder cement 
stapelen. De tegels zijn 
ook leuk om een border  
te omzomen.
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aarde te zitten, maar ook vegen is fijn om te doen. Je 
maakt je hoofd leeg. Als ik eenmaal begin, kan ik 
niet meer stoppen. Wij zitten graag in de tuin te 
genieten met een lekker glaasje witte wijn, 
maar voor ik het weet sta ik op om even iets te 
doen en een uur later kan mijn schone broek 
weer in de was.’

Vogels kijken
‘Onze tuin krijgt veel bezoekers. Zo komt iedere 
avond een kikker in onze waterbak overnachten. ’s 
Ochtends vertrekt hij weer. We hebben zo nu en dan 
ook egeltjes. Afgelopen herfst hebben de vogels zich 
tegoed gedaan aan onze druiven. Wij vonden ze te zuur, 
maar zij aten er flink van. Twee jaar geleden hebben we 
afscheid genomen van de Sequoiaboom uit onze achter
tuin. Toen we hier kwamen wonen, was hij zo’n anderhalve 
meter hoog. Maar na achtien jaar was hij enorm. Met pijn 
in het hart hebben we hem omgehaald. Er zaten zoveel 
vogels in. Soms gingen we met een verrekijker naar een 
specht zitten kijken. Die hebben we sindsdien niet meer 
gezien, maar gelukkig waren er afgelopen jaar wel weer 
andere vogels in onze tuin te bewonderen.’  

Win de gouden tuinkabouter 

Heeft u een mooie tuin of een leuk 

tuinidee? Bel ons en we komen 

graag een keer kijken. U dingt mee 

naar de gouden tuinkabouter voor 

het beste tuinidee en krijgt in ieder 

geval een leuk plantje voor de tuin.  

De gouden tuinkabouter is een wisseltrofee 

die Oosterpoort ieder jaar gaat toekennen. De 

winnaar krijgt een tuinwaardebon  

van € ��,-. Doe mee en bel met de redactie van 

Perspectief via (0��) ��� �� ��, keuze � of mail ons: 

redactie@oosterpoortwoon.nl.  

‘Als ik eenmaal 

begin, kan ik niet 

meer stoppen’
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Zoals een fijne tuin je woongenot verhoogt, kan een ver
waarloosde en vervuilde tuin dat verlagen. Niet alleen het 
woonplezier van de bewoner zelf, maar ook dat van de 
buurtbewoners. Daarom gaat Oosterpoort meer aandacht 
aan tuinen besteden. We nemen contact op met huurders 
met een tuin waarmee iets mis is en we gaan dit voorjaar 
als proef een tuinendag organiseren in Ooij. 

Samen aan de slag
Vorig jaar hielden de bewoners van de Thilman Weren
bertszstraat en Ubbergensdijk een tuinendag waar ieder
een enthousiast op terugkijkt. Oosterpoort wil onder
zoeken of het samen tuinieren ook in andere buurten 
aanslaat. Daarom gaan we eind april een middag naar de 
Marialaan in Ooij. We nodigen onze huurders uit, 
nemen plantjes en tuingereedschap mee en vra
gen hulp van de plantsoenendienst en tuinad
viseurs. Na twee tot drie uur samen tuinieren 
is het tijd voor napraten en een drankje. De 
kinderen kunnen meehelpen, maar we zorgen 
ook voor leuke kinderactiviteiten. Wordt de 
middag een succes, dan gaan we het volgend 
jaar op meer plekken uitproberen. 

Aandacht voor tuinen

Gezellig wat babbelen en elkaars tuinen bekijken is leuk, 
maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden: gras maai
en, heggen snoeien, onkruid weghalen. Ieder kan in zijn 
eigen tuin beginnen, maar het is ook leuk om samen met 
een paar mensen van tuin naar tuin te trekken. En bijvoor
beeld de tuin aan te pakken van bewoners die dat zelf niet 
meer kunnen. Alle huishoudens die meedoen, krijgen in 
ieder geval een leuke tuinplant cadeau.

Nieuwe aanpak tuinen
Vorig jaar heeft Oosterpoort de landelijke wetten voor 
tuinonderhoud vertaald in concrete regels. Die gaan over 
de hoogte van bomen, schuttingen en heggen, over 
onkruid, afval en kapotte tegels. Een paar keer per jaar 

lopen de wijkbeheerders door de wijken voor een 
wijkschouw. Zij noteren waar er iets mankeert 

aan tuinen en achterpaden en schrijven de 
huurders daar een brief over.  
De meeste huurders brengen hun tuin of  
het stuk achterpad dat daaraan grenst, dan 
snel in orde. Vaak was het er gewoon even bij 

ingeschoten door een ziekte of drukke periode. 
Een enkele huurder reageert niet en dan schakelt 

Een tuin die bij je past, vergroot je woonplezier. Iedere huurder heeft andere wensen: een kleurrijke 

border, een afdak voor de groencontainer, een plek om te spelen of een terrasje in de zon. Bijna 

alles kan, zolang we maar een beetje rekening houden met elkaar. 

Ton en zijn vrouw Dora in de tuin: 
de coniferenheg heeft plaatsge
maakt voor veel planten in potten. 

‘Elkaars 

tuinen bekijken 

is leuk’
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prijsvraag <

Noteer uw antwoorden op de 
antwoordkaart. Stuur deze kaart  

op vóór 23 mei 2011. Een postzegel  
is niet nodig. U kunt de oplossingen 

ook afgeven bij onze vestiging in 
Groesbeek of emailen naar 

 perspectief@oosterpoortwoon.nl.

Tien vragen over dit blad 
1. Wanneer organiseert Pluryn een schilderworkshop voor mensen uit Groesbeek?
2. Hoeveel plaatsen mag Oosterpoort verloten voor die schilderworkshop?
3. Wat zijn de voornamen van de bestuursleden van HBV Het Blok?
4. Wat voor dieren kwam Daniëlle tegen tijdens de wandeling op 1 maart?
5. Wat voor boom hebben Maria en Harry uit hun achtertuin gehaald?
6. Hoe wordt het huis van Esmee Groeneveld verwarmd?
7. Waar woont Jan Stevens?
8. Wie staat er bovenaan op de groene meetladder?
9. Hoe heet de kleindochter van Wijnand Arts?
10. In welke straat organiseert Oosterpoort dit voorjaar een tuinendag?

Hieronder vindt u tien vragen over de inhoud van deze Perspectief. Zoek de goede 
antwoorden, schrijf ze op de antwoordkaart en doe de kaart op de post. Onder de  
goede inzenders verloten we drie cadeaubonnen van € 25, (in elke gemeente één).

Oosterpoort een advocaat in. Gelukkig gebeurt dat niet 
vaak: in 2010 slechts twee keer.

Coniferen rooien
Afgelopen zomer ging Oosterpoort op bezoek bij de fami
lie Van Hees in Malden. De coniferen in hun voor en ach
tertuin waren ongemerkt zo hoog geworden dat de 
bovenburen nog maar weinig zonlicht binnenkregen. Ton 
van Hees had zijn bovenbuurman wel al gevraagd of hij er 

?

last van had, maar dat was niet zo. Dus ging alles goed tot 
de bovenbuurman verhuisde. Toen vroeg Oosterpoort de 
bomen te snoeien. Ton voelde zich overvallen, vooral 
omdat hij en zijn vrouw ondertussen slecht ter been 
waren en al op de wachtlijst stonden voor een aanleunwo
ning. Gelukkig begreep hij het wel. De offerte van de hove
nier was zo pittig dat hij een familiebijeenkomst belegde. 
De conclusie was dat zijn vier kinderen met aanhang een 
dag radicaal kwamen rooien en snoeien. Toen was de voor
tuin leeg. De planten daarin waren zo groot dat ze niet 
meer te snoeien waren. 

‘Als het kon, hadden we het graag min
der radicaal gewild,’ vertelt Ton, ‘want 
onze voortuin was erg mooi. Nu mogen 
de volgende bewoners opnieuw 
beginnen, want wij gaan er geen 
grote bedragen meer in investeren.’ 
Ton vindt het vooral jammer van de 
coniferenhaag in de achtertuin. Die 
stond tegen de schutting van de 
buren en was ook te hoog. ‘Ik zit graag 
in de achtertuin en zie nu eenmaal lie
ver groen dan een schutting,’ vertelt hij. ‘Ik 
houd echt van de natuur. Ik heb altijd veel 
gewandeld en vind het nog steeds moeilijk dat de 
benen nu niet meer meewillen. Ik kan niet eens de tuin 
meer inlopen. Maar vorige week heeft mijn dochter me 
mee naar Beers genomen voor een mooie rolstoelwan
deling van tien kilometer. Heerlijk. En gisteren heb ik  
hier in het voorjaarszonnetje gezeten. Mijn andere  
dochter heeft groene vingers, die zorgt dat onze achter
tuin er zo mooi uitziet.’

‘Mijn andere  

dochter heeft groene 

vingers, die zorgt dat 

onze achtertuin er  

zo mooi uitziet’
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Drie zorginstellingen reageerden enthousiast op het verzoek en 
nodigden ons uit een middag met bewoners op te trekken. 
Daarnaast had de gemeente Ubbergen een leuke tip voor een bui
tenactiviteit: vrijwilligerswerk in de Ooijpolder.  

Aangename verrassing
Op 16 december 2010 gingen vier groepjes medewerkers op pad. 
Ze verwachtten een ‘normale’ bijeenkomst en waren zeer verrast. 
De reacties waren zonder uitzondering positief. Ger ging met col
lega’s naar De Vijverhof in Berg en Dal. Ze hielden een bingo in de 
ontmoetingsruimte of gingen samen met bewoners kerststukjes 
maken. Ger: ‘Ik vond het een zinnige middag en heb er een fijn 
gevoel aan overgehouden. Je merkt dat je de mensen een plezier 
doet, er verschijnt een glimlach op hun gezicht. Eén dame kwam 
met open armen op me af en gedroeg zich helemaal verliefd. 
Helaas was ze me een uur later weer vergeten.’ 

Druk en gezellig
Marco kwam met zijn groep in De Maldenburgh in Malden 
terecht. Daar was het volle bak. Naast bewoners en hun kinderen 
kwamen ook wijkbewoners een kijkje nemen in Het Trefpunt. ‘Er 
waren ruim honderd mensen’, vertelt Marco. ‘We kregen hulp van 
jongeren die hun maatschappelijke stages daar liepen. Ik had een 
bandje geregeld en dat kreeg met zijn Oostenrijkse muziek veel 
applaus. Er hing een erg gezellige sfeer, ook bij het gedichten voor
lezen. Met de kinderversjes deed de hele zaal mee, terwijl het 
muisstil was bij een serieus gedicht van Toon Hermans.’ 

Leona bezocht licht dementerende bejaarden in De Meent in 
Groesbeek. Ze maakten samen kerststukjes en zongen oude lied

Waardevolle kerstbijeenkomst

jes. ‘De bewoners 
kenden de liedjes 
beter dan wij’, glim
lacht Leona, ‘ze zongen uit volle 
borst. De schoonmoeder van Diana 
zat vlak bij mij. Ze wist dat ze me 
kende, maar vergat het telkens. 
Daarom vroeg ze regelmatig: ‘Wie was u 
ook al weer?’ Als ik het dan vertelde, lach
te ze weer. Het was erg grappig. Een gezellige middag was het en 
voor herhaling vatbaar. We zijn uitgenodigd om een keer terug te 
komen.’ 

Frisse lucht
Daniëlles groepje had pech, want 16 december kon de buiten
activiteit niet doorgaan. Eén maart kwam het er alsnog van. De 
collega’s kregen een warm welkom in Het Zwanenbroekje bij 
Persingen. Na een avontuurlijke en modderige tocht over slootjes 
en hekjes, kwamen ze op de plek waar ze bomen gingen planten. 
‘Best zwaar in de zuigende kleigrond’, vertelt Danielle. ‘Veel  
collega’s hadden de volgende dag spierpijn. Toch zijn we allemaal 
erg tevreden. Het is fijn om maatschappelijk bezig te zijn en zo 
vaak zie ik tijdens kantooruren geen lammetjes en hazen 
rondhuppelen.’  

Medeorganisator Paul Hubbers is blij met de tevreden reacties. 
‘Alle medewerkers kijken terug op een geslaagde kerstactiviteit’, 
weet hij. ‘En ze vinden dat ze een mooie invulling hebben gegeven 
aan de nieuwe koers van Oosterpoort als maatschappelijke 
organisatie.’

Ieder jaar organiseert een afdeling van Oosterpoort een kerstviering voor 
alle medewerkers. Dit jaar was het managementteam aan de beurt en die 
wilden een keer wat anders. Ze vroegen hun samenwerkingspartners naar 
leuke ideeën met maatschappelijke waarde. ‘Alle 

medewerkers 

kijken terug op 

een geslaagde 

kerstactiviteit’
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‘Op dit moment is het zo dat Oosterpoort 
nog genoeg betaalbare woningen in bezit 
heeft’, begint voorzitter Theo Rensen. ‘Maar 
wij maken ons zorgen over de toekomst. 
Door herstructurering en verkoop neemt 
het aantal betaalbare woningen alleen 
maar af. Oosterpoort moet daarop 
anticiperen.’  

Hoge bouwkosten
‘Betaalbare woningen zijn woningen met 
een huur tot € 548,’, vertelt Hans van 
Overbeek. ‘Oosterpoort kan die alleen bou
wen als de corporatie per woning een 
bedrag van 75.000 tot 80.000 euro bijlegt. 
Dat noemen we de onrendabele top. 
Nieuwe eensgezinswoningen hebben door 
de hoge bouwkosten altijd een hoge huur. 
Daarom zou het mooi zijn als de onrenda
bele top omlaag kon.’ 

‘Woningcorporaties zijn ooit in het leven 
geroepen voor mensen met lage inkomens. 
De grens daarvoor ligt nu bij € 29.350 bruto 

De Stelling van... HBV Het Blok uit Ubbergen

Oosterpoort moet zich blijven 
inzetten voor betaalbare woningen

voor een huishouden met meer personen, 
en € 21.625 voor een eenpersoonshuishou
den’, legt GeertJan Leenders uit. ‘Wij vin
den voor mensen met zo’n inkomen een 
huur van € 548, nog te doen. Vooral als je 
bedenkt dat je bij een hogere huurprijs 
relatief minder huurtoeslag krijgt. 

Verkoop en sloop
‘Daarom is het niet goed dat het aantal 
betaalbare woningen daalt’, vult Joep Arnts 
aan. ‘Er komen nog nieuwe woningen bij, 
maar Oosterpoort verkoopt een deel van 
de bestaande woningen en sloopt een 
ander deel voor nieuwbouw. De bewoners 
van deze herstructureringsprojecten krij
gen een terugkeergarantie, maar na hun 
huuropzegging valt de woning wel in een 
duurder segment. Het nieuwe toewijzings
beleid werkt ook niet mee. Nu Oosterpoort 
90% van haar woningen alleen nog mag 
verhuren aan mensen met een inkomen 
tot € 33.614 blijven veel huurders met een 
bescheiden middeninkomen in een betaal

bare woning zitten. Anders waren ze naar 
een iets duurdere woning doorgestroomd.’ 

‘De oplossing die wij zien, is dat 
Oosterpoort anders en minder duur gaat 
bouwen’, zegt Theo. ‘Het is natuurlijk 
lovenswaardig dat ze nu woningen ople
vert die veel beter zijn dan de wet voor
schrijft, maar daardoor zijn de huren te 
hoog. Het kan best eenvoudiger, betaalba
re woningen hoeven niet zo luxe. De corpo
ratie moet eens kijken of ze op materiaal 
en stichtingskosten kan bezuinigen. Zijn er 
geen goede prefab of systeemwoningen 
die veel goedkoper zijn? We roepen 
Oosterpoort op om te kijken wat haalbaar 
is en zo te zorgen dat haar woningen 
bereikbaar blijven.

HBV Het Blok, (024) 663 12 86, 
www.hbvhetblok.nl 

Huurderbelangvereniging (HBV) Het Blok bestaat uit vijf mannen. Vier van hen 

verdedigen hun stelling voor Perspectief. Secretaris Jos Ebben is verhinderd. 

Vlnr: GeertJan Leenders, Hans van Overbeek, Joep Arnts en Theo Rensen
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Hoofdkantoor
Atelierweg 12, Groesbeek

Bezoekadres
Pannenstraat 4, Groesbeek

Openingstijden
Ma. t/m do. van 8.30  17.00 uur, 
vr. 8.30  12.30 uur

kantoor Ubbergen
Roerdompstraat 4, BeekUbbergen
Op afspraak

kantoor Heumen
De Horst 2, Malden
Op afspraak

Algemene gegevens
Correspondentieadres:
Postbus 31, 6560 AA Groesbeek

tel (024) 399 55 55
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl

Service en onderhoud
Voor reparatieverzoeken kunt u 
 contact opnemen met de afdeling 
Woonservice. Telefonisch, iedere 
werkdag van 8.30  17.00 uur, via 
(024) 399 55 55. Of mail: 
reparatie@oosterpoortwoon.nl

colofon
eindredactie Miranda Sanders en Julia 
van Kempen > redactie Yvonne Ebbers, 
Suzan de Bruin en Nicole van Tongeren > 
tekst Text in Context, Berg en Dal > foto-
grafie Goedele Monnens en anderen > 
vormgeving Einder Communicatie, 
Nijmegen > drukwerk Drukmotief, 
Apeldoorn

Hebt u na het lezen van Perspectief 
vragen, opmerkingen, suggesties 
of kritiek? Schrijf dan naar: 

Oosterpoort 
redactie Perspectief
Postbus 31
6560 AA Groesbeek

Of mail naar:  
perspectief@oosterpoortwoon.nl

Het leuke aan mijn nieuwe baan is de vari
atie. Ik ga veel de wijk in en zoek contact 
met de wijkbewoners. Ik wil echt te weten 
komen wat er leeft, waar de mensen mee 
bezig zijn. Vervolgens gebruik ik die kennis 
bij de ontwikkeling van nieuwe plannen 
voor de wijk. Een deel van die plannen voer 
ik daarna ook weer uit. Samen met de 
bewoners, mijn collega’s en met andere 
organisaties zoals zorg en welzijnsinstel
lingen en bewonerscommissies. Ik vind de 
afwisseling leuk en de vrijheid. Iedere dag 
is anders en er zijn geen pasklare oplossin
gen. Die mag ik zelf bedenken, in overleg 
met onze huurders. 

Ik ben geïnteresseerd in mensen, vind het 
boeiend om te zien hoe iedereen zo zijn 
eigen manier van doen heeft. Als je een 

Ik hoefde geen moment na te denken toen ik mocht aangeven welke functie 

ik wilde binnen de nieuwe afdeling Wijken. Het vak van wijkbeheerder past 

helemaal bij me!

Wij worden veel zichtbaarder

wijk vitaal wilt houden, dan heb je al die 
manieren nodig, dan heb je de bewoners 
nodig. Die weten wat er speelt en wat ze 
willen veranderen. Ik wil hen ondersteunen 
bij die veranderingen, maar vraag hen ook 
zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Dan komt er namelijk een oplossing waar 
zij achter staan.

Het is de bedoeling dat iedereen mij en de 
andere wijkbeheerders weet te vinden. Wij 
willen het verschil maken, echt iets voor de 
bewoners gaan betekenen. We lopen veel 
door de wijk en staan dan open voor alle 
vragen, klachten en goede ideeën. Ziet u 
me lopen? Kom even kennis maken. 

Michiel Buchli, 
wijkbeheerder


