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Het is een uitdaging om dezelfde dienstverlening te 

kunnen bieden die je van ons gewend bent. Even bij  

jou over de vloer komen is niet meer vanzelfsprekend. 

Sommige projecten zijn iets uitgesteld maar kunnen 

wel worden uitgevoerd. 

Wij willen onze dank naar jou als bewoner uitspreken. 

Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Bewoners helpen 

buren waar nodig en maken extra schoon. 

Ontzettend fijn. Dit wordt gezien en echt gewaardeerd. 
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Sinds kort zijn er 2 nieuwe woonconsulenten 
in dienst. Ze stellen zich graag aan je voor:
Rob Buitenhuis (38) & Wietske Oosterhoff (25) 
met elkaar in gesprek.

Wietske, leuk dat we sinds kort collega’s zijn! Wanneer ben 
jij precies begonnen? Op 6 april ben ik begonnen bij 

Eigen Bouw als woonconsulent. Een vreemde periode 

om bij een nieuwe werkgever te starten. Maar ik ben wel 

direct met een goed gevoel gestart. Wanneer was jouw  

eerste werkdag, Rob?

Vrijdag 1 mei ben ik begonnen. Gelukkig had ik de 
collega’s al voor de coronacrisis ontmoet. Het is nu  
heel leeg op kantoor. Niet zoals we het ons hadden 
voorgesteld hè? Hoe kom jij bij Eigen Bouw terecht? 
Ik heb bij een woningcorporatie in Zeist en in Veenendaal 

gewerkt. Maar zocht het toch iets dichter bij huis. 

Werken bij een kleinere verhuurder zag ik ook wel zitten. 

Een klein team waardoor de werkzaamheden heel 

divers zijn.

Ik begrijp je goed, Wietske. Ik zocht ook meer diversiteit.  
Mijn voorkeur ging uit naar een sociale functie waar het 
commerciële aspect minder centraal staat. Ik heb gewerkt 
bij Apple Premium Reseller Amac, waar ik storemanager 
was. De laatste 2,5 jaar heb ik als Programma Manager op 
het hoofdkantoor gewerkt. Dan is dit wel echt wat anders, 

leuk zeg! Je hebt dus wel veel ervaring met klantcontact. 

Zelf heb ik Toegepaste Gerontologie (ouderenkunde) 

gestudeerd. Ook heel wat anders, maar het heeft ook 

wel raakvlakken met deze sector. Rob wat vind je leuk 

aan jouw nieuwe functie? En waar ben je goed in?

Ik vind het fijn om in een klein team te werken waar de 
lijntjes kort zijn. En waar je veel vrijheid krijgt voor eigen 

inbreng. Waar ik goed in ben? Lastig om over jezelf te 
zeggen. Ik ben een harde en enthousiaste werker die 
voor bewoners (en mijn collega’s natuurlijk) het beste  
wil doen. En jij, Wietske? Wat ik leuk vind is dat het zo 

divers is. Veel naar buiten, veel contact met huurders. 

En bezig zijn met huisvesting van mensen. Verhuizen is 

echt een big deal!

En waar ben je goed in Wietske? Moeilijke vraag 

inderdaad ;) Ik denk dat ik een situatie goed in zijn 

totaal kan zien en inschatten, en niet zozeer op losse 

puntjes hamer. Snap je dan wat ik bedoel? Ik zie het 

hele plaatje, mens, huis, situatie etc. Maatwerk is 

daarbij heel belangrijk. 

Ik snap je. Ik vind het wel jammer dat we nu nog niet 
kennis kunnen maken met de bewoners. Maar die tijd 
komt nog wel. Nog een laatste vraag: Wat doe je graag 
als je niet aan het werk bent? Ik zoek (normaal gesproken) 

vaak familie en vrienden op. Samen een spelletje doen 

of op het terras en proosten met een lekker speciaal- 

biertje. En als de coronacrisis over is, kan ik eindelijk 

weer baantjes trekken in het zwembad.

Dat klinkt goed! Je kunt mij in m’n vrije tijd vinden in  
de natuur. Vooral het bos en de bergen vind ik fijn. 
Daarnaast ben ik een fervente verzamelaar van vinyl  
en een echte muziekliefhebber.

Even voorstellen!

Even voorstellen

Wietske Oosterhoff  Rob Buitenhuis
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Dichter bij ons huurders staan: een duidelijke 
wens van Eigen Bouw die in de eerste helft  
van 2020 tot uitvoering is gebracht. Om deze 
wens betekenis te geven, hebben wij vijf  
woonconsulenten aangesteld. Nathalie, Judith 
en Jolanda zijn wellicht al bekende gezichten 
voor jou. Wietske en Rob zijn in april en mei 
van dit jaar begonnen. 

Elke woonconsulent is verantwoordelijk voor zijn  

of haar eigen wooncomplexen. Dit betekent dat je 

voortaan een vast aanspreekpunt hebt voor al jouw 

vragen. Je zult jouw woonconsulent regelmatig 

aantreffen in de buurt of wooncomplex. Zo houden  

we samen met jou toezicht en signaleren we eerder 

kansen en problemen. 

Benieuwd wie jouw woonconsulent is?
We hebben een overzicht gemaakt per complex/straat. 

Zodra het weer mogelijk is, hoopt jouw woonconsulent 

jou persoonlijk te ontmoeten. In de tussentijd kun je 

natuurlijk ook telefonisch of per e-mail vragen stellen. 

Wij helpen je graag zo prettig mogelijk te huren!  

Team Klant & Markt

Team

Straatnaam Huisnummers Wie

Ceintuurbaan 2A 112-142 Rob

Ceintuurbaan 2B 137-195 Rob

Ceintuurbaan 2C 219-361 Rob

Ceintuurbaan 2D 363-393 Rob

Coudewijnstraat 4,10 Rob

Hobbemastraat 1-63, 2-132 Wietske

J. van Vlotenlaan 14-68 Judith

Rembrandtkade 33,34-104 Nathalie

C. Huygensstraat 1-35 Jolanda

Rembrandtkade  
(Torenflat)

105,106-185 Judith

Pieter Bothstraat 101-616 Jolanda

Moreelsestraat 1,2-50 Rob

Pr. Beatrixstraat 2-16, 26-68 Nathalie

Pr. Hendrikstraat 2-32 Nathalie

Kon. Julianastraat 61-75 Nathalie

Pr. Irenestraat 1-35 Nathalie

Pr. Margrietstraat 1-35 Nathalie

Denweg 15,19 Nathalie

Treurwilgpad             2, 10, 12, 18, 20,  
24, 26, 36, 46 Nathalie

Weg door den Waterpot 47,53,61 Nathalie

Gedempte Gracht 2F1-2F17 Wietske

Pikeursbaan 7F1-7F20 Wietske

Koggeschip 20-36, 56-72, 
84-100, 110-126, 
134-150

Judith

Stationsweg 7 Nathalie

Ruysdaelstraat 217-422 Jolanda

Brandts Buyspark 39-81 Wietske
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Beleid

Huurbeleid
De jaarlijkse brief over de huurverhoging heb  
je recentelijk ontvangen. De huurdersvereniging 
Eigen Bouw heeft ons geadviseerd over het 
huurbeleidsplan. Dit heeft geleid tot enkele 
aanpassingen. De brief van de huurdervereniging 
is begin mei verspreid onder alle huurders.  

Waarom huurverhoging?
Het doorvoeren van een huurverhoging heeft vier 

belangrijke redenen: 

•  Eigen Bouw moet haar inkomsten en uitgaven op 

korte en langere termijn in balans houden

•  Een groot deel van het woningbezit heeft een 

bouwjaar uit de jaren ‘60. Dat vergt behoorlijk wat 

onderhoud wat betreft wooncomfort, duurzaamheid, 

toegankelijkheid en veiligheid van deze woningen. 

•  Voor een deel van ons bezit zit er een scheve 

verhouding tussen de kwaliteit van de woning en de 

huidige huurprijs. We verhogen in stapjes de huren 

van deze woningen om een prijs-kwaliteitverhouding 

te krijgen die aansluit bij de Deventer woningmarkt.

•  De uitgaven voor beheer en onderhoud aan onze 

woningen stijgen door de inflatie.

•  Voor de sociale huurwoningen betalen wij een 

verhuurdersheffing. Deze stijgt jaarlijks door de 

verhoging van de WOZ-waarde.  Het merendeel van 

deze heffing betalen we vanuit onze eigen exploitatie 

en een deel ervan berekenen we via de huurverhoging 

door aan onze huurders.

In de huurkrant die je hebt ontvangen bij de huur- 

verhogingsbrief, staat uitgelegd hoe het toegepaste 

huurverhogingspercentage kan worden gecontroleerd.

Lees op www.eigenbouw.nl/informatie-
huurverhoging-2020 meer over de huurverhoging 2020.

Heb je door de coronacrisis een sterke 
terugval van inkomsten en daardoor 
problemen met het betalen van de 
huur? Neem dan zo snel mogelijk 
contact met ons op. Samen komen 
we tot een oplossing.
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Door de coronamaatregelen is er veel veranderd. 
Veel van ons zaten of zitten verplicht thuis. 
Dit kan stressvol zijn of juist ruimte geven voor 
bezinning. Misschien had je tijd om op zoek te 
gaan naar een (ander) droomhuis. Of je kreeg je 
een onverwachts telefoontje dat er een plaats 
vrij is in het verzorgingstehuis waar je al zo lang 
naar toe wilde. Ook tijdens de coronacrisis kon 
je ‘gewoon’ verhuizen bij Eigen Bouw. 

Persoonlijk en veilig
Ook de afgelopen maanden gingen de huuropzeggingen 

bij Eigen Bouw door. Waar andere verhuurders de werk- 

zaamheden soms staakten, hebben wij alles op alles 

gezet om alle werkzaamheden zoveel mogelijk door te 

kunnen laten gaan. Met een goede dosis creativiteit 

hebben we een oplossing bedacht waarmee we onze 

huurders zonder fysiek contact konden begeleiden bij  

de verhuizing. Zei iemand de huur op, dan verstuurden 

wij direct een duidelijke instructie. We maakten  

een belafspraak om eventuele vragen te bespreken. 

Aansluitend volgende een videogesprek. 

Voorinspectie
Nadat de huur is opgezegd, komt er normaal gesproken 

zo snel als mogelijk een woonconsulent langs voor de 

voorinspectie. Deze voorinspectie vond de laatste maanden 

plaats via een WhatsApp videogesprek. Zo konden we 

in de woning kijken zonder fysiek contact met onze 

bewoners. Op dit moment kunnen voorinspecties weer 

plaatsvinden met aangepaste maatregelen, zoals het 

houden van 1,5 meter afstand. 

 

Eindinspectie
Na een voorinspectie, gaat de huurder aan de slag in de 

woning. De inboedel wordt ingepakt, er wordt schoon- 

gemaakt en sommige aanpassingen worden hersteld. 

Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen of advies tijdens 

deze werkzaamheden. Telefonisch of aan de hand van 

foto’s of video’s probeerden we onze huurder zo goed 

mogelijk te ondersteunen. De huurder leverde uiteindelijk 

de sleutel in bij Eigen Bouw. Na enkele dagen ging onze 

medewerker naar de woning voor de eindinspectie, 

de controle van de oplevering door de huurder. 

Tot slot werd het eindinspectierapport toegestuurd. 

Positief resultaat 

We hebben meerdere inspecties via deze digitale manier 

uitgevoerd. De vertrekkende huurders, maar ook onze 

eigen woonconsulenten zijn verrassend positief over 

deze nieuwe aanpak. Mocht je coronaverschijnselen 

hebben of tot een risicogroep behoren, dan is er dus 

altijd een oplossing voorhanden. Overweeg je ook om te 

verhuizen? Neem gerust contact met ons op. 

Verhuizen tijdens coronatijd - zo deden wij dat! 

Verhuizen
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Brandveiligheid in complexen

Brandveiligheid

Brand in je woning: een onderwerp waar je  
niet graag over nadenkt. En toch kan het jou  
ook overkomen. Wat moet je dan doen?  
Waar vlucht je heen? En nog belangrijker:  
hoe kun je brand voorkomen? 

Bij brandveiligheid is er zowel een rol voor de 

verhuurder als voor de bewoner weggelegd.  

Wij helpen graag om de brandveiligheid te vergroten. 

Wat doen wij? En wat kun je zelf doen?

Renovaties
Bij renovatiewerkzaamheden (en tijdens verhuizingen) 

wordt altijd gekeken hoe een woning en/of complex 

brandveiliger kan worden gemaakt. Zo worden  

aan de Ceintuurbaan CV-ketels geplaatst in plaats 

van ‘open verbrandingstoestellen’.  De schacht in 

de WC wordt aangepakt, zodat deze  30 minuten 

brandvertragend/brandwerend wordt  tussen de 

appartementen (verticaal). In het Oranjekwartier 

vervangen we de zachtboard plafonds door gipsplaten. 

Dit werkt ook brandvertragend.  

Rookmelders
In jouw woning en in gedeelde ruimtes is een 

rookmelder aanwezig. Bij rook en brand geeft de 

rookmelder een harde pieptoon. Zo worden ook  

de buren gewaarschuwd. 

Tip: test je rookmelder regelmatig en vervang  

de batterij als dit noodzakelijk is. Dit moet je als 

huurder zelf doen. De melder begint te piepen  

met een tussenpauze als de batterij bijna leeg is. 

 

Vluchtweg
Een vluchtweg is een veilige route door een gebouw  

om tijdens een calamiteit, zoals brand, veilig buiten te 

komen. Bij woningen in portiekflats is er vaak maar één 

vluchtweg; vanuit de woning via het trappenhuis naar 

het straatniveau. Bij galerijappartementen zijn er vaak  

2 of meer vluchtroutes. De route is te herkennen aan  

de groene (verlichtings)bordjes met een pijl, poppetje  

en deur waarop de richting staat aangegeven.  

 

Het is belangrijk dat de vluchtweg (trappenhuis en 

galerij) vrij is van obstakels en brandbare of rook 

producerende materialen. Wij controleren dit regelmatig. 

Als bewoners mag je er elkaar ook op aanspreken als  

het trappenhuis of de galerij niet vrij is van obstakels. 

 

Is bij brand vluchten niet mogelijk? De brandweer 

adviseert om direct 112 te bellen en (indien mogelijk) 

op het balkon te wachten tot zij arriveren.

Grootste veroorzaker brand 
Wist je dat de wasdroger op nummer 1 staat als het 
gaat om elektrische apparaten die brand kunnen 
veroorzaken? Je kunt zelf aanpassingen doen 
in huis om brand door de droger te voorkomen.

Meer weten?  
Ga naar www.brandweer.nl/brandveiligheid  
voor slimme tips tegen brand.  
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De heer Dick Pasman, wonend aan de Rembrandtkade 

is genomineerd door een buurvrouw voor de titel  

Buur van het Jaar. “Het wordt tijd dat hij in het zonnetje 

wordt gezet. Dick zet zich al jaren overal voor in.  

Denk aan het onderhoud van bankjes, het verzorgen 

van de vlaggenmast en het onderhoud van de 

parkeerplaatsen. Dit mag niet ongemerkt voorbijgaan”, 

geeft mevrouw Hunink aan. De heer Pasman is 

ontzettend blij met deze erkenning. 

  

Wil jij ook een buur(t)vrouw of -man in het zonnetje 

zetten? Dat kan! Mail naar info@eigenbouw.nl en laat 

weten wie jij wilt nomineren voor ‘Buur van het jaar’. 

Vermeld vooral ook waarom je deze persoon nomineert. 

‘Buur van het jaar’ 

Buur van het jaar

Ruysdaelstraat = 
Corona-tionstreet!

Deze leuke foto kregen we van bewoners  

van de Ruysdaelstraat. Een heerlijk plekje om 

van de zon te genieten 😎

EigenTijds     8



 9

Buur van het jaar

 9

Dick Pasman is  
‘Buur van het jaar’
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Stand van zaken renovatie en nieuwbouw

Projecten

Ceintuurbaan 137-195
Aannemer Koopmans uit Enschede is geselecteerd 

om de werkzaamheden uit te voeren. Begin dit 

jaar is de modelwoning aan de Ceintuurbaan gereed 

gemaakt, zodat bewoners kunnen zien hoe hun 

woning er na de werkzaamheden uit gaat zien.  

Na het zien van de modelwoning tijdens de 

bewonersavond heeft 100% van de bewoners 

akkoord gegeven op de uit te voeren 

werkzaamheden!

 

Wat gaat er gebeuren? 
Het dak en de vloer worden geïsoleerd. We 

vervangen de houten kozijnen aan de achtergevel 

door nieuwe kozijnen met goed isolerend dubbel 

glas en de spouwmuren worden na-geïsoleerd.  

In de woonkamer wordt de gashaard verwijderd.  

In de keuken wordt de geiser vervangen door warm 

water uit de CV-ketel. Een grote winst wat betreft 

comfort, maar ook brandveiligheid. Tot slot  

wordt het metselwerk van de gevel opgeknapt.  

De bewoners kunnen in het appartement blijven 

wonen tijdens de werkzaamheden.

 

Door de coronacrisis zijn de werkzaamheden 

helaas uitgesteld tot na de zomervakantie.  

Naar verwachting zijn we voor het einde van  

het jaar klaar met de werkzaamheden.

Rembrandtkade 33-104
Ook voor de werkzaamheden aan de Rembrandt- 

kade is aannemer Koopmans geselecteerd. 

 

Wat gaat er gebeuren?
De woningen worden voorzien van een “warme jas”: 

de gevels en het dak worden geïsoleerd en 

opgeknapt en de kozijnen met enkel glas worden 

vervangen door nieuwe kozijnen met goed 

isolerend dubbel glas. Daarnaast worden de 

keuken en het toilet vernieuwd en zijn wij 

voornemens de doucheruimte uit te breiden en 

volledig opnieuw af te werken. De aansluiting  

op het warmtenet gaat niet door. De bestaande 

CV-ketel wordt vervangen door een nieuwe hoog 

rendement CV-ketel. 

 

Er wordt een modelwoning gemaakt, zodat 

bewoners kunnen zien wat het resultaat is na de 

werkzaamheden. We verwachten in de tweede 

helft van dit jaar te kunnen starten met de 

werkzaamheden. Hiervoor hebben we nog wel  

de instemming van de bewoners nodig.  

En zijn we afhankelijk van de maatregelen 

rondom het coronavirus.
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Projecten

Oranjekwartier
De voorbereiding van de gevelvervanging van de 54 

woningen in het Oranjekwartier is gestart en Lenferink 

Schilders - Afbouw en Vastgoedonderhoud B.V. is de 

aannemer. Na de zomervakantie verwachten we te 

kunnen starten met het vernieuwen en isoleren van 

de gevels, het vernieuwen en isoleren van het dak 

en vervangen we delen van de schuttingen. Bij de 

woningen aan de Prinses Beatrixstraat 2-16 en 54-68 

en de Julianstraat 61-75 worden de bergingen aan 

de voorkant gesloopt en nieuwe bergingen in de 

achtertuin geplaatst. De bergingen van de andere 

woningen worden grondig opgeknapt. 

 

De combinatie Hegeman/Phi Vastgoed wil,  

samen met Woonbedrijf ieder1, 36 woningen van 

ons kopen. Deze woningen liggen aan de Prinses 

Irenestraat en de Prinses Margrietstraat, tussen de 

portiekflats van Woonbedrijf ieder1. Aan de planning 

voor dit gebied, inclusief het openbaar terrein van  

de gemeente, wordt nog gewerkt.

 

Blijf op de hoogte via de website

oranjekwartierdeventer.nl of via Facebook  

op facebook.com/oranjekwartierdeventer.

Rubensstraat
De aannemersselectie is afgerond en Dura Vermeer 

uit Hengelo is de geselectereerde aannemer om  

de nieuwbouwplannen verder uit te gaan werken. 

Dat kan zodra de ontheffing voor de stikstofdepositie 

is afgegeven. 

 

De Rubensstraat is gelegen naast naast het “Natura 

2000” gebied Uiterwaarden IJssel. Daarom zijn we 

bezig met stikstofberekeningen om toestemming te 

krijgen om nabij het Natura2000 gebied te mogen 

bouwen. In de volgende uitgave lees je meer hierover, 

dan is er duidelijkheid over de vergunningen.



Energietransitie
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Energietransitie

Energietransitie is een term die je wellicht weleens voorbij hoort komen. Wat 
betekent het precies? Wat doet Eigen Bouw hiermee? En wat betekent dit voor mij? 

Nederland neemt maatregelen om de uitstoot 
van broeikasgassen (CO2) tot 2050 met 95% te 
reduceren. Als tussentijds streefdoel is gesteld 
dat voor 2030 een CO2-reductie van 49% is bereikt. 
Dit is vastgelegd in de klimaatwet. Een van de 
streefdoelen is dat de elektriciteitsproductie 
dan 100% CO2 neutraal en gebouwen aardgas- 
vrij zullen zijn. Daarom worden woningen en 
gebouwen in Nederland energiezuiniger en 
comfortabeler gemaakt en gaan ze uiteindelijk 
van het gas af. De grootste uitdaging ligt bij de 
wijze waarop we de bestaande bebouwing in de 
toekomst gaan verwarmen.

Fossielvrij en betaalbaar wonen
Vanuit het klimaatakkoord heeft de gemeente de opdracht 

gekregen om voor iedere wijk een warmteplan te 

ontwikkelen, waarin zij bepalen wanneer en hoe wijken 

van het aardgas afgaan. Eigenaren van huurwoningen 

en netbeheerders zijn aangewezen als ‘startmotor’ voor 

de verduurzaming van 1,5 miljoen woningen voor 2030. 

In Deventer worden de transitieplannen van de diverse 

eigenaren gecoördineerd door de projectgroep FBW 

(Fossielvrij en betaalbaar wonen). Daarbij streven partijen 

ernaar dat de kosten van de verduurzamingsmaatregelen 

via de energierekening kunnen worden terugverdiend. 

 

Strategie Eigen Bouw
Ons woningbezit bestaat met name uit relatief oude 

midden- en hoogbouw. Verduurzaming hiervan 

betekent een enorme opgave waarvoor nog niet veel 

beproefde oplossingen en technieken voorhanden zijn. 

 

Vooralsnog kiezen wij voor de volgende strategie:

•  Verbeteren van de energieprestatie van het woningbezit 

naar gemiddeld energielabel B in 2025, door:

 -  het isoleren van bestaande woningen met 

toekomstwaarde

 -  het vervangen van matig geïsoleerde oude 

woningen via verkoop en sloop door nieuwbouw 

met minimaal energielabel A

• Gasloos, periode tot 2030

 -  bestaande bouw, waar warmtenetten aanwezig zijn 

of gepland daarop aansluiten. Als dit niet het geval 

is vervanging van de aanwezige warmtevoorziening 

door een HR CV-combi-ketel op gas

 -  nieuwbouw, collectief aansluiten op warmtenetten 

of warmtepomp

• Gasloos periode na 2030

 -  bestaande bouw, afhankelijk van technische innovaties 

bepalen of investeren in het gasloos maken van 

woningen die in 2050, 90 jaar oud zijn nog rendabel is

 -  nieuwbouw, afhankelijk van technische innovaties

• Elektriciteitsproductie

 -  uit onderzoek blijkt dat de daken van onze midden-  

en hoogbouw veelal te klein zijn om rendabel 

elektriciteit uit zonnepanelen te kunnen leveren om in 

de behoefte van alle huurders te voorzien. Hiervan zal 

slechts sporadisch gebruik worden gemaakt.

 

Bewoners bij wie het bovenstaande speelt of gaat spelen, 

worden hiervan uiteraard op de hoogte gebracht. 

Klimaatwet Nederland
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“ Energietransitie is de 
overgang naar een situatie 
waarin de energievoorziening 
structureel anders van aard 
en vorm is dan in het huidige 
energiesysteem.”



Alvast gefeliciteerd!
Mevrouw Schoemaker-Ariens hoopt op 

17 juni 100 jaar te worden. Ook bij haar 

hebben we alvast een mooie bos bloemen 

bezorgd. Van harte gefeliciteerd met uw 

verjaardag!

Op 21 januari 2020 ging de vlag uit! 
Mevrouw Jaggie-de Vries is die dag 100 jaar 

geworden.  Een ontzettend mooie mijlpaal 

die wij niet zomaar aan ons voorbij konden 

laten gaan. Wij hebben mevrouw Jaggie 

verrast met een mooie bos bloemen. 

2x 100 jaar! 

EigenTijds     14

Ondernemers aan het woordGefeliciteerd!



2x 100 jaar! 

In maart is er een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst getekend: “Resultaatgericht 
samenwerken in planmatig onderhoud”. 
Al in april 2018 hebben we onze buurman, 
Wolters Vastgoedonderhoud uit Colmschate, 
geselecteerd als onze onderhoudspartner voor 
het uitvoeren van het planmatige onderhoud. 

De afgelopen twee jaar hebben we elkaar leren kennen 

en gewerkt aan het vormgeven van de gewenste 

samenwerking. Hierbij is er vooral aandacht besteed 

aan huurderstevredenheid, kwaliteit en kosten. 

In de vorige uitgave van EigenTijds heb je hier meer 

over kunnen lezen. 

 

In maart dit jaar was het dan zover. De samenwerkings- 

contracten zijn ondertekend. Tot zeker 2026 gaan we 

samen bezig met het onderhoud van de buitenzijde 

van de woningen en het collectief vervangen van onder 

andere keukens, badkamers en toiletten. Ook de 

communicatie verandert. Als er onderhoud aan jouw 

woning gaat plaatsvinden, word je ruim van tevoren op 

de hoogte gebracht door Wolters Vastgoedonderhoud.  

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst: RGS

RGS
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Huurdersvereniging
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De rol van Huurdersvereniging Eigen Bouw
De Huurdersvereniging Eigen Bouw bestaat inmiddels 

16 jaar. Alle huurders van Eigen Bouw zijn in principe  

lid van deze vereniging en kunnen meedoen.  

De voornaamste rol van onze huurdersvereniging is 

bijdragen aan een goede besluitvorming door Eigen 

Bouw door het inbrengen van de visie van de huurders. 

Voor een aantal onderwerpen moet Eigen Bouw ons 

wettelijk om advies vragen, maar we kunnen ook uit 

eigen beweging advies geven. Een advies is niet meer 

dan dat. Er is geen vorm van macht aan verbonden. 

Onze enige macht is de kracht van goede argumenten. 

Wel moet Eigen Bouw tegenargumenten geven als er 

wordt afgeweken van ons advies. 

Coronacrisis
Toen het huidige bestuur in februari van dit jaar werd 

benoemd, werden we meteen belemmerd door de 

gevolgen van het coronavirus. Persoonlijke gesprekken 

met het Bestuur en de Raad van Toezicht van Eigen 

Bouw zijn uitgesteld. Wat schriftelijk kan gebeuren, 

gebeurt. Alle huurders hebben onlangs onze brief 

ontvangen over de huurverhoging per 1 juli en onze 

actie om de verhogingen te matigen en uit te stellen. 

Het meeste daarvan is door Eigen Bouw niet 

overgenomen, maar toch is het belangrijk dat  

onze stem gehoord blijft worden.

Focus op…
Er is inmiddels een focusgroep huurbeleid, die advies 

heeft uitgebracht en nog in gesprek is met Eigen Bouw. 

Een tweede focusgroep rond “Fossielvrij en betaalbaar 

wonen” is nog niet van de grond gekomen door te 

weinig aanmeldingen. We hebben onder onze leden 

vast mensen met de benodigde deskundigheid.

Uw visie als huurder
Om de visie van de huurders naar voren te brengen, 

moeten we wel de mening van de huurders kennen.  

We staan open voor ideeën hoe we de mening kunnen 

horen van alle huurders over beleidsonderwerpen. 

Over praktijkzaken als gewenst onderhoud of reparatie 

gaat de huurdersvereniging overigens niet. 

Denk mee!
De Huurdersvereniging Eigen Bouw is te bereiken  

via ons e-mailadres hveb2018@gmail.com of via 

Eigen Bouw zelf. U kunt over alle beleidsmatige 

huurderszaken contact opnemen. Als ze buiten ons 

werkgebied vallen, verwijzen we u door. Wij zoeken 

huurders die willen deelnemen aan inhoudelijke 

gesprekken over het beleid van Eigen Bouw, zoals  

het huurbeleid, het beleid in de energietransitie,  

het woningbezit en andere strategische onderwerpen. 

Doet u mee? Meld u aan via ons e-mailadres.

Het bestuur van de Huurdersvereniging Eigen Bouw
Nico Kloek

Paul van Nierop

Henk van Rossum

Richard Roumen 

 

Huurdersvereniging Eigen Bouw 

Huurdersvereniging



Puzzeltijd!

Horizontaal
1 Gaap - Naar Beneden - Kreupel, 2 Zangspel - Beursstijging - Zwijn, 3 Beeldscherm - Materiaal - Romeins Keizer,  
4 Digitaal Netwerk - Geroddel - Finish, 5 Plekje - Mislukking - Actualiteiten, 6 Dun Flensje - Rekening - Hulp,  
7 Vrouw Van Abraham - Spoedeisend - Bakvloeistof, 8 Prijsstijging - Telwoord - Europeaan,  
9 Speler - Geniaal Persoon - Deel Van Een Ketel, 10 September (Afk.) - Gerstenat - Algemeen (Afk.) - Gedroogde Halmen.

Verticaal
1 Lijm - Heupjicht, 2 Heldenroman - Betovering, 3 Lidwoord - Bakmengsel - File Transfer Protocol (Afk.),  
4 Uitscheidingsproduct - Schildersplankje, 5 Vragend Voornaamwoord - Onderricht - Alstublieft (Afk.),  
6 Uitroep - Batterij - Trichloorethyleen (Afk.), 7 Trektocht - Slaaf, 8 Begeerte - Nauw - Roem,  
9 Onderdeel - Vulkaan In Italië, 10 Aspotje - Tegenzin, 11 Gelatine - Smalle Straat, 12 Verf - Onderzoek,  
13 Laan - Jolijt, 14 Computerfanaat - Haspel - Engelse Titel, 15 Drinkbeker, Schoon Gewicht.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Doorloper
Een doorloper is een open diagram. De kolommen zijn vooraan gecijferd zowel horizontaal als verticaal en 
lopen per regel door. Je moet zelf uitpuzzelen waar het woord begint en eindigt. Het is het handig om een 
woord aan het begin of einde van een regel alvast in te vullen, als je het woord weet. De extra cijfers in de 
hokjes kunnen in een diagram onder de puzzel als oplossing worden ingevuld.

Puzzel & Puzzelwinnaars
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Woordzoeker

 19

Puzzel 

 19 19

Heb je de puzzels opgelost? Je kunt de oplossing(en) vóór 31 augustus 2020 e-mailen naar info@eigenbouw.nl. 
Wie weet sta jij volgende keer bij de puzzelwinnaars. Onder de goede inzendingen worden drie cadeaubonnen verloot. 

AVOND
BLOEI
BLOEMEN
BOUWEN
BRANDVEILIGHEID
BUURMAN
DAKEN
DEVENTER
EIGENTIJDS
FIETSEN
FRAAI
GENIETEN
HUREN

INSPECTIE
LICHT
LOUNGESET
ORANJEKWARTIER
RENOVATIE
TUIN
VERHUURDER
VROLIJK
WANDELING
WONEN
WOONCONSULENT
ZONNEBRIL
ZONNIG

Puzzelwinnaars

Mevr. F.W.M. Kuipers Familie Hakkenbroek Dhr. J.M. Smit 
Kon. Julianastraat Koggeschip Brandts Buyspark

Het antwoord van de vorige puzzel was ‘buur van het jaar’ en we feliciteren de prijswinnaars. 

Puzzel & Puzzelwinnaars
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Is je e-mail al bij ons bekend?
We versturen steeds meer informatie per e-mail. 

Hebben wij jouw e-mailadres nog niet, wil je dit  

dan aan ons doorgeven? Dit kun je doen via het 

klantportaal op onze website of door een e-mail  

te sturen naar info@eigenbouw.nl.  

 

Heb je post voor Eigen Bouw? 
Dan kun je deze post sturen naar ons kantooradres: 

Karveel 4, 7429 BJ Colmschate. De gegevens staan 

uiteraard ook genoemd op onze website eigenbouw.nl. 

Heb je een vraag?
Je kunt ons bellen via (0570) 61 45 40 of e-mailen via 

info@eigenbouw.nl. Natuurlijk ben je ook van harte 

welkom op ons kantoor, Karveel 4 in Colmschate.  

Momenteel is ons kantoor gesloten voor klanten. Zie de 

website voor actuele informatie over onze openingstijden.

(0570) 61 45 40

Praktische zaken

Contact
info@eigenbouw.nl

maandag t/m vrijdag 

9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur 
maandag t/m vrijdag  

9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur 

of kijk op eigenbouw.nl
Karveel 4

eigenbouw.nl


