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Regisseur Vastgoed
Al ruim 14 jaar zet ik mijn kennis en kunde in om de

Ook in het dagelijks- en het gepland onderhoud

woningen en complexen van Eigen Bouw te onderhouden

hebben we, ondanks alle beperkingen en met hulp van

en (energetisch) te verduurzamen, in de functie Regisseur

alle betrokkenen, mooie stappen gezet. We hebben

Vastgoed. Al vanaf mijn eerste werkdag ben ik bezig

een werkprocedure gemaakt waardoor we toch de

met het verbeteren van onze dienstverlening. We zijn

noodzakelijke reparaties en het geplande onderhoud

van een beherende organisatie aan het veranderen

uit hebben gevoerd.

naar een regisserende organisatie. Dit betekent dat we
als organisatie minder zelf doen en meer gebruikmaken

Woongenot

van expertise uit de markt. Samen met onze partners

We kunnen niet overal ‘ja’ op zeggen. Soms moeten er

probeer ik een nog betere dienstverlening op het

keuzes gemaakt worden die niet altijd voor iedereen

gebied van onderhoud te organiseren. Waar ik me

een bevredigend resultaat geven. Door hierover helder

vooral mee bezig houd? Projectmatig onderhoud

en transparant te communiceren en waar mogelijk

van ons woningbezit, waarbij verduurzaming

maatwerk te leveren, proberen we wel altijd het beste

(energiebesparing) een heel actueel onderwerp is.

voor iedereen te realiseren. Het samenbrengen van

Bijna dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen die hieraan

wensen van bewoners en woningzoekenden, de

een extra bijdrage kunnen leveren. Daarnaast begeleid

technische en financiële mogelijkheden tot een

ik met onze externe projectmanager, Peter van der

uitvoeringsplan, dat geeft mij energie. We maken iets

Maar onze woonconsulenten blijven er voor jou,

Dussen, de werkzaamheden die samenhangen met

waar bewoners nog jaren woongenot van hebben.

digitaal of op gepaste afstand. Bedankt voor je geduld

de transitie van onze woningportefeuille. Voordat een

Het behalen van de 1e plaats klanttevredenheidslabel

en begrip in deze tijden! Om jou te bedanken, ontvang

aannemer echt gaat bouwen is er achter de schermen

KWH voor kleine verhuurders een paar jaar geleden,

je heerlijke Merci chocolade van ons. Geniet ervan!

al heel veel werk verzet!

was een bevestiging voor mij dat we op de goede weg

Contact met Eigen Bouw

Terugblik 2020
Het jaar 2020 zit er bijna op. Het was een jaar dat
grotendeels in het teken stond van het coronavirus.
En zoals het er nu uitziet, is het einde helaas
nog niet in zicht. Dit betekent een uitdaging op
meerdere vlakken. Zowel voor jou als voor ons.

Hoi, ik ben Rick! Voor de oplettende huurders en
stakeholders beter bekend als G.P. Heisterkamp.
Ik woon in Den Ham, samen met mijn vriendin.
Eind augustus zijn wij de trotse ouders geworden
van een zoon, Dean.

zitten. Een tevreden bewoner is voor mij de ultieme
Ook zit de uitdaging in de uitvoering van onze

Onderhoudsprojecten

Een uitdaging om dezelfde dienstverlening te kunnen

renovatieprojecten. Die in sommige gevallen iets

We hadden dit jaar 3 grote onderhoudsprojecten

bieden die je van ons gewend bent. Even bij jou

zijn uitgesteld en in andere gevallen volop in gang

die we graag in uitvoering wilden brengen. Ondanks

Als organisatie kunnen we zeker nog beter worden.

over de vloer komen is niet meer vanzelfsprekend.

zijn gezet. Mooi om in dit magazine de eerste

alle beperkingen is dit toch nog grotendeels gelukt.

We willen de prettigste verhuurder van Deventer

resultaten te kunnen tonen vanaf pagina 4.

Dat is vooral te danken aan de medewerking van

worden en blijven. Daar wil ik graag aan bijdragen.

onze bewoners en de inzet van alle medewerkers van

Het helpt ons als bewoners met ons in gesprek gaan

de onderhoudsbedrijven Koopmans, Lenferink en

over wat hen bezig houdt. We kunnen niet elk probleem

alle overige onderaannemers. Op pagina 4 t/m 6 zie

verhelpen of elke wens invullen, maar we kunnen wel

je het resultaat van deze inspanningen. #Trots!

meedenken en zoeken naar een geschikte oplossing.
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Projecten

Projecten

Stand van zaken renovatie en nieuwbouw
Oranjekwartier
Op het moment van schrijven van dit artikel is

een andere uitstraling gekregen, hebben meer

aannemer Lenferink bezig met het afronden van

wooncomfort en zijn veel energiezuiniger geworden.

de werkzaamheden aan de Prinses Beatrixstraat,
Koningin Julianstraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is er gebeurd?

Het onderhoud aan de 54 woningen is naar

De gevels aan de voor- en achterzijde zijn vernieuwd,

verwachting voor de kerstvakantie gereed.

inclusief nieuwe ramen, deuren en glas. De vloer en het

Daarna worden er buiten nog de laatste

dak zijn geïsoleerd, zachtboardplafonds zijn vervangen

werkzaamheden aan de schuttingen en het

door gipsplaten en waar mogelijk is mechanische

straatwerk uitgevoerd.

ventilatie geplaatst. Ook zijn er nieuwe schuttingen
geplaatst. Bij een deel van de woningen zijn de

De eerste reacties van zowel bewoners als

bergingen verplaatst van de voor- naar de achterzijde.

omwonenden zijn positief! De woningen hebben

Ceintuurbaan 137-195
De vlag kan uit! De woningen aan de Ceintuurbaan

Een mooie samenwerking met Koopmans

zijn opgeleverd. De oude moederhaard en keuken-

Bouwgroep B.V.

geiser zijn vervangen door een energiezuinige cv-ketel.
De houten kozijnen zijn vervangen door kunststof

Wij zijn enorm blij met de inzet van alle betrokkenen.

kozijnen en het enkel glas is vervangen door

Door de coronamaatregelen heeft het proces een

isolerend dubbelglas. Ook zijn de buitenmuren,

andere inzet gevraagd van zowel bewoners als

het dak en de begane grondvloer na-geïsoleerd.

medewerkers. We zijn blij dat iedereen zich onder

De woningen hebben nu minimaal een energielabel

deze moeilijke omstandigheden heeft ingezet voor

B en en zijn daarmee klaar voor de toekomst.

een optimaal eindresultaat.

Voor

Na

Voor

Na

Rubensstraat
Goed nieuws voor de nieuwbouwplannen aan de

tweede helft van 2021 gestart worden met de bouw

Rubensstraat. Het plan voldoet aan de stikstofeisen en

van de drie appartementengebouwen. Wij verwachten

daarvoor is een vergunning verleend. Aannemer Dura

86 appartementen te bouwen tegen een huurprijs van

Vermeer is bezig de nieuwbouwplannen verder uit

ongeveer €850,-. Waarschijnlijk wordt het project eind

te werken. Als alles voorspoedig verloopt, kan er in de

2022 opgeleverd.

EigenTijds
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Projecten

Buur van het jaar

Ook worden de gevels en het dak na-geïsoleerd
en mechanische ventilatie aangebracht.
Door deze wijzigingen krijgen de woningen
een verbeterd energielabel, minimaal label B.
In elke woning gaan we de keuken, het toilet en
de badkamer vernieuwen. Ook wordt rekening
gehouden met voorzieningen voor elektrisch koken,
de aansluiting voor een vaatwasser in de keuken
en aansluiting voor een wasmachine en droger in
de badkamer.
Rembrandtkade 33 t/m 104
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met

Hiermee verhogen we het wooncomfort en zijn

de voorbereidingen voor het onderhoudsproject

de woningen klaar voor de toekomst.

Rembrandtkade. We hebben plannen om de 72
portiekwoningen te verduurzamen en de kwaliteit

Bekijk de meest recente informatie op

van de keuken, toilet en badkamer te verbeteren.

eigenbouw.nl/projecten.

Dit kunnen we alleen als 70% van de bewoners
instemt met de plannen. Aannemer Koopmans gaat
in dat geval over tot uitvoering van het plan. Zij zijn
voor- en tijdens de werkzaamheden in contact met
de bewoners. Om bewoners te informeren, heeft

‘Buur van het jaar’

Koopmans een uitgebreide informatiebrochure
gedeeld met hen. Ook is er de mogelijkheid om een

Mevrouw Gerry Kolkman is door haar buren

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

digitale tour door de ingerichte modelwoning te

genomineerd voor ‘Buur van het jaar’. Haar buren,

in het zonnetje zetten?

maken. Indien gewenst kunnen de bewoners op

familie Tarmastin, zijn ontzettend blij met haar.

Dat kan! Mail naar info@eigenbouw.nl

afspraak de modelwoning met inachtneming van de

“Gerry woont hier al 40 jaar en doet veel voor haar

en laat weten wie jij wilt nomineren voor

coronamaatregelen, ook fysiek bezoeken.

buurt. Ze is vooral erg begaan met de ouderen in de

‘Buur van het jaar’.

flat. Zo gaat ze mee naar doktersafspraken, koopt ze
Wat gaat er gebeuren?

eitjes en doet ze hun boodschapjes. Als buren niet meer

Vermeld vooral ook waarom

Om de woning energiezuiniger te maken, vervangen

goed durven te fietsen, rijdt ze een rondje met hen.

je deze persoon nomineert.

we de oude cv-ketel door een nieuwe hoog

En als ze niet meer zelf durven te rijden, neemt Gerry

rendement cv-combiketel. Deze wordt verplaatst

ze mee in de auto. Toen wij er net kwamen wonen,

naar de balkonkast zodat de ruimte in de keuken

hielp ze ons op weg. Ze staat echt voor iedereen klaar.

beter kan worden gebruikt. De houten gevelkozijnen

Petje af voor Gerry!”

aan de achterzijde worden vervangen door kunststof
kozijnen met goed isolerende beglazing.
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Gefeliciteerd!

10.

2x 100 jaar!

Nostalgie

Nostalgie
Mevrouw de Groot kwam in 1955 aan de Coudewijnstraat
wonen. Deze foto’s zijn rondom dat jaar en bij die locatie
in de omgeving genomen.

Een bijzondere mijlpaal

Een s
uit D tukje nos
even
t
ter! algie

Op 11 augustus 2020 is mevrouw Van Beek 100 jaar geworden!
Wij verrasten haar met een mooie bos bloemen.
Wist je dat mevrouw Van Beek de eerste ombudsvrouw van Nederland is?
Dankzij haar worden ongetrouwde vrouwen in Nederland niet meer
aangesproken met ‘juffrouw’ maar met ‘mevrouw’.
Zij schreef hierover het volgende gedicht:
Een nieuwe tijd een nieuwe norm
Voor vrouwen dezelfde aanspreekvorm
Want iedere man noemt men mijnheer, al is hij niet getrouwd
Schaf af daarom het woord juffrouw en zeg en schrijf voortaan mevrouw.

Gefeliciteerd!
Wij vierden nog een prachtige mijlpaal.
Op 14 augustus vierde mevrouw De Groot haar
100-jarige verjaardag. En ook zij werd verrast met
een mooie bos bloemen.
En zij verraste ons met bijzondere foto’s
van vroeger.

EigenTijds
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Tuinonderhoud

Team Fit

Team Fit
Het nieuws wordt dit jaar beheerst door het
coronavirus. Vanwege de gevolgen voor onze
gezondheid en ons gevoel van vrijheid. Door de
impact op de gezondheidszorg en de economie.
Maar ook omdat het ons raakt op alle gebieden
van ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld op
ons inkomen, onze uitgaven en hoe we met
geld omgaan.

Gratis en vrijblijvende financiële APK
De gemeente Deventer is dit jaar gestart met Team FiT
(Financieel in Topvorm). Heb je financiële zorgen en
twijfel je of je daar weer uit kunt komen? Dan kun je daar
gratis en vrijblijvend terecht voor een financiële APK.
De medewerkers van FiT kunnen je bijvoorbeeld
helpen om:
•	je inkomsten en uitgaven goed op een rijtje te zetten;

Voor corona had al één op de vijf huishouders te maken
met betalingsachterstanden. En de maatregelen van het
kabinet om het virus te bestrijden hebben veel mensen
in de portemonnee geraakt. Omdat ze werden ontslagen
toen er geen werk meer was. Of omdat zzp’ers hun
opdrachten kwijtraakten, afnemers hun leveranciers niet
meer konden betalen en restaurants geen omzet meer

•	een plan te maken hoe je om kunt gaan met een
(tijdelijke) inkomstendaling;
•	in kaart te brengen of je recht hebt op aanvullende
inkomensvoorzieningen;
•	betalingsregelingen te treffen bij beginnende
achterstanden;
•	andere financiële vragen of problemen op te lossen.

hadden. Met als gevolg dat steeds meer mensen hun
vaste lasten niet meer kunnen betalen.

FiT is via Whatsapp bereikbaar op telefoonnummer
06 14 70 54 27 of via de e-mail fit@deventer.nl.

Tijdelijke regelingen en uitstel
Gelukkig heeft het kabinet steun geboden. Ook banken
en verhuurders zijn soepel geweest bij het treffen van
regelingen of het geven van uitstel. Dat helpt veel
mensen door deze zware tijd heen en dat is goed nieuws.

Hulp bij onderhoud van de tuin?

Maar dat heeft ook een schaduwzijde. Want uiteindelijk
moet die achterstand natuurlijk wel worden ingelopen.
En de landelijke regelingen houden een keer op. Wat dan?

Heb je een tuin en kun je wel wat hulp gebruiken
bij het onderhouden? Handige vrijwilligers
van de stichting Rechtop staan graag klaar
voor bewoners die het zelf niet meer kunnen!

Er wordt een afspraak gemaakt en op een dinsdag- of
woensdagmorgen gaan de vrijwilligers in jouw tuin aan

Hulp zoeken

de slag. Voor een dagdeel werk wordt een vergoeding

Financiële zorgen leveren stress op. Je kunt ze dus niet

van 20 euro gevraagd.

snel genoeg aanpakken. Ook al denk je dat het wel goed

Heb je door de coronacrisis een sterke
terugval van inkomsten en daardoor
problemen met het betalen van
de huur? Je kunt ook contact met
Eigen Bouw opnemen. Samen komen
we tot een oplossing.

komt. Bij de vorige economische crisis is gebleken dat
Hoe gaat dit in z’n werk?

Meer weten?

mensen pas gemiddeld 5 jaar na de eerste financiële

Er komt iemand (op gepaste afstand) langs om te kijken

Kijk op www.rechtop.nu of bel met 0570 62 80 90.

zorgen hulp zoeken. Het gevolg: onnodige groei van

welke werkzaamheden er gedaan moeten worden.

EigenTijds
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Energie besparen

Energie besparen

Slim warmtenet en zelf energie besparen
Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn en evenveel energie opwekken als er
jaarlijks wordt verbruikt. Veel Deventenaren, bedrijven en instellingen zijn al
bezig met energie besparen en zelf energie opwekken. Ook wij zijn bezig met
het verduurzamen van ons woningbezit.

Slim warmtenet
Zandweerd Noord en Zuid zijn de eerste buurten in

Een aantal tips:

Deventer waar een warmtenet wordt aangelegd.

•	Maak regelmatig de ventilatieopeningen van de

Met restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie

koelkast of vriezer schoon. Restwarmte wordt zo

(RWZI) bij Zandweerd kunnen in de toekomst ruim 2.000

beter afgevoerd en de koeling werkt daardoor beter.

koop- en huurwoningen aardgasvrij worden verwarmd.

•	IJs in de vriezer zorgt voor een verhoging van het

Voor Eigen Bouw betekent dit dat de geplande

energieverbruik. Regelmatig ontdooien zorgt voor

nieuwbouw aan de Rubensstraat wordt aangesloten

minder energieverbruik.

op het slimme warmtenet. Andere woningen in de wijk
volgen op een later moment. Zodra hier sprake van is,
worden bewoners uiteraard op de hoogte gebracht.

•	Wassen op 30 of 40 °C kost minder energie dan op
50, 60 of 90 °C.
•	Draai een uur voordat je gaat slapen de thermostaat
omlaag. De verwarming heeft een uur nodig om af

Meer informatie over wat aardgasvrij wonen inhoudt
en hoe het wordt gerealiseerd? Kijk dan op:
deventerstroomt.nl/aardgasvrij.

te koelen.
•	Ventileer je huis goed, het liefst ongeveer 15 minuten
per dag. Als je ramen openzet, verdrijft de droge
buitenlucht de vochtige lucht binnen. Hoe droger

Eenvoudig energie besparen
Wil je zelf bezig met het besparen van energie, zonder
dat dit kosten met zich meebrengt? Er zijn maatregelen

de lucht, hoe sneller die is opgewarmd.
•	Laat elektrische apparaten niet op standby staan,
maar zet ze uit.

die je zelf kunt treffen en die niks kosten.

Deventer Stroomt
In Deventer nemen steeds meer inwoners en

Deventer stroomt adviseert over alle vormen van

organisaties kleine en grotere klimaatmaatregelen.

klimaatmaatregelen. Dit is een initiatief van de

Om energie te besparen, voor meer woongenot,

gemeente Deventer, Enexis, diverse woningcorporaties

om minder CO2 uit te stoten en wateroverlast te

en Eigen Bouw.

voorkomen. Kijk op deventerstroomt.nl voor tips
en verhalen uit de praktijk.
EigenTijds
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Ondernemingsplan

Puzzel & Puzzelwinnaars

Ondernemingsplan 2020 - 2025

Puzzeltijd!

Begin december heeft Eigen Bouw haar ondernemingsplan 2020 - 2025 gepubliceerd. Door de
coronabeperkingen is de presentatie van het plan tot tweemaal toe afgelast. Bij de totstandkoming
van het nieuwe ondernemingsplan hebben we ons in 2019 laten adviseren door een groot aantal
belanghebbenden (o.a. actieve huurders, leden van bewonerscommissies, toekomstige huurders,
gemeente, collega woningcorporaties, samenwerkingspartners in de stad, financiële instellingen,
aannemers en projectontwikkelaars). In het ondernemingsplan staan onze ambities en speerpunten
voor de komende vijf jaren omschreven.

Toekomstbestendige woningen
Een van de speerpunten is het toekomstbestendig

en nieuwbouw) en anderzijds door verduurzaming.

maken van onze woningen. Op dit moment hebben we

We vinden dat onze woningen in 2025 een gemiddeld

ongeveer 800 woningen op aantrekkelijke locaties in

energielabel B moeten hebben en dat een start is gemaakt

Deventer. Een groot deel is gebouwd in de jaren ‘60 en

met de realisatie van een aardgasloze woningvoorraad.

‘70. Door onder andere veranderende woonwensen,
sterk oplopende onderhoudskosten en de noodzaak

Benieuwd naar de andere speerpunten binnen

tot verduurzaming, zijn aanpassingen binnen de

het ondernemingsplan?

woningportefeuille noodzakelijk. We doen dat enerzijds

Kijk dan op eigenbouw.nl/over-ons/ onder het

door verjonging van ons bezit (sloop, verkoop, aankoop

kopje ‘Ondernemingsplan 2020 - 2025’.

Woordzoeker
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
De overgebleven letters vormen een boodschap.
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ANIJS
AROMA
VARRANGEMENT
BASILIEK
BETLEHEM
BIER
BOOM
BOTER
DINER
DOEKEN
ENGEL
FEEST
FILM
GOURMETTEN

HELDER
HOTEL
HULST
JOZEF
JURKJE
KAART
KALKOEN
KATHOLIEK
KERK
KLEED
KRABBEL
MARIA
MUTS
OVEN

PAKKET
PIEK
RENDIER
ROOD
SNEEUW
SPAR
STER
TOOST
VUURKORF
WENSEN
WIJN
WIJZEN

Heb je de puzzel opgelost? E-mail voor 28 februari
2021 naar info@eigenbouw.nl en maak kans op
een mooie prijs! Wie weet sta jij volgende keer bij
de puzzelwinnaars.

Wat zijn onze ambities?
Scherpe marktfocus

Veranderkracht

Wij willen nog duidelijker positie kiezen als dé huisvester van

Wij willen onze organisatie verstevigen en ontwikkelen, zodat we

een- en tweepersoonshuishoudens met middeninkomens.

minder kwetsbaar zijn en wendbaarder zijn voor de toekomst.

Leren door luisteren

Actief en initiatiefrijk

Wij willen meer in verbinding staan met onze huurders en

Wij willen een gewaardeerde speler zijn in het krachtige lokale

stakeholders. We staan open voor en maken gebruik van hun

woonnetwerk. We leveren vanuit onze maatschappelijke

opvattingen, expertise, betrokkenheid en feedback.

betrokkenheid, een bijdrage aan complexe maatschappelijke

Puzzelwinnaars
In de vorige editie van EigenTijds stonden 2 puzzels. Het antwoord op de doorloper was: Huurwoningen. Het antwoord
op de woordzoeker was: Maak samen mooie herinneringen deze zomer. We feliciteren onze drie prijswinnaars.

Dhr Jansen
Ruysdaelstraat

Dhr Ledeboer
Mw Dijkgraaf-Kuiper
Moreelsestraat		Rembrandtkade

vraagstukken.

Eigen Bouw: laat je zien!
Wij willen meer laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat
we presteren. Want daar mogen we namelijk best trots op zijn.

EigenTijds
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Praktische zaken
Is je e-mail al bij ons bekend?

Heb je een vraag?

We versturen steeds meer informatie per e-mail.

Je kunt ons bellen via (0570) 61 45 40 of e-mailen

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

via info@eigenbouw.nl. Momenteel is ons kantoor

dan aan ons doorgeven? Dit kun je doen via het

gesloten voor klanten. Zie de website voor actuele

klantportaal op onze website of door een e-mail

informatie over onze openingstijden.

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.

iDEAL betalingen online mogelijk
Handig! Vanaf nu is het ook mogelijk om via
‘Mijn Eigen Bouw’ online met iDEAL te betalen.
Denk hierbij aan huur, achterstanden,
betalingsregelingen en facturen voor extra sleutels.
Log via www.mijn.eigenbouw.nl in
en betaal direct online met iDEAL.

Contact
(0570) 61 45 40
maandag t/m vrijdag

Karveel 4

info@eigenbouw.nl

maandag t/m vrijdag

of kijk op eigenbouw.nl

9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur

9.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur

In verband met de coronamaatregelen zijn de openingstijden tijdelijk aangepast. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn
wij telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur. En op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Ons kantoor is gesloten voor bezoek.

eigenbouw.nl
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