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In bloei!
Eigen Bouw bouwt aan de toekomst.
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Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 

In onze vorige EigenTijds vroegen we je om 

mee te denken over een nieuwe naam voor dit 

bewonersblad. Na het nieuwe logo en de nieuwe 

website was het misschien ook wel tijd voor een 

naamswijziging. We hebben enkele leuke reacties, 

ideeën en variaties ontvangen. Dank daarvoor. De 

naam EigenTijds blijft ! Zeker met het nieuwe jasje 

past eigentijds, oft ewel ‘van deze tijd, huidig, modern, 

hedendaags’ goed bij dit bewonersblad.

Blijft de naam EigenTijds?
Ja, die blijft!
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Het Baken & Terugblik ledenvergadering

Uitbreiding van ons woningbezit: Het Baken
Op 31 december 2018 zijn we eigenaar geworden van Het Baken, gelegen in de wijk de Vijfhoek, 

direct naast  het winkelcentrum. Wij zijn daar erg blij mee. Het appartementengebouw bestaat 

uit 22 appartementen en op de begane grond 1 bedrijfsruimte. Het pand heeft  een unieke 

uitstraling. Het past hierdoor heel goed in onze vastgoedportefeuille. 

Even kennismaken
Op maandag 25 maart maakten we kennis met de bewoners  van Het Baken. Onder het genot 

van een hapje en een drankje hebben wij  een fijne ontmoeting gehad. Wij kijken terug op een 

geslaagde middag.

Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van Huurdersvereniging Eigen Bouw
Op 25 februari organiseerde het waarnemend 
bestuur van Huurdersvereniging Eigen Bouw een 
ALV, met een gastspreker en een formeel gedeelte 
met een blik naar de toekomst. 

Noaber-Energie uit Bathmen
De gastspreker van Noaber-Energie vertelde over 

een project met zonnepanelen in Bathmen. Enkele 

landbouwers hebben daar het initiatief genomen om 

in enkele jaren minstens 40% van de totale 

energiebehoeft e milieuvriendelijk te maken. Deze opzet 

is met name ook interessant voor huurders, die immers 

geen eigen dak hebben. Goed voor het milieu en ook voor 

de portemonnee. Er was veel belangstelling en spontaan 

kwamen er aanmeldingen voor een klankbordgroep om 

met Eigen Bouw de mogelijkheden in de energietransitie 

te bespreken. 

Formele agenda
Waarnemend voorzitter Paul van Nierop vertelt: “het 

formele deel werd vlot afgehandeld, we spraken over o.a. 

de jaarrekening en het activiteitenplan voor 2019. Eigen 

Bouw zet de lijn door om juist op complexniveau bewoners 

te ontmoeten op informele wijze. Voor onderwerpen 

die meer/alle complexen aangaan is begonnen met 

klankbordgroepen, dus met bewoners die graag mee 

willen denken met beleidszaken. Dit kan per onderwerp 

een verschillende groep zijn, zowel eenmalig als meer 

permanent van opzet.”

Een blik naar de toekomst
Om de huurdersvereniging te laten voortbestaan wordt er 

gezocht naar mensen die in het bestuur willen meedoen. 

Op dit moment is er geen formeel bestuur en dat betekent 

dat de vereniging vroeger of later van rechtswege wordt 

opgeheven. Hoe dan de inbreng van de huurders moet 

gaan plaatsvinden is nog onzeker. Juist nu er zoveel gaat 

veranderen op het gebied van wonen zou het jammer zijn 

als de huurders zich niet willen inzetten voor inspraak.  

Voor vragen kun je contact opnemen via e-mail: 

info@eigenbouw.nl t.a.v. Paul van Nierop.
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De toekomst van Eigen Bouw

De toekomst van Eigen Bouw
over ambities, kwetsbaarheid en samenwerking

De kracht van samenwerken
Er wordt veel van ons verwacht, we willen van 

toegevoerde waarde zijn én professioneel opereren, 

maar niet alles kan en zeker niet alleen. Wij willen beter 

in staat zijn om externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld 

verduurzaming) aan te kunnen, slagvaardig blijven om 

onze ambities waar te maken en de kwetsbaarheid van 

Eind 2018 schreven we het al op onze nieuwjaars
kaart. Vorig jaar stond bij Eigen Bouw in het teken 
van verbinding. We spraken geregeld met onze 
bewoners én met onze belangrijkste partners.  
Over Eigen Bouw. Want, wat vinden zij nu eigenlijk 
van ons? En daarbij, wat vinden wij nu eigenlijk  
van onszelf? Waar ligt onze kracht?

onze kleine organisatie verminderen. Want onze kleine 

organisatie is kwetsbaar. Dat merken we steeds vaker. 

Daarom werken we samen met andere partijen. Voor het 

groot en klein onderhoud, maar ook in vakantieperioden 

en we onderzoeken op welke vlakken dit nog meer kan. 

Dit is waar we van willen zijn!
1.  Eén- en tweepersoonshuishoudens met 

middeninkomens aan een goede woning in een 

prettige woonomgeving helpen; 

2.  Samen met partners actief bijdragen om vraagstukken 

op te lossen op het gebied van wonen en leefomgeving;

3.  Als particuliere verhuurder, zonder winstoogmerk, 

verbonden zijn met én verankerd zijn in de Deventer 

samenleving.
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Dit is waar we voor willen gaan
Uit de gesprekken met medewerkers, 

bewoners en belangrijke partners is  

veel waardevolle informatie gekomen.  

Deze hebben we beschreven in een 

zogeheten ‘position paper’. Met dit 

document wil Eigen Bouw uitdragen  

wie ze is, waar ze voor staat en waarheen 

ze onderweg is. Onze ambities ziet  

u hiernaast beknopt weergegeven.  

Op onze website www.eigenbouw.nl 

kunt u de samenvatting van het position 

paper lezen. 

Scherpere 
marktfocus

Eigen Bouw: 
laat je zien!

Leren door 
luisteren

Onze ambities

Met onze brieven aan de slag

Een fris logo, een gebruiksvriendelijke website, 

succesvolle campagnes en we zijn te volgen op Facebook. 

Ons nieuwe uiterlijk heeft ons goed gedaan. Toch blijven 

we kritisch op onszelf. We bekeken een groot deel van de 

brieven die we naar je stuurden en concludeerden dat 

deze toch met regelmaat ‘wollig’ zijn: niet ‘to the point’ 

en doorspekt van moeilijke woorden. We besloten daar 

iets aan te doen. Met alle medewerkers van Eigen Bouw 

volgden we een schrijfcursus. Het was een belevenis, 

een hele goede en ook soms confronterend. Want wij 

wisten niet dat we brieven verstuurden met soms wel 

160 moeilijke woorden erin. Wij staan weer met beide 

benen op de grond. Met veel enthousiasme gaan we de 

komende tijd brieven herschrijven om ze beter leesbaar 

te maken.

Wil jij meekijken?
Ben je benieuwd naar onze nieuwe schrijfstijl en wil 

je enkele van onze aangepaste brieven beoordelen? 

Dat kan! Jouw beoordeling is voor ons erg waardevol. 

Laat het dan aan ons weten via info@eigenbouw.nl.

Met onze brieven aan de slag…
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Eigen Bouw bouwt aan de toekomst!
In de vorige editie van EigenTijds las je al over 
onze lopende projecten. We houden je graag op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. Zo nemen we je 
onder andere mee in de (nieuw)bouw plannen aan 
de Rembrandtkade en Rubensstraat en delen we de 
eerste schetsen van de (ver)nieuw(d)e gebouwen! 
Op onze website lees je meer over onze projecten 
www.eigenbouw.nl/projecten. 

Rembrandtkade
De renovatieplannen worden voor het eerst echt 

zichtbaar voor de bewoners van de Rembrandtkade. 

Tijdens een informatiebijeenkomst eind vorig jaar 

presenteerden wij sfeerbeelden van de appartementen 

na de renovatie. Het worden frisse, eigentijdse gebouwen.  

De plannen voor de binnenkant van de appartementen 

worden ook steeds concreter. Samen met de bewoners 

en de klankbordgroep dachten wij na over een mogelijke 

indeling en hun woonwensen. We verwachten eind 2019 

te starten met de renovatie aan de Rembrandtkade. 

Rubensstraat
Eind 2018 organiseerden we een inloopbijeenkomst 

over de nieuwbouwplannen aan de Rubensstraat. Er 

was veel belangstelling! We presenteerden de eerste 

schetsen van de nieuwe appartementen. Er komen 

drie appartementengebouwen van zes, vijf en vier 

verdiepingen hoog. De gebouwen bestaan uit drie 

blokken, die onderling met elkaar verbonden zijn. Ze 

krijgen een moderne uitstraling, passend bij de omgeving 

en met zoveel mogelijk zicht op de IJssel. De bouw van de 

appartementen start waarschijnlijk begin 2020 en duurt 

ongeveer één jaar. 

Ceintuurbaan 112-142
Bewoners van de Ceintuurbaan  112-142 krijgen 

binnenkort een nieuwe cv-combiketel. De (huur)geiser 

of boiler en de moederhaard verwijderen we dan uit de 

woning. Met alle ontwikkelingen rondom aardgasvrij 

en duurzaam wonen, maken we steeds weloverwogen 

keuzes bij het onderhoud van de woning. 

Nieuwe projecten

Rembrandtkade
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Nieuwe projecten

Ceintuurbaan 137-195
Eind 2018 organiseerden we een informatieavond 

voor de bewoners van de Ceintuurbaan 137-195. We 

gaan het appartementengebouw aankleden met een 

‘warme jas’ door de buitenmuren, het dak en de vloer 

van de appartementen te isoleren. Ook gaan we de 

kozijnen aanpakken en krijgen de ramen dubbelglas. 

Daarnaast krijgen de appartementen een nieuwe 

verwarmingsinstallatie. De aanbesteding voor dit groot 

onderhoud bereiden we momenteel voor.

Oranjekwartier
In het Oranjekwartier gebeurt veel: 36 van onze woningen 

gaan we verkopen aan de combinatie Woonbedrijf Ieder1 

en Hegeman Bouwgroep. Van de andere 54 woningen 

renoveren en isoleren we de buitenkant. De buitengevels 

vervangen we en het dak wordt geïsoleerd en vernieuwd. 

Met deze renovatie starten we naar verwachting in de 

tweede helft  van 2019. Ook heeft  de gemeente Deventer 

ambities voor deze wijk, die ze op 22 januari 2019 aan 

de buurtbewoners presenteerde. Omdat er veel nieuwe 

initiatieven zijn in het Oranjekwartier werken we hier 

nauw samen met de gemeente, Woonbedrijf ieder1 

en Hegeman Ontwikkeling/Phi Vastgoed.

Duurzame ontwikkelingen
Eerder vertelden wij je over de ‘Proeft uin Zandweerd’. We tekenden samen met de gemeente Deventer,  

de Deventer woningcorporaties, Enexis Groep, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel op 

vrijdag 25 januari een intentieovereenkomst. We gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om een warmtenet 

op te zetten. Op basis van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

De gemeente is nu met de provincie Overijssel in gesprek. Om van hen subsidie te krijgen voor de aanleg van 

dit warmtenet. Eigen Bouw streeft  namelijk naar een duurzaam woningbezit. En door samen te werken met 

deze partners zetten we hierin grotere stappen. Zo kunnen we onze huurders een comfortabele, duurzame en 

toekomstbestendige woning aanbieden.

Rubensstraat
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Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in je 

huurkosten. Niet iedereen die in een huurwoning woont, 

komt in aanmerking voor huurtoeslag. Het is bedoeld 

voor mensen die, zonder deze financiële steun van de 

overheid, moeilijk rondkomen. Je vraagt huurtoeslag 

aan bij de Belastingdienst.

Recht op huurtoeslag
Of je recht hebt op huurtoeslag hangt van een aantal 

dingen af. Bijvoorbeeld of je alleen, met een partner of 

medebewoner woont. Ook tellen je leeft ijd, hoogte van 

de huur en inkomen mee.

Proefberekening
Op de website www.toeslagen.nl kun je een proef-

berekening maken om erachter te komen of je in 

Huurtoeslag

Sociaal incasso

aanmerking komt voor huurtoeslag. Aan de hand van wat 

je invult, berekent het systeem óf en hoeveel huurtoeslag 

je kunt krijgen. 

Wil je meer informatie over huurtoeslag of wil je 

huurtoeslag aanvragen? Dan kan via de Belastingdienst, 

www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon (0800) 0543.

Je betaalt elke maand aan ons de huur. Veel 
huurders betalen via automatische incasso. 
Je machtigt Eigen Bouw dan om  maandelijks auto
matisch de huur af te schrijven. Dat is gemakkelijk; 
je betaalt altijd het juiste bedrag en op tijd.

Acceptgirokaart
Een enkele huurder betaalt de huur nog per 

acceptgirokaart. Sinds 1 maart 2019 berekenen we 

daarvoor € 1,00 per acceptgirokaart. Dit doen we 

omdat betalen met een acceptgirokaart duurder is, 

door de verzendkosten en hoge bankkosten. Betaal je 

toch liever via automatische incasso ? Neem contact 

met ons op om dit te regelen. 

Huurachterstand
Iedereen kan een keer weinig geld hebben. 

En hierdoor de huur niet betalen. Doe je niets? 

Dan kunnen we de deurwaarder inschakelen. Daaraan 

zijn hoge kosten verbonden. Die kosten moet je dan zelf 

betalen. Een goede reden om dat te voorkomen! Neem 

daarom op tijd contact met ons op als je de huur niet 

kunt betalen. Een betalingsregeling is vaak mogelijk. 

De 1e betalingsregeling is  gratis.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of heb je problemen om de 

huur te betalen? Neem contact op met Azra of Rolf Pieter. 

Samen overleggen we dan wat de mogelijkheden zijn. 

U bereikt ons via info@eigenbouw.nl of 0570-614540.

Huurtoeslag & sociaal incasso
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Bewoners aan het woord

Vier bewoners die 50 jaar of langer wonen in de Rembrandtflat. Dat vinden wij 
bijzonder. Genieten aan de IJssel, woongenot in de flat en mooie verhalen.

Wonen aan de IJssel

Mevrouw Witteveen
“50 jaar huren bij Eigen Bouw, dat 

klinkt wel zeg. Ik wist wel dat het al 

lang was, maar 50 jaar had ik nog niet 

verwacht. Ik ben geboren en getogen 

‘Deventerse’ en heb altijd aan de IJssel gewoond. Heerlijk. 

Je kijkt niet de hele dag naar buiten, maar als je het doet is 

het altijd een fijn uitzicht. Ik heb lang op de 1e verdieping 

gewoond. Daar genoot ik van de mensen. Je zat direct bij 

de straat. Nu woon ik veel hoger en kan ik meer genieten 

van het uitzicht. Leuke anekdote: toen ik verhuisde naar 

boven kwam mijn hulp en die had hoogtevrees, dat wist 

ik niet. Ik wees mijn appartement aan, maar ze durfde niet 

met mij mee naar boven. Ze vond het echt té eng.”

Mevrouw Schoemaker
“Met mijn 98 jaar ben ik één van 

de oudste bewoonsters van de 

Rembrandtflat. Toen wij vanuit 

Diepenveen naar Deventer 

verhuisden, wilde ik heel graag aan de IJssel wonen, en 

dat is gelukt. Dat vind ik nog steeds erg fijn. Ik kijk graag 

naar buiten. Ik zie de mensen, die allemaal met hun 

eigen verhaal langs de IJssel komen. Buren die buiten 

lopen weten mij precies te zitten. In het hoekje van de 

woonkamer op mijn fijne stoel. Of ik kijk naar buiten, of ik 

zit heerlijk te lezen. Er zijn ook zoveel prachtige boeken. 

Ook bridge ik nog elke week. Daar geniet ik erg van. 

Toen ik onlangs gevallen was, was ik zo verrast 

dat ik zo veel bezoek kreeg, ook van mijn 

bridgeclub. Dat was heel bijzonder.”

Mevrouw Hunink
“Uitkijken op de IJssel is elke dag 

genieten. Van strak blauwe luchten, 

mooie zonsondergangen tot 

donkergrijze wolken met onweer. 

Gelukkig hebben we een goede bliksemafleider. Als het 

helder weer is kunnen we Apeldoorn zien liggen. En het 

vuurwerk met oud en nieuw is een ware traktatie. 

We zien het vuurwerk van Twello, Terwolde, Welsum 

en Apeldoorn. Het is erg fijn wonen in de Rembrandtflat, 

ik heb veel contact met buren. Achttien jaar ben ik actief 

geweest in de bewonerscommissie.  Wat hebben we een 

leuke uitjes beleefd!”

Meneer Zeeman
“Wat is er in 50 jaar veel veranderd. 

Toen ik hier halverwege het 

jaar kwam kon ik uit een aantal 

appartementen kiezen. Ik heb een 

goede keuze gemaakt! Ik heb hier vele jaren samen met 

mijn broer gewoond. Als enige heb ik een appartement 

met een terras over de lengte van de woning, wat een 

cadeau. We hebben daar veel plezier aan beleefd. Op 

de begane grond werden 50 jaar geleden zelfs twee 

appartementen verhuurd aan een gezin. Ze pasten niet 

meer in één woning, dus huurden er een tweede bij. 

Dat kon toen nog gewoon. En nog een leuk verhaal: 

we hadden, toen de oude ijsbaan nog open was, veel 

jongeren die op de bus moesten wachten. Die kwamen 

dan vaak binnen om in het trappenhuis te wachten. Soms 

stond de lift  dan vol met kreten als: I love Melanie, of I love 

Stephanie. We besloten om de lift  aan te pakken en deze 

zelf opnieuw te schilderen. Maar de lift  stond uiteraard 

niet stil, wat een lol hebben we toen gehad.”

50jaar huurder
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Klankbordgroep

Wat is prettig wonen? En hoe kunnen we dat samen 
bereiken? Wij denken graag samen met bewoners 
hierover na, in een zogeheten klankbordgroep.  
Deze gesprekken geven ons een goed inzicht. 

Voor de renovatie aan de Rembrandtkade startten we 

in 2018 een klankbordgroep. Bijna twintig bewoners die 

met ons meedenken over alles wat met de renovatie 

te maken heeft: van communicatie tot indeling van de 

appartementen. Een actieve, betrokken groep met hart 

voor de omgeving en hun woning. Wij zijn ontzettend blij 

dat we met deze enthousiaste groep kunnen sparren!

In de Rembrandtflat is het tijd voor een nieuwe 

intercom. Samen met een aantal bewoners namen we 

de mogelijkheden door en oefenden we met de nieuwe 

toestellen. Ze hadden veel goede tips voor ons en 

daarmee zijn wij aan het werk gegaan. De verwachting is 

dat dit voorjaar de nieuwe intercom geïnstalleerd wordt. 

Samenwerken aan fijn wonen

Ook hebben we dit jaar een klankbordgroep die ons 

adviseert over de huurverhoging. Wij hebben deze 

groep actieve huurders in een avondsessie laten zien 

hoe deze berekening in zijn werk gaat. Het was een 

inspirerende avond. De week erop is de groep opnieuw 

samengekomen om de ontwikkelingen voor dit jaar 

te bespreken. Nu gaat de klankbordgroep een advies 

samenstellen voor Eigen Bouw.

Bewoners van de Rembrandtflat overleggen met 
Eigen Bouw over de nieuwe intercominstallatie’ 



Puzzelwinnaars

mevrouw Linthorst mevrouw Tool mevrouw Lunenborg

De oplossing van de puzzel van oktober 2018 was ‘nieuwbouw’ en we feliciteren de prijswinnaars.
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Puzzel & Puzzelwinnaars

Heb je de puzzel opgelost? Je kunt de oplossing vóór vrijdag 17 mei 2019 e-mailen naar info@eigenbouw.nl.

Wie weet sta jij de volgende keer bij de puzzelwinnaars. Onder de goede inzenders worden drie bossen 

bloemen verloot.

Puzzeltijd!

 

AANMELDEN
ADEMTOCHT
BACIL
BEGIN
BONT
BORSSELE
BRUIDEGOM
DIEVEN
EGOISTISCH
ENTREE
GEEUW
GELD
GREEN
HANS
HOOI
INSTINCT
INTERNIST
KRANT
LADE
LAVET
LEGO
LIEFDESAVONTUUR

LONT
MEDAILLE
NAAD
NIER
OESTER
OOGGETUIGE
OOST
PAND
POTENTIE
RENET
SAGO
SAHEL
SCHOP
STAD
STANDAARDISEREN
TAAN
TEWEEGBRENGEN
TIENDUIZEND
TIJGEN
TUNIS
UITSPELEN
VOLT

I N T E R N I S T T T U N I S
U I T S P E L E N H W V I E C
E I O O H D N L O C R U G N H
R D D P C L B E B O E L E G O
U D A T S E R S T T I G B E P
T N O L I M U S N M N E G T G
D E P U T N I R A E B A C I L
D Z O R S A D O R D E N A A D
L I T Z I A E B K A I R A T O
E U E M O O G G E T U I G E E
G D N V G E O O S T T L O V S
E N T R E E M N L E H A S A T
E E I W N N I M E D A I L L E
L I E F D E S A V O N T U U R
S T A N D A A R D I S E R E B
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Is je e-mail al bij ons bekend?
We versturen steeds meer post 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. 

(0570) 61 45 40

Praktische zaken

Contact
info@eigenbouw.nl

maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur maandag t/m vrijdag 08:30-12:00 uur of kijk op eigenbouw.nl
Pieter Bothstraat 112

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 serviceloket aan de Pieter Bothstraat in 

Deventer. Ons loket zit op de hoek van het wooncomplex 

De Uiterwaerde. Het serviceloket is van maandag tot 

en met vrijdag geopend van 8.30u – 12.00u.

De zomer komt eraan!
tips om inbraken te voorkomen
De zomer. Een heerlijke tijd, waar velen van ons alweer 

naar uitkijken. Het is bij uitstek dé vakantieperiode. 

Veel mensen gaan op vakantie of dagjes weg. Dit is ook 

vaak dé tijd waarin inbrekers kunnen toeslaan, omdat 

veel bewoners niet thuis zijn.

Wat kun je zelf doen?
Je kunt zelf veel doen om inbraak of insluiping te 

voorkomen. Vertel je buren over je vakantieplannen. 

Zij kunnen op je woning letten. Door bijvoorbeeld de post 

op te ruimen, de planten water te geven, de gordijnen  

’s avonds dicht te doen, of bijvoorbeeld een 

 lampje aan te doen. Kleine oplossingen waardoor  

het lijkt of je gewoon thuis bent. 

Blijf je thuis? Let dan ook goed op. Ramen en deuren 

staan vaak open met het mooie weer. Een insluiper kan 

dan ook zonder in te breken in je woning binnen komen. 

Tip: laat geen kostbare spullen in het zicht liggen.

Alvast een hele fijne zomer!


