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U gaat op vakantie
en neemt mee…
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Bijzondere woningtoewijzing

Standpunt

Een kraak
zetten

Tegenwoordig moet je als directeur van een woningcorporatie meer
verstand hebben van bankzaken dan van woningen of van mensen. En
een aantal collega-directeuren is zelfs zover gegaan dat ze dachten zélf
voor bankdirecteur te kunnen spelen. Dat is goed fout gegaan. Met als
gevolg dat ook wij ervoor moeten boeten. Alle corporaties moeten
meebetalen aan het overeind helpen van bijvoorbeeld Vestia.
Lenen om te investeren
Een paar jaar geleden was het voor ons als corporatie eenvoudig om geld
te lenen. Daarmee konden we investeren in renovatie en nieuwbouw. Als
corporaties stonden we garant voor elkaar en tezamen vormden we een
waarborgfonds. We leenden eenvoudig en tegen scherpe rentes, zeker 1%
lager dan de rente die kopers voor hun hypotheek betalen. En dat komt ten
goede aan de huurprijs. Mooi geregeld, toch? Tijden veranderen.
Bankencrisis
Doordat banken de afgelopen jaren niet gewoon netjes op ons spaargeld
hebben gelet, maar zijn gaan speculeren met allerlei duistere producten is er
een bankencrisis ontstaan. Dat heeft ons als gemeenschap veel geld gekost:
de belastingbetaler heeft diep in de buidel moeten tasten. Vervolgens zijn
de banken alleen nog maar bezig om de reserves weer op peil te brengen.
Dat betekent geen hypotheken voor starters op de woningmarkt, geen
leningen aan startende bedrijven en geen leningen aan woningcorporaties.
Derivaten
Op dit moment is het voor woningcorporaties moeilijk om geld te lenen
bij de gewone banken. ‘Liever niet’ is steevast het antwoord op de vraag of
we geld kunnen lenen voor onze projecten. Ook omdat sommige van onze
collega’s, vaak op advies van diezelfde banken, zijn gaan werken met derivaten: producten om renterisico’s op te vangen. Die werken vooral als de rente
stijgt, maar niet als de rente daalt. En daarmee doet zich een raar fenomeen
voor: de rente is te laag om geld te kunnen lenen.

Reageren?
Mail dan t.a.v. Adri van Grinsven naar:
info@standvastwonen.nl
Of stuur een reactie naar:
Standvast Wonen
T.a.v. Adri van Grinsven
Postbus 389
6500 AJ Nijmegen

Kraakverbod?
Wij zijn een eenvoudige woningcorporatie die niet werkt met derivaten.
We hebben wel de ambitie om veel woningen te renoveren of te vervangen
door nieuwbouw. De tijd om dat te doen is eigenlijk zeer gunstig: de
prijzen van de aannemers zijn laag en de rente is ook laag. Dus investeren
zou je zeggen.
Maar ja, hoe komen we aan het geld? Misschien moeten we onorthodox
een kraak zetten bij een bank. Het kraakverbod geldt namelijk volgens mij
alleen voor woningen en niet voor banken…
Adri van Grinsven
Directeur-bestuurder Standvast Wonen
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“We willen ook de komende generaties een goed leefmilieu bieden”

Bouwen volgens Cradle
Veel maisonnettes in de Malvert krijgen in
de toekomst een facelift. Een deel van de
huidige bouw wordt gesloopt, een ander deel
gerenoveerd. Binnen het nieuwe plan onderzoekt
Standvast Wonen of er 24 duurzame appartementen
voor starters gerealiseerd kunnen worden volgens
het Cradle to Cradle principe. Op dit moment
werken twee stagiaires bouwkunde van de HAN dit
uit. Stichting Lenteveld begeleidt ze vakinhoudelijk.

Vorig najaar ontwierpen vijf studenten van
het ROC en de HAN een realistische ‘droom
woning’. In februari van dit jaar kregen
Evan Boute en Byran de Bruin de mogelijkheid
om met hun afstudeerproject hier invulling aan
te geven. Ze studeren bouwkunde aan de HAN
met als afstudeerrichting bouwtechniek.
Via Stichting Lenteveld kwamen ze bij
Standvast Wonen terecht. “Wij koppelen het
onderwijs, de overheid en bedrijven aan elkaar
in bouwprojecten met een duurzaam karakter”,
aldus bedrijfskundige Koen Vrielink. Hij is
samen met architect Pepijn Sluiter intitiatief
nemer van de stichting. Ze begeleiden met passie en verstand van zaken de twee studenten.
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Afval is voedsel
Het gaat bij Cradle to Cradle om het principe
‘afval is voedsel’. Pepijn: “Daarmee bedoelen we
dat alle gebruikte materialen uiteindelijk weer
ingezet moeten kunnen worden in een ander,
hoogwaardiger product. Denk aan autobanden
die verwerkt worden tot schoenen.” Dit her
gebruik heet ook wel upcycling. Afval bestaat
dan dus niet meer.
In de Cradle to Cradle keten worden alleen
nog producten ontworpen en geproduceerd
die aan het eind van de levensloop weer als
grondstof dienen voor nieuwe producten. Zo
ontstaat er een technische kringloop waar geen
grondstoffen verloren gaan. Daarnaast heb je
een biologische kringloop waarbij producten
aan het eind van de levensloop weer in de
natuur kunnen worden opgenomen zonder
het milieu te vergiftigen. Koen: “Zo kunnen
we nu in onze eigen behoeften voorzien, en
tegelijkertijd de toekomstige generaties meer
mogelijkheden geven.”
Bouwtechnische zoektocht
Een hele klus voor de stagiaires om zowel dit
principe als de wensen van de droomwoning
in de bouw te verwerken. Byran: “Eerst hebben
we onderzocht in hoeverre we het sloopmateriaal van de maisonnettes in Malvert kunnen
hergebruiken. Helaas hadden de aanwezige
materialen een te laag kwaliteitsniveau om
te hergebruiken. Het wordt nu slopen met
behoud van casco.”

keuken zo te plaatsen dat er meerdere
opstelmogelijkheden voor de keuken zijn.”
Rekening houden met
toekomstige generaties
Yvonne Ponsen, projectconsulent herstructurering van Standvast Wonen, is blij met deze
samenwerking. “Als wooncorporatie willen
we niet alleen nu een goed leefmilieu, maar
werken we ook aan continuïteit. Ook voor de
komende generaties willen we goed bouwen.
Op deze manier kunnen we daar wellicht een
bijdrage aan leveren. Met de expertise van
Stichting Lenteveld krijgen we een perfecte
duurzame invulling van dit ontwerp.”
Zelf is Yvonne vooral actief in de contacten
met de HAN en in de procesbegeleiding van de
jongens. “Stage lopen gaat immers ook over het
leren functioneren binnen een bedrijf.”

‘Ook voor
de komende
generaties
willen we goed
bouwen en op
deze manier
kunnen we
daar wellicht
een bijdrage
aan leveren.’

Brug tussen theorie en praktijk
Evan en Byran zijn erg blij met deze stageplek.
Byran: “Op school wordt de bedrijfssituatie zo
veel mogelijk nagebootst door projectmatig te
werken zoals het in het bedrijfsleven ook zou
gaan. Alleen merk je dat deze situatie in het
echt toch iets anders is. Nu krijgen we een half
jaar voor het hele project dat wij zelf hebben
opgestart en moeten uitzoeken en dat is zo
totaal anders dan op school.” Gelukkig hebben
ze goede begeleiders aan Pepijn en Koen. Evan:
“Zij wijzen ons de weg en laten ons door de
bomen het bos weer zien.”

to Cradle principe
En dan is er nog de bouwtechnische invulling.
Evan: “Met het oog op toekomstig hergebruik
passen we alleen bouwmaterialen toe zonder
giftige stoffen. Het juiste materiaal bij elkaar
zoeken is behoorlijk tijdrovend. Ook onderzoeken we hoe de woningen zelf hun energie kunnen opwekken. Denk hierbij aan het gebruik
van zonnepanelen en zonneboilers.”
Verder bekijken ze hoe ze flexibiliteit in de
inrichting kunnen inbouwen. “Het worden
ruimtes met veel glas en licht, inclusief een
overdekte buitenruimte. Door de ruimtes
zo ruim mogelijk op te zetten is er een grote
inrichtingsflexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is
om alle aansluit- en afvoerpunten van de

Beide begeleiders zijn tevreden met de
ontwikkelingen. “Na een langzame start zit
de vaart er nu goed in. Eind augustus zijn
ze klaar,” aldus Koen, “maar pas in 2013 zal
gestart worden met de sloop.”
Ooit dacht Pepijn zelf tijdens zijn afstudeeropdracht: ‘Waarom doet niemand hier iets
mee? Hierin zitten zoveel uren werk!’ Pepijn:
“En daarom vind ik het geweldig dat we nu
die brug tussen de theorie en de praktijk kunnen slaan. Jongeren helpen met een zinvolle
werk- of stageplek en tegelijkertijd de wereld
een stukje duurzamer maken. Met dank
aan Standvast Wonen.”

Links:
Evan Boute, Byran de Bruin,
Pepijn Sluiter, Koen Vrielink
en Yvonne Ponsen in gesprek.

Huurverhoging

Huurverhoging:

één procent, vijf procent of…?
Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij een huurprijs van meer dan
€ 664,66 (geliberaliseerde huur). Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren
maximaal omhoog mogen. Van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 geldt een maximale huurverhoging van
2,3%. Dat is gelijk aan de inflatie (prijsstijging). Maar de regering wil dat huurders met een bruto
(gezamenlijk) inkomen van meer dan € 33.000 vanaf 1 juli 2013 een extra huurverhoging krijgen.
Waarom en wat is de stand van zaken van de maatregelen rondom de huurverhoging?

Voorstel 1% extra huurverhoging
• Voor huishoudens met een
(gezamenlijk) bruto inkomen
tussen € 33.000 en € 43.000
• 1% extra huurverhoging
boven inflatie
• De Raad van State moet het
voorstel goedkeuren
• Daarna indiening bij de
Tweede Kamer
Voorstel 5% extra huurverhoging
• Voor huishoudens met een
(gezamenlijk) bruto inkomen
van meer dan € 43.000
• 1 tot 5% extra huurverhoging
bovenop de toegestane 2,3%
• De huur voor deze huishoudens
kan dus met 7,3% stijgen
• De Tweede Kamer heeft al ingestemd
• De Eerste Kamer moet het plan
nog goedkeuren

Wanneer worden de huren
extra verhoogd?
Het is de bedoeling dat beide maat
regelen per 1 juli 2013 ingaan. Maar
het is niet zeker of beide wetsvoorstellen ook echt worden ingevoerd. De
Eerste Kamer was over de 5%-maat
regel al erg kritisch en heeft het besluit
over het wetsvoorstel uitgesteld. Met
name GroenLinks vroeg zich af of de
privacybescherming van huurders voldoende werd beschermd. Daarvoor zijn
bij de 1% extra huurverhoging inmiddels maatregelen genomen. Onder die
nieuwe, scherpere randvoorwaarden wil
GroenLinks wel instemmen. De minister werkt dit nu eerst uit.

Corporaties betalen hoge
kosten en moeten bezuinigen
De maatregelen kunnen zorgen voor
doorstroming. Huurders die een hoger
inkomen hebben gaan straks meer
betalen voor hun huurwoning. Mogelijk
kiezen ze er dan voor een andere huurwoning te zoeken of een woning te
kopen. Maar de huurverhogingen moeten voor woningcorporaties ook extra
inkomsten opleveren. Die zijn nodig om
in de toekomst te kunnen blijven investeren in woningen en wijken. Maar dat
wordt steeds lastiger. Vooral doordat
corporaties moeten meebetalen aan de
huurtoeslag. Ook mochten ze de afgelopen jaren de huur niet meer verhogen
dan de inflatie. Steeds meer projectontwikkelaars en aannemers doen niet
meer mee aan bouwprojecten of stoppen tussentijds, woningen zijn lastig te
verkopen en geld lenen bij banken is in
deze tijd heel moeilijk.

WONEN 4.0: plan voor een gezonde woningmarkt
De maatregelen voor de huurverhoging zijn een eerste stap. Maar de organisaties Aedes (vereniging van woningcorporaties),
de Nederlandse Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de makelaarsorganisaties NVM, willen liever een compleet plan
voor een gezonde woningmarkt: WONEN 4.0. Het doel is om mensen meer keuze te bieden in het wonen en de woningmarkt
efficiënter te laten functioneren. In het plan is bijvoorbeeld aandacht voor betaalbare woningen, huurders én kopers, meer
balans tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning, meer kansen voor starters, meer doorstroming zodat meer huur
woningen beschikbaar komen. Na de Tweede Kamerverkiezingen in september gaat de politiek zich buigen over het plan.
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging voor de ontwikkelingen rondom de huur
verhogingen. Op www.wblog-woonakkoord.nl vindt u meer informatie over WONEN 4.0.
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‘Kijk hoe ik woon’

Ultieme
zomergevoel
‘Jan, kom eens kijken hoe mooi!’ Elke morgen verwondert Ria Kuipers zich weer over de
schoonheid van haar rozen. Nog voor het ontbijt gaat ze naar buiten om haar weelderige
bloementuin te bekijken. Ze heeft het gevoel midden in een fleurig boeket bloemen te
wonen. En lekker ruiken dat het er doet!

H

aar moeder was vroeger ook altijd
in de tuin te vinden. “Als kind al
plukte ik dan een roos en deed
hem in mijn haar. Ook knipte ik altijd
rozenpatronen uit en kijk, ik heb nu ook
theeservies met een rozenprint. Ja ik ben
echt gek op rozen!” Momenteel heeft ze
ruim 50 verschillende soorten in haar tuin
in Ewijk, waarbij de Engelse roos haar
favoriet is.

‘Op een zwoele
zomeravond
buiten eten met
een wijntje, wat
gasten, mane
schijn én heerlijke
rozengeur, is voor
ons het toppunt
van gezelligheid.’

In de lente flink aanpakken
Voordat alles zo mooi in bloei staat, heeft ze
al veel werk verricht. “In het voorjaar ruimen we eerst de winterresten op en maken
we de aarde los. Daarna leggen we voor de
besproeiing de tuinslang op de bodem en
geven we de planten mest, wortel- en bladversterkende middelen.” Het is even aanpakken, maar als de eerste knoppen open
gaan wordt Ria weer heel blij. “Natuurlijk
vul ik de tuin regelmatig aan. Ik ga naar
tuinmarkten en naar kwekers. Of laat me
inspireren door boeken en door een vriendin. Je moet namelijk wel weten wat je wilt.”
Ze kent ze inderdaad allemaal bij naam.
Duidelijke criteria
De kunst is om tot de juiste combinaties te
komen. “Ik let op kleuren maar ook op het
soort bladeren. De andere bloemen moeten

uiteraard passen bij de rozen.” En ook
daarvoor heeft ze duidelijke criteria. “Het
moeten doorbloeiende rozen zijn, het liefst
zelfschonend. Zodat ze ook echt open gaan.
En natuurlijk moeten ze lekker geuren!”
In de zomer en de herfst is het dan
vervolgens alleen nog maar bijhouden.
Opbinden als ze te hard groeien en elke
dag de vieze bloemen eruit halen. “En veel
prachtige boeketten maken natuurlijk, voor
thuis en om uit te delen.”
Bloemen als leidraad
Voor Ria beperken de bloemenactiviteiten
zich niet tot tuinieren. Haar man Jan: “Als
je Ria zegt, zeg je bloemen. Het is een
echte leidraad in haar leven.” Zo plukt ze
graag bloemen langs de wegkant om er de
mooiste gedroogde bloemenkransen van te
maken. Ria: “Maar ik mag ook graag schilderen. De motieven? Mijn inspiratie vind ik
in de tuin. Bloemen zijn prachtig decoratief.”
Maar uiteindelijk gaat het haar om het
genieten. “We zitten veel en graag in de
tuin. Op een zwoele zomeravond buiten
eten met een wijntje, wat gasten, mane
schijn én heerlijke rozengeur, is voor ons
het toppunt van gezelligheid. Dat geeft ons
het ultieme zomergevoel.”

Onder de loep

Beschermd oud
Naar de toekomst toe zal het aantal zorginstellingen afnemen en wordt de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) afgebouwd. Ouderen willen daarnaast liever
in hun wijk blijven wonen. Dat vraagt om andere voorzieningen en een nieuwe aanpak.
Samen met de ZZG zorggroep gaat Standvast Wonen nu aan de slag in Malvert. Het
wordt een nieuwe kleinschalige beschermde woonvorm voor ouderen met een zorgvraag.
“De mens komt weer centraal te staan”, aldus
Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar namens
de ZZG. “En alle betrokken partijen zoals familie, ZZG, wijkzorg, woningcorporatie etcetera
zullen meer en anders gaan samenwerken.” Zelf
heeft ze jaren in verpleeghuizen gewerkt en
los van de noodzaak tot veranderen, gelooft ze
ook meer in deze aanpak. “Het is een kans om
vanuit de mensen en hun diversiteit te gaan
handelen, in plaats vanuit een systeem. Je moet
ouderen niet lastig vallen met het verhaal achter de schermen, waarom iets niet kan, je moet
gewoon samen zorgen dat het geregeld wordt.
Dat vergt wel een ander uitgangspunt.”
Boven en rechts:
Jochem Veldhuis,
Projectmanager bij
Standvast Wonen
en Anneke Nijhoff,
conceptontwikkelaar
namens de ZZG.

Ontstaansgeschiedenis
Ooit zijn de tehuizen ontstaan omwille van de
doorstroom. Anneke: “Er was een doorstroom
nodig in de ziekenhuizen. Voor (oudere) mensen die langere tijd zorg nodig hadden, werden
daarom de verpleeghuizen opgericht. En met
65 jaar kon je in de jaren zeventig al naar een
bejaardenhuis want dat had als voordeel dat

er daardoor weer een woning vrijkwam.” Deze
huisvesting had niets met een behoefte van
mensen te maken maar werd ontwikkeld vanuit
de woningnood. Zorginstellingen dienden dus
in de eerste plaatst om vastgelopen systemen
op te lossen.
Vooruitkijkend naar de toekomst
De prognose is dat er meer mensen met
dementie komen, meer ouderen van 75+ en
meer alleenstaanden. Door de veranderende
zorgfinanciering en het zogenaamde scheiden
van wonen en zorg neemt het aantal verpleeghuizen af. Verzorgingshuizen verdwijnen op
den duur omdat de AWBZ wordt afgebouwd.
“Dat betekent dat mensen meer zelf moeten
regelen én betalen. In de nabije toekomst krijgen mensen wel de zorg maar niet het wonen
vergoed”, aldus Anneke.
Ook willen mensen liever in hun eigen
wijk blijven, wat natuurlijk gunstig is voor
de benodigde ondersteuning. “Daar hebben
ze immers vaak een persoonlijk netwerk van
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‘Voor mensen met dementie is het fijn omringd
te worden door de vertrouwde dagelijkse dingen.’
mantelzorgers waar ze op kunnen terugvallen.
Want het positieve is dat er ook een grotere
groep vitale ouderen zal zijn, die zich nog
kunnen inzetten voor de medemens.”
Keten van samenwerking
Dat is ook de insteek van Standvast Wonen.
Projectmanager Jochem Veldhuis: “Met dit
project willen we zo’n beschermde woonvorm realiseren in Malvert. Juist om die groep
kwetsbare ouderen in hun eigen wijk te laten
blijven. Volgend jaar beginnen we met de

Dat kunnen we dan prima in de buurtkamer
organiseren. Je ondersteunt iemand in de rol
waarin hij/zij zich thuis voelt en iedereen in de
buurt geniet van het resultaat. En zo kun je ook
tal van andere sociale of culturele buurtactiviteiten organiseren. Of tijdelijk onderdak bieden
als het thuis even niet gaat.”
Van alles te beleven
Een nieuwe manier van wonen en zorg dus,
dicht aansluitend op het buurtleven van voorheen. “Omdat het voor mensen met dementie

worden in eigen wijk
bouw. Wij zullen de appartementen, met
de bijbehorende ontmoetingsruimten in
de vorm van buurtkamers, rechtstreeks aan
henzelf verhuren, maar we werken ook samen
met de ZZG. Zij weten bijvoorbeeld wie een
intensieve zorgvraag heeft en dragen de huurders voor. Verder huurt de ZZG bij ons de
ruimtes die nodig zijn voor de zorgorganisatie
en regelt deskundige 24-uurs zorg.”
Maar ook in het voortraject krijgt de wooncorporatie een belangrijke rol. Jochem:“Onze
buurtbeheerders bijvoorbeeld zien het vaak
als eerste als iemand in de problemen raakt.
Omdat hij of zij bijvoorbeeld in korte tijd
6x zijn sleutelbos kwijt is of het huis laat
vervuilen. Standvast Wonen wil vanuit haar
eigen rol waarde toevoegen aan die keten
van zorgpartijen.”
Meerwaarde voor de wijk
Anneke: “Voor dit concept moeten we als
professionele partijen domeinoverstijgend
samenwerken. Woningcorporaties zijn daarin
zeker een belangrijke partner. Onze rol wordt
meer een verbindende en ondersteunende om
de zelfstandigheid zolang als mogelijk is te
behouden. Tot nu toe namen we snel mensen
dingen uit handen. Eigenlijk willen we meer een
soort lokale vraag en aanbod gaan matchen.”
Daarom zijn ook ‘buurtkamers’ in de bouw
opgenomen. “Sommige ouderen koken bijvoorbeeld niet graag voor zichzelf, maar vinden
het wel leuk om voor meer mensen te koken.

belangrijk is dat ze genoeg prikkels krijgen,
hebben we gekozen voor wonen aan een
overdekt pleintje. Men kijkt er vanuit het eigen
appartement op uit en er is van alles te zien en
te beleven. Met bijvoorbeeld een volière, een
leestafel, zithoekjes en een buurtkamer met
een kookeiland en eettafel. We streven ernaar
dat er ook jongeren over de vloer komen, bijvoorbeeld leerlingen van de groenschool die de
tuin mee onderhouden. Want als je geheugen
je in de steek laat, is het fijn omringd te worden
door de dynamiek van de vertrouwde dagelijkse dingen ”, aldus Anneke.
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nieuws
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Woonwinkels vanaf
		 1 september gesloten
Standvast Wonen wil vaker ín de
wijken werken en meer naar haar
klanten toe gaan. Dat past ook bij
deze tijd waarin mensen vaak zelf
actie ondernemen om informatie
te krijgen en zaken te regelen.
We richten onze dienstverlening
daarom anders in en we sluiten
onze woonwinkels per 1 september
2012. Onlangs hebben we alle
huurders van Standvast Wonen
hierover een informatiekaart
gestuurd. Daarop staan ook
de gewijzigde openingstijden in
de zomermaanden.

Minder klanten naar de woonwinkel
Veel vragen van klanten beantwoorden
we nu al telefonisch of per e-mail. Een
groot aantal zaken is zodanig geregeld dat
een bezoek aan de woonwinkel niet meer
nodig is. Daardoor komen steeds minder
klanten langs. Denk bijvoorbeeld aan het
betalen van de huur, het ondertekenen van
een huurcontract in de nieuwe woning,
het doen van een reparatieverzoek en het
reageren op een woning van Entree via
hun website. Uiteraard blijven wij aandacht
houden voor de kwetsbare klanten. De
medewerkers in de wijkteams en aan de
telefoon weten wie ze zijn en hoe we deze
klanten kunnen helpen.

Sfeervolle start bouw
ônder onnes
Zaterdag 2 juni gaf wethouder Hannie Kunst het officiële startsein
voor de nieuwbouw ônder onnes. Standvast Wonen ontwikkelt
242 koop- en huurwoningen op de voormalige ROC-locatie aan
de Kamerlingh Onnesstraat/Hatertseweg in Nijmegen.
De 100 belangstellenden konden de nieuwbouw in 3D beleven, zich laten infor
meren over de kortingsmogelijkheden met Slimmer Kopen® en ideeën opdoen
voor de inrichting van woningen en tuinen.
Voor het eerst in Nijmegen konden belangstellenden op ontdekking door een
buurt die nog gebouwd moet worden. Ook hadden ze de mogelijkheid op de
bouwplaats (hoek Heiweg/Nieuwe Mollenhutseweg) een woning in ware grootte
te bekijken.
Bekijk de 3D impressies op www.onderonnes.nl/3d

Op bezoek bij huurders thuis of
in de buurt
De komende maanden, maar vooral ná
1 september, spreken we in overleg met
u als huurder graag bij u thuis af of we
ontmoeten elkaar op een locatie in de
buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
gesprekken over overlast, huurachter
stand, woningonderhoud in de buurt en
plannen voor de wijk. U kunt uiteraard
ná 1 september nog steeds met uw
vragen via e-mail, website en telefoon
bij ons terecht.

en
Wij wensen u oennige zomer!
fijne en z

Openingstijden
woonwinkels in
juli en augustus
Met de vakanties in zicht komen
minder mensen naar de woonwinkels.
De openingstijden zijn daarom gewijzigd:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 12.30 uur. Telefonisch zijn we op deze
dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

woonpunt 11

Kunst
Woning zoeken

Woning nodig? Zoek anders!
Helaas is het snel vinden van een huurwoning lastig.
Mensen verhuizen in deze tijd niet gauw. Daardoor komen
er weinig huurwoningen beschikbaar. Vanaf 1 januari
2013 verandert een deel van de woningtoewijzingsregels
die bijvoorbeeld starters meer kansen bieden en zorgen
voor meer doorstroming. Maar voor wie wat meer
kan en wil betalen voor een huurwoning, zijn er nu al
alternatieven. En kopen met korting of een voorschot
op de hypotheekrente is ook mogelijk.

Entree

Slimmer Kopen®

Op de website van Entree worden bij
‘Direct te huur’ woningen aangeboden
met een wat hogere huurprijs. Kijk daar
voor op de homepagina van Entree:
www.entree.nu

Een Slimmer Kopen®woning
is een woning die u koopt van
Standvast Wonen. Voorwaarde is dat
u niet ouder bent dan 35 jaar en vol
doende inkomen heeft. Wij investeren
samen met u in de woning en geven u
tot 25% korting op de marktwaarde. U
bent volledig eigenaar van de woning,
met alle voordelen vandien. Denk aan
aftrek van hypotheekrente en vermogens
opbouw. Natuurlijk heeft u alle vrijheid
om de woning aan te passen. Als tegen
prestatie voor de korting biedt u de
woning bij verkoop aan Standvast Wonen
aan en deelt u met Standvast Wonen de
waardevermeerdering (of waardevermin
dering) van de woning. Als u wilt weten
welke woningen Standvast Wonen ver
koopt met Slimmer Kopen® neemt u dan
contact op met een van de makelaars:

Nieuwbouwwoningen
van Standvast Wonen
Op een aantal plekken in de gemeen
tes Nijmegen en Beuningen blijft
Standvast Wonen ondanks de moei
lijke tijd bouwen aan nieuwe wonin
gen, diverse types, huur en koop, van
betaalbaar tot duur. Koopwoningen
bieden we aan met Slimmer Kopen®
of de Starters Renteregeling. Maar ook
bestaande huurwoningen worden
verkocht via Slimmer Kopen®.
Op onze website
www.standvastwonen.nl staan
de projecten bij het kopje ‘Projecten’.
Kijkt u ook eens op de volgende websites
voor huur- en/of koopwoningen:
ônder onnes – Nijmegen
www.onderonnes.nl

Hans Janssen Garantiemakelaars
www.garantiemakelaars.nl/
hansjanssen
Van der Krabben
www.krabben.nl

e huur’
‘Direct t
Starters
Renteregeling
Met de Starters Renteregeling kunt
u tot 20% meer lenen en heeft u tot
25% minder hypotheeklasten. De
Starters Renteregeling wordt aangeboden
door Social Finance, een samenwerkings
verband van Vereniging Eigen Huis en
een aantal woningcorporaties, waaronder
Standvast Wonen. Wij betalen via
Social Finance tien jaar lang 20% van de
maandelijkse hypotheekrente (dit noemen
we de voorschotten). U mag deze, onder
voorwaarden, overigens wel bijna hele
maal aftrekken van het belastbaar inko
men. Uw maandelijkse hypotheeklasten
zijn zo dus een stuk lager. Na dertig jaar,
of als u de woning gaat verkopen, betaalt
u de voorgeschoten hypotheekrente
terug. En dat hoeft alleen als uw huis in
waarde is gestegen.
Op www.startersrenteregeling.nl kunt
u berekenen wat de voordelen voor u
zijn. Momenteel biedt Standvast Wonen
op ônder onnes woningen aan met de
Starters Renteregeling.

Plein 1944 – Nijmegen
www.plein44.com

‘Maar voor wie wat meer kan en wil betalen voor
een huurwoning, zijn er nu al alternatieven.’

Solicitatie

Buren kiezen via speeddaten nieuwe bewoner

Bijzondere
woningtoewijzing
Het zal je maar gebeuren dat buren unaniem voor jou kiezen. Dat
overkwam Thomas Gräfnitz, toen Standvast Wonen een huurwoning aan
de Corduwenerstraat in Nijmegen-Oost op een bijzondere manier toewees.
Toekomstige huurders konden solliciteren en de buren vormden de
sollicitatiecommissie. We blikken samen terug.

V

Boven:
Vlnr: Letty van Leeuwen,
Thomas Gräfnitz, Rob en
Rieki Selbach.

orig najaar bestond Standvast Wonen
100 jaar. In dat kader werden drie
woningen op ludieke wijze aangeboden: via een loting, een veiling en een sollicitatie. Voor de sollicitatie vroeg Standvast Wonen
een buurtbewoner en de naaste buren van
de huurwoning, Rob en Rieki Selbach en
Letty van Leeuwen, in de sollicitatiecommissie plaats te nemen. Rieki: “Fantastisch dat we
samen mochten beslissen. Deze woningen zijn
namelijk enorm gehorig en we moesten ooit al
verhuizen door geluidsoverlast. Dat maken we
liever niet nog een keer mee.”
Spontaan dezelfde selectie
In het EntreeMagazine stond een oproep om
te solliciteren. Rob: “Uit de 150 inzendingen

kregen wij de vijftig brieven doorgestuurd die
aan de criteria voldeden. Daar kozen we zes
sollicitanten uit. Een andere buurvrouw in de
straat zat ook in de sollicitatiecommissie en alle
vier kwamen we, onafhankelijk van elkaar, tot
dezelfde selectie. Hoe vind je dat dan?!”
Ook Letty is blij dat ze mochten kiezen. “Op
zich ben ik heel makkelijk, maar onze huis
kamers grenzen aan elkaar en ik hou van
muziek. Verder heb ik vier katten. Het is wel
fijn om van te voren te kunnen checken of
iemand daarin mee kan gaan.”
Blij met de uitnodiging
Thomas zag eigenlijk bij toeval de oproep.
Met zijn 29 jaar was hij aan meer privacy toe.
“Ik woonde op dat moment met vier mede
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‘Terugblikkend vinden ze het een groot
voordeel om op voorhand te weten wat
ze aan elkaar hebben.’

bewoners bij een hospita in het Waterkwartier.
Impulsief heb ik op de uitnodiging in het
Entreemagazine gereageerd en was blij
verrast toen ik voor de sollicitatiegesprekken
werd uitgenodigd.”
Op dit moment volgt hij een eindstage voor
zijn studie psychologie en werkt vier dagen
per week in een psychiatrische instelling in
Venray. Daarnaast heeft hij ook nog een bijbaan als woonassistent in een verpleegtehuis in
Nijmegen. “Ik heb al weinig tijd om te zoeken.
En als starter is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Dit zag ik dus wel als
een buitenkans.”
Spannende speeddate avond
En toen kwam de speeddate avond met de
wederzijdse kennismaking. Rieki: “Standvast
Wonen had dat heel leuk aangepakt. De huurwoning was gezellig versierd met ballonnen en
in de kamer stonden statafels met wat hapjes
en drankjes.”
De zes kandidaten gingen van buur naar buur
en op elk van de speeddate plekken werden
de wederzijdse verwachtingen uitgewisseld.
Thomas: “Toen ik binnenkwam en de andere
kandidaten zag, dacht ik dat ik geen kans
maakte. Toch heb ik tijdens de ronde gewoon
wat over mezelf verteld. Ik vond het wel heel
spannend, maar al met al was het een leuke
avond. Rob bracht er met zijn grappen de sfeer
goed in. Ik kan soms nog niet geloven dat ze
mij gekozen hebben.”
Unanieme keuze
De bescheidenheid van Thomas viel meteen
op. Rieki: “Ik vond de meeste kandidaten
wel sympathiek, maar Thomas voldeed het
meest aan het profiel dat wij zochten. Een
rustige buur, die de intentie heeft hier langer
dan vijf jaar te wonen.” Natuurlijk is een
feestje op zijn tijd prima. Maar een voort
durende inloop van vrienden met kratjes
bier niet. Rob: “Echt hoor, als hij de licht

schakelaar omdraait, horen we het al.”
Wederom was de keuze van de sollicitatie
commissie unaniem. Letty: “Iemand komt
wel of niet bij je binnen; bij Thomas had ik
duidelijk een goed gevoel. En verder hebben
we wederzijds de verwachtingen uitgewisseld.
Ik heb er alle vertrouwen in.”
Wel positief, niet ideaal
Terugblikkend vinden ze het een groot
voordeel om op voorhand te weten wat ze
aan elkaar hebben. “En ik merk dat de drempel
nu laag is om langs te gaan”, aldus Thomas.
“Op de avond zelf voelde het daarentegen wel
ongemakkelijk. Bovendien loop je het risico dat
mensen alleen ‘hun eigen types’ uitkiezen, wat
de diversiteit in een woonwijk niet bevordert.”
Letty kan zich daar helemaal bij aansluiten.
“Ik weet niet of het ideaal is vanuit de wijk
als je dit op grote schaal toepast, maar als
buur ben ik zeer positief. Fijn toch dat we het
als buren goed met elkaar kunnen vinden?!”
Ook Rob is enthousiast. “Een mismatch kan
je veel leefplezier ontnemen. En een proeftijd kennen ze bij wonen niet… Een ideetje
voor de volgende spraakmakende actie van
Standvast Wonen misschien?”

‘Fijn toch dat
we het als
buren goed
met elkaar
kunnen
vinden?!’
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nieuws
punt
Fusie Standvast Wonen en Alphons Ariëns:
stand van zaken
In het vorige Woonpunt lieten wij u weten dat de corporaties
Standvast Wonen en Alphons Ariëns mogelijk gaan fuseren.
Vóór 1 juli wilden we alle benodigde informatie en akkoorden
hebben. Maar we zijn nog niet zover. Een aantal onderzoeken
loopt nog en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de corporatie
wereld. Het streven is nu om vóór 1 oktober samen ja of nee te
zeggen tegen de fusie. We houden u op de hoogte.

Feest, voetbal en barbecue in de Olden Tempel
Bewoners bedankt! Dat is wat de gemeente Beuningen en Standvast Wonen wilden zeggen met het feestje op
zaterdag 2 juni in de Olden Tempel. De afgelopen jaren is hard gewerkt in wijk en woningen. Om de bewoners
te bedanken voor hun begrip en medewerking tijdens de herstructurering is een feestje gegeven. De organisatie
lag in handen van de begeleidingsgroep en Stichting Perspectief.
De begeleidingsgroep bestaat uit een aantal bewoners en zet zich
al jaren in om van de Olden Tempel een prettige wijk te maken en
te houden, samen met de andere bewoners. De grote betrokken
heid van bewoners bij de Olden Tempel was ook te zien op het
feestje. Georganiseerde activiteiten wisselden af met spontane
acties. De bewoners konden zich vermaken met spellen zoals
rokvoetbal, levend tafelvoetbal, pannakooi en een springkussen,
begeleid door de scouting en de vrijwillige begeleiders.
Spontane acties
De kinderen werden extra verrast. In de loop van de dag kwamen
bewoners spontaan met snoep en drinken, een andere bewoner
ging spontaan schminken en weer iemand anders had een

zanger geregeld die de stemming er goed in bracht. De jongeren
bus zorgde voor de muziek van die dag. Ruim zestig mensen sloten
het feestje af met een barbecue, ook georganiseerd door een van
de bewoners. Rond 22.00 uur ging iedereen voldaan naar huis.
Op naar het volgende feestje!
Het feestje werd op het Ornament gevierd. Enthousiaste buurt
bewoners uit een andere straat hebben al laten weten dat zij
volgend jaar ook zo’n feestje willen! Maar dit jaar staat er ook
al een leuke activiteit op de agenda: in december organiseren
de begeleidingsgroep, Stichting Perspectief en de scouting
Beuningen een kerstmarkt die de gemeente Beuningen en
Standvast Wonen sponsoren.

Vakantie

U gaat op vakantie
en neemt mee…
…zwemspullen, fotocamera, een goed humeur e.d. Maar denk niet alleen na over
wat u allemaal meeneemt, zorg er ook voor dat u uw woning goed achterlaat! Door
de juiste maatregelen te nemen, kunt u de risico’s op inbraak, brand en wateroverlast
beperken. Zeker als u hier ruim van tevoren bij stilstaat.
Controleer hang- en sluitwerk
Controleer twee weken vóórdat u weggaat het
hang- en sluitwerk van ramen en deuren. Is er
iets kapot? Bel ons dan tijdens kantooruren op
telefoonnummer 024 382 01 00. Samen bekijken we of we een afspraak kunnen maken om
het eventuele kapotte hang- en sluitwerk tijdig
te repareren.
Sluit ramen en deuren goed af
Vergeet vooral niet het wc-raampje en de
ramen en deuren van de schuur of garage op
slot te doen. Laat daarbij geen sleutels aan de
binnenzijde van de sloten zitten.
Schakel elektrische apparaten uit
Het is verstandig om zoveel mogelijk
elektrische apparaten zoals televisie, computer,
muziekinstallatie etc. uit te schakelen; trek de
stekkers uit het stopcontact. Sowieso vanwege
het stroomverbruik, maar ook om kapotte
apparaten door blikseminslag en brand te
voorkomen. Als u voor langere tijd weggaat,
is het verstandig de hoofdwaterkraan af te
sluiten. Daarmee verkleint u de kans op
eventuele lekkages.

Geef uw woning een bewoonde indruk
Dat kan op een aantal manieren:
•B
 reng tijdschakelaars op lampen en/of op
de radio aan. Zo lijkt het net of er
iemand thuis is.
• Plak geen briefjes op de deur waarop te lezen
is dat u niet thuis bent en laat geen touwtjes
uit de brievenbus hangen.
• Sluit uw overgordijnen niet en haal geen
planten voor de ramen weg.
• Laat niet via uw antwoordapparaat of
social media (Twitter, Facebook, Hyves etc.)
weten dat u op vakantie bent!
• Vraag buren of kennissen om dagelijks een
oogje in het zeil te houden, de brievenbus te
legen en de post op een niet-zichtbare plaats
te leggen. Ook kunnen zij de gordijnen,
lamellen e.d. regelmatig open en dicht doen.
• Maak het klimmen via een balkon of een plat
dak onmogelijk door ladders, vuilcontainers
en andere dingen waar op geklommen kan
worden, weg te halen.
• Registreer merken en maak foto’s van uw
waardevolle eigendommen (vermeld postcode en adres). Dat is handig voor het geval
dat er toch ondanks alle voorzorgsmaat
regelen iets mis gaat…
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‘Breng
tijdschakelaars
op lampen
en/of op de
radio aan. Zo
lijkt het net
of er iemand
thuis is.’
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Standvast Wonen in het kort
•	Reparatieverzoeken. Makkelijk een reparatieverzoek
melden: surf naar www.standvastwonen.nl en klik
op ‘Reparatieverzoek’. Of bel: (024) 382 01 00.

•	Voor informatie over onze woningen, actueel
nieuws over bouwprojecten, het downloaden van
onze folders etc.: kijk op www.standvastwonen.nl.

•	Huur betalen. Iedere maand betaalt u huur. Deze moet
vóór de 1 e van de maand binnen zijn. Hoe u de huur
kunt betalen, leest u op www.standvastwonen.nl
of in de folder ‘Huur betalen’. U kunt natuurlijk ook
contact met ons opnemen.

•	Zelf klussen? Voor de meeste klussen is geen
toestemming nodig van Standvast Wonen. Wanneer
u zich houdt aan de klusvoorwaarden, mag u direct
beginnen! Voor een aantal klussen is wel vooraf
toestemming nodig. Voor de meeste van deze klussen
komt u in aanmerking voor een financiële vergoeding.
Standvast Wonen vindt het belangrijk dat u zich echt
thuisvoelt in uw woning. Maar het is ook van belang dat
de woning zijn waarde behoudt en voor toekomstige
huurders aantrekkelijk blijft. Daarom zijn altijd enkele
klusregels nodig. Meer informatie vindt u in onze folder
‘Zelf klussen’ op onze website.

• K
 lacht over onze dienstverlening. Standvast Wonen
heeft een klachtenformulier dat u kunt downloaden
via www.standvastwonen.nl. Dit formulier kunt
u ingevuld naar ons opsturen: Standvast Wonen,
t.a.v. De Klachtencoördinator, Postbus 389, 6500 AJ
Nijmegen.

Let op!

	Sommige huurders bellen nog naar een oud telefoonnummer. Dat hoort inmiddels bij een andere organisatie.
Het telefoonnumer van Standvast Wonen is: (024) 382 01 00.

Contactgegevens Standvast Wonen

Huurdersbelangenverenigingen

Woonwinkels vanaf
1 september gesloten

Postadres
Standvast Wonen

Huurdersbelang Standvast
Nijmegen (HBS)

Vanwege de zomervakantie hebben

Postbus 389, 6500 AJ Nijmegen

T: (024) 348 21 44
E: lodewijk.plette@gmail.com

onze woonwinkels in Nijmegen
en Beuningen tot 1 september

Algemeen

gewijzigde openingstijden. Vanaf

T: (024) 382 01 00

Huurdersbelang Beuningen (HBB)

1 september zijn ze gesloten. Lees

F: (024) 382 01 01

T: (024) 677 46 70

meer hierover op pagina 10 in

E: info@standvastwonen.nl

E: info@huurdersbelangbeuningen.nl

dit Woonpunt.

I: www.standvastwonen.nl

I: www.huurdersbelangbeuningen.nl
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