’thuis geeft
in 2014 ruim
€ 1 miljoen aan
leefbaarheid uit.

in Veldhoven
Column

Kansen in
Zonderwijk
De metamorfose van Zonderwijk is bijna
voltooid. De gemeente heeft de infrastructuur
verbeterd en wij hebben de woningen van onze
klanten grondig vernieuwd. Op dit moment
worden de portiekflats aan de Oortlaan en
Mullerlaan stevig aangepakt. Rond de zomer
zullen deze onherkenbaar vernieuwd zijn. Een
mooie plek om te wonen voor zowel huurders als
kopers. Niet alleen qua wooncomfort, maar
dankzij de compleet nieuwe isolatie ook waar
het de energieprestatie betreft (energielabel B).
De toepassing van aluminium profielen aan de
gevel, een vernieuwde entree en nieuwe balkons
geven beide gebouwen een bijzondere uitstraling. Een nieuwe impuls in de uitstraling van de
hele wijk. Ik denk dat niet alleen beide gebouwen
hiervoor zorgen, maar dat het vooral de toekomstige bewoners zullen zijn die Zonderwijk weer
pit geven. Met koopprijzen vanaf € 140.000,- is
het vooral voor starters, en daarmee vaak jonge
mensen, aantrekkelijk om hier te wonen. En
daarmee keert Zonderwijk eigenlijk weer terug
naar de wijk die het ooit was: jonge mensen en
startende gezinnen.

’thuis aan de slag met matches beursvloer
Eind november was ’thuis actief tijdens de beursvloer
Veldhoven. Het doel van de beursvloer was het uitwisselen van vrijwilligersprojecten in Veldhoven. Het evenement bracht bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties op een originele manier bij elkaar.
Het was een geslaagde avond, het leverde ’thuis vier
leuke matches op. De afgelopen periode zijn wij hiermee aan de slag gegaan, we vertellen u hier graag
meer over.

gen. Een derde aandachtspunt betreft het werven van
sponsors, hiervoor wordt een voorstel gemaakt hoe het
bedrijfsleven bereikt kan worden. Als tegenprestatie
mag ’thuis een ruimte, geschikt voor 60 personen van
inloophuis de Eik gebruiken voor een bewonersbijeenkomst.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Veldhoven – RSZK – ’thuis

’thuis heeft onlangs de IVN geadviseerd over de verbetering van de verwarmingsinstallatie. Als tegenprestatie organiseert de IVN voor ’thuis een wandeling in
de natuur.

Eind januari organiseerde RSZK voor de bewoners
van het Rundgraafpark (een appartementengebouw
van ’thuis voor 55+ bewoners) een bijeenkomst over
(brand)veiligheid. De voorlichting werd gegeven door
de brandweer en politie. De bijeenkomst werd druk bezocht.

Inloophuis de Eik– ’thuis

Voedselbank Veldhoven – ’thuis

’thuis geeft De Eik ondersteuning op het gebied van
communicatie. De Eik is een inloophuis voor mensen
met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven.
Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
We kunnen in elk geval helpen om meer persaandacht
te krijgen. Daarnaast bieden we een stramien waarmee de communicatie-activiteiten meer structuur krij-

In het voorjaar gaat ’thuis met +/- 10 collega’s een
dagdeel werken in de voedselbanktuin aan de Roskam. Hierover vertellen wij u later graag meer.

IVN – ’thuis

’thuis biedt maatschappelijke organisaties graag ondersteuning. Het is immers een taak van ons allen om
te zorgen voor een samenleving die in balans is.

’thuis zet trouwe huurders in het zonnetje

Ruud van Splunder
Gebiedsregisseur Veldhoven

Het buurtgevoel van...

Lukt het u om het
gevoel van uw buurt in
een beeld te vangen?

Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Daarom zetten we voortaan elk jaar alle huurders die op
dat moment vijftig jaar huren in het zonnetje.
Huurt u al vijftig jaar of langer bij ’thuis (voorheen
Aert Swaens)? Dan zetten we u graag in het zonnetje. Hoe we dat precies doen is nog een verrassing,

Serviceabonnement

Wij dagen de ‘beeldend kunstenaars’ graag uit
om met een foto te laten zien wat nu kenmerkend
is voor uw buurtgevoel. U kunt deze sturen naar:
communicatie@mijn-thuis.nl. De winnende foto
wordt uiteraard beloond!

Kleine herstelwerkzaamheden zoals het smeren en
vastzetten van hang- en sluitwerk en het verhelpen
van klemmende binnendeuren behoren tot het onderhoud dat huurders zelf moeten doen. Voor een aantal
zaken die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, is het mogelijk een serviceabonnement af
te sluiten. U kunt dan tegen een vast maandelijks
bedrag een beroep doen op ’thuis om die werkzaamheden uit te voeren zonder bijkomende kosten.
Meer weten? Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-ben-huurder
of informeer in onze woonwinkel aan de Nijverheidslaan 155 in Veldhoven.

maar u kunt zich nu alvast aanmelden. Het totaal
aantal jaren dat u als hoofdhuurder van ons huurt telt.
Het kan dus zijn dat u op verschillende adressen
heeft gewoond. U kunt zich aanmelden via e-mailadres 50jaarhuurder@mijn-thuis.nl of breng een
bezoekje aan onze woonwinkel.

Wilt u deze informatie
digitaal ontvangen?
Meldt u dan ook aan voor de digitale nieuwsbrief via www.mijn-thuis.nl. Of volg ons via
facebook of twitter.

