in Veldhoven

“ Een huurhuis dat ruimte biedt aan mijn passie”
Douglas Verhaaf vertelt

Een huis is pas echt een thuis als je er helemaal jezelf kunt
zijn. Dat geldt ook voor Douglas Verhaaf. Douglas woont al
zo’n 25 jaar in een huurhuis van ’thuis. Hij repareert en
bouwt draaitafels.
“Ik heb altijd een fascinatie gehad voor platenspelers. En ik dacht, die
kan ik ook zelf maken. Ik begon mij er in te verdiepen door veel te lezen
en veel te doen. Het is veelzijdig en precisiewerk. Je begint met een

Zorg voor samenwerken
Samenwerken verloopt niet altijd zonder
slag of stoot en is soms gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Iedereen benadert de
zaak vanuit zijn of haar referentiekader, en
dat is logisch. Maar als je de uitdaging écht
aanneemt, kan het best wel eens meevallen.
En met meer inspanning, lukt ook meer.

Ruud van Splunder / Gebiedsregisseur Veldhoven

’thuis werkt nauw samen met
allerlei partijen, partners en
instellingen om met elkaar, iets in
én voor Veldhoven te doen. Ook
bij Zorgcluster Oerle zijn we de
uitdaging samen aangegaan.
Zorg faciliteren was nodig. Zorg en
wonen stond centraal. Werkgroep
Oerle heeft een belangrijk deel
van de ideeën ingebracht. Met
hen, de gemeente Velhoven en de
andere partijen hebben we gediscussieerd én geluisterd. Wat zijn
de behoeftes? Wat leeft er? Wat is
haalbaar en betaalbaar? Samen
hebben we keuzes gemaakt,

doelen bepaald en focus gelegd.
Deze manier van samenwerken
heeft geleid tot deze prachtige
combinatie van wonen en zorg.
Binnenkort wordt bij Zorgcluster
Oerle de eerste steen gelegd.
Een bijzonder moment. Ik kijk
ontzettend uit naar de uiteindelijke
realisatie hiervan. Mooi dat mensen
die afhankelijk zijn van zorg toch
zo zelfstandig als mogelijk kunnen
gaan wonen.

Ik blijf erbij, zorg voor
samenwerken, werkt!

ontwerp en dan volgt het frezen, boren, solderen, schuren fineren en
lakken. Het fijne werk doe ik in mijn serre die ik daarvoor speciaal heb
gebouwd. Maar het echte werk gebeurt in mijn werkplaats. We wonen in
een hoekhuis en daardoor heb ik een grotere schuur. Daar staat mijn
draaibank en boormachine en nog veel meer gereedschap. Ik ben blij
dat ik van mijn huis mijn thuis heb kunnen maken. Ik zit hier nu 25
jaar… en misschien nog veel langer.”
Benieuwd naar het volledige verhaal van Douglas? Kijk op www.mijn-thuis.nl

Zonnepanelen voor onze
huurders
We bieden onze huurders
de mogelijkheid om zonnepanelen op hun woning te
laten leggen. De komende
10 jaar willen wij 5.500
woningen voorzien van
zonnepanelen.

Hiermee stellen we huurders in
staat om duurzamer te wonen.
Ook geven wij invulling aan onze
duurzaamheidsambities,
namelijk het verlagen van de woonlasten en het verminderen van de
uitstoot van CO2. Wij kijken naar wat goed is voor de klanten en voor het
milieu. Na 1 jaar evalueren we het plan van aanpak en het behaalde
resultaat. Dan bepalen we hoe we verder gaan.

Samenwerking
“Om onze ambities te realiseren werken we samen met Woonbedrijf.
Door samen te werken zijn er voordelen op het gebied van inkoop en
communicatie. Samenwerken is geen doel op zich. Ons grootste belang is
een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de stad en gemeentes waar
wij woningen hebben,” vertelt Luc Reusken, manager Vastgoed bij ’thuis.

Eerste resultaat

Op meer dan 300 woningen van ’thuis worden al zonnepanelen gelegd, met
op jaarbasis een besparing van ruim € 70.000 en 250.000 kg CO2. Een
mooie start. We gaan ervoor, zonnepanelen op 5.500 van onze woningen!
Meer weten? Kijk dan op mijn-thuis.nl

Volg ons ook via Facebook

Duurzamer wonen

