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Wij wensen u
fijne feestdagen
toe.

in Eindhoven
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De kortste dag
Tegen het einde van het jaar heerst Decemberitis
weer. Dan moet er nog van alles af, december
feestmaand? Tussen Kerst en Oud & Nieuw ligt
Nederland weer plat: geveld door de eindejaarsstress, de kerstkalkoen of gewoon een griepje.
Dit jaar is 21 december de kortste dag. Met de
langste agenda! Kerst is ook het feest van de
verwachting. De dagen worden langer en we kijken uit naar de lente. Met Oud & Nieuw sluiten
we het jaar met veel geknal af en beginnen we
opnieuw. Ik dacht hieraan toen ik in het TAC de
expositie ‘the Art of Integration’ zag. Mensen van
huis en haard verdreven en in Nederland ‘gastvrij’ ontvangen. Is het voor hen ook een nieuw
begin? Of hebben zij de kortste dag nog niet gehad op 21 december? Ik vraag het me af.
Dat geldt ook voor een aantal mensen dat bij
’thuis huurt: moeilijk rond kunnen komen, weinig
perspectief. Eenzaamheid, schaamte en onbegrip. We verstaan elkaar niet meer…
Ik steek een kaarsje op en laat de lichtpuntjes
van afgelopen jaar passeren. We hebben veel
mensen een thuis kunnen geven. Leefbaarheid
blijft een belangrijk issue voor ’thuis. Prettige
feestdagen en laten we in het nieuwe jaar meer
oog voor elkaar hebben!

Bert Kaiser
Gebiedsregisseur Eindhoven

Wooniezie is vernieuwd
Op 6 december 2016 lanceerde Wooniezie een nieuwe, verbeterde website. De woningcorporaties uit de
regio Eindhoven en Helmond bieden via deze
website hun vrijkomende woningen aan. De nieuwe
website is duidelijker, overzichtelijker en makkelijker
te gebruiken, zowel op een pc, tablet als smartphone.
Woningzoekenden kunnen op wooniezie.nl in de hele
regio een woning zoeken die past bij hun wensen en
inkomen.
Veranderingen
Behalve het nieuwe uiterlijk van de website, zijn er nog
een paar veranderingen. Zo zijn o.a. de namen van
sommige aanbodmodellen gewijzigd. Kijk voor meer
informatie op www.wooniezie.nl.

’thuis maakt zich sterk voor het huisvesten van vergunninghouders
Dit zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Iedere gemeente in Nederland moet
onderdak bieden aan vergunninghouders, de meeste
gemeenten vragen dit aan de lokaal werkzame corporaties. ’thuis heeft het afgelopen jaar in alle gemeenten waarin zij werkzaam is vergunninghouders
gehuisvest om de gemeenten te helpen aan hun huisvestingsplicht te voldoen.
’thuis vindt het belangrijk dat vergunninghouders een
goede start kunnen maken. Een woning helpt daarbij.
Wij houden er zoveel mogelijk rekening mee dat het
huisvesten van vergunninghouders niet ten koste
gaat van andere woningzoekenden. Daarom heeft
’thuis het afgelopen jaar minder woningen verkocht
dan aanvankelijk het plan was. ’thuis heeft in enkele
gemeenten woningen gekocht. Verder zijn er woningen opgedeeld in een aantal kamers. Deze kamers zijn
verhuurd aan alleenstaande vergunninghouders.
Tenslotte zijn er nieuwbouwprojecten in gang gezet om
ons woningbezit uit te breiden.

Nieuwe directeur-bestuurder
bij ’thuis
Per 1 december 2016 is Luc Severijnen de nieuwe
directeur-bestuurder van ’thuis. Hij neemt het stokje
over van Hilde Van der Herten en Lies de Groot.
Luc heeft brede maatschappelijke ervaring en grote
kennis van de verschillende doelgroepen van ’thuis.
De afgelopen 8 jaar heeft hij bij de gemeente
Rotterdam gewerkt als directeur bij de dienst Werk en
Inkomen.
Luc: “Ik kijk er ontzettend naar uit om mijn bijdrage
te leveren aan de maatschappelijke opgave waar
’thuis voor staat. Er zijn
uitdagingen genoeg waar
we met onze huurders en
partners mee aan de slag
kunnen. Ik verheug me
erop daar een goede invulling aan te geven.”

Trots op zelf ontworpen appartement
De nieuwbouwwoningen in Klaproos, de laatste fase
wijkvernieuwing Bloemenbuurt-Zuid, worden in december en januari opgeleverd. De nieuwe bewoners, hebben de woningen en het terrein gezamenlijk in CPO
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkeld.
Hanneke Looman is een van de bewoners die binnenkort de sleutel krijgt van haar nieuwe appartement.
“De oplevering komt nu snel dichterbij en dat is fijn.
Ik ben benieuwd hoe het appartement wordt als het
klaar is. Dat vond ik het moeilijkste: inschatten hoe het
appartement eruit gaat zien in het echt. Op papier heb
je geen idee hoe de lichtinval precies is en hoe groot de
ruimtes worden. In januari kan ik nog beslissen of ik het
appartement huur en dat is een geruststelling. Nu woon
ik heel prettig in de Bloemenbuurt-Noord. Met het
appartement wil ik zeker weten dat ik daar net zo fijn
kan wonen.”
“Ook al werd ik soms zenuwachtig van alles wat ik moest
beslissen, ik ben super trots dat ik mijn appartement
heb mogen ontwerpen zoals ik het graag wil.”

Vooruitblik 2017
De nieuwbouwwoningen gaan we in 2017 verhuren.
Daarnaast is de stroom vluchtelingen afgenomen. Dit
betekent dat er minder woningen voor vergunninghouders nodig zijn dan in 2016. Hierdoor is er volgend jaar
meer aanbod voor woningzoekenden.

Met vriendelijke groeten,
Luc Severijnen

Luc Severijnen

Wilt u op de hoogte blijven?

Hanneke Looman voor het gebouw met haar zelf
ontworpen appartement

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij ’thuis? Schrijf u dan in voor de
digitale nieuwsbrief. Dat kan op
onze website mijn-thuis.nl. Volg
ons ook via Facebook.

