’thuis heeft
dit jaar al 202
nieuwbouwwoningen
opgeleverd.

in Eindhoven
Column

Expeditie
Eindhoven

Per direct te koop
Woning kopen? Ook dat kan bij ’thuis. Per direct te
koop: Cornelis Schuytstraat 30 in Eindhoven.

Een ideale starters eengezinswoning met 3 slaapkamers, vaste trap naar zolder en een tuin op het westen.

Koopgarantprijs is € 120.000,- k.k. (deze prijs is inclusief 25% Koopgarantkorting).

Heeft u interesse in deze woning? Neemt u dan
contact op met de verkoopmakelaar bij ’thuis via
telefoonnummer (040) 24 99 999.

Het programma van het nieuwe stadsbestuur
heeft als titel ‘Expeditie Eindhoven’. Daarin worden we uitgedaagd om met z’n allen invulling te
geven aan een samenleving die past bij Brainport. Eindhoven heeft een industrieel verleden.
Brainport markeert de overgang van maakindustrie naar technische kennisindustrie. Wat hetzelfde is gebleven zijn de mensen van buiten, op zoek
naar werk. Eindhoven heeft wat dat betreft een
sterke aantrekkingskracht. Dat mensen overal
vandaan komen en een plek bij ons vinden is bijzonder. Het vraagt om aanpassing, van beide
kanten. De stad verandert constant. Tolerantie en
openstaan voor andere culturen, andere leefstijlen wordt van ons Eindhovenaren gevraagd. Maar
ook laten zien wie je bent, wat voor soort buurt je
met elkaar wilt zijn. Samen met je buren nieuwe
Schwung geven aan je straat, samen op zoek
naar welk soort samenleving je wilt zijn. En wie
waar dan precies werkt is niet zo heel belangrijk.
Het zit ‘m in kleine dingen; een nano-technoloog
is ook medebuurtbewoner die net als ieder ander
goed wil leven en samen dingen aan wil pakken.
Enthousiaste vrijwilligers blijven onmisbaar voor
een vitale wijk. Ik ben in de wijken waar ik werk
veel enthousiaste en betrokken mensen tegen gekomen. Cees, Gerrie, Jeroen, Marja, Jack, Toos en
noem ze maar op. Met hen durf ik het avontuur
wel aan. ‘Expeditie Eindhoven’ is zo gek nog niet.
Bert Kaiser
Gebiedsregisseur Eindhoven

Het buurtgevoel van...

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

KlimaCoaches gestart met
opleiding
In september start de eerste training voor KlimaCoaches. Huurders van ’thuis en Woonbedrijf en enkele
woningeigenaren uit Eindhoven doen mee.
Tijdens deze training worden de deelnemers opgeleid
tot KlimaCoach, waarna ze samen met andere (buurt)
bewoners een KlimaTeam oprichten. De leden van
het KlimaTeam gaan aan de slag met het onderwerp
energiebesparing en kijken naar de verschillende mogelijkheden. Daarbij kan men denken aan maatregelen
aan de woning, maar vooral ook aan aandacht voor
gedrag en gewoontes. Met het aanpassen van gedrag
en gewoontes kan men vaak nog behoorlijk besparen
in het energieverbruik.

Vanaf 22 september is ons hoofdkantoor gehuisvest
aan de Kronehoefstraat 83, 5612 HL in Eindhoven.
Huurders en woningzoekenden kunnen hier elke
ochtend terecht met al hun vragen. Dat kan natuurlijk
ook in onze lokale woonwinkels in Veldhoven, Best,
Son & Breugel en Waalre. Op www.mijn-thuis.nl staan
de openingstijden. Komt u snel eens langs bij ‘ons
thuis’?
I.v.m. de verhuizing zijn alle locaties vrijdag 19 september gesloten.

’thuis vindt het belangrijk om verstandig om te gaan
met energie. Daarom brengen we energiebesparende
maatregelen aan in onze bestaande woningen. Ook
adviseren we onze huurders graag hoe zij zelf invloed
kunnen uitoefenen op het eigen energieverbruik.
En dat is ook de reden dat ’thuis een idee als KlimaCoach ondersteund. Energiebesparing is immers goed
voor de portemonnee en voor het milieu.

Garages te huur

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!

Wij zijn bijna ’thuis

Wij verhuren ook garages. Interesse? Schrijf u
dan in via het inschrijfformulier op onze website. U ontvangt dan een e-mail als er in uw
zoekgebied een garage beschikbaar is.

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.

