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Zij willen ook
‘gewoon’ wonen
Vroeger werden mensen die een beetje ‘anders’
waren ver weg van de bewoonde wereld gehuisvest. Later werden er woonvormen in
woonwijken gemaakt, maar nog wel apart. Nu
zijn we op weg naar een samenleving waarin
mensen die een beetje ‘anders’ zijn gewoon
tussen alle andere mensen wonen. Dat noemen
we een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan
doen, ook mensen met een beperking.
In Son en Breugel is een burgerinitiatief DOORPAKKEN actief. Dat wil jong-volwassenen
met autisme of een verstandelijke beperking
gewoon huisvesten in een woningrij of een
appartementencomplex, uiteraard met passende begeleiding. Tijdens een recente bijeenkomst heeft zo’n beetje heel het dorp gezegd
dat de ideeën van de werkgroep ‘wonen’ van
DOORPAKKEN, uitstekend zijn en dat er vooral
op doorgepakt moet worden. Ik heb tijdens die
bijeenkomst gezegd dat ’thuis hier nadrukkelijk
een taak ziet en dat ’thuis graag wil meewerken
aan het realiseren van de gevraagde woningen.
Ook wij willen doorpakken. Bij ieder bouwproject denken we na over de vraag of het geschikt
is voor de jong-volwassenen van DOORPAKKEN. Hierbij houden we vanzelfsprekend in de
gaten dat het zowel voor de ‘doorpakken’-jongeren als voor de omgeving, een succes moet
worden!

Zonnepanelen voor huurders
Met zonnepanelen is het mogelijk om te besparen op
de kosten voor stroom en ze zijn goed voor het milieu.
Huurders van ’thuis kunnen voortaan kiezen voor
zonnepanelen. Een huurder van een woning die in
aanmerking komt voor het leggen van zonnepanelen,
krijgt per brief een aanbod. Dat gebeurt de komende
jaren in fases, per wijk. Of een woning in aanmerking
komt is afhankelijk van:
• ligging en constructie van het dak
• schaduwvrije ruimte op het dak
• of dakvervanging is gepland
Kijk voor meer informatie op mijn-thuis.nl bij: Ik ben
huurder/Energie/Zonnepanelen

’thuis bedankt haar
vrijwilligers op z’n Hollands
Bij ’thuis zijn veel vrijwilligers actief. Zij helpen bij
allerlei klussen en activiteiten. Ook de leden van
bewonerscommissies en de Huurdersraad ’thuis besteden menig uurtje aan activiteiten voor ’thuis.
Wij waarderen deze inzet enorm, daarom organiseren
wij elk jaar een bedankavond. Dit jaar bezochten ruim
200 vrijwilligers de bedankavond.

Hopelijk tot ziens. Huurdersraad ’thuis

Eerder de huur opzeggen
loont!

Projecten

Nieuwstraat / Molenstraat
Hier realiseren we een nieuw appartementengebouw.

Huijbreghts Relou is gestart met de voorbereidingen
van de bouw. Het gebouw krijgt 3 verdiepingen, met
daarin 30 sociale huurappartementen. Omdat de appartementen maar 1 slaapkamer hebben, zijn ze geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Het duurt
nog even voordat de nieuwe appartementen worden
opgeleverd, dit staat gepland voor eind 2018.
Heistraat
De verdiepingen van het voormalig bankgebouw aan
de Heistraat bouwen we om tot 25 sociale huurappartementen. Met een oppervlakte van 40 - 50 m2 zijn ze
geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. De begane grond blijft kantoorruimte. Begin 2018 worden de
appartementen opgeleverd.
Heeft u interesse in een van deze projecten? Schrijf u
in op Wooniezie.nl en hou deze website in de gaten.

Het gebouw aan de linkerkant is van ’thuis

Als Huurdersraad ’thuis adviseren we ’thuis en de
gemeenten waarin ’thuis woningen verhuurt over
wat belangrijk is voor de huurders. Denk aan het
zorgen voor voldoende, betaalbare woningen en
voor leefbare buurten waar men prettig kan wonen.
Het bestuur van de Huurdersraad ’thuis bestaat uit
6 vrijwilligers, maar extra hulp is altijd welkom. Huurt
u bij ’thuis en wilt u meedenken en meepraten over
zaken die ertoe doen? Kijk dan op huurdersraadmijn-thuis.nl en laat het ons weten. Volg ons ook op
Facebook.

Paulus Oerlemans
Gebiedsregisseur Son & Breugel

Op dit moment werkt ’thuis aan 2 nieuwbouwprojecten
in uw gemeente: op de hoek Nieuwstraat / Molenstraat
en in de Heistraat. Met deze projecten breiden we ons
sociale huuraanbod uit in Son en Breugel.

Meepraten en meedenken
over zaken die ertoe doen

Bij ’thuis moet u minimaal één maand voordat
u wilt verhuizen de huur opzeggen. Maar zegt
u méér dan zes weken voor uw verhuizing de
huur op, dan ontvangt u van ons een Praxisbon van € 20,00.

Wilt u op de hoogte blijven?
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.

