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Steeds meer
ouderen in Veldhoven
Er valt iets op in Veldhoven. Wij zijn de enige randgemeente rond Eindhoven waar het aantal ouderen blijft toenemen tot 2040. Dus wij blijven nog
wel even investeren in voorzieningen voor deze
groep. Een goed voorbeeld is het Zorgcluster
Oerle. Op de plaats van het voormalige KI-gebouw gaat ’thuis 29 sociale huurappartementen
en 9 sociale huurwoningen bouwen. Dit is in
principe bedoeld voor iedereen, maar mensen die
een zorgbehoefte hebben krijgen voorrang. Want
door de aanwezigheid van een gezondheidscentrum met een huisarts, fysiotherapie en wijkverpleging, is het straks voor veel ouderen mogelijk om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook
de Archipel Zorggroep is hierbij betrokken, en
biedt de mogelijkheid aan dementerende ouderen
zich ook hier te vestigen. Een soortgelijk project
starten we aan de Leuskenhei. Hier ontwikkelen
we 25 sociale huurappartementen en 8 sociale
huurwoningen. De insteek is hier iets anders, de
woningen zijn bedoeld voor senioren die gebruik
willen maken van thuiszorg. Hiervoor werken we
samen met RSZK. Daarnaast realiseren we voor
RSZK een woonzorgcomplex met 32 zorgplaatsen voor dementerende ouderen. Beide projecten
zullen medio 2018 gereed zijn en een nieuw dak
bieden aan die almaar groter wordende groep
ouderen, die wel steeds langer thuis blijft wonen.

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

Meepraten en meedenken
over zaken die ertoe doen

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.
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.

Ruud van Splunder
Gebiedsregisseur Veldhoven

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.

Aangepaste openingstijden

Hopelijk tot ziens.
Huurdersraad ’thuis

Eerder de huur opzeggen
loont!

De aanwezigheid van ’thuis in MFA is veranderd.
U kunt ons daar bezoeken op maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 12.00. Daarbuiten op afspraak.

Even voorstellen: de buurtbeheerders van Veldhoven
Buurtbeheerders zijn in de wijk het gezicht van ’thuis en
het eerste aanspreekpunt voor onze huurders. Wij vinden
het belangrijk om onze huurders te kennen, te weten wat
er speelt en te luisteren naar wat voor hen belangrijk is.
Daarom zijn onze buurtbeheerders dagelijks in de buurt
aanwezig. Ook gaan zij bij elke nieuwe huurder op bezoek. Ze bieden een helpende hand of luisterend oor en
leggen verbindingen waar nodig. Samen met bewoners
en maatschappelijke organisaties werken we aan een
leefbare woonomgeving die schoon, heel en veilig is.
In Veldhoven hebben we drie buurtbeheerders:
• Henri Coolen: Oerle, Veldhoven Dorp
• James Geelhoed: Cobbeek, Zeelst, Dekker,
Meerveldhoven, Polders
• Tinus van Campen: Zonderwijk, ‘t Look, Heikant, en de
Kelen

Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving ook prettig is. Dat betekent ook elkaar kennen
en ontmoeten. Heeft u een idee voor een gezamenlijke
activiteit die de leefbaarheid in de buurt vergroot?
Spreek Henri, James of Tinus daar eens over aan.
U kunt ze makkelijk herkennen aan de bedrijfsauto en
bedrijfskleding. Of bel naar kantoor voor een afspraak,
(040) 24 99 999.

Vlnr: Henri Coolen, Tinus van Campen
en James Geelhoed

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.

