
De buurtbeheerder aan het woord

Fijn om te zien
In de Akkerbuurt in Eindhoven zijn 
bewoners de laatste tijd actiever aan 
de slag met de achterpaden. Voorheen 
ondersteunde medewerkers van Ergon 
bij het onderhoud. Ergon doet dit niet 
meer en een deel van de bewoners in 
de Akkerbuurt heeft het onderhoud 
zelf eigenlijk best goed opgepakt. 

Ik ben blij om dat te zien, want hoe 
lelijk is een niet goed onderhouden 
achterpad? Het is een van de 
grootste problemen in onze wijken en 
buurten. Zo’n 60% van onze huurders 
weet dat zij zélf verantwoordelijk zijn. 
Maar 40% van onze huurders weet dit 
dus niet. Bij deze dan. Want behalve 
uw tuin of uw achterom is toch ook uw 
achterpad uw trots? Met een beetje 
extra aandacht moet dit goedkomen, 

zoals ook in een deel van de 
Akkerbuurt. Alvast bedankt, ook 
namens de medebewoners.

Een veilig gevoel
Daarnaast is goede verlichting in een 
achterpad belangrijk voor een veilig 
gevoel. Is de verlichting in uw 
achterpad kapot, laat het aan ’thuis
weten via (040) 24 99 999. Dan zorg 
ik ervoor dat het in orde komt.

Samen zorgen we 
voor een prettige, 
opgeruimde, veilige 
woonomgeving. 
Samen ’thuis 

André Hendriks  /  Buurtbeheerder Eindhoven
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Na een lange dag werken is 
het hier fijn thuiskomen”
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Bewonerscommissies

Kronehoefstraat 83
Eindhoven
(040) 24 99 999

Bent u een betrokken huurder en wilt 
u een steentje bijdragen in uw buurt?
Woont u in een buurt waar al een 
bewonerscommissie actief is, dan 
kunt u daar contact mee opnemen. 
Wellicht kunnen ze uw hulp gebruiken.
Woont u in een nieuwbouwbuurt of 
nieuwbouwcomplex? Dan kunt u 
met uw buren overleggen of het 
opstarten van een bewonerscommissie 
iets voor uw buurt is.
Ook kan het zijn dat er in uw buurt 
een renovatie of een groot onderhoud 
wordt gepland. Ook dan is het van 
belang dat er een bewonerscommissie 
is die namens de bewoners overlegt 
met ’thuis.

Huurdersraad ’thuis hecht grote 
waarde aan een goede verbinding 
met de achterban. Een betrokken 
bewonerscommissie is een stap naar 
een leefbare woonomgeving. 
Er zijn in de verschillende gemeenten 
op complex- of buurtniveau al een 
aantal bewonerscommissies actief. 
De Huurdersraad wil dat er meer 
bewonerscommissies zijn, het liefst in 
iedere buurt.

Wilt u een bewonerscommissie 
starten? 
Kijk dan voor meer informatie op onze 
website www.huurdersraad-mijn-thuis.
nl/bewonerscommissies

Een opgeruimd achterpad 
in de Akkerbuurt

Glenn Kurpershoek vertelt

Huurderspanel ’thuis

Profiteer van de zon en laat ook 
zonnepanelen leggen

Woonbelevingsonderzoek vervolg

Een nieuw thuis voor cliënten van Neos
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Eind 2019 voerden wij een woonbele-
vingsonderzoek uit. In april vertelden 
wij u in deze nieuwsbrief over de 
uitkomsten. Zie ook www.mijn-thuis.nl 
/ik-huur/mijn-buurt/woonbelevings-
onderzoek.

Bij een aantal gebouwen en straten 
blijkt de woonbeleving van de 
huurders minder dan we verwacht 
hadden. Daarom is ’thuis in een 
aantal van die gebouwen en straten 
gestart om de informatie uit het 
Woonbelevingsonderzoek nog beter te 
begrijpen en aan te vullen. Wat zit er 
achter de cijfers van het Woonbele-
vingsonderzoek? Wat hebben de 

bewoners hierover gezegd in de open 
antwoorden? Waar liggen de kansen? 
Wat willen de bewoners wat we doen? 
Maar ook, wat willen en kunnen 
bewoners zelf doen? En, wie kan 
hierbij helpen? 

Vaak gaat het niet om simpele dingen. 
Eenvoudige problemen proberen we 
zo snel mogelijk op te lossen. Samen 
met de betrokken bewoners gaan we 
de komende tijd op zoek naar die dingen 
die nodig zijn om de woonbeleving in 
het gebouw of in de straat te verbeteren. 
Hierover blijven we u informeren via de 
huurdersnieuwsbrief en website.

Huurderspanel ’thuis
Wat vindt u belangrijk en wat verwacht u van ons? Alleen als we daar 
een goed beeld van hebben kunnen we onze dienstverlening en 
producten verbeteren. Wilt u ook meedenken? Meld u aan voor het 
huurderspanel ’thuis. Dit kan eenvoudig via www.mijn-thuis.nl

Wat is het huurderspanel ’thuis?
Het huurderspanel bestaat uit huurders 
die het leuk vinden om af en toe hun 
mening te geven. Dit over onderwerpen 
die voor u van belang zijn en waar 
’thuis zich mee bezig houdt. Denk 
bijvoorbeeld aan de website, telefonie, 
de huurdersnieuwsbrief, verhuiswen-
sen, ideeën om uw buurt te verbeteren 
of uw wensen voor nieuwe producten 
of diensten. 

Hoe werkt het huurderspanel?
We vragen u een paar keer per jaar om 
uw mening. Dit doen we meestal door 
het sturen van een vragenlijst via 

e-mail. Meedoen is makkelijk: achter 
uw computer, tablet of telefoon en op 
een tijdstip dat voor u uitkomt. Het 
beantwoorden van de vragen duurt 
maximaal 10 minuten. Na afloop van 
ieder onderzoek, laten we u weten wat 
we doen met de resultaten. Per 
onderzoek kiest u of u meedoet. U kunt 
zich op elk moment makkelijk 
inschrijven of uitschrijven als huur-
derspanellid. Onder de deelnemers 
verloten we bovendien cadeaubonnen.

In het najaar gaan we deze nieuwsbrief 
evalueren. Geef uw mening in het 
huurderspanel. 

Wat een prachtige zomer hebben we achter de rug. Hoge 
temperaturen, soms zelfs te hoog, strakblauwe lucht en vooral veel 
zon. Sommigen zeggen dat dit de toekomst is. Een gevolg van de 
opwarming van de aarde. En dat is niet best. Maar laten we er het 
beste van maken en profiteer van de voordelen van de zon. Hoe dan? Nou, door 
ook zonnepanelen te laten leggen op uw woning. Tenminste, als uw woning daar 
geschikt voor is. Wilt u weten of uw woning geschikt is voor zonnepanelen en wat 
uw voordeel is? Meld u dan aan voor een vrijblijvend woningonderzoek via onze 
website www.mijn-thuis.nl en ga naar de pagina ‘Interesse melden zonnepanelen’.

Glenn Kurpershoek / huurder bij ’thuis

Ik heb echt geluk gehad met deze woning”, vertelt Glenn. Hij woont in 
een appartement voor begeleid wonen in de Thuishaven in Son. Uit 
zijn verhaal wordt al snel duidelijk waarom hij zich zo’n geluksvogel 
voelt. En dat is niet alleen vanwege de supermarkt aan de overkant.

Mazzel
In de Thuishaven wonen veel ouderen, maar er zijn ook jongere bewoners. 
Tien van de dertig appartementen stelde ’thuis ter beschikking aan 
bewoners van Stichting Doorpakken. Glenn is één van hen. Glenn heeft 
een milde vorm van autisme. Stichting Doorpakken zorgt ervoor dat jonge 
mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. 
Omdat Glenn maar een lichte beperking heeft, dopt hij grotendeels zijn 
eigen boontjes. Maar hij kan rekenen op hulp als dit nodig is. 

Dik tevreden
“Na een lange dag werken is het hier fijn thuiskomen. Ik kom in mijn 
appartement echt tot rust. ’s Avonds is het hier zo stil”, verzucht Glenn. 
De gameconsole op zijn tafel maakt snel duidelijk wat hij in die vrije uren 
graag doet. “En overdag heb ik altijd leven om me heen”, vervolgt hij. 
Vanaf zijn balkon kijkt hij uit op de parkeerplaats van een grote supermarkt. 
“Dat balkon is een heerlijke plek om te zitten. Wist je trouwens dat ik vanuit 
hier in twee minuten naar het centrum van Son en Breugel loop? En aan het 
kanaal dat aan de andere kant van dit complex ligt heb ik alle ruimte voor 
een andere hobby: vissen.” Hij lacht tevreden: “Voorlopig zit ik hier goed.”

Iedereen vlakbij
Twee jaar geleden kreeg Glenn de sleutel van zijn appartement. De plek is 
voor hem ideaal. Hij woont dichtbij zijn ouders. “En mijn oma en opa wonen 
in dit complex. Maar ook mijn vrienden zitten hier vlakbij. Iedereen die 
belangrijk is heb ik om me heen.” Enthousiast gaat hij verder: “Van de vijf 
jongens die op deze verdieping wonen kende ik er al drie. Eentje zat er bij 
me in het voetbalteam, een andere ken ik van de basisschool en de derde 
woonde vroeger bij ons achter. Met mijn overbuurman raakte ik al snel 
bevriend. We lopen de deur niet bij elkaar plat, maar we drinken wel 
regelmatig gezellig een bak koffie. Met hem deel ik zelfs mijn gitaar.” 
De mannen voelen zich in de Thuishaven duidelijk samen thuis. 

Thuishaven
De naam Thuishaven bedachten de inwoners van Son zelf. ’thuis schreef 
hier een prijsvraag voor uit. Tijdens de feestelijke opening van het complex 
maakte ’thuis de winnaar bekend. Het werd niet een van de ideeën van 
Glenn. “Maar dat geeft niet,” zegt hij, “het belangrijkste is dat de naam goed 
weergeeft hoe het hier voelt.” Sinds het openingsfeest heeft Glenn ’thuis
eigenlijk nog niet nodig gehad. “André, de buurtbeheerder van ’thuis, 
komt wel regelmatig even informeren hoe het gaat en of er nog iets 

gerepareerd moet worden. 
Maar dat hoefde tot nu toe nog 
niet. Alles loopt hier gewoon op 
rolletjes”, glimlacht hij. 

Na een lange dag werken is het hier fijn thuiskomen”“

Een nieuw thuis voor 
cliënten van Neos
Op 11 september hebben we het 
nieuwe wooncomplex voor dak- en 
thuisloze cliënten van Neos aan de  
Boutenslaan geopend. Op deze plek 
stond sinds 1961 het Labrehuis. Maar 
het gebouw was verouderd en paste 
niet meer bij de nieuwe manier van zorg 
verlenen. ’thuis en Neos tekenden 
een samenwerkingsovereenkomst 
voor de herontwikkeling van een 
wooncomplex dat bewoners alle 
faciliteiten biedt om zich te kunnen 
voorbereiden op een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Het oude pand 
werd gesloopt en nieuwbouw 
gerealiseerd. Nu staat er een prachtig 
duurzaam, toekomstbestendig pand.

Toekomstbestendig omdat het 
gebouw flexibel is. De indeling kan 
aangepast worden aan de woonbe-
hoefte. En door het gebruik van alleen 
maar elektrische installaties, zonnepa-
nelen en goede isolatietechnieken is 
het ook een duurzaam gebouw.

Het is een pand waar we trots op zijn 
en dat heel goed aansluit bij onze 
ambities. Maar vooral hopen we dat 
de cliënten van Neos hier een veilig 
tijdelijk thuis vinden om daarna weer 
zelfstandig te gaan wonen. Daar gaan 
we voor, een samenleving waar 
iedereen mee kan doen. Samen ’thuis!  

Wilt u uw verhaal ook met ons 
delen? Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@mijn-thuis.nl

Wist u dat...

… u een reparatieverzoek 
eenvoudig kunt melden via onze 
website? 
Ga naar www.mijn-thuis.nl en klik 
op de groene knop ‘Reparatiever-
zoek indienen’. U kunt zich 
vervolgens aanmelden met 
postcode en huisnummer, of 
inloggen met een gebruikersnaam 
en wachtwoord.

…wij geen reservesleutels 
hebben van uw woning? 
Dat betekent, dat als u uw sleutel 
kwijt bent, u een slotenmaker 
moet bellen. U bent vrij om te 
kiezen wie u inschakelt voor het 
openen van uw deur. Bedrijven 
waar ’thuis mee samenwerkt zijn:
•  Omniveste, telefoonnummer 

(040) 202 42 26
•  Mastermate-Eurokey, telefoon-

nummer (040) 290 26 00
Bent u de sleutel van de algemene 

toegangsdeur kwijt? Dit zijn 
gecertificeerde sleutels en deze 
kunt u alleen bij ’thuis bestellen.
De kosten voor een nieuwe sleutel 
zijn voor u.

…u de buitenzijde van uw 
woning niet zelf mag schilderen 
in een kleur? 
Dit geldt voor buitenmuren, 
bergingen, muren en plafond van 
een balkon en balkonhekken, 
maar ook voor buitenkozijnen en 
de buitenkant van de voor- en 
achterdeur. De kosten van het 
herstel zijn erg hoog en zijn voor 
rekening van de huurder.
Wilt u iets veranderen aan uw 
woning? Vraag dan altijd eerst 
toestemming aan ’thuis. Meer 
informatie vindt u op onze website 
www.mijn-thuis.nl/ik-huur/
onderhoud-en-reparaties/
zelf-klussen-zav

Profiteer van de zon en laat 
ook zonnepanelen leggen

Woonbelevingsonderzoek vervolg


