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De buurtbeheerder aan het woord

Graag zorgen we samen met u voor 
een fijne buurt!
Wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd. Het is een plek om echt thuis 
te komen. Dit begint met een 
kwalitatief goede en betaalbare 
woning. Maar het is ook heel 
belangrijk dat de buurt heel, schoon 
en veilig is. Wij, de buurtbeheerders, 
zijn regelmatig bij u in de wijk 
aanwezig. Dit zodat we weten wat er 
speelt. Ook hebben we contact met 
bedrijven en organisaties die onze 
gebouwen en het openbaar gebied 
schoon, heel en veilig houden. 

Als het gaat om afval inzamelen, daar 
is de gemeente verantwoordelijk voor, 
niet ’thuis. Is de container vol? Of 

Laat het snel en simpel weten met de 
BuitenBeter app of via Fixi.nl. 
Gemeente Veldhoven gaat dan met 
uw melding aan de slag.

Heeft u vragen over de woning of de 
woonomgeving, spreek ons gerust 
aan. We komen graag kijken en 
luisteren wat we voor u kunnen 
betekenen. Wij zijn makkelijk te 
herkennen aan onze opvallende 
bedrijfsauto’s en onze bedrijfskleding. 
U kunt ook altijd bellen voor een 
afspraak (040 24 99 999).

Tot ziens bij u in de buurt!

Kronehoefstraat 83
Eindhoven
(040) 24 99 999

Huurdersraad ’thuis
Een nieuwe wereld, hopelijk een 
tijdelijke wereld. In deze periode 
waarin we veel thuis zitten, en veel 
digitaal regelden, zoals 16 keer regulier 
overleg, 6 keer overleg met ’thuis, 
6 vergaderingen met het Platform 
Eindhovense Klantenraden waarvan 2 x 
met wethouder Torunoglu, 6 webinars, 
bespreken van het woonbelevingson-
derzoek en visitatierapport, ontelbare 
app-berichten, bekijken van de opening 
van Neos, onderzoeken en behandelen 
adviesaanvraag Koersplan en de 
nieuwe ongeriefsregeling, helaas de 

jaarlijkse huurdersavond moeten 
afzeggen en verschuiven naar een 
nog onbekende datum en de o zo 
belangrijke prestatieafspraken met de 
gemeentes Best, Son en Breugel, 
Aalst-Waalre, Eindhoven en Oirschot. 
De prestatieafspraken van Veldhoven 
zijn in december ondertekend.

En nu in 2021, waarin het nog 
afwachten is, wenst de Huurdersraad 
u ondanks de beperkingen een 
gezond, vruchtbaar en actief nieuwjaar.



De overheid heeft besloten dat 
huurders van een sociale huurwoning 
met een laag inkomen en een in 
verhouding hoge huur eenmalig een 
huurverlaging kunnen krijgen in 2021. 
Of u in aanmerking komt voor 
huurverlaging hangt af van een aantal 
voorwaarden. Kijk voor de voorwaar-
den op de website van de Woonbond 
www.woonbond.nl/eenmalige-huur-
verlaging-2021.

Als u voldoet aan de voorwaarden 
krijgt u in maart bericht van ons. U hoeft 
zelf niets te doen. Daarbij is het 
belangrijk om te weten dat we voor 

deze eenmalige huurverlaging kijken 
naar uw inkomen in 2019. Het kan zijn 
dat uw inkomen voor 2019 te hoog 
was om in aanmerking te komen voor 
de eenmalige huurverlaging. Is uw 
inkomen na 2019 gedaald en zou u 
met uw huidige inkomen wel in 
aanmerking komen? Dan kunnen wij 
kijken of wij de huurverlaging alsnog 
door kunnen voeren. U kunt zelf dan 
contact opnemen met ons. Doet u dit 
vóór 30 december 2021.

Meer informatie hierover kunt u ook 
vinden op onze website 
www.mijn-thuis.nl.

Eenmalige huurverlaging voor huurders 
met een laag inkomen en in verhouding 
een hoge huur

Een nieuw jaar

Een huis is meer dan alleen een 
stapel stenen. Het is uw woning en 
daar mag u een fijn thuis van maken. 
U mag dan ook uw huurwoning 
gedeeltelijk naar uw eigen wensen 
aanpassen. De binnenzijde naar uw 
eigen smaak schilderen, behangen of 
stofferen? Geen probleem. Maar 
misschien wilt u de woning wel 
ingrijpender veranderen. Een grotere 
verandering zoals een badkamer, een 
serre of extra toilet? Ook dat kan!

Overleg altijd met ’thuis voordat 
u begint
Natuurlijk is er een aantal (wettelijke) 
spelregels waaraan u zich moet 
houden bij het aanpassen van uw 
woning. Deze regels staan in het 
ZAV-beleid waarbij ZAV staat voor ‘zelf 
aangebrachte verandering, voorzie-
ning, verbetering of verwijdering’. 
U moet altijd schriftelijk toestemming 
vragen aan ’thuis bij een ZAV aan de 
buitenzijde van de woning. Ook als er 
extra kosten gemaakt moeten worden 
om de ZAV in de toekomst weer 

ongedaan te maken, moet u eerst 
met ’thuis overleggen.

Voor sommige veranderingen 
krijgt u een vergoeding bij 
verhuizing 
Benieuwd aan welke voorwaarden 
een ZAV moet voldoen? En wat er 
gebeurt als u gaat verhuizen? Of u in 
aanmerking komt voor een vergoe-
ding? In de flyer ‘Zelf uw woning 
aanpassen’ leest u alle informatie. 
Een ZAV aanvragen kan eenvoudig 
via www.mijn-thuis.nl. 

Wat een heftig en ingrijpend jaar was 2020. 
We zijn blij dat het achter ons ligt. Een 
nieuwjaar is vaak een moment om opnieuw 
te beginnen, een frisse start te maken. Maar dat kan 
helaas nog niet want corona is er nog steeds. We moeten nog 
steeds ons leven aanpassen en ons houden aan maatregelen om te 
zorgen dat we gezond blijven. Want daar doen we het voor. Met alle 
consequenties van dien, veel eenzaamheid en financiële zorgen.

Als woningcorporatie zijn we er voor u, 
onze huurders. Samen met onze 
partners zetten we ons voor u in. Dat 
doen we zolang als het nodig is. Heeft 
u behoefte aan een praatje, komt u in 
de financiële problemen, laat het ons 
weten. We zoeken dan samen met u 
naar een oplossing. 

Wat gaan we doen in 2021?
Ondanks dat ons geduld nog wel even 
op de proef gesteld wordt, kijken we 
graag alvast samen met u vooruit. Ook 
in 2021 blijven we ons inzetten voor 

voldoende, betaalbare, duurzame 
woningen in buurten waar u prettig 
kunt wonen. 

In een filmpje vertel ik u meer over onze 
plannen in 2021. U vindt dit filmpje op 
onze website www.mijn-thuis.nl.

Genoeg uitdagingen voor 2021. We 
kijken ernaar uit om daar samen met u 
en onze partners mee aan de slag te 
gaan. Samen ’thuis. 

Luc Severijnen, directeur-bestuurder

Zelf uw woning aanpassen, dat kan!

Per 1 januari 2021 zijn organisaties bij wet verplicht om achterstanden in de vaste 
lasten door te geven aan de gemeente. Dit heet vroegsignalering. ’thuis zal dus 
betaalachterstanden van huurders maandelijks gaan doorgeven. De gemeente 
heeft dan in een vroeg stadium inzicht in welke huishoudens betalingsproblemen 
hebben. Zo kunnen zij hierbij snel hulp bieden en voorkomen dat achterstanden 
groter worden. Want hoe eerder er hulp is hoe beter!

Aangepaste wetgeving om te 
voorkomen dat huurachterstanden 
groter worden

Heeft u toestemming? Bedenk dan 
ook dat u zelf verantwoordelijk bent 
voor het onderhoud van de ZAV.

Harrie Jacobs / Huurder bij ’thuis

De weg die Harrie aflegde was geen gemakkelijke. Hij kwam een aantal 
jaren geleden in de schuldsanering terecht, verloor zijn huis, werd ernstig 
ziek en eindigde uiteindelijk op straat. Maar als je in zijn appartement 
binnenstapt is daarvan niets meer te merken. Alles is er spik en span, 
er staat een muziekje op en er branden kaarsjes. Het is er met recht 
gezellig. “Ik wil ook niet dat dit een zielig verhaal wordt”, zegt Harrie 
stellig. “Ik ben in korte tijd zo rijk geworden.” Dan gaat hij zitten en vertelt.

Harrie woont in een van seniorencomplexen van ’thuis aan de Vlinderlaan in 
Son en Breugel. “Ik ben zo trots op wat ik hier heb. Als je het mij vraagt, kun 
je het niet veel mooier krijgen dan dit. Ik nodig mensen hier met plezier uit.”

Het geluk dat Harrie uitstraalt staat in schril contrast tot het leven dat hij 
jarenlang leidde. “Door financiële tegenvallers kwam ik in de schuldsanering 
terecht. Ik had eigenlijk geen geld om überhaupt nog iets te huren. Ik heb nog 
even bij mensen op kamers gewoond, maar dat liep op niets uit. Mijn enige 
alternatief was toen de straat”, vertelt hij zijn ogen neerslaand. Mijn broers en 
zussen hebben er voor gezorgd dat ik een paar maanden kon logeren in een 
hotel van twee goede vrienden. Zo kon ik uitrusten een aansterken.” Harrie 
kwam vervolgens bij Neos terecht, een daklozenopvang. Daar woonde hij 
tussen veel alcohol- en drugsverslaafden. Hij beschrijft het als een zware 
tijd. Vooral vanwege de strijd die hij de mensen om zich heen zag leveren. 
“Wat me hielp om mezelf staande te houden was bezig blijven. Ik organi-
seerde en deed mee aan allerlei activiteiten.” Ondertussen bleven Harries 
broers en zussen zich samen hard maken voor een fijn dak boven zijn 
hoofd. Met succes. 

“Ik wilde maar op een plek wonen en dat was hier in Son en Breugel”, 
zegt hij stellig. “Toen ik gemaild werd door ’thuis dat er een appartement 
voor me was, durfde ik het niet te geloven. Die ochtend werd ik nog 
wakker in de opvang en nu had ik ineens weer een thuis terug. Na tien 
jaar. Het leek wel een droom. Vanaf dag één ben ik hier met open armen 
ontvangen. Er heerst hier echt een wij-gevoel.

Wat direct opvalt in Harries stulpje is het oog voor detail waarmee het is 
gedecoreerd. “Allemaal zelf gemaakt”, vertelt hij zijn armen spreidend. Het 
meest trots is hij op de glazen schuifdeuren en zijn keuken, compleet met 
inbouwkast. “Met een wandje op wielen! Daar zijn de dames hierboven nog 
het meest jaloers op.” Zijn woondromen realiseert Harry grotendeels met 
gebruikte materialen. En daar geniet hij van. “Dit appartement maakte het voor 
mij mogelijk om weer mezelf te worden. Ik kan mezelf er helemaal in kwijt.”

Een uitgebreidere 
versie van het 
verhaal van Harrie 
Jacobs leest u op 
onze website.

Ik ben in korte tijd zó rijk geworden”“

 Wilt u ook uw verhaal met ons delen? Of kent u 
iemand die het verdient om eens in de schijn- 
werpers te staan? Laat het ons weten door een 
e-mail te sturen naar communicatie@mijn-thuis.nl

Onderzoek huurdersnieuwsbrief

Huurders hebben onze nieuws-
brief beoordeeld
Zo’n drie keer per jaar geven we 
deze nieuwsbrief voor huurders uit. 
Omdat we willen weten wat u van deze 
huurdersnieuwsbrief vindt, hebben 
we in oktober ons huurderspanel een 
vragenlijst over onze huurdersnieuws-
brief gestuurd. Zodat we de nieuws-
brief nog beter kunnen laten aansluiten 
bij uw wensen en verwachtingen. Dit 
was ook meteen de eerste keer dat 
we het huurderspanel bevraagd 
hebben. We hebben de vragenlijst 
naar 952 panelleden gestuurd. In totaal 
reageerden 515 panelleden. Dit is een 
hoge respons waar we erg blij mee zijn.

Huurders zijn over het algemeen 
tevreden over de inhoud en de 
vorm van de nieuwsbrief 
Grote aanpassingen zijn daarom niet 
nodig. De nieuwsbrief wordt goed 
gelezen. 46% van de respondenten 
(ingestuurde vragenlijsten) leest de 
nieuwsbrief altijd, 34% meestal. Het 
merendeel van de respondenten 
(digitaal 64%, papier 74%) leest de 
nieuwsbrief volledig, of voor een 

groot gedeelte. Ook vinden zij drie 
nieuwsbrieven per jaar prima.

De vraag wat de panelleden graag 
wilden lezen in de huurdersnieuws-
brief heeft veel onderwerpsuggesties 
opgeleverd. Hier gaan we zeker 
gebruik van maken.
Huurders hebben veelal behoefte aan 
wijk- en buurtgerichte informatie. 
Daarom is het goed dat elke gemeente 
een eigen nieuwsbrief variant heeft, 
met daarin een wijk- of buurtgerela-
teerd artikel en informatie van de 
buurtbeheerder. Het artikel van de 
buurtbeheerder is het meest populair.

Huurders willen teruglezen als er iets 
niet goed gaat bij ’thuis en hoe 
hiermee wordt omgegaan. Dit sluit 
aan bij hoe ’thuis wil zijn open, 
transparant en lerend. Dus dit nemen 
we mee. Bekijk op onze website 
www.mijn-thuis.nl alle resultaten.

In 2021 gaan we weer vol enthousiasme 
aan de slag met het maken van 
nieuwsbrieven die nog beter aansluiten 
bij wat u graag van ons wilt weten.


