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Volg ons ook via Facebook

Hup gemeente, hup!
Het pand van de voormalige Vijver-
bergschool is nu volgepakt met 
ambtenaren. We wachten in spanning 
op de afronding van de renovatie van 
het gemeentehuis. Daarna, is er ruimte 
voor wat nieuws. ’thuis heeft groen 
licht van de gemeente voor nieuw-
bouw op dit stukje Son en Breugel.

Paulus Oerlemans  /  Gebiedsregisseur Son & Breugel

De voorbereiding is begonnen. 
Hoeveel geld hebben we te 
versjouwen en hoeveel kunnen 
we daarmee bouwen? We gaan 
tekenen en rekenen met dit nieuwe 
vooruitzicht. Duurzaam, haalbaar 
en betaalbaar is onze missie. 

Haalbaar betekent dat we óók 
moeten kijken naar de voorwaar-
den en uitgangspunten die de 
gemeente aan de bouw stelt. 
Denk dan aan groen in het 
plantsoen, het gebouw zelf, de 
afstand van het gebouw tot het 
groen, de omgeving en bijvoor-
beeld de parkeernorm. Stof tot 
nadenken en een studie voor de 

specialisten. Hoe zit het met het 
nut en de noodzaak? En, wat kan 
stedenbouwkundig? Details 
doordenken. Dát doen we nu. 

We kunnen niet wachten om de 
eerste schop in de grond te 
krijgen en onze route te vervol-
gen. Op naar dit prachtige project 
met een mix van zo’n 20 zorgwo-
ningen voor verstandelijk beperkte 
jongvolwassenen uit Son en 
Breugel en minimaal (liefst meer) 
15 sociale huurwoningen. 

Dus vort met die renovatie, 
ambtenaren eruit en wij 
geven gas!

Ik ben in korte tijd zó rijk geworden”
Het verhaal van Harrie Jacobs

“

We laten een heftig jaar achter ons en kijken graag samen 
vooruit. Een nieuw jaar, een nieuwe start. Maar helaas houdt 
corona ons nog steeds in de greep en zijn de economische 
gevolgen nog niet te overzien. We zien ook dat het 
onze huurders raakt. Daar blijven we oog voor 
houden, zolang als het nodig is. 

We gaan zorgen voor: 
voldoende betaalbare woningen
We zien de druk op de sociale woningmarkt toenemen. Daarom zijn we 
flink aan het bouwen en blijven we samen met gemeenten actief op 
zoek naar nieuwe bouwkansen. Ook gaan we experimenteren om meer 
woningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden. 

een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen 
 ’thuis neemt al jaren het voortouw als het om duurzaamheid gaat. Deze 
voorbeeldrol blijven we graag vervullen door continue te verbeteren. En 
door te investeren in energiebesparende maatregelen, met als einddoel 
in 2050 C02-neutrale woningen en een gezonde leefomgeving. 

 een fijne leefomgeving 
 Samen met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties 
blijven we ons inzetten voor een schone, hele en veilige buurt, waarin 
het voor iedereen prettig wonen is. 

Genoeg uitdagingen voor 2021. We kijken ernaar uit om daar samen 
met onze partners mee aan de slag te gaan. Samen ’thuis. 
  
Wilt u weten wat we nog meer gaan doen in 2021? Bekijk dan het filmpje en 
jaarplan op onze website, mijn-thuis.nl

Wat gaan we doen in 2021 

De weg die Harrie aflegde was geen gemakkelijke. Maar als 
je in zijn seniorenappartement binnenstapt is daarvan niets 
meer te merken. Het is er met recht gezellig. “Ik wil niet dat 
dit een zielig verhaal wordt”, zegt Harrie stellig. “Ik ben in 
korte tijd zo rijk geworden.” Dan gaat hij zitten en vertelt. 

Alles kwijt
“Door financiële tegenvallers kwam ik in de schuldsanering terecht. Ook 
kreeg ik longkanker.” Later kwam Harrie bij de daklozenopvang van Neos 

terecht. “Wat hielp om mezelf staande te houden was bezig blijven.” 
Ondertussen bleven Harries broers en zussen zich samen hard maken 
voor een fijn dak boven zijn hoofd. Met succes. 

Droom
“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. Na tien jaar. Het leek wel een droom.”

Benieuwd naar het volledige verhaal van Harrie? 
Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur


