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We zijn er voor elkaar en eigenlijk 
vinden we dat heel normaal”

“

Een fijne zomer voor iedereen 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven
(040) 24 99 999

Trots op onze bijdrage aan 
betaalbare huurprijzen voor 
alle huurders

Nieuwsbrief juni 2021

Het is een pittig jaar geweest. Geen of 
weinig contacten, financiële onzeker-
heden voor veel mensen. Als Huurders-
raad ’thuis voelden we de noodzaak 
om ons nog meer dan anders hard te 
maken voor alle huurders van ’thuis. 
En dat hebben we gedaan. Zoals elk 
jaar hebben we in goed overleg met 
’thuis gesproken over de prijzen van 
de huren per 1 juli. De overheid hielp 
een handje mee en bevroor de huren 
van de sociale woningen. 

Daar hebben wij nog een schepje 
bovenop gedaan en ’thuis voorge-
steld om de huren van de sociale en 
de vrije sector woningen niet alleen 
te bevriezen, maar ook te verlagen 
tot aan de streefhuur*. 

’thuis kon zich goed vinden in ons 
voorstel en stemde daarmee in. Als 
Huurdersraad ’thuis zijn we daar 
ontzettend blij mee. ’thuis is niet 

alleen koploper op het gebied van 
duurzaamheid, maar laat nu ook zien 
dat zij een goede sociale verhuurder is.

We zijn trots op het resultaat en dat 
we zo bij kunnen dragen aan de 
betaalbaarheid van woningen van
’thuis. Maar dat we ook de huurders 
die het financieel zwaar hebben een 
steuntje in de rug kunnen geven. 

Wilt u meer informatie over de 
Huurdersraad ’thuis? 
Kijkt u dan eens op onze website: 
www.huurdersraad-mijn-thuis.nl

Franz Cremers 
namens de Huurdersraad ’thuis 

Huurt ú dit jaar (sinds 1971) 
vijftig jaar bij ’thuis (of een van 
haar rechtsvoorgangers)?
Dan zetten we u graag in het 
zonnetje. Hoe we dat precies doen is 
nog een verrassing. Bij ’thuis zijn we 
blij met onze trouwe huurders. 
Daarom zetten we elk jaar onze 
huurders in het zonnetje die op dat 
moment vijftig jaar huren. En dit jaar 
doen we dat op Burendag, zaterdag 
25 september 2021. 

Het totaal aantal jaren dat u als 
hoofdhuurder van ons huurt telt
Het kan dus zijn dat u op verschillende 
adressen heeft gewoond. 
U kunt zich aanmelden via 
50jaarhuurder@mijn-thuis.nl of via 
een telefoontje naar (040) 24 99 999. 

Bent u al eens eerder in het zonnetje 
gezet omdat u 50 jaar huurt? U kunt 
zich dan helaas niet nog een keer 
aanmelden.

Trouwe huurders 
in het zonnetje

*De streefhuur is de prijs van de huur die past bij de kwaliteit van de woning.
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De buurtbeheerder aan het woord

Wist u dat...
... u zich kunt aanmelden als geïnteresseerde in een nieuwbouwproject? 
Ga via www.mijn-thuis.nl/nieuwbouwprojecten naar het project van uw 
interesse. Klik vervolgens op de groene aanmeldknop. We brengen u dan op 
de hoogte als de verhuur start.

Om te zorgen dat iedereen een fijne 
zomer heeft, is het belangrijk dat u 
rekening houdt met elkaar. Dat betekent 
bijvoorbeeld in flats niet op het balkon 
barbecueën en in tuinen de muziek 
niet te hard zetten. U zorgt er samen 
met de buren voor dat iedereen 
prettig kan wonen in de buurt. 

Heeft u nog vragen neem dan contact 
op met mij. Verder wens ik u een fijne, 
zonnige zomer, hopelijk zonder 
corona en met elkaar.

Samen ‘thuis

De zomer staat voor de deur. Genieten van de zon, onder het genot van een 
drankje, hopelijk weer samen met familie, vrienden of buren barbecueën en 
andere leuke dingen doen. We kijken er allemaal naar uit. 



Miranda van den Berk en Joke Kuipers  / Huurders bij ’thuis

Beter een goede buur dan een verre vriend. Joke en Miranda uit de 
Leemkuilen in Best doen het gezegde eer aan. Na hun echtscheiding 
zochten ze beiden hun Brabantse roots weer op. Joke al in 1993, 
Miranda in 2012. Het voelde als thuiskomen, maar was ook even 
wennen. “Toen ik Joke ontmoette ging het zonnetje schijnen”, vertelt 
Miranda. “Ik ben haar zo dankbaar. Het is echt een bijzonder mens.” 

Joke en Miranda verruilden allebei een riante villa in het buitenland voor 
een huurappartement van ’thuis. Miranda woont nu op de eerste verdieping, 
Joke op de tweede, schuin tegenover haar. “We vonden elkaar door de 
hondjes. Het klikte meteen”, vertellen de dames in koor. “Toen ik na mijn 
echtscheiding vanuit België naar Best kwam met mijn dochter had ik eigenlijk 
niks meer”, zegt Miranda. “Geen baan, geen huis, geen auto en ik voelde 
me best verloren. Tot ik Joke tegenkwam op het balkon met haar hondje. 
Ze heette me welkom en zei meteen: ‘Als er iets is, kun je bij me terecht.’”

Joke: “Ik weet nog dat Miranda vroeg: ‘Waar woon jij?’ Ik antwoordde: ‘Op de 
tweede, in Villa Nooitverwacht.’ Na al die jaren in Australië had ik namelijk 
nooit verwacht hier terecht te komen. Miranda en ik zijn er voor elkaar. 
Niks verplichtingen, gewoon voor de gezelligheid.” Toen ik corona had, 
kwam Joke boodschapjes brengen en als ik een dag weg moet laat ze 
Twinkel, mijn hondje, uit.” “En Miranda hielp mij vorige week nog met het 
wassen van mijn vouwgordijnen”, lacht Joke. “We zijn er voor elkaar en 
eigenlijk vinden we dat heel normaal.”

Miranda vertelt hoe het direct een band schepte dat ze allebei afscheid 
moesten nemen van een rijk leven. Joke: “Het waren goede tijden, maar 
eigenlijk hebben we die nu weer, doordat we elkaar hebben gevonden.” 
Inmiddels voelen ze zich aan de Leemkuilen samen thuis. “Ik was destijds 
vooral blij dat ik weer een eigen stek had. ‘Home is where the heart is’, 
zeggen ze weleens, zo is het wel. Ik zit hier goed. De dames kwebbelen 
vrolijk verder. Joke vindt de grote woonkamer in haar appartement een 
belangrijke plus. Miranda is blij met de nette badkamer en keuken. 

Op de vraag hoe het nou moet als een van de twee ooit wil verhuizen, 
antwoordt Joke beslist: “Dat gaat niet gebeuren. Zo’n mooie doorzonkamer 
en zo lekker groen wegkijken, dat vind ik nergens.” Miranda is het roerend met 
haar eens. “We wonen hier nu al zo’n poos en zijn helemaal aan deze plek 
gewend. Maar mocht ik ooit een huisje met een tuintje vinden...” “... dan 
gaan we samen!” roept Joke met een brede glimlach. 

“  We zijn er voor elkaar en eigenlijk 
vinden we dat heel normaal”

Een verlaging van de huur 
voor huurders met een laag 
inkomen en hoge huur

 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

Eerder dit jaar heeft de overheid 
besloten, dat huurders van een 
sociale huurwoning met een 
laag inkomen en hoge huur, een 
verlaging van de huur kunnen 
krijgen in 2021. 

Of u recht heeft op deze verlaging van 
de huur hangt af van een aantal 
voorwaarden, zoals uw inkomen. De 
inkomensgegevens uit 2019 hebben 
we ontvangen van de Belastingdienst. 
Zo konden we van een deel van onze 
huurders al zien dat zij recht hebben op 
deze verlaging van de huur. Zij hebben 
in maart een brief van ons gehad. 

Maar de inkomensgegevens van 2020 
hebben we niet. Het is dus belangrijk 
dat u zelf nog even op onze website 

kijkt of u mogelijk recht heeft op deze 
verlaging van de huur. Bekijk hiervoor 
de voorwaarden en het schema 
eenmalige huurverlaging op:
www.mijn-thuis.nl/eenmalige-
huurverlaging-2021.

Denkt u dat u recht heeft op verlaging 
van de huur? Neemt u dan vóór 30 
december 2021 contact met ons op. 
Meer informatie hierover staat ook op 
de website van de Woonbond 
www.woonbond.nl/eenmalige-
huurverlaging-2021.

Let op: de eenmalige huurverlaging is 
niet hetzelfde als de huurbevriezing 
die de overheid heeft aangekondigd 
voor de huurprijzen vanaf 1 juli 2021.

Of dit zo is? Dat horen we graag van u! 
Daarom onderzoeken we regelmatig of u 
tevreden bent en waar het beter kan. 
Dit doen we op verschillende 
manieren. Via ons huurderspanel maar 
ook via onderzoeken van KWH. 

Uw mening helpt ons onze 
dienstverlening te verbeteren
KWH is een organisatie die namens 
woningcorporaties onderzoeken onder 
huurders uitvoert. Dit doen ze steek-
proefsgewijs. Dit wil zeggen dat ze elke 
maand een aantal huurders van ons 
vraagt naar de ervaringen met onze 
dienstverlening. Een aantal voorbeelden:
• Handelen wij reparaties goed af?
• Komen wij onze afspraken na?
•  Lossen wij uw klachten naar 

tevredenheid op?
Maar ook soms over algemene 
onderwerpen. Zo is er in juni een 
onderzoek naar digitalisering.

Het kan dus zijn dat KWH contact met 
u opneemt. Wij vinden het fijn als u 
even de tijd neemt om te laten weten 

hoe u onze dienstverlening ervaart. 
Zodat wij onze dienstverlening nog 
verder kunnen verbeteren.

’thuis is in het bezit van het 
KWH-Huurlabel
Dit is een landelijk keurmerk dat staat 
voor een hoog niveau van dienstverle-
ning van woningcorporaties. In maart 
ontvingen we de resultaten van de 
onderzoeken in 2020. Daaruit blijkt dat 
onze huurders de kwaliteit van onze 
dienstverlening waarderen met 
gemiddeld een 7,9! Dit betekent dat 
wij het KWH-Huurlabel behouden. 
Daar zijn wij trots op! 

Meedenken kan ook in ons 
huurderspanel
Het huurderspanel bestaat uit huurders 
die het leuk vinden om af en toe hun 
mening te geven. Over onderwerpen die 
voor u van belang zijn, en waar ’thuis
zich mee bezighoudt. Wilt u meedenken 
in ons huurderspanel? Meld u aan via 
www.mijn-thuis.nl/huurderspanel

Het is voor ons belangrijk dat 
onze huurders tevreden zijn

’ thuis behaalt 
hoogste 
beoordeling 
als sociale 
ondernemer

De laatste bewoners kregen in 
mei de sleutel van hun nieuwe 
woning in Dijkstraten. Daarmee 
zijn de 28 nieuwbouwwoningen 
fase 4 Dijkstraten opgeleverd. 

Het zijn allemaal duurzame, sociale 
huurwoningen. Ze zijn Nul Op de 
Meter, hebben zonnepanelen op het 
dak en een individuele WKO-installatie. 

Als ’thuis zijn we blij dat we met deze 
duurzame woningen weer een 
bijdrage kunnen leveren aan de grote 
vraag naar betaalbare woningen in Best. 

’thuis in Dijkstraten
In Dijkstraten worden in vijf fasen in 
totaal zo’n 670 nieuwe woningen 
gebouwd. ’thuis realiseert hiervan 190 
woningen in de sociale huursector. 
De 137 woningen van de eerste 3 fasen 
zijn bewoond en de 28 bewoners van 
fase 4 hebben net de sleutel gekregen. 

En nu op naar fase 5, de laatste 
fase
Als het loopt zoals verwacht dan 
starten we in oktober 2021 met de 
bouw van 25 woningen in de laatste 
fase Dijkstraten. Naar verwachting 
worden ze in het 2e kwartaal van 2022 
opgeleverd. Dat betekent dat dan 
onze opgave in Dijkstraten klaar is. 

’thuis heeft het PSO-keurmerk behaald. 
PSO staat voor Prestatieladder 
Socialer Ondernemen. Het is het 
meetinstrument en keurmerk van TNO 
dat de mate van inclusief en sociaal 
ondernemen meet en zichtbaar 
maakt. Het doel van PSO is om meer 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt op een duurzame en 
een kwalitatief goede wijze aan werk 
te helpen. Het keurmerk kent meerdere 
prestatieniveaus en ’thuis heeft het 
hoogste niveau behaald, trede 3. 

’thuis zet zich maatschappelijk in
En dat doen we op verschillende 

vlakken, zoals zorgen voor voldoende, 
betaalbare, duurzame woningen. 
Maar we doen meer dan dat. We 
willen ook op de arbeidsmarkt iets 
betekenen voor mensen met een 
achterstand. We vinden het belangrijk 
dat iedereen kansen krijgt om naar 
vermogen mee te doen in de 
samenleving.

“We zijn trots dat we trede 3 van het 
PSO-keurmerk hebben behaald. Dit 
keurmerk bevestigt dat we onze maat-
schappelijke taak serieus nemen en dat 
we het goed doen”, zegt Luc Severijnen, 
directeur-bestuurder van ’thuis.

Fase 4 nieuwbouw 
Dijkstraten klaar

De berichten rondom corona worden 
steeds positiever. De druk op de 
ziekenhuizen wordt lager en het aantal 
besmettingen daalt. Dat betekent dat er 
meer mogelijk wordt. Zo kunt u vanaf 
14 juni weer alle reparatieverzoeken bij 
ons melden. Dit kan via de groene knop 
‘Reparatieverzoek indienen’ op onze 
website. U mag ons ook bellen op 
(040) 24 99 999. Via dit telefoonnummer 
zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 
08.30 en 17.00 uur. Voor spoedreparaties 
is dit nummer ook buiten kantooruren 
bereikbaar.

Uiteraard houden we bij de uitvoering van 
de werkzaamheden rekening met de 
landelijke richtlijnen.

Ook bij andere problemen kunt u op ons rekenen
Ook al gloort er weer wat licht aan de horizon, de naweeën van corona hebben 
ongetwijfeld effect. Komt u in de financiële problemen? Of heeft u misschien 
nog andere zorgen? Twijfel dan niet om deze met ons te bespreken en 
ondersteuning te vragen. We willen voorkomen dat u nog meer in de knel komt 
en bieden u een helpende hand. Samen met u gaan we op zoek naar een 
passende oplossing.

Reparatieverzoeken 
en corona

Zet alvast zaterdag 25 september 
2021 in uw agenda, dan is het namelijk 
de jaarlijkse Burendag. Een dag 
waarop landelijk zoveel mogelijk buren 
met elkaar in contact gebracht worden. 
Waarom? Omdat buurten leuker, 
socialer en veiliger worden als buren 
elkaar ontmoeten, elkaar helpen en 
zich samen inzetten voor de buurt. 

’thuis vindt dit een mooi initiatief
We ondersteunen van harte de 
activiteiten die buurtbewoners 
organiseren voor een betere 
leefbaarheid in een buurt. Wij hebben 
hiervoor een bedrag beschikbaar. 
Wij noemen dat het leefbaarheids-
budget. Voor meer informatie kijk op 
www.mijn-thuis.nl/leefbaarheid.

Kijk ook eens op www.burendag.nl. 
Hier vindt u tips hoe u op voldoende 
afstand en op een veilige manier 
samen burendag kunt vieren. 

Vier samen burendag


