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In perspectief

Duurzaamheidsbeleid
François Claessens

Een comfortabele woning en lagere energiekosten voor alle huurders van Eemland Wonen.
Dat vinden we belangrijk. We willen natuurlijk ook een bijdrage leveren aan een duurzame

Even Buurten
In deze tweede editie van Even Buurten staan weer
mooie verhalen van onze huurders. Zo ook mevrouw
Anke Snel-Delfgaauw, die in haar voortuin een ruil- en
weggeefbak heeft. Wat fijn dat er mensen zijn die zich
geheel belangeloos en met veel passie inzetten voor iedereen
die het minder breed of makkelijk heeft.
Een paar bewoners van appartementengebouw Eemborg
vertellen u graag meer over hoe heerlijk wonen het daar
is. Bijvoorbeeld echtpaar Joke en Gerrit van de Hengel, zij
verhuisden van een eengezinswoning naar een appartement
in Eemborg. Met het oog op de toekomst wilden ze op tijd
verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Ook Bea en Simon
Verkade denken op dit moment goed na over hoe zij zich het
beste kunnen voorbereiden op hun toekomst en hoe hun
woonwensen hierin passen. Het is goed om hier op tijd over
na te denken, zeker omdat gelijkvloerse (senioren)woningen
schaars zijn.
Het verduurzamen van onze woningen staat hoog op onze
agenda. We doen dat op verschillende manieren, door
bijvoorbeeld alle verlichting in de algemene ruimten te
vervangen door ledverlichting. In het Rode Dorp gaan we
onderhoud uitvoeren aan de daken én kijken we gelijk of
de daken geïsoleerd kunnen worden. En dat dat best een
uitdaging is, leest u in het artikel op pagina 10.

wereld. En dat doen we op verschillende manieren.
Door het isoleren van onze woningen kunnen we veel energie besparen. Dat is de reden dat we vóór 2030
gaan zorgen voor goede isolatie in al onze woningen. Naast muur-, vloer- en dakisolatie vervangen we
oude ramen voor HR++ glas en installeren we mechanische ventilatie. Deze werkzaamheden voeren we bij
meerdere woningen in een straat, wijk of complex tegelijk uit. Dat noemen we projectmatig verduurzamen.
Na 2030 gaan we aan de slag met het gasloos maken van onze woningen. Naast het verduurzamen van
woningen nemen we ook andere maatregelen, zoals het vervangen van normale lampen voor ledlampen
in de algemene ruimten van appartementencomplexen. Ook plaatsten we de afgelopen jaren bij maar liefst
600 woningen zonnepanelen.
Door deze maatregelen kunt u straks veel energie besparen en dus ook geld. Hoeveel? Dat hangt voor een
groot deel af van uw gedrag. Voor tips over hoe u nu al energie kunt besparen verwijzen wij u graag naar
EnergiekBaarn (www.energiekbaarn.nl).

Amina, projectleider bij Eemland
Wonen over duurzaamheid

Boy, huurder Eemland Wonen
over duurzaamheid

“Gewoon wonen; dat is waar Eemland Wonen voor
staat. In dat kader is het voor ons de ‘gewoonste
zaak’ dat al onze huurders comfortabel en
betaalbaar kunnen wonen. Daarom ligt de nadruk
van ons duurzaamheidsbeleid niet op vernieuwend
en vooruitstrevend voor een kleine groep huurders,
maar voor een goede basis voor ál onze huurders.”

“Ik woon nu sinds vierenhalf jaar in een
appartement aan de Turfstraat. Vorig jaar zijn deze
woningen verduurzaamd. Echt top dat Eemland
Wonen de komende jaren voor iedere huurder een
goed geïsoleerd huis regelt. Nu nog ons gedrag
aanpassen, want pas dan scheelt het echt in je
portemonnee. Dus eerst een dikke trui aan voordat
je de thermostaat een slinger geeft.”

Tot slot wil ik nog mooi nieuws met u delen. Per 1 juni draagt
woningcorporatie Het Gooi en Omstreken haar Baarnse
woonbezit aan ons over. Daar zijn we heel blij mee, omdat de
woningen zo beschikbaar blijven voor de sociale verhuur.
Ik wil deze nieuwe huurders van harte welkom heten.

Ik wens u alvast een mooie zomer!
François Claessens, directeur-bestuurder
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Fijn wonen:
ook op uw oude dag
Al 55 jaar wonen Bea (77 jaar) en Simon Verkade (80 jaar) met heel veel plezier
in hun fijne eengezinswoning in Baarn. Ze gingen er wonen direct nadat ze
waren getrouwd en brachten er drie kinderen groot. Dit gezellige echtpaar is nog
heel actief en staan beiden volop in het leven. Toch denken ze goed na over de
toekomst en hoe zij zich hierop het beste kunnen voorbereiden. In het bijzonder
als het gaat om wonen. Het gesprek met verhuiscoach Doesjka Reijn van Pit
Baarn hielp hen om zaken op een rij te zetten.

“Eigenlijk willen we nog helemaal niet weg uit ons
huis. We wonen hier namelijk heerlijk en kunnen
ook nog alles zelf. Maar we weten uit ervaring dat
mensen ook vaak te lang wachten en pas op zoek
gaan naar een woning waar je ook kunt blijven
wonen als het lichamelijk niet meer goed gaat. Vaak
heb je dan geen keuze meer waar je komt te wonen.
Ik moet er niet aan denken”, onderstreept Simon.

Zelf kunnen kiezen
Als het gaat over toekomstige woonwensen, dan
hebben Bea en Simon daarover een zeer uitgesproken
mening. “Tegenwoordig zitten de meeste ouderen
niet ‘achter de geraniums’. Die doen vrijwilligerswerk,
fietsen, werken in de tuin en willen het mooiste uit het
leven halen. En dat willen wij ook. Daarom wil ik heel
graag wonen in een appartementengebouw waar jong
en oud bij elkaar woont. In een wijk waar een beetje
leven in de brouwerij is. Geef mij maar een basisschool
om de hoek zodat we kinderen zien en horen spelen.
Maar het allerliefste wil ik wonen aan of dichtbij het
water”, lacht Bea.
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Esther Witteveen,
medewerker Wonen
bij Eemland Wonen
“Ik kan mij goed
voorstellen dat veel van
onze oudere huurders niet
over een nacht ijs gaan bij het
nemen van een besluit om te gaan verhuizen naar
een appartement. Met het oog op de toekomst is
het wel belangrijk dat ouderen op tijd nadenken
over hun woonsituatie. Ook de kinderen kunnen
hier een rol in spelen. Een eerste stap is een
inschrijving bij WoningNet Eemvallei
(www.woningneteemvallei.nl).”

Wij helpen u graag verder
Heeft u vragen over uw mogelijkheden? Maak
dan een afspraak voor een woonadviesgesprek.
Dit kan door een e-mail te sturen naar
info@eemlandwonen.nl, bellen kan natuurlijk
ook: 035 548 50 50. Dan kijken we samen hoe wij
u verder kunnen helpen.

Op tijd inschrijven

Coaching op maat

Eemland Wonen heeft een aanbod van sociale
huurwoningen, in het bijzonder voor senioren. Maar
seniorenwoningen zijn gewild en soms zijn de
wachttijden lang. Om in aanmerking te komen, is het
belangrijk om u op tijd in te schrijven bij WoningNet.
Eemland Wonen wil doorstroming in haar sociale
huurwoningen extra stimuleren. Wanneer ouderen
doorverhuizen naar een appartement komt er weer
een eengezinswoning vrij voor een (jong) gezin.

Verhuiscoach Doesjka Reijn van Pit Baarn:
“De coaching start altijd met een intakegesprek
gezellig bij u thuis. We bespreken hoe uw situatie
nu is als het gaat om veilig wonen en gezondheid.
Maar ook wat uw woonwensen en mogelijkheden
zijn voor de toekomst. Met de praktische tips en
adviezen kunt u net als Bea en Simon direct zelf
aan de slag. Heeft u meer hulp nodig en kunnen
anderen u niet helpen, dan helpen de vrijwilligers
van Pit Baarn u op weg. Bijvoorbeeld met het
inschrijven als woningzoekende, het reageren
op beschikbare woningen, het regelen van een
verhuizer of ondersteunen bij administratieve
zaken.”

Handige tips
Bea en Simon hebben samen al goed nagedacht over
hun woonwensen. Het perfecte startpunt voor een
succesvolle zoektocht. Maar wat kun je nog meer doen
om je goed voor te bereiden? Doesjka Reijn van Pit
Baarn gaf Bea en Simon tijdens een bezoek aan huis
heel veel praktische tips. “Doesjka raadde ons aan
om de wijken en plaatsen waar we eventueel willen
gaan wonen ook echt te bezoeken. En achteraf samen
te bespreken wat we wel en niet leuk vonden. Op die
manier krijgen we een steeds duidelijker beeld van
onze gezamenlijke woonwensen. We zijn ook aan
het ontspullen, zodat we straks minder hoeven te
verhuizen. Dat vind ik nog wel een lastig proces, maar
wat moet dat moet. Het allerbelangrijkste is dat we
straks samen op een fijne nieuw stek zitten en ik hoop
dat dat over niet al te lange tijd zal lukken”,
besluit Simon.

Doesjka Reijn,
verhuiscoach Pit Baarn
Bent u 60 jaar of ouder en
wilt u zich net als Bea en
Simon oriënteren op een
levensbestendige woning?
Of wilt u uw huidige woning
geschikt maken voor de oude
dag? Dan kunt u zich aanmelden
voor een intakegesprek met een verhuiscoach van
Pit Baarn via 035 303 78 88 of info@pitbaarn.nl.

Eemland Wonen
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Wat jou beweegt

De ruil- en weggeefbak

Een prachtig initiatief voor
en door inwoners
Anke Snel-Delfgaauw is 65 jaar en moeder van inmiddels acht uitwonende
kinderen. De gezelligheid en geborgenheid van dit heerlijke gezin gunt ze de hele
wereld. Precies daarom zet zij zich belangeloos en met veel passie in voor iedereen

“We schillen met liefde en
plezier dat extra aardappeltje.”

die het minder breed of makkelijk heeft. Zo kookt ze vaak extra maaltijden die
mensen gratis kunnen komen afhalen, is ze taalcoach en zorgt ze voor een goed
gevulde ruil- en weeggeefbak in haar voortuin aan de Elzenlaan 16 in Baarn.
Hoe kwam je op het idee om (gratis) maaltijden
aan te bieden?
“In de jaren dat de kinderen nog thuis woonden,
was er eigenlijk altijd eten over. En die extra maaltijden bood ik tegen kostprijs aan via de vereniging
‘Thuisafgehaald’. Maar € 2,50 voor een maaltijd is
voor veel mensen toch veel geld. Daarom bied ik nu
gratis maaltijden aan via mijn eigen Facebookpagina
‘Warme maaltijden in Baarn?’. We schillen namelijk
met liefde en plezier dat extra aardappeltje. Dus wil je
hiervan gebruik maken? Twijfel dan niet om mij een
persoonlijk berichtje te sturen via Messenger “Warme
maaltijden in Baarn?” Je kunt via Messenger ook altijd
maaltijden aanbieden.

“Ik wil iedereen op het hart
drukken dat armoede niets is
om je voor te schamen.”
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boeken, kleding, spelletjes en nog veel meer. Inwoners
en winkeliers uit Baarn vullen de ruil- en weggeefbak.
Daarnaast krijgen we iedere dinsdag het overgebleven
brood van de Coop aan de Hoofdstraat. Dit wordt door
een lieve kennis opgehaald en bij mij gebracht. En
Bruna Baarn doneert ieder jaar aan het einde van de
zomervakantie schoolspulletjes. Prachtig toch?!”

Je organiseert samen met inwoners ook
jaarlijkse acties. Kun je daar meer over vertellen?
“Natuurlijk wil ik daar graag meer over vertellen.
De derde maandag van januari staat bekend als ‘Blue
Monday’… de deprimerendste dag van het jaar. Om
de boel een beetje op te vrolijken delen wij op die dag
gratis snert uit. Voor corona maakte ik met andere
inwoners pannen vol met verse erwtensoep. Dit jaar
kozen we voor blikken met soep. Wel zo coronaproof!
En met Pasen krijgen we - met tussenkomst van
twee inwoners uit Baarn - honderden eieren geleverd
van boer Kas Spijkers uit Soest. Op die manier kan
iedereen een heerlijk gekookt of gebakken eitje eten
tijdens het paasontbijt.”

Wat is de gedachte achter de ruil- en weggeefbak?

Wat wil je de inwoners nog meegeven?

“Bij de gratis afhaalmaaltijden merkte ik dat mensen
het soms toch lastig vinden om een afspraak te maken
of aan te bellen. Dat hoeft dus niet als ze iets willen
pakken of ruilen uit de ruil- en weggeefbak. De bak
staat nu ongeveer vijf jaar in onze voortuin en je kunt
er dag en nacht anoniem gebruik van maken. In de
bak zit niet alleen vacuümverpakt en houdbaar eten,
maar ook verzorgingsproducten, schoonmaakspullen,

Ik wil iedereen op het hart drukken dat armoede niets
is om je voor te schamen. Het kan namelijk iedereen
overkomen. Zit jij in deze lastige situatie? Maak dan
vooral gebruik van de gratis maaltijden en/of de
ruil- en weggeefbak. Verder wil ik iedereen oproepen
om niet zomaar spullen klakkeloos weg te gooien.
Misschien kun je er een ander dolgelukkig
mee maken!”

Eemland Wonen
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Huurdersraad aan het woord

Behoud betaalbare woningen
door overdracht
Woensdag 1 juni draagt woningcorporatie Het Gooi en Omstreken haar Baarnse
woonbezit over aan Eemland Wonen. Het gaat om 17 woonwagens, 24 standplaatsen en
116 woningen. “Wij zijn heel blij met deze overname, omdat de woningen op deze

V.l.n.r. Guus Fakkel, Cees van Essen, Francesca Dreijer en Frank Heibloem. Een bestuurslid kan om privé-redenen niet genoemd of afgebeeld worden.

In deze rubriek praten we u graag bij over de werkzaamheden en activiteiten van de

manier beschikbaar blijven voor de sociale verhuur. Belangrijk, zeker nu de woningnood
in Nederland zo hoog is”, legt Afke Rond, manager Vastgoed van Eemland Wonen, uit.

huurdersraad. Dit keer staan we stil bij het jaarverslag 2021 en in het bijzonder het
Woningregio’s in Nederland

onderwerp ‘onderhoud’.
Huurdersbijeenkomst uitgesteld

Adviezen

Het coronavirus beperkte ook ons sterk in 2021.
Hierdoor moesten we onder andere de geplande en
voorbereide huurdersbijeenkomst tot twee keer toe
uitstellen. De huurdersbijeenkomst kon gelukkig twee
weken geleden wel doorgaan.

Op verzoek van Eemland Wonen bracht de
huurdersraad advies uit over onderstaande
onderwerpen en projecten:
• voorgenomen taakoverdracht portefeuille
Het Gooi en Omstreken in Baarn
• (her)benoeming directeur-bestuurder
• (her) benoeming lid raad van commissarissen
• groep bewoners over de door hen aangeboden
petitie ‘Huren in Baarn’
• het sloopreglement
• duurzaamheidsbeleid op basis van het
‘Duurzaamheidsbeleid Eemland Wonen 2021 – 2050’
• aankoop Abel Tasmanlaan van Mooiland
• prestatieafspraken 2022

Jaarverslag 2021
De huurdersraad stelde ook dit jaar een jaarverslag op.
In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten van
de huurdersraad in het afgelopen jaar. De volgende
onderwerpen zijn in het jaarverslag 2021 opgenomen:
• samenstelling van het bestuur
• huurderscontact
• huurbeleid
• verduurzaming
• onderhoud woningen
• nieuwbouw, jongerenhuisvesting en doorstroming
• adviezen

Tot zover een korte verkenning van het
jaarverslag. Het verslag kunt u nalezen op
onze website www.huurdersraadeemland.nl
of door het scannen van deze QR-code.

Sinds 30 augustus 2016 is Nederland ingedeeld
in negentien woningmarktregio’s. Iedere
woningcorporatie mag alleen binnen de ‘eigen’
regio investeren in (sociale) woningen. De
woonwagens, standplaatsen en woningen in Baarn
van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken vallen
sinds 2016 niet meer binnen de regio van Het Gooi
en Omstreken. Afke: “Precies om die reden wilden
ze deze woningen overdragen aan een corporatie
die wel actief is in de woningmarktregio waar Baarn
onder valt. Uiteindelijk bleek Eemland Wonen als
beste partij uit de bus te komen. En daar zijn we
echt heel blij mee.”

Nieuw gevarieerd aanbod
De woonwagens, standplaatsen en woningen
liggen in Baarn-Noord, Oosterhei, Eembrugge en
de Professorenwijk. Naast de woonwagens en
standplaatsen voegt Eemland Wonen ook een mooie
mix woningen toe aan haar woningportefeuille.
In totaal gaat het om 103 appartementen en 13
eengezinswoningen.

“Door deze overdracht blijven deze woningen,
woonwagens en standplaatsen betaalbaar en dus
bereikbaar voor onze huurders. Belangrijk want
de groep woningzoekenden is groot.”,
onderstreept Afke.

Welkom nieuwe huurders
Voor de huurders van de woonwagens,
standplaatsen en woningen betekent het dat ze een
nieuwe verhuurder krijgen. Overigens verandert
er voor hen verder niet veel. “Natuurlijk betalen
ze straks dezelfde huurprijs voor het huis waar ze
wonen. Wat wel verandert, is bijvoorbeeld de manier
waarop zij een reparatieverzoek kunnen indienen.
Over dat soort dingen gaan we onze nieuwe
huurders uitgebreid informeren. Maar wij kijken er
vooral naar uit om hen welkom te heten en kennis
met elkaar te maken”, sluit Afke enthousiast af.

Onderhoud woningen
Het afgelopen jaar hadden huurders veel vragen over
het onderhoudsbeleid van Eemland Wonen. Ook
kregen wij regelmatig te horen dat het onderhoud
aan de woningen – sociale huur én vrije sector –
beter moet. Daarom stond dit onderwerp op de
agenda van de huurdersbijeenkomst. Eemland
Wonen heeft antwoord gegeven op alle vragen en een
toelichting op de doelstellingen, kosten, planning,
uitbestedingservaringen, verschillen tussen sociale en
vrije sector huur en de gevolgen voor het zogenaamde
gespikkelde bezit. Een verslag van deze bijeenkomst
staat op onze website.
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Samenvattend
Uiteraard blijven we in 2022 en ook daarna advies
geven over reguliere thema’s die ieder jaar binnen
Eemland Wonen spelen, namelijk:
• begroting en jaarplan Eemland Wonen
• bod Eemland Wonen
• jaarverslag Eemland Wonen
• prestatieafspraken gemeente Baarn en gemeente
Bunschoten-Spakenburg
• overig advies over beleid en strategie op gebieden
waar Eemland Wonen zich mee bezig houdt

Eemland Wonen
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Op de bouw

Wandeldek Parkgebouw
grondig aangepakt

Zuinig op uniek buurtje

Woningen Rode Dorp kunnen straks weer jaren mee
Het Rode Dorp is het eerste en daarmee ook het oudste bezit van Eemland Wonen. Niet alleen
daarom zijn de woningen bijzonder. Sinds 1992 staan meerdere woningen uit het Rode Dorp
op de lijst van gemeentelijke monumenten én in 2010 werd de wijk aangewezen tot beschermd
dorpsgezicht. “Ondertussen zijn de woningen bijna 100 jaar oud. De fantastische uitdaging is
nu hoe we deze unieke woningen voor de komende eeuw kunnen behouden”, onderstreept

Op de eerste verdieping van het Parkgebouw
in Baarn is een open wandeldek. Na regenval
bleven er helaas regelmatig grote waterplassen
liggen. En als het gevroren had, werd de vloer erg
glad. Bewoners voelden zich hierdoor niet meer
veilig op het wandeldek. Begin maart 2021 trok
een groep bewoners aan de bel bij Marissa van
Rossum, manager Wonen bij Eemland Wonen.
Vloeroppervlak helemaal vernieuwd
“De veiligheid van onze huurders staat voorop”,
benadrukt Marissa. “We hebben eerst geprobeerd het
afwaterprobleem op te lossen met kleinere technische
ingrepen, zoals bredere goten aan de gevelzijde en
extra afwatergoten rondom de plantenbakken. Helaas
leverde dit niet het gewenste resultaat. We wonnen
advies in bij een bedrijf die is gespecialiseerd in de
afwatering van grote buitenruimten zoals parkeerdaken bij grote winkelcentra. En besloten uiteindelijk
om het hele vloeroppervlak van het wandeldek te
vernieuwen. De werkzaamheden vroegen veel van
onze huurders, vooral van degenen die rondom het

wandeldek wonen. Maar de
bewoners bleven geduldig en
werkten goed met onze aannemer
mee. Daar heb ik veel bewondering voor.”

Inrichting bepalen
Eind november 2021 is het wandeldek met nieuwe
tegelvloer opgeleverd. Het regenwater kan nu tussen
de voegen doorsijpelen en wordt onder de tegels opgevangen én afgevoerd. De kans op grote waterplassen
en erge gladheid is hierdoor klein. Marissa benadrukt
dat je het nooit helemaal kunt voorkomen. Het
wandeldek is een buitenruimte waar het weer altijd
invloed op heeft. Nu het wandeldek is opgeleverd,
is het tijd om het in te richten. De eerste huurders
hebben hun ideeën al met Eemland Wonen gedeeld.
Marissa: “Ik hoop samen met de bewoners een fijne
plek te kunnen maken waar groen en ontmoeting
centraal staan. En misschien lukt het zelfs om dit nog
voor de zomer in te richten.”

Bert van Eijken, projectleider bij Eemland Wonen.
Bert: “Eemland Wonen gaat onderhoud uitvoeren
aan daken. Het is dan slim om meteen te kijken of
de daken geïsoleerd kunnen worden. Op die manier
zorgen we ervoor dat onze huurders nog vele jaren fijn
en betaalbaar kunnen wonen in deze geweldige buurt
in Baarn.”

Verschillen zie je niet echt aan de buitenkant, maar
bijvoorbeeld wel in de constructie van daken. En voor
elk type dak is een aanpak op maat noodzakelijk.
De plannen worden nu samen met de architect en
aannemer uitgewerkt en natuurlijk afgestemd met de
gemeentelijke monumentencommissie.”

Maatwerk noodzakelijk

Gefaseerde aanpak

Eemland Wonen gaat nu aan de slag bij 46 woningen.
Dakonderhoud klinkt misschien als een ‘standaard’
actie, maar dat is bij de woningen van het Rode
Dorp niet het geval. “Geen woning is hetzelfde.
De huizen zijn in de afgelopen 100 jaar vaak
aangepast en bewoners hebben zelf soms verbouwd.

Er is gekozen om het onderhoud in stappen uit
te voeren. “We gaan als eerste aan de slag met de
groep woningen met de ‘makkelijkste’ daken. Op die
manier doen we ervaring op. Die kunnen we inzetten
bij het onderhoud van de complexere daken. Een
ander groot voordeel van zo werken is dat we onze
werkzaamheden beter kunnen plannen en meer
tijd kunnen besteden aan de begeleiding van onze
huurders. Het doel is om eind 2023 bij 46 woningen
de daken weer piekfijn in orde te hebben”, stelt Bert.

Bert van Eijken, projectleider en Sharon Böckling,
woonconsulent, zullen vanaf eind dit jaar met
regelmaat te vinden zijn in het Rode Dorp.
Niet alleen om samen met de aannemer de
werkzaamheden voor te bereiden, maar vooral
ook om vragen van huurders te beantwoorden.
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Energiebesparing door ledverlichting
in alle algemene ruimten
Het is nú tijd om energie te besparen. Dat levert niet alleen een duurzame wereld op, het
levert met de forse energieprijzen ook een forse besparing op. Ook bij Eemland Wonen staat
energie besparen hoog op de agenda. En dat doen we op verschillende manieren. Een goed
voorbeeld is het vervangen van gloeilampen en tl-verlichting voor ledverlichting in alle
algemene ruimten (galerij, liften, entree) van onze appartementengebouwen.
Voordelen ledverlichting
Wist u dat een ledlamp maar liefst 80 tot 85%
energiezuiniger is dan een gloeilamp. Dat komt omdat
er bijna geen energie verloren gaat aan warmte.
Ook gaat een ledlamp maar liefst 15.000 tot 50.000
branduren mee. Dit is vijf keer langer dan een normale
spaarlamp. Nadeel is dat een ledlamp duurder is in de
aanschaf, maar de terugverdientijd is vaak korter dan

een jaar. Kortom: het gebruik van ledlampen levert
alleen maar voordelen op.

Doorlooptijd van ruim een jaar
Onze vaste aannemer Coen Hagedoorn heeft een
flinke klus aan het vervangen van de verlichting in de
verschillende gebouwen. De verwachting is dat de klus
uiterlijk begin 2023 klaar is.

Eemland Wonen
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Laten we er een
heerlijke zomer
van maken
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De lente is begonnen en voordat je het weet
begint de zomer. Een fijne tijd waarin veel
mensen lekker buiten zitten, de barbecue
aansteken, feestjes vieren in de tuin en
kinderen in en uit zwembadjes plonsen.
Wat een heerlijk vooruitzicht!
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Woordzoeker leefbaarheid
In deze woordzoeker staan woorden die te maken hebben
met leefbaarheid. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
Heeft u de oplossing gevonden? Mail deze dan naar
evenbuurten@eemlandwonen.nl en maak kans op een
cadeaukaart t.w.v. 30 euro. De prijswinnaar krijgt
persoonlijk bericht.
BOS
BUREN
BUS
BUURTBARBECUE
DORP
FIJN
GROEN
HELPEN
HULP

INBRAAK
LEEFBAARHEID
METRO
PARK
PARTICIPATIE
RECREËREN
RESPECT
SAMEN
SCHOON

SOCIAAL
SPEELTUIN
SPORTEN
VOORZIENINGEN
WINKELEN
WONEN
WOONOMGEVING
WIJK
ZORGEN

© www.puzzelpro.nl
Oplossing

Houd rekening met elkaar
Het is helaas ook de periode waarin de meeste
meldingen binnenkomen over (geluids)overlast en
hinder van elkaar. Laat irritaties niet uit de hand lopen
door met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder een
aantal tips:
• Vertel uw buur waar u last van heeft en wanneer.
• Leg uit wat dit voor u betekent.
• Benoem dat u komt om met uw buur naar een
oplossing te zoeken.
• Luister naar wat uw buur hierover te zeggen heeft
(een uitleg kan soms veel verklaren).
• Maak samen afspraken en houd u eraan.
Ook op de website problemenmetjeburen.nl staan
tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling helpt

.

.

TUSSEN HAAKJES
Heeft u iets
bijzonders
te vertellen?

Vindt u het lastig om uw buren aan te spreken? Of
komt u er samen niet uit? De buurtbemiddelaars van
Buurtbemiddeling Baarn (Pit) en Buurtbemiddeling
Bunschoten (De Boei) helpen u graag. Zij luisteren naar
het verhaal van u en uw buren, zonder een oordeel te
geven, en zij helpen u bij het vinden van een oplossing
die voor iedereen goed is. Buurtbemiddeling is gratis.

Op de voorkant van dit magazine en in de rubriek ‘Wat
jou beweegt’ komen huurders aan het woord die iets
bijzonders of iets extra’s doen voor iemand anders of
zelfs voor de hele wijk of dorp. Voor deze uitgave van
Even Buurten interviewden we Anke Snel-Delfgaauw
over haar mooie initiatief in de voortuin: de ruil- en
weggeefbak.

Buurtbemiddeling van Pit Baarn:
035 303 78 88 (algemeen) | 06 51 60 42 20 (coördinator)
Buurtbemiddeling De Boei Bunschoten:
033 299 29 22 | buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl.

Zet u zich ook in voor uw buurt of heeft u een
bijzondere hobby? En wilt u hierover vertellen?
Stuur dan een e-mail met een korte uitleg en uw
contactgegevens naar evenbuurten@eemlandwonen.nl.
Wij komen graag met u in contact!

Wist u dat bij brand de meeste
slachtoffers vallen door het
inademen van rook. Een rookmelder
Eemland Wonen zo snel mogelijk
in iedere woning rookmelders wil
plaatsen. Vanaf 1 juli
2022 is dit ook
wettelijk verplicht.
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Rookmelder(s),
zonder kosten
voor de huurder!

redt dan ook levens! Vandaar dat

!

Paans Installatiebedrijven startte in 2021 al
met het plaatsen van rookmelders in onze
woningen. In een groot deel van onze woningen
hangen dus al rookmelders. Hangen er bij u
nog geen rookmelders, dan maakt Paans snel
een afspraak met u. De rookmelders worden
opgehangen in de hal en op de overloop, dit is
meestal de vluchtroute als er brand uitbreekt.

Afspraak
Voordat Paans bij u langskomt, krijgt u van
hen een brief met een afspraakvoorstel of de
vraag een afspraak te maken. Het plaatsen van
rookmelders kost u niets. Het enige wat we van
u vragen is om zo snel mogelijk een afspraak
in te plannen en de monteur binnen te laten
als hij de rookmelders komt ophangen.

Brand voorkomen
Op de website www.rookmelders.nl staan
allerlei tips om het risico op brand te
verkleinen of voorkomen.

Eemland Wonen
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Handige contactgegevens

Wijk uitgelicht

Algemeen
035 548 50 50
info@eemlandwonen.nl
www.eemlandwonen.nl

Reparatieverzoek indienen
24 uur per dag via de website:
www.eemlandwonen.nl/reparatieverzoek
Werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur
via: 035 548 50 50

Spoedeisende reparaties
24 uur per dag, weekend en feestdagen
via: 088 880 80 59

Foto’s v.l.n.r.: Ank en Henry
Westerveld, Ada Dordt-Keizer en
Gerrit en Joke van de Hengel.

Heerlijk wonen in Eemborg
Graag laten we u kennis maken met de Professorenwijk in Baarn. Een levendige
en kindvriendelijke buurt met winkels, een kapper, brede school, speelveldjes
voor de kinderen waaronder een Johan Cruyff court. Ook senioren wonen hier
graag onder andere in appartementengebouw Eemborg.

We vroegen aan Ank en Henry Westerveld, Ada DordtKeizer, Joke en Gerrit van de Hengel hoe het wonen
op deze plek in Baarn hen bevalt. Hun reactie in een
notendop is “geen seconde spijt, fantastisch uitzicht,
ruimte en gezelligheid!”

Beetje geschiedenis
De Professorenwijk is gebouwd tussen 1958 -1975
en ligt aan de noordkant van de Zandvoortweg. Het
maakt onderdeel uit van het grotere Noordwijk. Alle
straten dragen de naam van een professor, namelijk
Prof. Asserlaan, Prof. Drionlaan, Prof. Krabbelaan en de
Prof. Meijerslaan. Opvallend zijn de lange oost-west
straten en korte noord-zuid straten. Aan de rand van
de woonwijk staan de woongebouwen Eemborg en
Sonnevelt 2 en 3. Tot aan de renovatie in 2005 heette
Eemborg net als de andere twee flats ook Sonnevelt.

Het mooiste uitzicht
Ada van Dordt-Keizer (93 jaar) woont nu ruim zeventien
jaar in Eemborg en vertelt hierover met heel veel
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enthousiasme. “Ik woon op de derde verdieping en heb
een prachtig uitzicht. Aan de voorkant kijk ik namelijk
uit over de Eemnesser polder en aan de achterkant
over het groene dorp Baarn. Ik ben niet voor niets een
echte balkonliefhebber. Voor de renovatie woonde er
in mijn woning een gezin met vier kinderen. Plaats
genoeg dus voor mij alleen! Wat ik jammer vind,
is dat er geen gezamenlijke ontmoetingsruimte is.
Vroeger konden we gebruik maken van de ruimte in
de nieuwbouwflat. Daar organiseerde ik met andere
bewoners één keer per jaar een thema-avond. Helaas
kan dat niet meer en is het contact met vooral
nieuwe bewoners minder. Maar bovenal woon ik hier
fantastisch.”

Nergens anders heen
Ank Westerveld (75 jaar) en haar man Henry (77 jaar)
wonen al 51 jaar met heel veel plezier in Eemborg.
“Wij waren een van de eerste bewoners en we
vinden het hier fantastisch. De woningen zijn ruim.
We hebben drie slaapkamers, een mooie badkamer

Colofon

en een ruim balkon met zicht op het Johan Cruyff
court waar kinderen lekker kunnen spelen. Als de
bomen weer blad hebben en het zonnetje schijnt,
hoeven wij nergens anders heen. Het hele gebouw
wordt ook netjes onderhouden. Iedere woensdag
zorgen geweldige schoonmakers ervoor dat de mat
wordt gezogen en de hal wordt gedweild. Dan ziet
het er hier weer keurig netjes uit. Ook belangrijk
is het goede contact met onze buurtjes. We zien
elkaar regelmatig en helpen elkaar als dat nodig is”,
onderstreept Ank.

“We hebben wel de lusten,
maar niet de lasten.”

Het huurdersmagazine Even Buurten
verschijnt twee keer per jaar.
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Wel de lusten niet de lasten
Drie jaar geleden verhuisden Joke (73 jaar) en Gerrit
van de Hengel (75 jaar) van een eengezinswoning
naar een appartement in Eemborg. “We zijn nu nog
goed ter been hoor, maar we wilden op tijd naar
een gelijkvloerse woning verhuizen. Je weet nooit
wat er op je pad komt en dan kun je maar beter
goed voorbereid zijn. En van deze keuze hebben
we geen seconde spijt. Wij wonen hier eersteklas.
Het dorp, de winkels en het bos liggen op loop- of
fietsafstand. Vroeger hadden we een tuin en dat
kostte de nodige tijd en onderhoud. Nu kijk ik uit op
een binnentuin en wordt deze voor mij onderhouden.
We hebben dus wel de lusten, maar niet de lasten.
Wat we ook heerlijk vinden, is dat onze kinderen
en kleinkinderen in de buurt wonen. Wij zijn zeer
tevreden klanten”, lacht Gerrit.

Beeld
Ton Kastermans Fotografie

Copyright
©Eemland Wonen

Oplage
2.750 exemplaren

Oplossing puzzel
De oplossing van de puzzel uit Even
Buurten, uitgave 1 2021, is: ‘Duurzaam
wonen goed voor het milieu en voor uw
portemonnee’. Mevrouw M.M. van de
Mast stuurde het juiste antwoord in en
won een cadeaubon van 30 euro.

Eemland Wonen
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Op pad met

Onze kwaliteitsregisseur
Gertjan Mekelenkamp
Gertjan Mekelenkamp

Graag stellen wij u voor aan Gertjan Mekelenkamp (38 jaar). Hij is onze kwaliteitsregisseur
en checkt of alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de woningen voldoen aan
onze kwaliteitseisen. Dit doet hij samen met zijn directe collega Gerwout Termaat.
Buitenmens
Gertjan is een op en top buitenmens. Niet voor niets
werkte hij jarenlang als allround timmerman bij
een klein aannemersbedrijf. En moet Gertjan nu een
bezoek brengen aan een huurder, dan pakt hij negen
van de tien keer de fiets. “Ik ben niet geboren om de
hele dag aan een bureau te zitten. Ik ga graag naar
buiten. Ook vind ik het heerlijk om mijn eigen tijd
te kunnen indelen, met mijn handen te werken en
contact te maken met mensen. Een praatje met een
buurtbewoner of huurder maakt mijn dag helemaal
goed. Daarnaast wil ik in mijn functie ook met mijn
hoofd werken. Die perfecte combinatie vond ik in de
functie van kwaliteitsregisseur bij Eemland Wonen”,
legt Gertjan enthousiast uit.

Nieuwe functie, nieuwe werkwijze
De functie van kwaliteitsregisseur en ook de manier
van werken is vrij nieuw binnen Eemland Wonen.
Tegenwoordig komt niet eerst een opzichter langs om
een reparatieverzoek te beoordelen of een woning te
controleren na huuropzegging (mutatie). Huurders
kunnen zelf via de website hun huur opzeggen of
een reparatieverzoek indienen. Zodra de opzegging
of het verzoek is verstuurd, komt één van onze vaste
aannemers, Coen Hagedoorn of Gils, in actie. Zij
doen de opname en voeren de werkzaamheden uit.
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Daarbij houden zij zich aan de vooraf afgesproken
kwaliteitseisen. Gertjan: “Mijn collega Gerwout en ik
controleren achteraf de kwaliteit van het opgeleverde
werk, maar ook of de aannemer dit netjes en volgens
afspraak heeft uitgevoerd. Het grote voordeel van deze
nieuwe werkwijze is dat werkzaamheden veel sneller
worden opgepakt dan voorheen. Dat vindt natuurlijk
iedereen fijn.”

Graag geziene gast
Wekelijks bespreekt Gertjan met de twee aannemers
wat goed ging en hoe ze de samenwerking kunnen
verbeteren om zó de huurder nog beter van dienst
te kunnen zijn. Dat Gertjan oprecht betrokken is
en zijn werk serieus neemt, voelen de huurders
ook. Hij is dan ook een graag geziene medewerker
van Eemland Wonen. Bij de balie wordt regelmatig
gevraagd wanneer Gertjan weer ‘op bezoek’ komt.
Gertjan moet hierom lachen: “Ik voel me gevleid dat
huurders mij graag mogen. Dat maakt mijn contact
met de huurders heel prettig en leuk. Maar dat wij
de huurders goede woningen kunnen bieden, vind ik
het allerbelangrijkste. Daar doe ik het elke dag voor”,
onderstreept Gertjan.

