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Even Buurten

François Claessens

Het leven is heel duur geworden. Gas, stroom, benzine, 
de boodschappen, alles is duurder. Het raakt iedereen. 
Ondanks dat de overheid verschillende maatregelen heeft 
genomen om de gevolgen van de stijgende energiekosten 
en de aanhoudende stijging van levensonderhoud te 
verzachten, begrijpen wij dat u zich zorgen maakt of u 
bijvoorbeeld de huur nog wel kan betalen. 

Helaas kunnen wij niets doen aan de stijgende prijzen. Wel 
kunt u kijken of u meer grip op uw huishoudboekje kunt 
krijgen. Bij Pit Baarn staan vrijwilligers voor u klaar om 
met u mee te kijken waar u kunt besparen en of u door de 
hoogte van uw inkomen misschien in aanmerking komt voor 
(gemeentelijke) toeslagen of regelen. Iedere werkdag (behalve 
woensdag) bent u tussen 09.30 en 12.00 uur van harte welkom 
op de Eemnesserweg 17. Een afspraak maken is niet nodig.

Niet alleen met uw huishoudboekje op orde kunt u kosten 
besparen. Ook zelf kunt u in actie komen om meer grip te 
krijgen op uw energierekening. We hebben een aantal tips 
voor u op een rijtje gezet. We snappen dat energie besparen 
beter gaat in een goed geïsoleerd huis. We gaan daarom  
de komende jaren versneld onze sociale huurwoningen  
verduurzamen. Zo gaan we er alles aan doen om eerst de 
woningen met een laag energielabel energiezuinig te maken. 
Dit en andere mooie verhalen leest u in dit magazine.

Fusie
Tot slot wil ik u graag vertellen dat het fusieonderzoek met 
Woningstichting Leusden is afgerond en dat we in de laatste 
fase zijn beland. Ik hoop u eind december het goede nieuws 
te kunnen brengen dat de fusie per 1 januari 2023 doorgaat. 

Ik wens u veel leesplezier.

François Claessens, directeur-bestuurder
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In perspectief

Verhuizen:  
Wat moet ik allemaal regelen?
Verhuizen:  
Wat moet ik allemaal regelen?

Bij een verhuizing moet er een hoop geregeld worden. Mevrouw De Weijer (71)  
is in oktober verhuisd en weet hier alles van. 

“Ik woonde al jaren met veel plezier aan de Mesdagstraat, maar ik kon mijn tuin niet meer goed onder-
houden. Daarom besloot ik om kleiner te gaan wonen”, vertelt mevrouw De Weijer. “Ik reageerde op een leuk 
appartement via Woningnet Eemvallei. Na de bezichtiging kreeg ik een e-mail met de vraag of ik de woning 
wilde accepteren. Dat wilde ik wel”, lacht mevrouw De Weijer. “Ik kon ook meteen doorgeven op welke 
datum ik de huur van mijn ‘oude’ huis wilde opzeggen. Dat was makkelijk geregeld.” 

Als een woning wordt opgezegd, maakt Eemland Wonen een afspraak met de huurder om de woning te 
bekijken (vooropname). Mevrouw De Weijer: “De medewerker van Eemland Wonen legde uit welke zaken ik 
moest terugveranderen naar de oorspronkelijke staat. Dat viel best wel tegen. Ik moest mijn natuurvijver 
dichtmaken, en het kippenhok en de overkapping bij de schuur weghalen. Gelukkig kreeg ik veel hulp van 
mijn kinderen. Bij de eindopname was alles in orde. We noteerden de meterstanden en daarna leverde ik 
mijn sleutels in.” 

Mevrouw De Weijer kijkt met een goed gevoel terug 
op de verhuizing. “Het is natuurlijk veel regelwerk,
maar ik had prettig contact met Eemland Wonen 
en de afspraken waren duidelijk. De vorige huurders 
hebben mijn nieuwe huis heel netjes achtergelaten. 
Ik ben blij dat ik deze stap heb genomen.”

Alle informatie op een rij
Wilt u weten welke stappen u moet 
nemen als u gaat verhuizen? Bekijk 
dan het filmpje ‘Je huur opzeggen’ 
door de QR-code te scannen.  

Op onze website www.eemlandwonen.nl/huuropzeggen 
kunt u alle informatie en de stappen rustig nalezen.

Sharon Böckling,  
medewerker Wonen 
“Het is fijn om te zien dat de meeste 
huurders goed voor hun woning zorgen. 
Daardoor kunnen we nieuwe huurders 
sneller blij maken met een fijne woning! 
Als u gaat verhuizen, ontvangt u van ons 
natuurlijk alle informatie over het goed en 
netjes opleveren van uw woning.”
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Versnellen
We beseffen maar al te goed dat huurders in een 
goed geïsoleerde woning willen wonen. Niet alleen 
door de stijgende energieprijzen, maar ook voor een 
duurzame toekomst. Daarom gaan we de komende 
jaren versnellen. We gaan dus meer woningen 
verduurzamen dan we gepland hadden. 

Zo zetten we alles op alles om eerst de woningen met 
een laag energielabel energiezuinig te maken. Dat is 
goed nieuws, want deze huurders hebben vaak hogere 
energielasten. 

Concreet betekent dit dat we van 2023 tot en met 2026 
grote stappen zetten in het verduurzamen van al onze 
sociale huurwoningen.  

Helaas kunnen we onze woningen niet allemaal tegelijk 
aanpakken, hoe graag we dat ook willen. Naast de 
voorbereidingstijd die nodig is, hebben we te maken 
met krapte op de arbeidsmarkt bij aannemers en de 
lange levertijden van materialen. Ook speelt het type 

Komende jaren  
versneld verduurzamen  
Een fijn, comfortabel en energiezuinig huis. Dat wil iedereen. Zeker nu de energieprijzen zo 

hoog zijn en misschien nog wel blijven stijgen. Een goed isoleerde woning kost nu eenmaal 

minder energie om te verwarmen. We steken daarom veel geld en tijd in het verduurzamen 

van onze woningen. Ruim de helft van onze huurders woont al in een comfortabel en 

energiezuinig huis. Natuurlijk willen we dat graag voor al onze huurders. 

Wist u dat wij verduurzamen zonder huurverhoging.
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euro. Een behoorlijke extra investering dus. Gelukkig 
zijn er ook woningen waarbij de kosten lager zijn. En dit 
komt boven op de uitdagingen waar we ook vanuit de 
overheid voor staan: woningen bijbouwen, zorgen dat 
wijken niet achteruitgaan en de huren betaalbaar houden. 

Ook allemaal belangrijk en kostbaar. Daarnaast voeren 
we van 2023 tot en met 2026 gelijktijdig met het 
verduurzamen van de woningen voor bijna 10 miljoen 
euro planmatig onderhoud uit.

Medewerking huurders
Om de huurwoningen te kunnen verduurzamen, is 
medewerking van onze huurders erg belangrijk. En veel 
van onze huurders zien hier inmiddels ook gelukkig het  
belang van in. En het draagt uiteindelijk ook bij aan 
gezonde woonlasten én een comfortabel huis. 

woning een rol, geen enkele woning is hetzelfde.  
Denk bijvoorbeeld aan het Rode Dorp. Deze historische 
woningen zijn al meer dan 100 jaar oud en vallen onder 
beschermd dorpsgezicht. Bouwjaar, technische staat, 
de omgeving, welstandeisen zijn allemaal factoren 
die invloed hebben op de mogelijkheden bij het 
verduurzamen van onze huurwoningen. 

Combineren met groot onderhoud
Om tijd en kosten te besparen, verduurzamen we per 
project. Dus in een keer een hele straat of complex.  
Bij het verduurzamen richten we ons vooral op de schil 
van de woning. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij bij 
woningen met nog onvoldoende isolatie vloer-, gevel- en 
 dakisolatie aanbrengen, oude ramen vervangen door  
HR++ glas en mechanische ventilatie installeren. 
Per project wordt het precieze pakket aan verduur-
zamingsmaatregels bepaald. En als het lukt, nemen 
we gelijk ander geplande onderhoudswerkzaamheden 
mee. Zo heeft u zo min mogelijk overlast.

Al met al duurt het nog steeds een aantal jaar voordat 
wij echt alle woningen hebben verduurzaamd. We 
begrijpen goed dat huurders met een minder goed 
geïsoleerde woning zich afvragen wanneer zij aan de 
beurt zijn. U ontvangt van ons ruim van tevoren een 
brief wanneer we bij uw woning aan de slag gaan. 

Investeringen
Om sneller te verduurzamen, is er ook veel extra geld 
nodig. Een huis energiezuinig maken kost afhankelijk 
van type woning en bouwjaar gemiddeld tot wel 65.000 

Flora- en faunaonderzoek 
Voordat we kunnen starten met het verduurzamen 
van een wijk of complex is het nodig eerst onderzoek 
te doen. Niet alleen brengen we in kaart welke 
werkzaamheden er per woning moeten worden 
uitgevoerd. Ook moeten we onderzoeken over er 
verblijfplaatsen en broedplaatsen van bijvoorbeeld 
volgens en vleermuizen in de wijk zijn. Dit flora- en 
faunaonderzoek neemt ongeveer een jaar in beslag.
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Wat jou beweegt

“De speeltuin  
 is mijn hobby.”
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Speeltuin Oosterkwartier

Meer dan een tuin met  
speeltoestellen

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in?
“Mijn dag start om twaalf uur ‘s middags. Dan maak 
ik de wc’s en de zalen binnen schoon als deze de 
avond ervoor zijn gebruikt. Daarna ruim ik de rommel 
buiten in de speeltuin op en doe ik het hek open. 
Vanaf twee uur ’s middags stroomt het vol met ouders 
en kinderen. Die komen vaak zelfs vanuit Utrecht 
en Amersfoort hiernaartoe. Veel ouders zijn lid van 
onze speeltuinvereniging. Dit kost 25 euro per jaar 
en dat is niet veel omdat de speeltuin het hele jaar 
open is. Meestal blijft het de hele middag druk, totdat 
we om vijf uur sluiten.” En dan gaat Marian opnieuw 
opruimen en schoonmaken. “We hebben ook een 
winkeltje waar we koffie, thee, snoepjes, ijsjes en chips 
verkopen. Dat moet er natuurlijk ook altijd netjes 
uitzien.” Zelfs toen Marian na een operatie aan haar 
voet twaalf weken gips om had, was ze in de speeltuin 
te vinden. “Ik vind het daar gewoon zo leuk. Ik moest 
er niet aan denken om al die weken thuis te zitten.” 

Meer dan een tuin met speeltoestellen
“Jazeker! Binnen zijn er twee zaaltjes die je kunt huren 
voor een kinderverjaardag. Daar wordt veel gebruik 
van gemaakt. Iedere zondag is er een kerkdienst en 
diezelfde kerk maakt ook op andere avonden gebruik 
van de zaaltjes. Ook een dartvereniging maakt iedere 
week gebruik van onze ruimte. Op de website staat 
trouwens dat we eind oktober sluiten, maar dat klopt 
niet. We zijn na de coronaperiode weer gewoon het 
hele jaar open. Hopelijk kunnen we deze winter 
sneeuwpoppen bouwen in de speeltuin.”

We kunnen niet zonder vrijwilligers en sponsoren
Marian zit samen met zes bewoners in het bestuur 
van de speeltuin. Daarnaast zorgt ze er samen met 
acht andere vrijwilligers voor dat de speeltuin er altijd 
goed en netjes uitziet. Winkeliers, ondernemers en de 
gemeente sponseren regelmatig en dat is ook nodig. 
“We willen bijvoorbeeld nog een mooi speeltoestel 
voor mindervalide kinderen aanschaffen. Dat kost best 
veel geld, dus nieuwe sponsoren zijn van harte welkom.” 

Buurthuis
“Ook willen we graag een rol gaan spelen als 
buurthuis. Daarvoor gaan we nog in overleg met 
de gemeente en Eemland Wonen. Mensen die hun 
verhaal kwijt willen, of die eenzaam zijn kunnen dan 
bij ons terecht. Maar ook als er problemen in de buurt 
zijn, kunnen wij waar mogelijk hulp bieden.”

Tentenkamp
Tot slot vertelt Marian nog dat ze afgelopen 
oktober voor de tweede keer een tentenkamp heeft 
georganiseerd in de speeltuin. Dan blijven er ouders 
met kinderen overnachten.  

Marian Koudijs (65 jaar) is moeder van drie dochters en een zoon. Ook is ze inmiddels 

oma van acht kleinkinderen. Als ze allemaal tegelijk bij haar langskomen is het volle 

bak in haar huis, maar dat vindt ze juist gezellig. Marian woont vlakbij Speeltuin 

Oosterkwartier. Met heel veel plezier en inzet doet ze daar al elf jaar vrijwilligerswerk. 

“De speeltuin is mijn hobby. Mijn kinderen zeggen weleens: ‘je kan er beter gaan 

wonen’, maar als er wat te doen is in de speeltuin, dan helpen ze zelf ook mee.”

“Ik vind het in de speeltuin 
 gewoon zo leuk.”



De huurdersraad heeft ook een stem in de afspraken 
die Eemland Wonen met de gemeente maakt. 
Bijvoorbeeld over nieuwbouw. Voor welke doelgroepen 
is die nieuwbouw? Voor jongeren, gezinnen, senioren? 
Er zijn sowieso te weinig huizen, dus die moeten 
zo eerlijk mogelijk verdeeld worden, vindt de 
huurdersraad.

Bewonersbijeenkomst
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
Eemland Wonen en de huurdersraad was de 
bewonersbijeenkomst over onderhoud op 17 mei 2022. 
Afke Rond, manager Vastgoed bij Eemland Wonen, 
gaf een uitgebreide presentatie over onderhoud. Het 
ging over bijvoorbeeld reparaties, schilderwerk en het 
vervangen van keukens en badkamers. Kort gezegd: 
wat doet Eemland Wonen en wanneer. 

Verduurzaming
De Huurdersraad heeft er bij Eemland Wonen 
krachtig op aangedrongen de woningen met de 
slechtste energielabels als eerste te verduurzamen. 
En dit voorstel is overgenomen. Vooral in de 
oudere huizen, denk bijvoorbeeld aan het Rode 
Dorp, moet heel veel gedaan worden. Zeker 

gezien de huidige stijging van energiekosten. Het 
gaat hierbij onder andere om de daken, vloeren, 
spouwmuren, dubbelglas en tochtende ramen en 
deuren. In het voorjaar van 2023 organiseren we een 
huurdersbijeenkomst over verduurzaming.

Enquête
De huurdersraad heeft afgelopen zomer een enquête 
gehouden onder de huurders. Als belangrijkste 
punt kwam betaalbaarheid uit de bus. Dat zijn de 
huurprijs en de energiekosten. De huurdersraad weet 
dus waar hij zich volgend jaar voor gaat inzetten. 

Meedoen?
De huurdersraad bestaat nu uit vijf huurders, maar 
dat is niet genoeg voor alles wat we willen doen. 
De huurdersraad is daarom op zoek naar huurders 
die zich ook willen inzetten voor beter, mooier 
en goedkoper wonen. Maar bijvoorbeeld ook voor 
schone en veilige straten, buurten en wijken.  
Als u alleen voor uw wijk of buurt iets wil doen is 
dat ook goed. Doe mee en stuur een mailtje met uw 
telefoonnummer naar info@huurdersraadeemland.nl. 
We bellen u dan zo snel mogelijk.

Stichting Huurdersraad Eemland komt op voor de belangen van de huurders. De vijf 

bestuurders van de huurdersraad zijn allemaal huurders van Eemland Wonen en 

praten regelmatig met Eemland Wonen over bijvoorbeeld onderhoud, bouwplannen en 

huurprijzen. En dit jaar veel over de mogelijke fusie met de Woningstichting Leusden.

De huurdersraad  
knokt voor huurders

V.l.n.r. Guus Fakkel, Cees van Essen, Francesca Dreijer en Frank Heibloem. Algemeen bestuurslid Irma Nijenhuis staat niet op de foto.

8 Even Buurten

Huurdersraad aan het woord
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 Bespaartip 1: zet de verwarming een 
graadje lager. En als u niet thuis bent, of een 
uur voordat u naar bed toegaat op 15 graden*. 
Wist u dat uw woning verwarmen heel veel gas kost? 
Gemiddeld zelfs 75 procent van uw energierekening. 
  

 Bespaartip 2: houd de radiatoren vrij. 
Zorg dat gordijnen boven de verwarming 
hangen. Dan wordt er geen warmte 
tegengehouden en kan de warmte zich 
goed verspreiden door de kamer. 

 Bespaartip 3: Houd alle deuren dicht 
in huis. Kamers die verwarmd zijn, blijven 
dan warm. De radiatoren hoeven dan niet 
steeds bij te verwarmen. Dat bespaart gas.

 Bespaartip 4: Een timer of zandloper 
kan u helpen om korter te douchen. Dat 
scheelt water én energie. 

 Bespaartip 5: zet apparaten echt uit. In de  
stand-by stand gebruiken apparaten nog steeds 
stroom. Handige tip: doe de stekkers in  
een stekkerblok met aan/uit schakelaar.  
Zo zet u met één druk op de knop meerdere 
apparaten uit. Haal ook de oplader van uw telefoon 
uit het stopcontact na dat deze is opgeladen.

 Bespaartip 6: zet uw apparaten aan 
op de ecostand. U bespaart al veel stroom 
als u de wasmachine, afwasmachine en 
droogtrommel op de eco-stand zet. Als 
het u lukt daarop te besparen, wordt uw 
energierekening een stuk lager. 

Vier handige producten die energie besparen
1. Tochtstrip of tochtband. Tocht vreet energie. 
Breng tochtstrips of een tochtband aan in ramen en 
buitendeuren. Zo houdt u de warmte binnen.

2. Radiatorfolie. Heeft u een koude buiten- 
muur achter de radiator? Met radiatorfolie 
houdt u de warmte binnen. 

3. Brievenbusborstel. Een brievenbusborstel  
houdt tocht tegen en warmte binnen.

4. Waterbesparende douchekop.  Met een water-
besparende douchekop gebruikt u ongeveer 
40% minder (warm) water dan met een normale 
douchekop.  

Uw huis verwarmen met kaarsen of 
een bloempotkachel. Dat lijkt gezellig, 
maar verwarmen niet goed en is slecht 
voor uw gezondheid. Uit onderzoek 
is gebleken dat er heel veel fijnstof 
vrijkomt. Veel meer dan bij een drukke 
snelweg. Ook een petroleumkachel 
kan gevaarlijk zijn. Zeker in woningen 
waar minder goed geventileerd wordt. 

  Elektrische kachel 
Denkt u erover om een elektrische kachel te kopen? 
Houd er dan rekening mee dat ze veel stroom ver- 
bruiken. Keramische kachels en infrarood kachels 
zijn energiezuiniger ten opzichte van andere modellen. 

  Ramen en ventilatieroosters dicht houden 
Juist om energie te besparen is het belangrijk om uw 
huis goed te ventileren. Droge lucht warmt sneller 
op. Ook is ventileren beter voor uw gezondheid en 
helpt het schimmel voorkomen.

Met kleine maatregelen kunt u uw energierekening met tientallen euro’s 

verlagen. Dit wordt nog makkelijker wanneer u weet waar u op moet letten.

Besparingstips,  
wat kunt u zelf doen? 

*  Heeft u een warmtepomp? Deze biedt het beste rendement als u de gewenste temperatuur in uw woning gelijk houdt. 

Wat kunt u beter niet doen
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Op de bouw

Nieuwbouw Troelstralaan 
Baarn krijgt vorm

Op woensdag 6 juli 2022 ging de eerste schop de grond 
in. Sindsdien is er heel wat gebeurd op de bouwplaats. 
Er wordt hard gewerkt aan de ruwbouw van de eerste 
verdiepingen van het appartementengebouw. En ook de 
eengezinswoningen en skinny houses krijgen vorm. De 
wanden en vloeren zijn al bijna klaar. Daarna komen de 
daken erop en worden de muren geïsoleerd. Dan volgt 
de afwerking van de gevels: de kozijnen komen erin en 
de buitenmuren worden gemetseld. Als de buitenkant 
af is, volgt tot slot de afwerking aan de binnenkant 
van de woningen en het plaatsen van alle 
installaties. Als alles volgens planning
verloopt, worden de woningen na de
zomer van 2023 opgeleverd.

Wonen aan de Troelstalaan
Wilt u straks in een van de nieuwe sociale 
huurwoningen wonen? De woningen 
worden via WoningNet aangeboden. Schrijf 
u daarom nu al in bij WoningNet Eemvallei 
(www.woningneteemvallei.nl).

Aan de Troelstralaan in Baarn bouwt aannemer Van Bekkum in opdracht van Eemland Wonen 

een hele nieuwe buurt. Er komt voor elk wat wils: appartementen, rug-aan-rugwoningen, 

skinny houses en rijwoningen. In totaal 39 nieuwe woningen, allemaal gelegen in een ruim 

opgezet en groen binnengebied. Het wordt een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen 

ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen en waar het veilig en prettig wonen is.
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Het parkgebouw aan de Snipstraat/Kemphaanstraat in  
Baarn en het pand aan de Oranje Weeshuisstraat in Huizen 
staan weer strak in de lak. Alle kozijnen, deuren en houten 
geveldelen kregen onlangs een nieuw laagje verf. Zo ziet  
alles er weer picobello uit.

Strak in de lak

De Anna Paulownalaan in Baarn is een statig 
pand uit de jaren ‘20. Om dit authentieke pand te 
verduurzamen, heeft Roza Vastgoedonderhoud  
het dak en een deel van de gevel geïsoleerd. 

Klaar voor de toekomst

Ook is er dubbel glas geplaatst. De nieuwe warmte 
terugwin-installatie zorgt voor extra energiebesparing. 
Dit ventilatiesysteem voert vuile lucht uit het pand af 
en zuigt frisse buitenlucht aan. De warmte van de vuile 
lucht wordt hergebruikt om de frisse lucht op te warmen. 
De warme, frisse lucht wordt vervolgens weer in de 
woning geblazen. Met deze maatregelen is het pand 
klaar voor de toekomst en zitten de bewoners er weer 
warmpjes bij! 

Schilderwerk Oranje Weeshuisstraat door 

Mens-Zeist Vastgoedonderhoud

Schilderwerk Snipstraat/Kemphaanstraat door Weijman Vastgoedonderhoud
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Schoentje zetten en Sinterklaas speurtocht |  
Hoeve Ravenstein (15 november t/m 3 december)
Zet je schoen onder de schoorsteen in het Boerderij-
café, misschien zit er wel iets in. Of kom zoeken 
naar chocoladeletters die over het terrein van Hoeve 
Ravenstein verspreid liggen, en raad de woorden.  
www.hoeveravenstein.nl

Wintermarkt | Spakenburg 
(1 december)
Dompel je onder in kerstsfeer met dampende 
chocolademelk, glühwein, oliebollen en live muziek. 
Kinderen kunnen een ritje maken in een heuse 
arrenslee mét verhalenverteller! www.wattedoenin.nl/
evenementen/wintermarkt-spakenburg/

Trots Kerst Special | Kasteel Groeneveld  
(9, 10 en 11 december)
De leukste kerstmarkt van Nederland met de mooiste 
en lekkerste producten voor onder de kerstboom en 
op tafel. Maar ook zangkoren, workshops, hapjes en 
drankjes. www.opdeheuvelrug.nl

De 27e kerststallenroute | Baarn  
(18 december t/m 6 januari)
Bewonder de kerststallen die in maar liefst 309 tuinen 
staan. De ‘weg van het licht’ brengt u langs prachtige 
(kinder)kerststallen, schilderijen en wandkleden, 
meestal zelf gemaakt. Kom lopend of met de fiets en 
geniet van al dit moois.  
www.parochienet.nl/kerststallenroute

Boerenkerstmarkt | Hoeve Ravenstein  
(19 december)
Kom naar de boerenkerstmarkt op zondag 19 december 
van 10.00 – 17.00 uur. Hang jij jouw wens op in de 
metershoge wensboom? Kun jij de rendieren van de 
kerstman vinden? www.hoeveravenstein.nl

TUSSEN HAAKJES

Het is bijna 
december 
De gezellige decembermaand staat bijna 

voor de deur. Er zijn verschillende uitjes 

in de buurt waar jong en oud kunnen 

genieten. We hebben er een paar voor u  

op een rijtje gezet.

Het oordeel van 
onze huurders

Huurdersoordeel C:

B
7,5

C
7,3

C
7,2

nieuwe huurder vertrekkende huurderreparatieverzoek

Ieder jaar doet de vereniging van woningcorporaties 
Aedes onderzoek naar de prestaties van corporaties. 
Ook aan onze huurders is gevraagd wat ze van 
Eemland Wonen vinden. Nieuwe huurders geven 
ons hetzelfde cijfer als vorig jaar: een 7,5. Ook hoe 
wij omgaan met reparatieverzoeken is op dezelfde  
manier gewaardeerd: een 7,3. Vertrekkende huurders 
zijn positiever geworden. Vorig jaar was dat nog een 
6, nu een 7,2. Wij zijn blij met deze mooie cijfers. 

Het komende jaar zetten wij ons weer 100% voor 
u in en blijven we hard werken aan een verdere 
verbetering van onze dienstverlening.



Eemland Wonen 13

TUSSEN HAAKJES

In deze woordzoeker staan woorden die te maken  
hebben met de winterperiode. De overblij vende letters 
vormen achter elkaar gelezen de oplossing. Zoek ze op, 
streep ze af en maak kans op een cadeaukaart t.w.v. 
30 euro. Mail de juiste oplossing voor 1 mei 2023 naar 
evenbuurten@eemlandwonen.nl of stuur ons een (brief)
kaart. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. 

Woordzoeker wintertijd

Meestal zijn mensen zich er niet eens van 
bewust dat ze overlast veroorzaken. Durft 
of wilt u zo’n gesprek niet aangaan, of komt 
u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp 
inschakelen van Buurtbemiddeling. Zij helpen 
u graag om samen tot een 
oplossing te komen. Deze 
bemiddeling is gratis. 

Scan de QR-code en bekijk 
het filmpje over overlast.

www.puzzelpro.nl©

Z O IJ S P E G E L I E F D E
R G L G F C H A M P A G N E
O E A D R E I D N E R R V I
O O A O E R E E L P E K E L
K M J L L C P R E N T S A I
A O S A R I A P I S N A A M
K O C T E N E D N E I R V A
A B H K E R A B E C W U A F
L T A N N R T U O A H E H E
K S A O T E W S S L U E T T
O R T I N P M U R D L M V A
E E S N O H N A E O R E T J
N K E P A K J E S A V O N D
A A N R V U U R W E R K O U

Oplossing

Rookoverlast van de BBQ? Harde 
muziek? Dit zijn zomaar een paar 
voorbeelden van overlast.

Maar hoe moet u hiermee omgaan? Blijf er 
niet mee zitten, want daar heeft u alleen 
uzelf mee. Probeer altijd in gesprek te gaan 
met degene die de overlast veroorzaakt. 
Daar ligt vaak de oplossing. Doe dat niet 
als u boos bent, maar pas als u rustig bent. 

Overlast? Praten 
lost vaak veel op

CADEAU
CHAMPAGNE
DINER
FAMILIE
KALKOEN
KERSTBOOM
KNUS
KOU

LIEFDE
MAAN
OLIEBOLLEN
PAKJESAVOND
PEKEL
PEPERNOTEN
PIEK
RENDIER

SAMEN 
SCHAATSEN
SFEER
SJAAL
SLEE
SNEEUWPOP
SOCIAAL
STER

THUIS
VORST
VRIENDEN
VUURWERK
WARMTE
WINTER
IJSPEGEL
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Wijk uitgelicht

In de vorige uitgave van Even Buurten schreven we al een artikel over de 

Professorenwijk in Baarn. Dit keer maken we kennis met bewoners van de flat met 

seniorenwoningen aan de Professor Krabbelaan in dezelfde wijk. Nieuwe gezichten, 

want zij zijn pas sinds de overname in juni huurders van Eemland Wonen. 

De flat is gebouwd in 2014. De lift in de entreehal geeft 
toegang tot de achttien huurappartementen op de 
eerste en tweede verdieping. Ze liggen in een vierkant 
rondom een binnenplein. “Dat binnenplein is van 
Silverein, een zorglocatie op de begane grond voor 
dementerende ouderen”, legt de heer Van Veen uit. 
“Vanaf de galerij horen we hen soms liedjes zingen.” 

De hal als ontmoetingsplek
Na de korte rondleiding gaan we weer terug naar de 
entreehal. Daar zijn ook Monique en Ineke. “De hal is 
onze ontmoetingsplek”, vertelt de heer Van Veen. “Als 
we met alle achttien huurders iets willen bespreken, 
dan past dat niet in een huiskamer, dus ontmoeten we 
elkaar in deze hal. Dat gaat prima.” “Ook als je zin hebt 
in een praatje, kun je even gaan zitten op een van de 
stoelen die er staan”, vult Ineke aan. “Er komt altijd wel 
iemand langs.” 

Ruim en goed geïsoleerd
De drie buren zijn heel tevreden over hun appartement. 
Monique: “De appartementen zijn heel ruim opgezet. Je  
kunt met je rollator of scootmobiel het hele huis door,  
als dat nodig is. Er zijn nergens drempels en de deuren 
zijn extra breed. De badkamer is echt een balzaal.” “Ook 
zijn de woningen heel goed geïsoleerd”, voegt de heer 
Van Veen toe. “In huis hoor je praktisch niets van buiten 
of van de buren. En ook qua stook-kosten scheelt dat 
enorm. Ik heb tot nu toe de kachel niet aan gehad en 
het is nog steeds 21 graden binnen.”

“Ons kent ons” in de 
Professor Krabbelaan
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Handige contactgegevens 

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 08.00 en 10.00 uur  
via: 035 548 50 50

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

Colofon
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Oplage
2800 exemplaren

Oplossing puzzel

De oplossing van de puzzel uit Even 
Buurten, uitgave 2 2022, is: ‘We gaan 
weer lekker naar buiten. Houd rekening 
met elkaar!’. De heer J.S.P. de Vos stuurde 
het juiste antwoord in en won een 
cadeaubon van 30 euro.

Kniertje
Naast al die praktische voordelen vindt Ineke vooral het 
contact met de oudere bewoners leuk. “Ik ben een beetje 
het Kniertje onder de bewoners”, lacht ze. “Ik zorg graag 
voor anderen. Ik sta regelmatig met een pannetje eten bij 
een van mijn buurtjes voor de deur.” “Heel fijn dat Ineke 
dat doet”, zegt Monique. “Er wonen hier best veel ‘oudjes’. 
Sommigen zijn al in de negentig en wonen alleen. Zij 
kunnen wel wat extra aandacht gebruiken.” 

Rust en groen
Ook de wijk wordt als heel prettig ervaren. Ineke: “Vanuit 
mijn appartement kijk ik uit op een speelveldje. Dat vind  
ik zo leuk! Er is daar altijd beweging. Kinderen die er  
spelen, moeders die op een bankje een babbeltje maken.”  
De heer Van Veen: “Het is hier rustig en groen, dat is echt 
een zegen. Baarn staat daar sowieso om bekend. Er zijn 
hier bijna geen stoplichten en je kunt nog overal gratis 
parkeren. Als ik wil winkelen, dan ga ik wel met de auto 
naar Hilversum of Amersfoort. Daar ben je zo.”

Wensenlijstje
Toch blijft er ook nog wat te wensen over. Monique vertelt: 
“Er is geen licht bij onze gezamenlijke berging. Nu het weer 
vroeger donker is, voelt het een beetje akelig om daar je fiets 
te stallen. We hopen dat hier een oplossing voor komt.” “En 
vanwege de overname door Eemland Wonen in juni, is de 
voorjaarsschoonmaak aan de buitenkant van het gebouw 
erbij ingeschoten”, vult de heer Van Veen aan. “De ramen 
van de entree en de buitenkant van de balkons zijn nu groen 
aangeslagen. Dit mag wel wat netter.” Tot slot voegt Ineke 
toe: “Wij kijken uit naar de uitnodiging van Eemland Wonen 
om persoonlijk kennis te maken. Dan bespreken we graag 
hoe we hier nog heel lang prettig kunnen blijven wonen.”

“Het is hier rustig en groen, 
dat is echt een zegen.”

mailto:info%40eemlandwonen.nl?subject=
https://www.eemlandwonen.nl
https://www.eemlandwonen.nl/reparatieverzoek
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Sociaal werk
Shira houdt van het sociale deel van haar werk. “Als 
ik bijvoorbeeld iemand met een huurachterstand kan 
helpen om weer op het juiste spoor te komen, geeft 
me dat een tevreden gevoel. Een tijdje geleden was 
er overlast doordat een bewoner het huis flink liet 
vervuilen. Toen heb ik hulp kunnen regelen om het 
huis schoon te maken. Ook buren kunnen vaak een 
grote rol spelen in dit soort situaties, bijvoorbeeld 
door af en toe een kijkje te nemen. Soms heb ik te 
maken met problemen die wat minder makkelijk of 
snel zijn op te lossen, zoals psychische problemen en 
verslaving. Het is mijn taak om overlast in een buurt  
te voorkomen.” 

Goede samenwerking, flexibel zijn
Shira vertelt verder: “In mijn werk moet ik me goed 
kunnen aanpassen en tegen een stootje kunnen. Als er 
een melding komt dat er in mijn wijk - de Vogelbuurt en 
het Eemdal - een probleem is, kan ik natuurlijk niet pas 
een week later in actie komen. Goede samenwerking 
met mijn collega’s en wijkbeheerder Cor zijn daarom 
belangrijk.” Shira heeft korte lijntjes met verschillende 
hulpinstanties, gemeente en wijkagent. Ook met veel 
huurders praat ze regelmatig even bij. “Denk nu niet dat 

ik populair ben bij alle huurders hoor,” vult Shira aan. 
“Sommigen vinden mij niet altijd aardig.” 

Beter een goede buur…
Shira zei het al eerder: buren kunnen een positieve 
rol spelen bij problemen. “Niet alleen door een 
oogje in het zeil te houden, maar ook als je zelf 
overlast ervaart. Vaak heeft de veroorzaker het zelf 
niet eens in de gaten. Met een vriendelijk gesprek 
kom je er vaak samen wel uit. En als dat echt niet 
lukt, kunnen huurders altijd de hulp inroepen van 
Buurtbemiddeling.

Tevreden
Sommige situaties vergeet Shira nooit. “Er was een 
huurder die van het ene probleem in het andere viel. 
De situatie leek uitzichtloos. Toch hebben we het voor 
elkaar gekregen dat deze huurder het leven weer 
op orde heeft. Ik ben regelmatig door deze huurder 
vervloekt, maar op een dag kwam ik de huurder tegen 
en deze zei toen “Ik ben je zo dankbaar, eindelijk heb 
ik weer rust in mijn leven.” 

“Daar doe ik het voor” zegt Shira met een tevreden 
glimlach.

Graag stellen wij u voor aan Shira Heldoorn (53 jaar). Shira is medewerker Wonen en 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Denk aan het bemiddelen bij overlast  

en huiselijk geweld of het inschakelen van de wijkagent bij criminaliteit.

Shira Heldoorn

Op pad met

Onze medewerker wonen  
Shira Heldoorn 


