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Minder huis, meer leven
Wonen in een Tiny House

Fijn wonen in
De Spindel

"Mensen houden hier rekening met elkaar"

100ste woning opgeleverd
Wijkaanpak Goese Polder

Huurprijs dit jaar niet
verhoogd
Door coronacrisis in 2021

Voorwoord
Laat ik beginnen met de wens dat het u
allemaal goed gaat in deze bijzondere
tijd. Wat fijn dat u de moeite neemt om
ons nieuwe bewonersmagazine te lezen.
Hierin leest u bijvoorbeeld over een
BIJzonder project, de Tiny Houses in
Hoedekenskerke en onze aanpak in
Rilland.
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Ook hebben we aandacht voor het
visitatieonderzoek, waarbij een
onafhankelijk bureau aan huurders, en
andere belanghebbenden heeft gevraagd
hoe zij ons beoordelen. Beveland Wonen
wordt getypeerd als een professionele,
daadkrachtige en betrokken corporatie
met prachtige projecten, maar ook met
aandacht voor onze klanten en de
menselijke maat. Wij zijn daar trots op en
vastberaden om deze koers de komende
jaren voort te zetten.

Verder leest u in dit magazine meer over de
huurbevriezing. Goed nieuws voor u, maar
wel een uitdaging voor ons als verhuurder.
Tot slot hebben wij de afgelopen maanden
-samen met onze belanghebbenden- hard
gewerkt aan ons nieuwe ondernemingsplan. Wij leggen daar nu de laatste hand
aan en komen daar in het volgende
magazine graag op terug. Ik wens u veel
leesplezier!

Peter Bevers, bestuurder
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> Papieren magazine
met digitale touch
In dit magazine gebruiken we QR-codes
(de zwart-witte blokjes) om filmpjes te laten zien.
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Hoe scan ik een QR-code?
Open de app Camera.
Richt de camera op de QR-code, zorg
dat de code volledig in beeld is
Klik op de melding om informatie te
bekijken, ons filmpje komt in beeld.

Meer bloemen voor
bijen en insecten
Het gaat niet goed met veel Nederlandse insecten. Mensen vervangen steeds
vaker planten en bloemen voor tegels of grind. Met name de bij wordt hard
getroffen. Het wordt voor hen steeds lastiger om genoeg stuifmeel te
verzamelen. Daarom plaatst Beveland Wonen binnenkort diverse
insectenhotels in tuinen van complexen. Ook individuele huurwoningen
kunnen in aanmerking komen voor een insectenhotel.

In 2019 heeft Beveland Wonen het Zeeuwse
Bijen-akkoord getekend. Samen met andere
Zeeuwse organisaties hebben we afgesproken
dat we ons de komende jaren inzetten voor
een bij-vriendelijk Zeeland.

Inzaaien met bloemenzaad
“Onze bekendste actie is misschien wel het
inzaaien van braakliggende bouwterreinen”,
vertelt Davy Fonteine. “In de periode tussen het
slopen van woningen en het opnieuw bouwen
van woningen zit vaak een paar maanden. Hoe
leuk én goed is het dan om deze terreinen in te
zaaien met biologisch bloemenzaad. Het fleurt
de woonomgeving van onze huurders op én
bijen en andere insecten zijn er blij mee."

Struikroof Goes-Oost
Foto: Wendy en Davy zaaien een stuk grond
voor ons kantoor in met bloemenzaad.
Scan de QR-code voor tuin vergroeningstips:

“Een andere mooie actie was de Struikroof in
Goes-Oost”, gaat collega Wendy Scheurwater
verder. “In Goes-Oost is vorig jaar een start
gemaakt met de sloop van 138 woningen. In
veel tuinen stonden nog achtergelaten vaste
planten, bomen en bloemen. Wijkbewoners en

andere belangstellenden kregen de kans om
deze ‘weg te roven’ voor hun eigen tuin. De
actie was een groot succes en heeft zelfs het
NOS Journaal gehaald! Je denkt bij zo’n actie
misschien niet direct aan insecten, maar
indirect hebben we ze enorm geholpen. De
veelal volwassen planten staan nu door te
groeien in andermans tuin, terwijl ze anders
waren vernietigd.”

Insectenhotels
Dit jaar zet Beveland Wonen zich opnieuw in
voor insecten. Zo hebben we in april biologisch
bloemzaad uitgedeeld aan bewoners, en
plaatsen we binnenkort insectenhotels in de
tuinen van grote complexen. In zo’n hotel
kunnen insecten even rusten of schuilen. Er
worden ook een aantal kleinere insectenhotels
gratis beschikbaar gesteld aan huurders.”

Wilt u kans maken op een insectenhotel?
Maak dan een foto van de plaats waar het
insectenhotel moet komen. Stuur deze foto
naar: communicatie@bevelandwonen.nl.
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Tiny House
Minder huis, meer leven

Tiny House in
Hoedekenskerke

Scan de QR-code om te
zien hoe de Tiny Houses in
Hoedekenskerke zijn
geplaatst.

In het centum van Hoedekenskerke staan sinds kort vijf Tiny Houses.
Een duurzame manier van wonen met het gevoel van vrijheid door
de grote buitenruimte die groen ingericht wordt door de gemeente
Borsele.
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Kleine, duurzame huizen in een groene
omgeving maken een opmars. Voor
Beveland Wonen de reden om de Tiny
House ook voor de sociale huurder
beschikbaar te maken in een omgeving
die aansluit bij het duurzame karakter.
In Hoedekenskerke was een mooie ruimte
beschikbaar. In het ontwerp is een
openbaar park opgenomen waar de vijf
woningen geplaats zijn. Tevens is er een
mooie looproute gemaakt om doorheen te
wandelen, een aanwinst voor het dorp
Hoedekenskerke.

Landelijk uitstraling
De Tiny Houses zijn energie-neutraal,
hebben een woonoppervlakte van 28 m2 en
op het puntdakje liggen zonnepanelen. De
Tiny House past met de uitstraling van een
typische Zeeuwse schuur mooi binnen de
landelijke omgeving van Hoedekenskerke.

De binnenzijde van
de Tiny House

Lilian Bergwerf voor
haar Tiny House

De nieuwe huurders komen allemaal uit de omgeving, zij
zochten een plekje voor zichzelf, met een moderne
inrichting. Het duurzame karakter van de Tiny House was
voor hen eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Ze delen
samen een schuur en er is een mogelijkheid voor een
gezamenlijke moestuin. Temidden van het park staat een
picknicktafel bij de grote boom.

Samen een buurtjes-app

Ik voel me helemaal thuis

Nieuwe bewoner

Lilian Bergwerf is één van de vijf nieuwe bewoners. "Ik ben
heel blij met mijn nieuwe Tiny House! Het is natuurlijk nog
niet helemaal af omdat ik er net woon en nog wat dingetjes
wil schilderen enzo, maar ik voel me hier helemaal thuis. Ik
woonde nog thuis toen mijn vader mij de advertentie in de
krant liet lezen over de Tiny Houses. Het concept en de
locatie spraken me erg aan en ik was dan ook direct
enthousiast. Via Zuidwestwonen heb ik gereageerd op alle
vijf de huisjes en uiteindelijk heb ik deze Tiny House
toegewezen gekregen."

"Ik ben de jongste bewoner in mijn buurt en was in het
begin bang dat ik me misschien wat eenzaam zou voelen,
maar dat is helemaal niet het geval. We hebben samen
een buurtjesapp en doen vaak dingen samen. Zo ben ik
onlangs samen met mijn buurvrouw begonnen met
voetballen", zegt Lilian trots.

"De Tiny Houses zijn nog niet heel bekend. Als nieuwe
bewoner was het soms lastig dat er zaken anders liepen
dan verwacht. Zo waren er geen duidelijke plattegronden,
en bleek de wasmachine niet te passen. Beveland Wonen
heeft dit opgelost door de bewoners een passende
wasmachine aan te bieden of dit te compenseren. Er zijn bij
een aantal bewoners nog wat opleverpunten die nog lopen.
Daarnaast richt de gemeente Borsele de buitenruimte nog
met groen in. Als dit allemaal klaar is hebben we een super
mooi groen plekje in Hoedekenskerke."
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Vrijwel uniek voor Nederland

Een eigen
aannemerij
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Aan het
werk!
Is er iets kapot in of rondom uw
huurwoning? Dan komen de collega’s
van onze interne aannemerij bij u langs.
Herkenbaar aan hun blauwe bus komen
ze wekelijks bij tientallen huurders over
de vloer.

Beveland Wonen is één van de weinige
woningcorporaties in Nederland met een
eigen aannemerij. “Het grote voordeel is
dat we zelf bij de klant over de vloer
komen”, zegt William Dircken, manager
Vastgoedbeheer. “We weten hierdoor wat
er achter de voordeur speelt. Ook kunnen
we huurders sneller helpen omdat we niet
afhankelijk zijn van een externe partij."

Interne aannemerij
De interne aannemerij bestaat uit 25
medewerkers: een uitvoerder, planner,
werkvoorbereider en 22 vakmannen. Een
deel van de vakmannen heeft een eigen,

> Werken bij onze
aannemerij?

> Ronald Oostdijk

vaste regio. Het andere deel is in heel het
werkgebied actief en pakt voornamelijk de
grotere klussen op. Denk aan: badkameren keukenrenovaties of het opknappen van
woningen voordat er nieuwe huurders in
komen.

Nieuwe magazijn
Begin dit jaar is de werkplaats van de
interne aannemerij verhuisd naar de
Livingstoneweg in Goes. William: “We zijn
er qua ruimte op vooruit gegaan! We
kunnen veel voorraad en machines kwijt,
waardoor we sneller kunnen reageren en
niet afhankelijk zijn van derden."

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent.
Ben jij een allround vakman óf - vrouw?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar:
HRM@bevelandwonen.nl.

Ronald Oostdijk is regiovakman voor de
Goese Polder en de gemeente
Noord-Beveland. “Ik kom langs voor
uiteenlopende reparaties: van een lekkende
kraan tot het repareren van een deurbel of het
vervangen van een wc-pot. Doordat ik een
eigen gebied heb, ken ik de woningen en de
bewoners goed.”
Ronald: “Ondanks corona kunnen we ons werk
heel goed blijven uitvoeren. We dragen een
mondkapje, vragen bewoners of ze klachten
hebben en houden altijd voldoende afstand.
Bewoners werken hier gelukkig altijd goed aan
mee. Op deze manier kunnen we veilig door
blijven werken.”
Iets kapot? Meld het!
"Een reparatie in of rondom uw woning kunt u
gemakkelijk en snel doorgeven via onze
website. Veel voorkomende mankementen
zoals glasschade, storingen of verstoppingen
kunt u vaak rechtstreeks bij onze leveranciers
melden. Kijk hiervoor op uw Reparatiekaart."
Heeft u geen toegang tot internet?
"Dan kunt u uw reparaties ook telefonisch aan
ons doorgeven. Bel tijdens kantoortijden naar:
(0113) 23 16 74. Dit nummer kunt u buiten
kantoortijden bellen als u een spoedreparatie
heeft. Onze calamiteitendienst is 24 uur per
dag bereikbaar."

7

Nieuw in de
dorpskern:
De Spindel

Toen ze 16 jaar was verruilden haar ouders het
drukke Rotterdam voor het pittoreske
Krabbendijke. “Toen vond ik dat maar niets,
verhuizen naar een klein dorp in Zeeland” vertelt
mevrouw Schouten – Wolffers. Ruim 55 jaar later
woont ze er nog steeds “en met veel plezier!”. Dit
jaar verhuisde ze naar een nieuw appartement in
De Spindel, het nieuwste gebouw van Beveland
Wonen.

“De verhuizing naar Zeeland was op die leeftijd niet
gemakkelijk”, gaat mevrouw Schouten-Wolffers van
start. “Toch kon ik er na een tijdje mijn draai vinden
en gingen mijn zus en ik werken bij dezelfde
werkgever. Dat was een leuke tijd! In 1977, toen ik net
getrouwd was, besloten mijn man en ik om in
Krabbendijke te blijven wonen. We hebben altijd in
de buurt van waar nu De Spindel staat gewoond, in
het dorpshart van Krabbendijke. We huurden onze
eerste woning via de gemeente, niet ver van mijn
huidige woning vandaan. Later werden deze
woningen verhuurd door R&B Wonen (nu Beveland
Wonen red.).

Van sloopwoning naar nieuwbouw
Ook in mijn vorige woning woonde ik met veel
plezier. Deze werd gesloopt, waardoor ik
genoodzaakt was om te verhuizen. Ik wilde wachten
op de woningen die werden teruggebouwd voor de
sloopwoningen. Tot ik door een medewerker van
Beveland Wonen werd uitgenodigd om in De Spindel
te kijken. De appartementen waren toen net klaar. Ik
dacht: 'dat is niets voor mij', maar ging toch kijken.
Toen zag ik het appartement, op de tweede
verdieping, met een fantastisch uitzicht. Dezelfde
dag nog belde ik Beveland Wonen dat ik de woning
nam. En niet lang erna kreeg ik al de sleutel van mijn
nieuwe appartement!”

Elkaar helpen
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Burgemeester Van Egmond, Peter Bevers en Coby Traas
openen 'De Spindel' en 'Ter Weel' in Krabbendijke

“Het is echt fijn wonen hier”, vervolgt mevrouw
Schouten-Wolffers. “Al mijn oude buren zijn naar de
tweede verdieping van De Spindel verhuisd. We

kennen elkaar goed en helpen elkaar. Buren maken
tijd voor een praatje of kopje koffie met elkaar, dat
maakt het wonen hier juist zo gezellig.

Verhuizen in coronatijd
De woning werd begin januari van dit jaar
opgeleverd. Hoewel dit middenin coronatijd was, heb
ik dit niet als lastig ervaren. Beveland Wonen kon –
op gepaste afstand – de sleutels uitreiken en een
instructie geven over de installaties, zoals gebruik
van het infraroodpaneel in de slaapkamer. Via
WhatsApp kom ik direct in contact met de
medewerker van Beveland Wonen, dat werkt snel en
prettig voor mij. Mijn zoon en schoondochter zijn erg
handig en hebben samen mijn appartement klaar
gemaakt voor bewoning; van het leggen van de vloer
tot het schilderen van de muren.

Alles dichtbij
Ik heb best wat spullen weggedaan, maar gelukkig
pastten al mijn oude meubels in dit appartement,
zodat ik binnen een korte tijd al – als één van de
eerste bewoners – kon verhuizen naar dit nieuwe
gebouw. Het is prettig dat het complex centraal in de
dorpskern Krabbendijke is gelegen, ik kan wandelend
om boodschappen. Het gebouw is direct verbonden
met het gebouw van Ter Weel, zodat ze bewoners
van De Spindel indien nodig zorg kunnen leveren. En
zodra het weer kan, ga ik lekker met mijn vriendin
koffie drinken in het restaurant van Ter Weel.”

Actief leven
Dat mevrouw Schouten-Wolffers graag bezig is, blijkt
wel: “Ik doe graag mee aan de activiteiten – zodra dit
weer kan – bij Ter Weel en ik zit in de clientenraad.
Vergaderen doen we daarvoor nu digitaal. Ook krijg
ik graag logees, vriendinnen en familie kunnen hier
gemakkelijk blijven slapen.” Een grote glimlach
verschijnt op het gezicht van mevrouw
Schouten-Wolffers “En mijn kleinkinderen natuurlijk,
die komen vaak langs en blijven bij oma spelen of
logeren. En ik ga ook graag met ze kamperen.
Geweldig, daar geniet ik echt van” zo besluit
mevrouw Schouten-Wolffers.

"Mensen
houden hier
rekening
met elkaar"

Mevrouw Schouten-Wolffers woont
sinds kort in een nieuw appartement
in "De Spindel"
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Wijkaanpak Goese Polder

100ste
woning
gereed!
Foto boven (Kingspan):
Het verschil tussen de oude
en vernieuwde woningen is
hier duidelijk zichtbaar;
door de flora- en faunawet
lieten de werkzaamheden
voor deze laatste woning
even op zich wachten!

Foto links (eBirds):
Onlangs werd de 100e
woning opgeleverd. Het
project is daarmee op de
helft.

10

Wie in de ‘Goese Polder’ woont of
bezoekt, kan niet om de transformatie
heen; deze maand werd de 100ste
woning in de wijk aangepakt. Met het
behalen van deze mijlpaal blikken we
terug op de totstandkoming van het
project en hoe de bewoners hierbij
betrokken waren en nog steeds zijn,
zodat Beveland Wonen kan leren van
hun adviezen voor toekomstige
woningen. Want we zijn pas op de helft!
Bouwbedrijf Joziasse voert, in opdracht van
Beveland Wonen en onder begeleiding van
Marsaki, sinds 2020 werkzaamheden uit om
een groot deel van de wijk energiezuiniger,
comfortabeler en betaalbaarder te maken.
Daarnaast krijgen de woningen – en
daarmee het straatbeeld – een moderne
uitstraling. “Dit project wordt gekenmerkt
door de betrokkenheid van de bewoners,

"Bewoners
zijn enorm
betrokken
en geven
goede
adviezen"

we leren veel van hun adviezen en ervaringen”, zo
vertelt William Dircken, manager Vastgoedbeheer bij
Beveland Wonen.

Betrokken bewoners

“Vanaf het eerste moment waren de bewoners bij dit
project betrokken in de vorm van een
klankbordgroep, die bestaat uit 20 personen uit de
wijk. Deze bewoners waren vanaf de start van de
planvorming betrokken en gingen met Beveland
Wonen in gesprek over energiebesparende en
comfort verhogende aanpassingen in en om de
woning. Denk hierbij aan buitenverlichting, een
buitenkraan en het aanpakken van vochtvorming in
de schuur. Hierna volgde een prestatie uitvraag
waarbij de betrokken groep bewoners bijdroegen in
de selectie van de aannemer, Bouwbedrijf Joziasse.”

Van elkaar leren

En hierna stopte het advies van de bewoners niet.
William: “Zowel de klankbordgroep van bewoners uit
de wijk als de Huurdersbelangenvereniging zijn nog
steeds nauw betrokken bij het project; we bespreken
met elkaar wat goed gaat, maar ook wat beter
kan. Zo worden de voordeurstoepen nu anders
gemaakt dan bij de eerste woningen. Hierdoor
worden de woningen beter toegankelijk."
"Een ander voorbeeld is het vervangen van het
ventilatiekanaal in plaats van het toepassen van
recirculatie-afzuigkap. Bewoners waren niet blij met
deze oplossing en kwamen met het advies om de
lucht uit de keuken af te voeren in plaats van deze te
filteren en terug in de woning te blazen. Ook het

keukenkozijn is op advies van de bewoners
aangepast zodat er meer daglicht in de keuken komt.
Overlegmomenten zijn contacten met leden van de
klankbordgroep én het vierwekelijkse overleg met de
Huurdersvereniging.

Klankbordgroep
"Sinds kort worden er ook weer bijeenkomsten met
de klankbordgroep georganiseerd. In verband met de
corona-maatregelen was dat een lange tijd niet
mogelijk. Daarbij krijgen we goede suggesties hoe we
verbeteringen kunnen doorvoeren bij toekomstige
woningen. En dat is fijn, want we zijn pas op de helft
van het project! Wat we bespreken bundelen we en
koppelen we terug aan de andere bewoners in een
nieuwsbrief. Individuele vragen of klachten pakt
Beveland Wonen samen met Joziasse persoonlijk op.
En die bewonersparticipatie is erg fijn, want zo
kunnen we het project op tijd bijsturen wanneer iets
niet goed gaat. En daar leren we met z’n allen van!”

In ruim drie weken naar NOM-ready, het kan!
De werkzaamheden worden gefaseerd en in
bewoonde staat uitgevoerd. De buitenkant van de
woning krijgt een nieuwe gevel, dak en
zonnepanelen. De architect heeft de wijk opgesplitst
in drie delen. De woningen worden geïsoleerd en
voorzien van een warmte-terugwinventilatiesysteem. Daarnaast worden de woningen
voorzien van nieuwe kunststof kozijnen, een nieuw
dakraam en buitenverlichting. Tevens krijgen de
bewoners de keuze voor een badkamer met toilet.
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2.

Visitatie

Foto rechts: Mei 2020, leden van de
Klankbordgroep. Deze maand kwam de
klankbordgroep weer gedeeltelijk fysiek en
gedeeltelijk digitaal bij elkaar om het
verloop van het project te bespreken.

William Dircken: “Na een moeizame start
van het project, waarbij door diverse
factoren de beloofde planning niet kon
worden behaald, bleven de bewoners
geduldig en positief. Aandachtspunten
werden aangepakt, waardoor bewoners
van volgende woningen verbeteringen in
de planning en uitvoering kunnen ervaren.
Alle werkzaamheden, met uitzondering van
de keuze-opties, worden nu in een
tijdsbestek van ruim drie weken uitgevoerd.
En na de verbouwing hoeft alleen nog de
cv-installatie op aardgas vervangen te
worden om aan de normen van 2050 te
voldoen.

Begin 2021 is Beveland Wonen gevisiteerd,
hierbij wordt er door een visitatiecommissie
gekeken naar de werkzaamheden van
Beveland Wonen in de praktijk.

Reacties bewoners
Na uitvoering van de werkzaamheden,
ontvangen de bewoners een enquête van
bouwbedrijf Joziasse om te meten hoe
tevreden ze zijn over het proces en de
uitvoering van de werkzaamheden en het
eindresultaat. “Waar de woning vóór
verbouwing met gemiddeld een 6,5 werd
gewaardeerd, scoort deze na uitvoering
van de werkzaamheden een 8,9! En
tevreden klanten, daar doen we het
uiteindelijk allemaal voor!” zo besluit
William Dircken.

> Wat is een NOM-woning?
Een Nul-op-de-Meter (NOM) woning is een woning die
een zeer lage energievraag heeft door hele goede
isolatie.
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Inhoudsopgave

Een NOM-woning heeft geen
gasaansluiting. De energie die nog nodig is,
wordt opgewekt door zonnepanelen.
Afhankelijk van de weersomstandighedenn
en het bewonersverbruik, heeft de bewoner
aan het einde van het jaar een zeer lage
energierekening.

Een spannend moment
"Dat was 1 jaar na de fusie, een spannend
moment voor ons als nieuwe organisatie."
Vertelt Miriam van Kuppenveld,
bestuurs-secretaris bij Beveland Wonen. "Het is
een eerste uitgebreid en objectief onderzoek
naar hoe onze omgeving onze
maatschappelijke prestaties ervaart."
Weinig tot niets gemerkt van de Fusie
"Uit de gesprekken die het visitatiebureau hield
met de gemeenten, huurdersvereniging en
huurders, bleek dat zij weinig tot niets hebben
gemerkt van de fusie. Beveland Wonen wordt
getypeerd als een corporatie “met een
duidelijke visie op wat er nodig is in het
werkveld, in nauwe afstemming met een brede
groep belanghebbenden samenwerkt,
professioneel, daadkrachtig en betrokken is.”
Goede balans
"Uit de visitatie komt ook naar voren dat we
een goede balans hebben gevonden tussen de
‘basis aandacht geven’ en ‘innovatief zijn’. Er is
waardering voor de manier waarop we
omgaan met het thema duurzaamheid en
circulair bouwen. De commissie ziet een goede
balans tussen inzet, kosten, meerwaarde en
oog voor de leefbaarheid in de kernen." besluit
Miriam van Kuppenveld

Leuke en interessante weetjes

Wist u dat:
- U met Fixi online of via de app eenvoudig
een melding aan uw gemeente kunt maken
zodat zij deze af kunnen handelen? Fixi
helpt bij het melden van bijvoorbeeld
losliggende stoeptegels in de openbare
ruimte. Kijk op: www.fixi.nl
- Wij bij Beveland Wonen een nieuwe
website aan het ontwikkelen zijn?
- Het woensdag 9 juni Buitenspeeldag is?
De Bevelanden heeft veel mooie
buitenspeelplekken te bieden, gaat u er ook
op uit?

- Het zaterdag 25 september burendag is?
Organiseert u iets leuks samen met uw
buren?
- U meetapparatuur voor uw verbruiksmeters kunt lenen bij Beveland Wonen?
Wilt u de energiemeter gebruiken, stuur
dan een mail naar: info@bevelandwonen.nl
met in het onderwerp 'energiemeter'. De
volledige uitleg over de energiemeter kunt
u teruglezen op www.bevelandwonen.nl.
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Transformatie Rilland

Wonen
met veel
voordelen
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In Rilland wordt hard gewerkt. De wijk aan de rand van het dorp is onderdeel
van de transformatieopgave in de diverse kernen in de gemeente
Reimerswaal en Borsele. In totaal bevat de transformatie in de straten
Saaftingestraat, Swaanhilstraat, Dulftstraat, Spiervlietstraat en de
Steenvlietstraat Rilland de sloop van 70 woningen. Een grote opgave voor
een dorp al Rilland. Er worden 47 nieuwe woningen teruggebouwd, de
Plus-woning en de Curavie-woning. De start in de wijk was in
de Saaftingestraat. Er zijn in deze straat 17 woningen gesloopt en 12
Plus-woningen terug gebouwd.
In december 2018 en 2019 zijn de bewoners van
de wijk geïnformeerd over de veranderingen
die in de wijk plaats vinden. Afgelopen april zijn
de eerste sleutels uitgereikt aan de nieuwe
bewoners van de Saaftingestraat.

Graag in Rilland blijven wonen
Mevrouw Booms, een van de nieuwe bewoners
van de Saaftingestraat, vertelt: "Ik heb gekozen
om te verhuizen binnen de wijk omdat ik graag
in Rilland wil blijven. Dit is voor mijn kinderen
fijn omdat ze dan lekker dicht bij hun vader
zijn, op dezelfde school kunnen blijven en hun
vriendjes en vriendinnetjes in de buurt hebben
wonen."

Leuke speelomgeving voor de kinderen
Mevrouw Booms en haar kinderen voor hun
nieuwe Plus-woning.
Scan de QR-code voor een uitleg van het
project in Rilland.

"Als de wijk straks helemaal klaar is zal het
voor de kinderen een leuke speelomgeving zijn
en de keuze voor de Plus-woning geeft een
hoop voordelen. Een gasloze woning, groen,
goede isolatie, vloerverwarming en gebouwd
volgens de laatste normen. En in mijn geval
krijg ik ook een grotere tuin." gaat mevrouw
Booms enthousiast verder. "Het is heel
spannend allemaal maar we kijken enorm uit
naar het wonen in onze nieuwe woning!"

Vooronderzoek
Voordat bouwwerkzaamheden voor dit project
konden starten zijn er verschillende
onderzoeken uitgevoerd. "Er is gekeken of er
beschermde diersoorten aanwezig zoals de
mus, de gierzwaluw of de vleermuis", vertelt
Marijke Bakker, projectleider Vastgoedprojecten bij Beveland Wonen. "Voor deze
beschermde diersoorten zijn in de wijk
nestkasten en verblijfkasten
opgehangen. Andere onderzoeken zoals de
kwaliteit van de bodem, mogelijk
archeologisch onderzoek, sonderingen
uitvoeren om te bepalen welke fundering nodig
is en asbestonderzoek wordt deels uitgevoerd
als de bewoners nog in hun woning wonen en
deels als de bewoners al verhuisd zijn."

Hergebruik materialen
"Bij de start van de sloop worden alle bruikbare
materialen gesorteerd om te kunnen
hergebruiken. Vervolgens wordt de bouwput
uitgegraven en klaar gemaakt om de
boorpalen en de fundering aan te brengen."
gaat Marijke Bakker verder. "De volgende fase
zijn de huurwoningen aan de Swaanhilstraat
waar de Plus-woning wordt teruggebouwd."
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Veel
gestelde
vragen
Beantwoord door afdeling Financiën
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v.l.n.r.: Job, André, Nic en Jopie

Wekelijks ontvangen wij honderden vragen van huurders. Een groot
deel ontvangen wij per mail of telefoon, maar ook aan onze balie of in
de wijk worden vragen gesteld. Hieronder geeft de afdeling Financiën
antwoord op een aantal van deze veel gestelde vragen.

"Huurprijs van
een woning
wordt dit jaar
niet verhoogd"

Waarom wordt dit jaar de huur van
mijn woning niet verhoogd?

Ik kan mijn maandelijkse huur niet
meer betalen, wat nu?

Veel huurders hebben het vanwege de
coronacrisis momenteel financieel moeilijk.
Ze hebben minder inkomsten of zijn hun
baan verloren. Daarom heeft de overheid
dit jaar besloten dat huren van woningen
tot een huurprijs van €752,33 niet mogen
worden verhoogd. De huur van woningen
met een hogere huurprijs, garages en
parkeerplaatsen kunnen wel worden
aangepast. Bewoners hebben hierover
onlangs een brief ontvangen.
> Jeroen, Specialist Financiën

Huurders die (vanwege de coronacrisis)
financieel in de knel zitten, willen wij graag
helpen. Onze medewerkers van incasso
helpen u graag en kunnen mogelijk een
betalingsregeling aanbieden. Neem altijd
zo snel mogelijk contact met ons op bij
betalingsproblemen. Zo voorkomt u dat de
achterstand oploopt.
> Job Borggreve, Trainee Financiën

Hoe kan ik mijn huur betalen?

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld
tuinonderhoud/ramen wassen (service), of
kosten voor gas, water of elektriciteit
(verbruik). Deze kosten komen bovenop de
huurprijs. In uw huurcontract staat of en
voor welke service- en verbruikskosten u
betaalt.

Veel huurders betalen via automatische
incasso. Iedere eerste werkdag van de
maand halen wij dan de huurprijs
automatisch van uw betaalrekening. U kunt
ook betalen via Mail-to-Pay. U ontvangt
dan maandelijks een mail met daarin een
iDeal-link.
> Jopie, Debiteurenadministratie

Hoe staat Beveland Wonen er
financieel voor?
Beveland Wonen in een financieel gezonde
corporatie. Dat wordt ook bevestigd door
de toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW). We kunnen
de komende jaren dus volop investeren in
nieuwbouw en het verduurzamen van
bestaande woningen.
> André, Manager Financiën

Wat zijn service- en
verbruikskosten?

De service- en verbruikskosten die wij
optellen bij uw huurprijs zijn altijd
voorschotbedragen. Het is dus een
schatting. Vóór de zomerperiode ontvangt
u ieder jaar een (eind)afrekening van het
afgelopen jaar. Zijn de kosten hoger dan
het geschatte bedrag? Dan moet u
bijbetalen. Zijn ze lager? Dan krijgt u geld
terug.
> Nic, Debiteurenadministratie
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Samen verder in een
nieuw onderkomen
De twee huurdersverenigingen op de Bevelanden zijn gefuseerd. De
HVRB en HVDB gaan voortaan samen verder onder de naam
‘Huurdersverenging De Bevelanden’.
Bij een nieuwe vereniging hoort ook een nieuw onderkomen. Maandag 26
april werd het nieuwe kantoor van Huurdersverenging De Bevelanden
officieel geopend. Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de huurdersverenging, onthulde het logo dat op de gevel van het kantoor is
aangebracht. Namens Beveland Wonen waren bestuurder Peter Bevers
en programmadirecteur Iris de Vries aanwezig.

Adres
Het nieuwe kantoor van de huurdersvereniging is voortaan te vinden aan
de Livingstoneweg 7 in Goes, naast het magazijn van Beveland Wonen.

Spreekuur
Wekelijks houdt men een spreekuur op dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en
11.30 uur. Hier kunnen huurders van Beveland Wonen terecht voor
voorlichting, advies en belangenbehartiging.

Toekomst
De komende periode gaat de huurdersverenging aan de slag met nieuwe
statuten, een nieuw huishoudelijk reglement, een nieuw bestuur en werven
van nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neem dan contact op via
onderstaande contactgegevens.

Contact
U kunt contact opnemen met Huurdersvereniging De Bevelanden via:
Telefoon: (0113) 25 20 54
E-mail: info@dehvdb.nl
Website: www.dehvdb.nl
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Prijsvraag

Raad deze
unieke
plek

Ons werkgebied heeft vele mooie, unieke plekjes. Weet u waar
op de Bevelanden wij deze foto hebben gemaakt? Stuur uw
antwoord vóór 1 juli naar: communicatie@bevelandwonen.nl.
Onder alle juiste antwoorden verloten wij drie 'Huis en Tuin
cadeaubonnen' t.w.v. €25,-.
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Beveland Wonen is actief op social media zoals Facebook, LinkedIn en YouTube. Volgt u ons al? Hieronder een aantal
berichten die we de afgelopen periode hebben geplaatst.

Vraag aan de redactie
Heeft u een vraag aan de redactie
voor een volgend magazine?
Dat horen wij graag! Stel uw vraag via
communicatie@bevelandwonen.nl

Colofon

Sloopwerkzaamheden Friesenstraat gestart!
De sloopwerkzaamheden in de Friesestraat in
Wolphaartsdijk zijn gestart! Er worden straks 6
circulaire woning gebouwd. Circulair betekent dat na
vijftig jaar zo goed als alle onderdelen van het huis
een tweede leven kunnen krijgen.

Ons oude kantoor aan het Stationspark in Goes staat
leeg. Scholieren van het Ostrea Lyceum maken hier
de komende weken dankbaar gebruik van.

Uitgave:
Beveland Wonen | Nr. 2 | juni 2021
Redactie: Inge, Renate en Sven
Het folie rondom dit magazine is een
natuurproduct en biologisch afbreekbaar.

Contact en service:
Openingstijden kantoor:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur. ’s Middags alleen op afspraak.
Postadres:
Postbus 158, 4460 AD Goes

Work in progress!
In Goes-West aan de Naerebout-, Willem Barentsz-,
Heemskerk- en Zuidvlietstraat worden momenteel
nieuwe huurwoningen gerealiseerd. Onlangs hebben
de woningen het hoogste punt bereikt! De contouren
van de woningen zijn daardoor goed zichtbaar.
In deze video laten we u zien hoe de Pluswoning eruit
ziet. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw
regiobeheerder.

Telefoonnummer:
(0113) 23 16 74
Wij zijn ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur
en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur bereikbaar. Buiten kantooruren is dit het
storingsnummer. Iets kapot? Meld het
via de website.
E-mailadres: info@bevelandwonen.nl

In de komende periode wordt de buitenzijde van de
woningen verder afgewerkt en start de afbouw.
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