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Muurschilderingen in de wijk

Wat te doen met
1 miljoen?

Voorwoord
In november hebben wij de laatste hand
gelegd aan ons nieuwe ambitieuze
ondernemingsplan. Tot 2030 gaan we
800 woningen slopen en 1.100
terugbouwen. Wat we nog meer gaan
doen, leest u op pagina 4. Ik kan alvast
verklappen dat wij fors investeren in
duurzaamheid.
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Wist u trouwens dat Goes 150 jaar geleden
een van de eerste steden in Nederland was
waar sociale woningbouw werd
gerealiseerd? Daar zijn we trots op en dat
gaan we samen met u vieren. Zie pagina 6.
En dan nog iets bijzonders: de murals.
Grote muurschilderingen die complete
straten opfleuren. Daar stellen wij graag
onze complexen voor beschikbaar! Maar
achter iedere schildering zit een verhaal.
Welk verhaal leest u op pagina 14.
Tot slot: zoals u misschien heeft gelezen,
krijgen woningcorporaties volgend jaar een
korting op de verhuurdersheffing. Voor ons

is dat 1,5 miljoen euro. Mooi zou je zeggen:
dat is goed voor zo’n 3.000 zonnepanelen!
Maar dat is kennelijk te mooi om waar te
zijn. Vanaf 2022 moeten wij ook méér
vennootschapsbelasting betalen (9 ton) en
stijgt de waarde van ons bezit omdat ook
de WOZ-waarde stijgt. Daarmee verdwijnt
het voordeel als sneeuw voor de zon, terwijl
dit bestemd was om extra te investeren in
het sociale woningbezit. Dat kan toch nooit
de bedoeling zijn geweest?
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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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Nieuwe website ...............................................10

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.

Genieten van de
volière in Vorsvliet
Alweer bijna twee jaar is Wim van Tol de hoofdbeheerder van de
volière in appartementencomplex Vorsvliet in ‘s-Gravenpolder. Op
vrijwillige basis zorgt hij iedere dag voor voldoende vogelvoer,
nestmateriaal en schoon water. Hij is een graag geziene gast en wordt
door bewoners van het complex de 'vogeltjesman' genoemd.

Eind 2019 hoorde Wim van Tol dat de
volière in Vorsvliet geen beheerder meer
had en dat alle vogels waren verkocht. “Als
vogelliefhebber deed mij dat zeer”, vertelt
hij. “Daarom ben ik samen met
buurtbewoner Marc van der Weele aan de
slag gegaan om de volière nieuw leven in
te blazen.”

Kakofonie van vogelgeluiden
Nu, bijna twee jaar later, zijn er in de volière
weer diverse kleurrijke vogels te zien én te
horen. Zodra je het complex binnenstapt
komt er een ware kakofonie van vogelgeluiden op je af. Van Tol: “We hebben hier
tijdens het uitkiezen van de vogels bewust
rekening meegehouden. “Zo is er
bijvoorbeeld gekozen voor zacht tjilpende
kwartels en niet voor luidruchtige grasparkieten. Ook hebben we vogels gekozen
die rustig bewegen. Hierdoor kunnen
mensen optimaal van de vogels genieten.”

> Foto: Wim van Tol aan het werk in de volière in Vorstvliet.

Geboortegolf
Dat de vogels goed gedijen, valt volgens
Van Tol af te lezen aan het hoge aantal
geboortes. "In de volière is maar plek voor
ongeveer 20 vogeltjes, dus regelmatig moet
ik vogels verkopen. Soms grijpt moeder
natuur in. Dan word ik gebeld dat er een
vogeltje met z'n pootjes omhoog ligt. Maar
dat gebeurt gelukkig niet zo vaak".

Sociale functie
De volière in Vorsvliet is een plek geworden
waar mensen elkaar ontmoeten en een
praatje maken. “Soms ben ik langer met de
bewoners bezig dan met de vogels, maar
dat maakt helemaal niks uit”, lacht hij. “Ik
vind het mooi dat de volière een sociale
functie heeft. Daar haal ik veel voldoening
uit.”

Bent of kent u ook iemand die zich op
een bijzondere manier inzet voor uw
woonomgeving? Laat het aan ons weten
via: communicatie@bevelandwonen.nl.
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Nieuw
ondernemingsplan
In het jaar dat er al 150 jaar lang met hart, ziel (en verstand) aan de
volkshuisvesting op de Bevelanden wordt gewerkt, kijken wij naar de
toekomst. Wij hebben een nieuw ondernemingsplan. Ondanks ons korte
bestaan, is Beveland Wonen al een vertrouwd gezicht in de
regio. Professioneel, daadkrachtig en betrokken zijn woorden die worden
gebruikt als je mensen vraagt hoe ze naar ons kijken. Dat geldt zowel voor
medewerkers als partners. Daar zijn we trots op en dat willen we vasthouden.

Scan de QR-code om de aanloop naar
het ondernemingsplan te bekijken.

Tot 2030 gaan we 800 woningen slopen en
1.100 woningen bijbouwen. De komende vier
jaar gaan we daarmee al van start. Daarnaast
investeren we in duurzaamheid en pakken we
deze periode bijna de helft van onze woningen
aan. Ook leefbaarheid vergeten we niet,
hiervoor doen we een forse investering. Deze
plannen en meer hebben we vastgelegd in een
nieuw ondernemingsplan dat we samen met
onze medewerkers en belanghouders zoals
gemeenten en Huurdersvereniging de
Bevelanden hebben opgesteld volgens de
principes van het publieke waarde model.

Ook alle medewerkers kregen de mogelijkheid
een inbreng te leveren en bij te dragen aan de
totstandkoming van het ondernemingsplan. “Ondanks dat iedereen thuis werkte,
hebben alle medewerkers hun bijdrage kunnen
leveren. Door middel van verschillende sessies
en werkgroepjes kon je je mening en stem laten
horen”, vertelt Marloes Rijk, voorzitter van de
ondernemingsraad bij Beveland Wonen. “Bij
medewerkersbijeenkomsten is aan alle
medewerkers gevraagd of zij achter het
ondernemingsplan staan. Hier kwamen veel
positieve reacties op.”

Publieke waarde model

Een vertrouwd thuis

“We gebruiken bij Beveland Wonen het
publieke waarde model. Dit betekent dat we
kijken naar onder andere legitimiteit en
draagvlak, aanbod van de samenleving en
natuurlijk onze eigen organisatie”, vertelt Peter
Bevers, bestuurder van Beveland Wonen. “We
meten continu onze klanttevredenheid, hebben
regelmatig overleg met huurders, nauw contact
met zorginstellingen, gemeenten en andere
belanghouders in de leefomgeving. Het
ondernemingsplan hebben we gemaakt met
brede betrokkenheid van al deze partijen.”

Een woning die past bij de levensfase van de
bewoner, goed wordt onderhouden en
duurzaam is. Daar maken we mensen blij mee.
Wij streven voor al onze huurders naar een
vertrouwd thuis. Dat thuis moet als een ‘warme
jas’ voelen, biedt woongenot, is duurzaam en
staat in een fijne wijk. We kijken verder dan de
vier jaar met een vooruitblik naar 2050. “Het is
belangrijk om verder te kijken, maar dit te doen
in stukken van vier jaar. Wat we beloven willen
we ook waarmaken”, vertelt Peter Bevers.
“Passend wonen is onze doelstelling.”
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"We doen alles met
hart voor de klant"
Verduurzamen

Vanaf 2022 gaan wij vol enthousiasme aan de slag met
onze plannen; met hart voor de klant.

Betaalbaarheid is belangrijk voor onze
huurders. “We geven dit een extra impuls
door maatregelen te treffen die direct het
energieverbruik van onze huurders
verlagen”, vertelt Reinier de Jonge,
directeur vastgoed bij Beveland Wonen.
“We maken een bewuste keuze om te
versnellen met verduurzamen zodat de
woonlasten van onze huurders omlaag
gaan. De komende vier jaar gaan we hier al
hard mee aan de slag”, gaat Reinier de
Jonge verder. “Daarnaast spelen we in op
een woningbehoefte die op korte termijn
toeneemt en op de langere termijn
stabiliseert of krimpt. Woningen die na
2050 nog prima in ons woning bezit passen,
krijgen bijvoorbeeld een schilrenovatie. Bij
de woningen met een levensduur die ligt
tussen 2030 en 2050 zoeken we een
versnelde mogelijkheid in het beperken van
energiekosten en CO2-uitstoot. Dit doen we
bijvoorbeeld door het plaatsen van
zonnepanelen, isolatie, naad- en
kierdichting en een hybride warmtepomp.”

Om tijdelijk meer woonruimte te bieden
dragen we ook bij op het gebied van
flex-wonen met bijvoorbeeld tiny houses.
“Wanneer we woningen verkopen bieden
we deze in eerste instantie aan aan
huurders en starters die willen doorstromen.
Hiermee leveren we onze bijdrage aan
extra starterswoningen in de regio”, vertelt
Ingrid Peters, beleidsmedewerker bij
Beveland Wonen.

Fijne wijk
We willen een impuls geven aan de
leefbaarheid van wijken en kernen. “Samen
met huurders ervoor zorgen dat er een zo
prettig mogelijke woonomgeving ontstaat.
Daar willen we de schouders onder zetten.
Ook andere partijen, zoals de gemeenten,
betrekken we hierbij vanuit hun rol.
Natuurlijk zijn huurders op de eerste plaats
zelf verantwoordelijk, maar wij gaan ze
daarbij ondersteunen”, vertelt Erik Dutour
Geerling, manager wonen bij Beveland
Wonen. “We beginnen daar waar het het
meeste knelt en maken plannen met
afspraken voor iedere partij."
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150 jaar
sociale huur
op de
Bevelanden
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"Een dubbeltje
per week
sparen voor
een goede
woning"

Dit jaar vieren we 150 jaar sociale volkshuisvesting op de Bevelanden.
In 1871 namen leden van arbeidersvereniging ‘Help U Zelven’ het heft
in eigen hand met een uniek plan om zelf woningen te gaan bouwen:
van, door én voor arbeiders.

We gaan terug naar het jaar 1866. In zijn
geboortestad Goes geeft de onlangs
afgestudeerde Jacques de Witt-Hamer een
bevlogen lezing over de voordelen van de
coöperatieve arbeidersvereniging. Het
aanwezige publiek -veelal arbeidersluistert aandachtig naar zijn ideeën om zelf
betaalbare arbeiderswoningen te gaan
bouwen. Zestien arbeiders zijn na afloop zo
geïnspireerd dat ze een paar jaar later de
arbeidersvereniging ‘Help U Zelven’
oprichten.

Het begon met dubbeltjes
Elke week zetten de leden een dubbeltje
opzij voor een eigen woning van goede
kwaliteit. Uiteindelijk is er bij de spaarbank
genoeg geld gespaard om een lening aan
te gaan om huizen te bouwen. Op 28 mei
1872 werd de eerste steen geplaatst van de
rijwoningen aan de Van der Spiegelstraat
in Goes. Drie jaar later, in 1875 is één van de
eerste sociale huurwoningen van
Nederland klaar.

Woningbezit Help U Zelven
Na verloop van tijd is de arbeidersvereniging ‘Help U Zelven’ gestopt en is het
woningbezit bij de rechtsvoorgangers van
Beveland Wonen terechtgekomen. De
rijwoningen uit 1872 bestaan inmiddels niet
meer, maar aan de Westsingel 112-118 in
Goes staan nog wel een aantal soortgelijke
woningen die dateren uit 1903.

Jubileumjaar
Het komende jaar staat Beveland Wonen
stil bij dit historische moment. We zijn er
trots op dat we al 150 jaar mensen helpen
aan een sociale huurwoning. Om dit te
vieren, organiseren we in de periode 28
oktober 2021 tot en met 28 oktober 2022
iedere maand feestelijke activiteiten.

Weten wat we wanneer organiseren?
Bezoek dan onze speciale
jubileumpagina:
www.bevelandwonen.nl/150jaar.

> Foto: de steen die 'Help u Zelven' op
23 juli 1903 heeft ingemetseld. De steen
is nog steeds te zien aan de Westsingel
112-118 in Goes.
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Energierekening
sneller verlagen
Je slaat tegenwoordig geen krant meer open zonder een artikel te lezen over
de stijgende energieprijzen. Het nieuws raakt iedereen in de portemonnee.
Aandacht voor duurzaamheid en het verlagen van de energierekening is
belangrijker dan ooit.

Een groot deel van de maandelijkse woonlasten bestaat uit kosten voor gas, water en
elektra. Volgens Reinier de Jonge, directeur
vastgoed bij Beveland Wonen, valt daar dus de
meeste winst te behalen. “Als het
energieverbruik van een woning daalt, dalen
de woonlasten van onze bewoners en zijn
woningen betaalbaarder. Tegelijkertijd dragen
we bij aan het tegengaan van klimaatverandering omdat de uitstoot van Co2
afneemt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Ruim 67 miljoen voor duurzaamheid

Zelf besparen op uw energierekening?
Scan de QR-code voor handige bespaartips!

Foto: Reinier de Jonge.

De Jonge: “De afgelopen twee jaar heeft
Beveland Wonen ruim 67 miljoen euro
uitgegeven aan maatregelen die het
energieverbruik verlagen. Denk bijvoorbeeld
aan het plaatsen van zonnepanelen, het zetten
van dubbel glas of het aanbrengen van vloeren dakisolatie. Ook grote renovatieprojecten
vallen hieronder, zoals bijvoorbeeld in de
Goese Polder. Daar voorzien we 194 woningen
van nieuwe isolerende gevels. We investeren
niet alleen in bestaande woningen, ook bij
nieuwbouw maken we bewuste keuzes.

Zo bouwen we al jaren onze nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting en
nul-op-de-meter (NOM). Een NOM-woning
heeft door goede isolatie weinig energie nodig.
De energie die nog nodig is, wordt opgewekt
door zonnepanelen. Hierdoor is de energierekening van de woning zeer laag."

Kansen voor de toekomst
Beveland Wonen ligt goed op koers om de
helft van alle in totaal 11.000 huurwoningen
vóór 2025 te verduurzamen. Daar waar dat
kan, wil de corporatie versnellen. De Jonge:
“Zeker met de stijgende energiekosten is de
noodzaak groter dan ooit. We kunnen alleen
niet alles tegelijk doen. Maar het zit ‘m soms
ook in kleine dingen. Zo besparen bewoners
door het aanbrengen van radiatorfolie of
tochtstrip al snel tientallen euro’s. Dit zijn acties
die wij relatief snel kunnen uitvoeren.”

Gedrag bewoners
Een woning kan nog zo energiezuinig zijn,
uiteindelijk bepaalt het gedrag van de
bewoner in hoeverre energie wordt bespaard.
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Gratis
webinars
De Woonbond organiseert in opdracht van
Beveland Wonen binnenkort vier gratis
webinars. De webinars zijn live en makkelijk te
volgen via het internet, met beeld en geluid.
De Woonbond geeft de webinars.

Het open laten staan van ramen en deuren
terwijl de verwarming aanstaat wil je niet.
De komende jaren gaat Beveland Wonen
bewoners helpen om zich hiervan bewust te
worden. Zo organiseren we volgend jaar
samen met de Woonbond gratis webinars.

Woonomgeving nét zo belangrijk
Beveland Wonen kijkt, naast de woning en
bewoner, ook naar de omgeving waar de
woning staat. “Een betegelde tuin zonder
bomen of struiken trekt in de zomer veel
warmte aan”, zegt De Jonge. “Daarom
willen we bewoners motiveren om hun
tuinen te vergroenen. Minder tegels en
meer groen!”

Wat is een wadi?

Regentonnen
De Jonge: “Het vergroenen van de tuinen
helpt ook bij het afvoeren van regenwater.
Stortbuien komen steeds vaker voor, maar
waar laat je al dat water? In sommige
wijken hebben we speciale wadi’s
aangelegd. Een andere oplossing is het
opslaan van water. In de Smallegangesbuurt in Goes hebben bewoners
bijvoorbeeld zelf het initiatief genomen om
regentonnen in de wijk neer te zetten. Dit
juichen wij enorm toe en we hebben de
bewoners dan ook geholpen met de
montage van de regentonnen. We moeten
het uiteindelijk samen doen!”

Een wadi is een greppel die overtollig
regenwater tijdelijk opbergt. Vaak is een
wadi begroeid met gras. Een wadi helpt
tegen wateroverlast en droogte.

Webinar 1: De energierekening
Hoe zit je energierekening in elkaar?
Wat is het verbruik van je apparaten in
huis?
Wat is het verschil tussen oude en slimme
meters?
Hoe kies ik een energieleverancier?
Data: donderdag 20 januari 2022 en
donderdag 10 maart 2022 vanaf 19.30 uur
Webinar 2: Bezuinigen
Hoe kan ik bezuinigen op elektriciteit, gas
en warm tapwater?
Welke soorten verwarmingen zijn er?
Wordt de toekomst gasloos en
C02-neutraal?
Wat zijn de voordelen van ventilatie en
binnenklimaat?
Data: donderdag 3 februari 2022 en
donderdag 31 maart 2022 vanaf 19.30 uur
Kijk voor meer informatie op:
www.bevelandwonen.nl
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Meer gemak voor de huurder

Nieuwe
website!

In oktober is de nieuwe website www.bevelandwonen.nl live
gegaan. Er kan nu nóg meer online geregeld worden, zo kunnen
huurders onder andere zelf een reparatieverzoek volledig
digitaal inplannen. Andrea Reynierse was als projectleider bij
Beveland Wonen nauw betrokken bij de totstandkoming van de
website. Ze vertelt ons over een langlopend project, van
planvorming tot oplevering.

Mevrouw Van Fraassen
uit Waarde: “Het
indienen van een
reparatieverzoek ging
makkelijk en was zó
gebeurd! Morgen komt
er al iemand langs.”
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“We gaan even terug in de tijd, naar begin 2020”,
gaat Andrea van start. Beveland Wonen was pas
gefuseerd en wilde kijken naar nog meer digitaal
gemak voor de huurders en voor onze medewerkers.
Daar voorzag de huidige website niet in, waarna al
snel het plan voor een nieuwe website, incl.
klantportaal (waar alle vragen vanuit de website
binnenkomen) en kennisbank (een bron van
informatie voor huurder én medewerker) is ontstaan.
Woningcorporatie Zeeuwland wilde samen met ons
hetzelfde websitetraject ingaan. Samen nodigden we
leveranciers uit voor een presentatie. De eerste stap
was gezet!”

Goed werkend én veilig

“We hebben gekozen voor een website, kennisbank
en klantportaal die gemakkelijk te bedienen zijn voor
zowel onze klanten als onze medewerkers”, vervolgt
Andrea haar verhaal. “Het proces verliep vanwege
corona iets anders dan gebruikelijk, de overleggen
vonden deels fysiek maar voor een groot deel ook
digitaal plaats. In april van dit jaar konden we starten
met de kickoff van het project. Daarbij werkte een
team van medewerkers van alle afdelingen aan de
totstandkoming van de website, ieder vanuit zijn of
haar expertise, zodat alle facetten voor de klant
werden opgenomen. Zo werd vanuit elke afdeling
gekeken wat er digitaal gemakkelijk en snel via de
website geregeld kan worden. En hierop werd de
website dan verder ingericht. Na de inrichtingsfase
volgde de testfase, waarbij diverse groepen
dagenlang verschillende scenario’s hebben getest.
Niet alleen medewerkers, maar ook leden van ons
klantenpanel en de huurdersvereniging hebben de
website getest.

Dit was erg nuttig! Met de feedback die we ontvingen
konden we direct aan de slag. Sommige punten
werden toegevoegd aan onze wensenlijst. Hierna
volgde nóg een belangrijk onderdeel, een extern
bedrijf werd ingeschakeld voor een scan op de
veiligheid van de gegevens op de website. Want
veiligheid staat bij ons voorop! Toen bleek dat dit op
orde was, konden we weer een stapje verder, op naar
de lancering van de website!”

Gemak voor de klant staat voorop!

Andrea gaat verder: “Op 24 oktober ging de website
‘live’. Een spannend moment, want vanaf die dag
moet natuurlijk alles goed werken! Onze
medewerkers werden vooraf getraind, zodat ze
huurders met vragen direct konden helpen. Het is
natuurlijk nog een nieuw systeem en we proberen
hier zo snel mogelijk aan te wennen om onze huurder
goed te kunnen bedienen. Een volledig ingerichte
kennisbank helpt onze collega’s hierbij. Bijna alles
kan nu digitaal geregeld worden. Klanten kunnen
met een login zelf hun gegevens inzien en wijzigen.
Maar ook zonder login is het gemakkelijk om snel
digitaal zaken te regelen, zoals een reparatieverzoek
indienen. We hebben de website zo ingericht, dat de
vraag van de klant direct bij het juiste regioteam – en
daarmee bij de juiste contactpersoon – terechtkomt.
En dit geeft snelheid en duidelijkheid!”

We blijven leren!

“Nu de website live is, is het proces voor ons nog niet
afgerond. We kijken waar we nog verder kunnen
automatiseren aan de hand van vragen die
binnenkomen. We houden u hierover graag op de
hoogte!” aldus Andrea.

Heeft u een vraag over de nieuwe website of
heeft u een tip om deze te verbeteren? Wij horen
het graag! Uw reactie kunt u sturen aan
communicatie@bevelandwonen.nl
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Even
voorstellen:
Team I&A
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De afdeling I&A: Thierry, Gertjan, Mariano, Roland, Kevin, Ina en Lisanne (digitaal)

Team Informatisering en Automatisering
(afgekort I&A) is - samen met Bedrijfsdiensten en
het Klantcontactcenter - onderdeel van de
afdeling I&A. Maar wat doet het team I&A? De
medewerkers stellen zich graag aan u voor!

"Stilstand
is achteruitgang"

Gertjan Poleij, manager I&A: “Het team
Informatisering en Automatisering zorgt er enerzijds
voor dat ICT-middelen voor medewerkers op orde
zijn. Anderzijds beheren we de bedrijfsapplicaties en
denken we specifiek mee over hoe we de processen
in de bedrijfsvoering kunnen ondersteunen.”

Automatisering

“Voor de automatisering krijgen we veel
uiteenlopende vragen van medewerkers, variërend
van een vraag over telefonie tot een niet goed
werkende laptop. We werken hiervoor nauw samen
met een partij die dit ondersteunt, zodat we iedereen
snel van een oplossing kunnen voorzien en we altijd
goed werkende devices tot onze beschikking hebben.
We zien door corona wel een groeiende vraag;
werkplekonafhankelijk werken is nu dé nieuwe
standaard geworden, waardoor we thuis hetzelfde
werk kunnen doen als op kantoor. Hierdoor merkt
een huurder niet op welke locatie een medewerker
werkt. Gelukkig was ons nieuwe kantoor hier al goed
op voorbereid, maar door corona kwam dit in de
versnelling!”

nog beter van dienst te kunnen zijn. Door dataanalyse kunnen we beter en efficiënter plannen en
kosten beheersen. Binnenkort wordt de functie van
data-analist toegevoegd aan dit team.”

Privacy

“Stilstand is achteruitgang. Vooral binnen dit team is
het noodzaak dat we continu meegaan met de tijd.
Zo werd vroeger alles intern op servers opgeslagen,
tegenwoordig is dat in de cloud*. En dan is het van
het grootste belang dat dat ook veilig gebeurt. Onze
functioneel beheerders zijn tegenwoordig al aan het
begin van een proces, zoals bij de ontwikkeling van
een nieuwe website, betrokken. Zo is er voldoende
tijd om de veiligheid van het product goed op orde te
hebben. Tevens geven we onze collega’s een stukje
bewustwording mee om veilig met gegevens om te
gaan en te zorgen dat deze veilig opgeslagen
worden. Zo hebben we alle medewerkers onlangs
verplicht een certificaat te behalen over de wet op
de privacy (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).”

Het team I&A bestaat uit

een manager
functioneel beheerders (2x)
werkbegeleider
data-analist
medewerker projecten I&A
trainee data-science

Informatisering
“Wat informatisering betreft zijn er ook in deze tijd
veel ontwikkelingen. Om onze ambities uit het
ondernemingsplan ('met hart voor de klant') te
realiseren ondersteunen we dit met informatisering.
Zo gaan we ons nu verder richten op het verkrijgen
van inzichten in data (data-analyse), om de huurder

*Cloud: het staat voor werken en opslaan via
internet. De informatie staat dus niet op de
computer, maar online. Denk aan bestanden,
maar ook aan programma's.
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Mural Goes
Het eindresultaat

Op de hoek van de Kersestraat en de Bessestraat in Goes pronkt de
mural van de italiaanse kunstenaar Edoardo Trionfera. Beveland
Wonen stelde de muur op de hoek van de Kersestraat/Bessestraat
beschikbaar en in opdracht van de gemeente Goes is de
muurschildering gemaakt. Een aanwinst voor de wijk waar al
meerdere mooie murals op de gebouwen schitteren.
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Foto: Edoardo Trionfera aan het werk.

Artiestennaam Dodici

Langdurige liefde

Trionfera maakt zijn werk
onder de artiestennaam
Dodici. De uit Rome
afkomstige kunstenaar
woont in Rotterdam. Hij
bespoot de zijmuur met een
afbeelding van een bejaard
stel dat al lang samen is.

"Deze mural gaat over een langdurige
liefde”, legt Trionfera uit. "Een paar
maanden geleden ontmoette ik dit stel in
de metro. Ze trokken mijn aandacht omdat
ze zo mooi bij elkaar pasten, iets wat
ontstaat als een stel al lang samen is. Met
dit kunstwerk probeer ik een positieve
boodschap uit te stralen, ze zijn gelukkig
samen", vertelt Trionfera.

Leuke reacties
Edoardo Trionfera heeft het kunstwerk in
één week op de muur gespoten. “Ik heb een
ruime marge aangehouden voor het geval
het weer tegen zou zitten.” Tijdens zijn werk
kreeg hij al veel leuke reacties en
complimenten van voorbijgangers. “Dat
doet me goed”, vertelt hij. “Veel mensen
stopten even om mijn werk te bekijken of
een foto te maken.”

> Huurdersvereniging De Bevelanden

Wat te
doen met
1 miljoen?

Door de fusie tussen RWS partner in wonen en R&B Wonen is er
geld vrijgekomen ten goede van onze huurders. De komende
vier jaar, tijdens ons nieuwe ondernemingsplan, zal deze
vrijgekomen 1,1 miljoen euro goed besteed worden.

Uitgewerkt tot een voorstel

Langdurig zelfstandig wonen

Wij zijn over de besteding van dit bedrag in
overleg gegaan met de Huurdersvereniging
de Bevelanden om hier een goede
bestemming voor te vinden. Eerder zijn er
twee gedachtelijnen uit de overleggen
gekomen die Huurdersvereniging de
Bevelanden verder heeft
uitgewerkt waarna tot een voorstel is
gekomen.

“Ook het zo lang mogelijk zelfstandig
wonen is voor veel huurders heel
belangrijk", gaat De Fouw verder. "Daarom
hebben we voorgesteld het miljoen in te
zetten op het thema: Het tegengaan van
vereenzaming van de huurders en het zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen.”

Uitwerken thema
Vereenzaming tegengaan
“Het tegengaan van vereenzaming van
huurders is een belangrijk punt”, vertelt De
Fouw, voorzitter van Huurdersvereniging de
Bevelanden.
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"Voor de verdere uitwerking van dit thema
en de planvorming zullen er steeds twee
vertegenwoordigers van de
Huurdersvereniging aanspreekpunt voor
Beveland Wonen en de betrokken
gemeente(n) zijn.”

Wilt u gratis lid worden van Huurdersvereniging de Bevelanden?
Kijk dan op : www.dehvdb.nl

Veel
gestelde
vragen
Beantwoord door: Zuidwestwonen
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Foto: het team van Zuidwestwonen

Zoekt u een woning in Zeeland of West-Brabant? Dan bent u bij
Zuidwestwonen aan het goede adres. Op www.zuidwestwonen.nl
vindt u het woningaanbod van verschillende woningcorporaties.
Samen bieden ze woningzoekenden een mooi aanbod aan woningen,
appartementen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Van starter tot
senior, huur of koop, bestaand of nieuwbouw.

"Voorkom een
teleurstelling
en voeg altijd
documenten
toe!"

Wat is het verschil tussen
Zuidwestwonen en Beveland
Wonen?

Zuidwestwonen is een website waar zeven
woningcorporaties hun woningen op
adverteren. Zuidwestwonen heeft zelf géén
woningen en is dus geen corporatie.
Vroeger had elke corporatie zijn eigen
systeem om woningen te verhuren. Maar
door samenwerking kunnen woningzoekenden nu met één inschrijving op heel
het aanbod van alle corporaties reageren.
Zodra een woningzoekende een woning
accepteert, verlaten ze het systeem van
Zuidwestwonen en gaan ze de woning
huren bij de corporatie. De corporatie sluit
dus zelf het huurcontract af en is daarna
het aanspreekpunt voor o.a. reparaties,
betalingen, klachten en overlast.

Hoe lang is de wachttijd voor een
woning?

De gemiddelde wachttijd voor een woning
van Beveland Wonen kwam in 2020 uit op
minder dan tien maanden. Goes is het
meest populair onder woningzoekenden.
Hier kan de wachttijd na de eerste
geplaatste reactie oplopen tot bijna elf
maanden. Op Noord-Beveland maak je het
snelst kans op een woning. Daar ligt de
gemiddelde wachttijd op zeven maanden.

Hoeveel kost een inschrijving bij
Zuidwestwonen?
Een inschrijving kost €17,50 per jaar en is
maximaal drie jaar geldig.

Waarom moet ik documenten
toevoegen op Zuidwestwonen?
De woningcorporatie van de woning
waarop u wilt reageren is wettelijk verplicht
om te controleren of de woning past bij uw
inkomen. Ook moet de grootte van uw
huishouden (het aantal personen) passen
bij de grootte van de woning.
Het is daarom belangrijk dat u alle
documenten toevoegt in het systeem. Pas
zodra uw inkomensverklaring is
toegevoegd kunt u reageren op woningen.
Let op: de andere documenten moeten
compleet en actueel zijn voordat u een
voorlopige aanbieding accepteert.
Voorkom een teleurstelling en zorg dat uw
documenten actueel en toegevoegd zijn.

Hoe snel moet ik reageren op een
woning?

Als u tijdens uw inschrijving een zoekprofiel
invult, dan krijgt u nog voordat een woning
online komt een tipbericht. In dat bericht
kunt u zien op welke manier de woning
wordt geadverteerd en hoeveel dagen u de
tijd heeft om te reageren. In veel gevallen
heeft u enkele dagen de tijd. Soms zijn er
'eerste reactie-woningen'. Deze woningen
staan heel kort online. U moet dan direct
om 20.00 uur reageren.
17

'Schijf van Vijf' tegen cybercriminaliteit

Maak het
oplichters
niet te
makkelijk

Het aantal slachtoffers van (online)
babbeltrucs en fraude via WhatsApp
neemt steeds verder toe.
Om hier aandacht aan te besteden is er
een ‘Schijf van Vijf" tegen cybercriminaliteit
ontwikkeld. Op deze schijf staan tips om te
voorkomen dat mensen slachtoffer worden.
Bijvoorbeeld door nooit zomaar op links in
een e-mail of sms te klikken als u het niet
vertrouwt. Of nooit zomaar iemand binnen
te laten als u twijfelt aan degene die
aanbelt.

Vraag de schijf gratis op
Scan bovenstaande
QR-code voor meer
informatie en tips.
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De fysieke schijf is gratis bij ons op te
vragen door een e-mail te sturen naar:
info@bevelandwonen.nl of te bellen naar:
(0113) 23 16 74.

Prijsvraag

Raad de
plaats

Weet u waar op de Bevelanden wij deze foto hebben gemaakt?
Stuur uw antwoord naar: communicatie@bevelandwonen.nl.
Doe dit vóór 1 januari 2022. Onder alle juiste antwoorden
verloten wij drie 'Huis en Tuin cadeaubonnen' t.w.v. €25,Het antwoord van de vorige prijsvraag was: Goes-Zuid.
De winnaars zijn mevrouw Van Zweeden, de heer Van Veen en
mevrouw Reijnierse. Gefeliciteerd!
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Beveland Wonen heeft verschillende projecten in ontwikkeling én in uitvoering. Op deze pagina lichten we
enkele van deze projecten uit. Kijk voor het volledige overzicht op www.bevelandwonen.nl.

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

De zes nieuwbouwwoningen in de Friesestraat in
Wolphaartsdijk zijn in oktober opgeleverd. Naast
duurzaam gebouwd, zijn de woningen ook duurzaam
in gebruik. Ze zijn volledig gasloos en
nul-op-de-meter. Hierdoor beperken we de
energiekosten. De woningen zijn circulair gebouwd.
Dat betekent dat veel bouwmaterialen een tweede
leven hebben gekregen. Daarnaast kunnen vrijwel
alle onderdelen van de woning straks na vijftig jaar
een tweede of derde leven krijgen omdat de woning
demontabel is.

De sloopwerkzaamheden in de Disselweg in 's-Heer
Abtskerke zijn gestart. De oplevering van zes
woningen staat gepland in het 2e kwartaal 2022.

Uitgave:
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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

Kruiningen is twee mooie duurzame projecten rijker.
Hier zijn de pluswoningen gebouwd. Het Oude Plein is
eind maart opgeleverd en de Rijksweg half juli.

In de Simonswei in Heinkenszand worden drie
woningen volledig verwarmd met infraroodlicht. Deze
manier van verwarmen is voor Nederland vrij uniek.
Infrarood verwarmt niet eerst de lucht, maar richt
zich direct op personen of voorwerpen. Hierdoor kan
er heel gericht verwarmd worden, waardoor de
thermostaat een paar graden lager kan. Dit bespaart
geld op de energierekening. Infrarood als
hoofdverwarming is nog een proef. We hebben nauw
contact met de bewoners om te kijken of deze manier
van verwarmen aan de verwachtingen voldoet.

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
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