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samen naar een
duurzame toekomst

spoorbuurt
In dit nummer

Meerderheid bewoners
kiest voor renovatie
Groot onderhoud voor
overgrote deel Spoorbuurt
Bewoners over de
Spoorbuurt

Project Planontwikkeling Spoorbuurt

Vragen?

Wat is er tot nu toe gebeurd?
In de jaren 1923 tot en met 1928 bouwde WBSG in de Spoorbuurt
haar eerste woningen; 312 eengezinswoningen en 187 benedenen bovenwoningen. De hoge leeftijd en huidige staat van de
woningen vragen om een toekomstplan. Dit vormde voor WBSG
aanleiding het project Planontwikkeling Spoorbuurt op te starten, waarbij de betrokkenheid van de bewoners een belangrijk
uitgangspunt is.
Met een eerste informatiebijeenkomst voor alle
bewoners van de Spoorbuurt ging het project in
november 2011 van start. Zo’n 160 bewoners bezochten de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd een werkgroep geformeerd die samen
met WBSG aan de slag ging met het maken van
toekomstplannen. Maar liefst 41 bewoners meldden zich voor deze werkgroep aan.
Eindhoven
Begin 2012 kwam de werkgroep voor het eerst bij
elkaar. Voor een goede focus op de verschillende
woningtypen, werd toen besloten de werkgroep
op te splitsen in een tweetal werkgroepen; een
voor de beneden- en bovenwoningen en een voor
de eengezinswoningen. Voordat de werkgroepen
daadwerkelijk van start gingen, bezochten de
leden ter inspiratie een viertal wijkvernieuwingsprojecten in Eindhoven. Daarna gingen ze zelf aan

de slag, waarbij ze nadachten over
een drietal vragen: Wat willen we
kwijt, wat willen we behouden en
wat zijn onze wensen?
Enquête
De werkgroepleden wilden ook
graag de mening weten van hun
medebewoners over hoe het in de
toekomst verder moet. Zo ontstond
het idee om een enquête uit te
zetten, waarmee de bewoners hun
persoonlijke wensen en ideeën naar
voren konden brengen. De vragenlijsten werden in de zomer van 2013
ingevuld.

Was u niet aanwezig
bij de bewonersbijeenkomst op 4 maart? Of wilt
u alles nog eens rustig
nalezen over de resultaten
van de enquête en de toekomstrichting die WBSG
tijdens de bijeenkomst
presenteerde? Dat kan met
deze WBSG nieuws Special.
Heeft u na het lezen van
deze nieuwsbrief nog
vragen of heeft u behoefte
aan een toelichting? Neem
dan gerust contact op
met de afdeling Wonen
van WBSG, via telefoon
(024) 381 78 00.

Toekomstrichting
Begin dit jaar informeerde WBSG de beide
werkgroepen over de resultaten van de enquête.
Daarbij presenteerde zij ook haar toekomstrichting aan de werkgroepleden. Het plan ontstond
om wederom een bijeenkomst te plannen voor
alle bewoners van de Spoorbuurt. Op dinsdag 4
maart 2014 bezochten ruim 100 bewoners deze
bijeenkomst en werden zij geïnformeerd over de
resultaten van de enquête en de ideeën van WBSG
over de toekomst van de Spoorbuurt.
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Spoorbuurt Special
Enquête Spoorbuurt geeft duidelijk beeld

Meerderheid bewoners kiest voor renovatie
Tijdens het buurtfeest, dat vorig jaar
plaatsvond op het Limosterrein, besteedde
WBSG op een bijzondere wijze aandacht aan het project Planontwikkeling
Spoorbuurt. De bewoners van de toekomst
werden uitgedaagd en gingen enthousiast
aan de slag met de bouw van een nieuwe
buurt!

Een ruime meerderheid van de bewoners (65%) kiest voor renovatie. Slechts 20% gaf aan nieuwbouw te willen. Dit zijn de belangrijkste conclusies die te trekken zijn uit de uitkomsten van de
enquête. Afgelopen zomer werd deze enquête gehouden onder de
bewoners van de Spoorbuurt.

2 De vragenlijsten werden door de
werkgroepleden verspreid onder
hun buurtgenoten. “Zij hebben
daarbij goed hun best gedaan,
want we ontvingen 60% van de
enquêtes retour. Hiermee ontstaat een goed en betrouwbaar

beeld van wat de bewoners willen”, aldus Reinier Kelderman,
hoofd afdeling Wonen bij WBSG.
Prettig huis
De teruggestuurde vragenlijsten geven een beeld van

“Een fijne atmosfeer en rustig”
“Ik word blij als ik ’s avonds door de wijk loop”,
vertelt Saskia Sannen (41) die voor haar studie
naar Nijmegen kwam. Ze woont inmiddels tien
jaar in haar woning in het markante poortgebouw,
maar haar ogen fonkelen nog steeds als ze de
Spoorbuurt beschrijft. “Een fijne atmosfeer, rustig, een enorme variatie aan woningen en speels
gebouwd. Niets is hetzelfde en dat maakt het heel
bijzonder. Daarnaast ligt de buurt ook heel mooi,
dicht bij het centrum en je loopt zo de bossen in.”
In de ruimte onder haar woning heeft Saskia haar
atelier ingericht. Ze maakt bijzondere lampen,
samengesteld uit allerlei soorten materiaal.
“Het is leuk dat er in de buurt ook ruimte is voor
kleinschalige bedrijfjes, zoals een galerie en een
eethuisje. Wellicht kunnen we samen eens wat organiseren voor de buurt.” Voor de toekomst vindt
Saskia aandacht voor het milieu en duurzaamheid
belangrijk. “Zonnepanelen, groendaken, maar ook
zoiets als een wijkmoestuin, zijn het overwegen
zeker waard.”

de toekomstwensen van de
bewoners en hoe zij de buurt en
huidige woning waarderen. “Een
overgrote meerderheid van de
bewoners (90%) vindt de Spoorbuurt een prettige buurt om in
te wonen. Ruim 80% beoordeelt
de buurt ook als veilig en 85%
geeft aan prettige buurtgenoten
te hebben. Deze percentages
verklaren waarschijnlijk ook
het antwoord op de vraag of de
bewoner van plan is om binnen
vijf jaar te verhuizen. Maar liefst
90% beantwoordt deze vraag
met een volmondig ‘nee’. Naast
de buurt, krijgt ook de woning
een hoge score. 85% zegt te wonen in een prettig huis”, aldus
Reinier over de uitkomsten van
de enquête.

Resultaten enquête
 De volledige resultaten
van de enquête treft u aan op
www.wbsg.nl.

Grotere woning
Ondanks de hoge waarderingen
voor de buurt en de woning,
vindt een groot deel van de
bewoners (55%) dat er wel
iets moet veranderen. Maar
liefst 75% vindt de warmte- en
geluidsisolatie van de woning
erg slecht en 60% wil extra
energiebesparende maatregelen. 70% van de gezinnen wil
graag een grotere woning. Mag
meer comfort ook meer kosten?
Reinier: “Van de bewoners geeft
60% aan geen moeite te hebben
met een hogere huurprijs als
de woning meer comfort biedt.
45% wil meer huur betalen voor
een grotere woning. Bij lagere
energielasten is ruim 60% van
de bewoners bereid een hogere
huurprijs te betalen.”

Toekomstrichting:

Groot onderhoud voor overgrote deel Spoorbuurt
De uitkomst van de enquête is duidelijk. Het merendeel van de
bewoners heeft een voorkeur voor renovatie. “Dit sluit aan bij
onze ideeën over de toekomst van de Spoorbuurt”, vertelt Paul
van Roosmalen, directeur van WBSG. Aan de hand van de uitslag
van de enquête heeft WBSG inmiddels een globale toekomstrichting bepaald. Die wil zij graag de komende maanden samen
met de bewoners verder uitwerken. Paul: “Ook wij vinden het
belangrijk dat de mooie en karakteristieke Spoorbuurt behouden
blijft. De voorkeur van WBSG gaat uit naar groot onderhoud en
gerichte renovatie van het overgrote deel van de woningen, waarmee ze weer zo’n 30 jaar mee kunnen.”

De financiële mogelijkheden
spelen bij het bepalen van de
toekomstrichting uiteraard
een grote rol. Daarbij geldt dat
het huidige financiële klimaat
helaas heel anders is dan in
2011, bij de start van het project
Planontwikkeling Spoorbuurt.
Paul: ”Ingrijpende renovatie of
sloop en nieuwbouw is onmogelijk, zonder de huurprijs van
de woningen aanzienlijk te
verhogen. Dit laatste wil WBSG
nadrukkelijk niet. We vinden dat
de woningen in de Spoorbuurt
behouden moeten blijven voor
de sociale huurmarkt. Het groot
onderhoud leidt in ieder geval
niet tot extra huurverhoging.”

uitzondering betreft 22 woningen aan de Richard Holstraat
en Diepenbrockstraat. Deze
woningen vallen niet onder het
beschermd stadsgezicht. Paul:
“Wellicht dat deze locatie nodig
is om te voldoen aan de toenemende vraag in de stad naar
verzorgd wonen voor senioren.
Ik vind dat ook WBSG hierin
haar verantwoordelijkheid moet
nemen. Voor de woningen aan
de Richard Holstraat en Diepenbrockstraat hebben we dan ook
nog geen denkrichting bepaald.
WBSG wil graag samen met de
bewoners en andere betrokkenen kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Uitzondering
Paul spreekt nadrukkelijk over
behoud van het overgrote deel
van de woningen, want hij moet
een uitzondering maken. Deze

Snel duidelijkheid
Paul begrijpt dat de bewoners
graag snel duidelijkheid willen
over wat er met hun woning
gebeurt. “We geven deze duide-

lijkheid nog dit jaar”, zo belooft
Paul. Uiterlijk eind dit jaar
neemt WBSG een definitief besluit, zodat iedere bewoner weet
waar hij of zij aan toe is. Dit
geldt nadrukkelijk ook voor de
bewoners van de woningen aan
de Richard Holstraat en Diepenbrockstraat. Paul: “Ik begrijp dat
die zekerheid heel belangrijk is,
want soms kun je voor bepaalde
beslissingen komen te staan.
Dan is het goed te weten wat de
toekomst al dan niet brengt.”
Andere partijen
Voordat er een definitief besluit
valt, zal er nog heel wat water
door de Waal stromen. “De
komende maanden gaan we samen met de bewoners de ideeën
uitwerken. Daarbij nemen we tal
van zaken onder de loep. Welke
verbeteringen zijn nodig om het
wooncomfort te verhogen? Hoe
lossen we de geluidsoverlast en
het vochtprobleem op? En hoe
komen we van energielabel F
naar label B? Allemaal vragen
waarop we gezamenlijk een
antwoord moeten vinden”,
aldus Paul. Naast de wensen en
ideeën van de bewoners, moet
uiteraard ook rekening worden
gehouden met andere partijen
en belangen. Paul: “Denk daarbij
aan de overige bewoners van
de wijk, onze collega-corporatie
Standvast Wonen die ook woningbezit in de buurt heeft en
de belangen van de stad en de
toekomstige bewoners.”
Pluspakketten
Als alle ideeën zijn gewikt en gewogen, dan is het de bedoeling
dat er eind dit jaar een programma van eisen ligt. Hierin staat
dan precies wat het pakket aan
maatregelen behelst. “Daarnaast is het de bedoeling dat er
ook een soort van pluspakketten komen. Bewoners kunnen er

voor kiezen om extra aanpassingen aan hun woning te doen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de mogelijkheid van een tweede
toilet of het verplaatsen van de
badkamer naar de eerste verdieping. De pluspakketten leiden
wel tot een huurverhoging. Ook
deze pluspakketten ontwikkelen
we samen met de bewoners”,
vertelt Paul.
Vervolgtraject
Tot slot kijkt de directeur van
WBSG nog wat verder vooruit.
“Binnenkort bespreken we met
de werkgroepen hoe we de
bewoners bij het vervolgtraject
betrekken en zaken als inspraak
goed regelen. De definitieve
besluitvorming over wat er met
de woningen gebeurt, is aan de
raad van toezicht van WBSG. Als
het besluit eind dit jaar is genomen, vergt de voorbereiding
van de werkzaamheden ook
nog de nodige tijd. De onderhoudswerkzaamheden starten
dus zeker niet voor 2017. We
zetten erop in dat gedurende de
werkzaamheden de bewoners
gewoon in hun woningen kunnen blijven wonen”, aldus Paul.

Uitzondering voor
Richard Holstraat en
Diepenbrockstraat
Voor de woningen aan de
Richard Holstraat (2 t/m 14
& 1 t/m 13) en aan de
Diepenbrockstraat (16 t/m
30) geldt een uitzondering op
de toekomstrichting ‘groot
onderhoud’. Wellicht dat deze
locatie iets kan betekenen
voor de toenemende behoefte
aan seniorenwoningen in de
stad. WBSG gaat de komende
tijd samen met bewoners en
andere betrokkenen kijken wat
de behoeften zijn.
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“Een sfeervol huis met mogelijkheden”

Mary (65) woont nu bijna 45 jaar in de Spoorbuurt,
waarvan 40 jaar in haar huidige woning aan de
Sweelinckstraat. In 2010 trouwde ze Rob (64) die

in Ede woonde: “Ik ben een geboren en getogen
Arnhemmer, maar telkens als ik over de Waalbrug
rijd dan geniet ik van de mooie aanblik van
Nijmegen.” Ditzelfde gevoel had Rob ook toen hij
de woning van Mary voor het eerst zag. “Ik wist
meteen dat dit sfeervolle huis veel mogelijkheden biedt.” Inmiddels heeft de woning een totale
metamorfose ondergaan. Met hart en ziel toverde
Rob de woning om tot een paleis. “We hebben
zo’n beetje alles in huis gesloopt. De hele woning
is geïsoleerd, de bijkeuken werd bij de keuken
getrokken en een opslagruimte veranderde in
een lichte eetkamer.” Daarin staat nu een mooie
grote tafel, want Mary en Rob Iedema hebben vier
kleinkinderen en de vijfde is op komst. Voor de
sfeervolle inrichting van de woning zorgde Mary
die uit het etaleervak komt. Rob heeft het goed
naar zijn zin in de Spoorbuurt. “Hij vindt het heel
gezellig en wil hier nooit meer weg”, weet Mary.
Toch verruilen ze regelmatig hun woning in
de Spoorbuurt voor een vakantiewoning in
Maarssen. “We verloren beiden onze partners op
veel te jonge leeftijd. Hierdoor beseffen we goed
dat je van het leven moet genieten”, aldus Mary.

“Ik wil de buurt echt niet uit”
4
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Roelefien de Ruiter (60) woont haar hele leven
al in de Spoorbuurt. Geboren werd ze in de
Sweelinckstraat, op nummer 54. In een gezin
met tien kinderen bracht ze daar haar jeugd door.
In diezelfde straat, op nummer 40, woonde ze
met haar eigen gezin. Zo’n twintig jaar geleden
verruilde ze de Sweelinckstraat voor de Richard
Holstraat. Nu de twee kinderen de deur uit zijn,
woont ze daar samen met haar man Ton die in
de jaren 70 naar de Spoorbuurt kwam. “Ik wil de

buurt echt niet uit. De woningen hebben een
bijzonder karakter en de buurt is gezellig. Natuurlijk is er in de loop der jaren wel wat veranderd,
maar het is nog steeds een sociale buurt waarin
mensen op een plezierige manier op elkaar letten
en voor elkaar zorgen. Als ik iets opvallends hoor
of zie, dan kijk ik altijd wat er aan de hand is of
vraag ik of het wel goed gaat. Die ramen zitten er
niet voor niets, zeg ik altijd maar.”
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