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Het leven is
niet alleen
digitaal!

Carl Kros: 32 jaar actief
betrokken en 50 jaar huurder
Kaartenbak
Ook het administratieve proces lag op het
bordje van het bestuur; een stevige klus
in een tijd waarin computers nog geen
Directeur Paul van Roosmalen

gemeengoed waren. Carl: “We maakten
gebruik van een kaartenbak met ver
schillende kleuren kaarten. Op de rode

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat ik mijn bank

aan meedoet. Wij verzamelen via dit panel waardevolle informa

kaarten werden de spoorwegmedewer

zaken, mijn krant en mijn contacten met tal van dienstverleners

tie zodat wij een beter beeld krijgen van de wensen van onze

kers geregistreerd, die toen altijd voorrang

digitaal afhandel of tot mij neem. Het internet als middel om

bewoners. Dit zorgt ervoor dat wij als corporatie de juiste keuzes

hadden. Op de blauwe kaarten stonden

snel toegang tot dit soort informatie te hebben, overkomt ons

maken en de goede dingen doen voor onze huurders.

de huurders vermeld, op de groene kaar
Caroline van Rooij samen met Carl Kros

allemaal. Voor sommigen een uitkomst, want je kunt je zaken

ten de kinderen van de huurders en op de

doen op het moment dat het jou uitkomt, en voor anderen een

Deze digitale beweging kunnen we alleen maken vanuit de

witte kaarten stonden de urgent woning

verarming in de relaties en informatie.

wetenschap dat een overwegend deel van onze huurders

zoekenden. De kaartenbak stond bij mij

toegang heeft tot het internet. Natuurlijk zijn er bewoners die

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie. Huurders die 50 jaar in een woning van

thuis en ook mijn vrouw hielp mee met de

De Gemeenschap heeft ingezet op een koers om informatie

dat niet hebben of niet willen. Om ook voor hen toegankelijk te

De Gemeenschap wonen, krijgen een bloemetje van de woningcorporatie.

administratie.”

meer via het digitale kanaal aan u te verstrekken. Wij publiceren

blijven zetten wij in op een bereikbaar kantoor, zowel fysiek als

Hiermee wil De Gemeenschap de bewoners hartelijk danken voor het vertrou-

vaker relevante informatie op onze website zodat u altijd op de

per telefoon. Daarnaast zijn wij dagelijks met onze mensen te

wen dat zij al die jaren in de corporatie hebben gesteld. Vorig jaar ontvingen

Een forse taak die Carl zich nog goed

hoogte bent van ons laatste nieuws. Daarnaast gaan wij zorgen

vinden in buurten en wijken waar onze woningen staan en

61 huurders een bloemetje, waaronder Carl Kros. Hij is niet alleen een trouwe

herinnert, was de oplevering van de 290

voor steeds meer digitale mogelijkheden zodat u meer en meer

komen wij op verzoek bij u langs. Zo proberen we op alle

huurder maar was in totaal ook 32 jaar lang actief betrokken bij het bestuur en

woningen in Tolhuis. “Samen met de

uw vragen kunt stellen op een moment dat het u uitkomt.

mogelijke manieren om met u in contact te zijn en te blijven.

de Raad van Toezicht van de corporatie.

toenmalig bestuursvoorzitter Henk Peters
bezocht ik de toekomstige huurders

Naast het digitaal verstrekken van informatie verzamelen we ook

Deze column verschijnt in ons eerste digitale bewonersblad wat

Caroline van Rooij, Coördinator Wonen,

maand. Dit huis was met een huurprijs

thuis. We hebben toen echt dag en nacht

op een digitale manier informatie. Sinds ruim een jaar is er een

wij beschouwen als een verrijking in onze informatievoorziening,

overhandigde in het najaar van 2015 een

van 98 gulden een stuk duurder. Dat was

gewerkt.”

digitaal bewonerspanel waar ongeveer 10% van onze huurders

hopelijk ervaart u dat ook zo!

bloemetje aan Carl Kros (86). In april 2015

toentertijd een groot verschil”, legt Carl uit.
Besturen op afstand

woonde hij precies een halve eeuw in

Inhoud
Column Paul van Roosmalen
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de eengezinswoning aan de O.C.

Spreekuur aan de Gregoriusstraat

Het bestuur bleef nog lang betrokken bij

Huismanstraat in Neerbosch-Oost.

Carl werkte bij de Nederlandse Spoor

verhuurzaken. Pas vanaf de tachtiger jaren

wegen, de organisatie van waaruit De

kreeg de Gemeenschap meer beroeps

Groot verschil

Gemeenschap in 1920 werd opgericht.

medewerkers en trad ook een verhuur

Carl heeft de koffie al klaarstaan als

In 1970 trad hij als secretaris toe tot het

functionaris in dienst. Hiermee veranderde

Caroline en collega Helga Gerrits van De

bestuur van de woningcorporatie.

de taak van het bestuur. Carl: “Dat was best

Gemeenschap de gezellige woonkamer

Dat was in die tijd geen ‘nevenfunctie’.

wel vreemd. Het was echt een rolwisse

betreden. Carl begint enthousiast te ver

De bestuursfunctie betekende hard

ling; van direct betrokken tot besturen

tellen: “Ik woon hier nog steeds met heel

werken naast zijn fulltime baan bij het

op afstand. Als bestuurder had je geen

veel plezier. Het is een mooi huis en er is

Spoor. Carl blikt terug: “De verhuur was in

directe invloed meer op de dagelijkse

altijd leven op straat. Om de tien minuten

die tijd een taak van het bestuur. Iedere

gang van zaken van de corporatie. Ik vond

rijdt er een bus richting centrum en ook

maandagavond hielden we spreekuur in

het loslaten moeilijk, want dat betekende

de winkelvoorzieningen in de buurt zijn

het toenmalige kantoor van De Gemeen

ook dat je het directe contact met de

perfect.” Toch was de verhuizing naar

schap aan de Gregoriusstraat. Er heerste in

huurders verloor.” In 2002 nam Carl, toen

Neerbosch-Oost ruim 50 jaar geleden een

die tijd woningnood, dus de wachtkamer

72 jaar oud, afscheid als lid van de Raad

hele overgang voor Carl en zijn vrouw.

zat altijd vol met woningzoekenden. We

van Toezicht. Hij is nu alleen nog huurder

“Voordat we hier kwamen wonen, huur

waren vaak tot middernacht aan het werk.”

bij De Gemeenschap maar wel een hele

den we een flatje aan de Tijgerstraat. De

bijzondere…

huur bedroeg daar toen 72 gulden per
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Passend toewijzen:
wat betekent dit?

Gematigde Huurverhoging

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle corporaties woningen ‘passend toewijzen’. De overheid heeft deze norm in de nieuwe

tabel ziet u onze huurverhoging afgezet tegen de door de overheid opgelegde maximale stijging. Voor de vrije sector-

Woningwet opgenomen om te voorkomen dat mensen een woning kiezen die eigenlijk te duur voor hen is. De overheid

woningen (met een huurprijs van € 710,68 of hoger) wordt een huurverhoging van maximaal 1% doorgevoerd.

De Gemeenschap heeft de maximale, door het rijk vastgestelde huurverhoging per 1 juli 2016 niet doorgevoerd. Betaalbaarheid staat hoog bij ons op de agenda en daarom is gekozen voor een gematigde huurverhoging. In onderstaande

wil de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’.

Aftoppen

inkomen

huurverhoging
maximaal
2,1 %

huurverhoging
De Gemeenschap
1%

De Gemeenschap beperkt daarnaast de

Inkomen < 34.678

huurverhoging wanneer de zogenaamde

Inkomen >34.678 en <44.360

2,6%

1%

aftoppingsgrenzen worden overschreden,

Inkomen >44.360

4,6%

2,5%

Wat betekent dit voor u als woningzoekende?

Wat betekent dit voor u als zittende huurder?

oftewel de maximale huurprijs waarbij

Het passend toewijzen geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Als u al een woning van ons huurt , verandert er niets voor u.

huurtoeslag kan worden aangevraagd.

Dit zijn woningen tot en met een maximale huurprijs van

Pas als u op zoek gaat naar een andere woning dan geldt

Ook deze aftopping zorgt ervoor dat de

€ 710,68. De Gemeenschap moet bij het toewijzen van woningen

passend toewijzen.

huurverhoging wordt gematigd en dat

soort huurders

aftoppingsgrens

wonen betaalbaar blijft voor de lagere

Huurders jonger dan 23 jaar

€ 409,92

rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamel

tabel huurverhoging

inkomen van de nieuwe huurder. Met inkomen wordt het

Mijn Entree: zorg dat uw gegevens kloppen

inkomens. Hiernaast vindt u een overzicht

Een-en tweepersoons huishouden

€ 586,68

gezamenlijke inkomen bedoeld van u en uw partner. Het

Het is best ingewikkeld om te bepalen op welke woningen

van de aftoppingsgrenzen en bijbehoren

Drie-en meerpersoonshuishouden

€ 628,76

inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Met huishoud

u kunt reageren. Entree probeert u daarbij zo goed mogelijk

de huurders.

grootte wordt het aantal personen bedoeld dat in de woning

te helpen. Om het juiste voor u passende aanbod te kunnen

woont, inclusief inwonende kinderen.

presenteren, moet u natuurlijk wel de goede gegevens (verza

In onderstaande tabel kunt u zien welke woningen in uw

melinkomen en huishoudgrootte) hebben ingevoerd. Controleer

situatie als passend worden beschouwd en waarop u dus kunt

daarom regelmatig via Mijn Entree of het verzamelinkomen van

reageren. Passend toewijzen geldt ook bij woningruil en als u een

uw huishouden en uw huishoudgrootte nog correct zijn.

urgentie heeft.

PASSEND TOEWIJZEN
uw huishoudgrootte

≤ € 586,68

> 586,68 ≤ € 628,76

≤ € 22.100



> € 22.100 ≤ € 30.050





> € 30.050 ≤ €35.739





schap was 2015 een dynamisch jaar. De
> € 628,76 ≤ € 710,68

> € 35.739*



> € 22.100 ≤ € 30.050



Woningwet - het wettelijk fundament van



Enkele highlights uit het jaar 2015

ons werk – wijzigde per 1 juli 2015 en ook
achter de schermen werkten we aan ver



≤ € 22.100

Jaarverslag 2015
Voor Woningbouwstichting De Gemeen

KALE HUURPRIJS PER MAAND ( PRIJSPEIL 2016)
uw verzamelinkomen

tabel aftoppingsgrenzen

•

De oplevering van 18 appartementen in het
nieuwbouwcomplex ‘Parc Margriet’

•

Het huisvesten van statushouders en studenten
aan Griftdijk Noord

•

Het verbeteren van het energielabel van 147 woningen
naar energielabel B en een aantal naar label A

•

Het opstellen en uitlijnen van een op te richten
huurdersorganisatie samen met ruim dertig bewoners

•

Het opstellen van de plannen voor het Groot
Onderhoud in de Spoorbuurt samen met de bewoners

nieuwing. Ondanks al deze veranderingen
lukte het ons om de focus ook te houden
op onze kerntaak; het bouwen en beheren
van huurwoningen voor mensen die niet



> € 30.050 ≤ € 35.739




≤ € 30.050





> € 30.050 ≤ € 35.739





> € 35.739*

( volledig) zelfstandig in hun woonruimte,
woonwensen en - behoeften kunnen
voorzien. Het afgelopen jaar zijn diverse
fysieke ( onderhoud, verduurzaming,




nieuwbouw) en sociale (leefbaarheid)
investeringen uitgevoerd die hebben
bijdragen aan een prettig, duurzaam en
betaalbaar thuis in Nijmegen.

 reageren kan en u krijgt voorrang boven 
 reageren kan maar woningzoekenden met  krijgen voorrang

Voor meer hoogtepunten en het
volledige jaarverslag kunt u kijken op

* Op sommige woningen kunt u ook reageren met een inkomen tot € 39.874 of € 43.000. Zie daarvoor de advertentie.
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onze website www.wbsg.nl
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Aannemer Groot Onderhoud
Spoorbuurt bekend

Arjen Keijser

Project Griftdijk in Lent

Alle betrokkenen bij de aannemersselectie Groot Onderhoud Spoorbuurt

De komende jaren verricht Woningbouwstichting De Gemeenschap Groot Onderhoud aan 499 woningen in de

Vanaf 5 oktober 2015 wordt het voormalig studentencomplex aan de Griftdijk in Lent bewoond door 96 Eritrese

karakteristieke Spoorbuurt in Nijmegen-Oost. De afgelopen maanden vond de aannemersselectie plaats.

jonge mannen tussen de 18 en 23 jaar en 21 studenten. De Gemeenschap heeft deze woningen overgenomen van de
SSH& en leverde samen met andere organisaties een bijdrage aan de totstandkoming van dit project.

Bij de beoordeling van de plannen van

de andere plannen ook net wat mooier

omgeving. Iedereen doet mee.” Van Ver

de diverse aannemers lag het accent op

uit, daar hebben ze extra op gescoord.” Er

seveld: “Dit soort interactie zien we graag,

Arjen Keijzer, projectleider bij De Gemeen

draagkracht hebben en er minder ge

afgerond. “De Gemeenschap zal nu vooral

duurzaamheid, innovaties en communi

is ook goed nagedacht over het logistieke

dat het geld dat we hier uitgeven, weer

schap, vertelt over dit bijzondere project.

schikte woningen zijn. De jongeren volgen

zorgdragen voor het beheer en de leef

catie met de bewoners. De Combinatie

stuk in het plan. De bouwplaats wordt

terugvloeit in onze eigen regio. Zo krijgen

Arjen: “Wat ik zo leuk vind aan dit project

overdag een opleiding aan het ROC en

baarheid. Zo is er dagelijks een beheerder

Spoorbuurt, een samenwerkingsverband

buiten de wijk neergezet en van daaruit

niet alleen de huizen een opknapbeurt: de

is dat het heel breed is qua werkzaam

in hun vrije tijd sporten ze veel. Naast de

van De Gemeenschap aanwezig.”

tussen aannemingsbedrijf Van Schaik,

wordt met een beperkt aantal busjes men

hele buurt wordt er beter van .”

heden, van het organiseren en overleggen

Eritrese mannen wonen er in één woon

KlokGroep en Hagemans Vastgoedonder

sen en materialen naar de wijk gebracht.

met instanties tot het zelf uitvoeren van

blok ook 21 Nederlandse studenten van

Samenwerking

houd, kwam als meest geschikte partner

Dit is prettig voor de bewoners die daar

Naar verwachting zal in maart 2017 het

praktische zaken zoals het kopen van

de HAN en de Radboud Universiteit.

Stichting Vluchtelingenwerk, COA, de

uit de bus. In het winnende plan is goed

door een stuk minder overlast hebben.

‘echte’ werk beginnen in de Spoorbuurt.

keukenspullen.”

De studenten staan open voor contact en

gemeente, Welzijnsorganisatie Tandem,

en zorgvuldig rekening gehouden met het

In de plannen komt bovendien sterk naar

Wilt u meer weten over dit bijzondere

organiseren gezamenlijke activiteiten met

HAN en Welcome to the Neighbourhood

beschermd stadsgezicht dat de Spoor

voren dat Combinatie Spoorbuurt nadruk

project? Kijk dan op onze website

Het complex

als doel de integratie te bevorderen.

(WTTN) zijn de organisaties die betrokken

buurt heeft.

kelijk het contact en de samenwerking

www.wbsg.nl

Het vroegere studentencomplex van

Arjen: “De Eritrese jongens zien hoe leef

zijn bij dit project. “Welcome to the

met de buurt opzoekt. Carel Hagemans:

Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen

tijdsgenoten in Nederland onder dezelfde

Neighboorhood is een organisatie be

Dico van Verseveld, manager Vastgoed &

“Met elkaar gaan we er een succes van

(SSH&) bestaat uit vijf woonblokken met

omstandigheden wonen en daardoor

staande uit enthousiaste omwonenden

Ontwikkeling, is erg blij met deze keuze.

maken. Met de bewoners, maar ook met

elk acht woonunits. In elke woonunit wo

krijgen ze meer inzicht in de Nederlandse

die allerlei activiteiten organiseren voor

“Het ontwerp zag er in vergelijking met

lokale partijen en ondernemers uit de

nen drie mannen. Naast een gezamenlijke

cultuur.”

de vluchtelingen. Zo gaan ze bijvoorbeeld

woonkamer, keuken en badkamer heeft

Bestuur Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) bekend!

met hen hardlopen en wordt er regel

elke bewoner ook een eigen slaapkamer.

De rol van De Gemeenschap

matig samen gekookt”, aldus Arjen. “De

Het complex is flink opgeknapt en beter

De Gemeenschap was meteen enthou

samenwerking met alle betrokken partijen

bewoonbaar gemaakt. Plannen voor de

siast over het plan van de gemeente

verloopt erg soepel. Samen hebben we

verdere ontwikkeling van het terrein heeft

om deze statushouders te vestigen op

onze schouders eronder gezet om dit

Een aantal maanden geleden hebben

In maart van dit jaar is aan huurders

vijf leden gekozen. Dit nieuwe bestuur zal

Arjen genoeg. Hij vertelt dat er een voet

de Griftdijk. Gemeenten zijn verplicht

tot een succes te maken. Niemand wilde

wij u op de hoogte gebracht van de

gevraagd zich kandidaat te stellen voor de

zich de komende tijd bezig houden met

balveld, moestuin en een terras worden

om te huisvesten. Ieder half jaar krijgt

verzanden in overleg en regeltjes maar

activiteiten omtrent de oprichting van de

selectiecommissie of het bestuur. Daar

de formaliteiten rondom de oprichting

aangelegd.

de gemeente een taakstelling van het

het juist gaan doen. Er zijn al diverse

huurdersorganisatie HOG. Deze huurders

naast is er een wedstrijd uitgeschreven

van de huurdersorganisatie. Na de zomer

aantal te huisvesten statushouders. Deze

corporaties van buiten Nijmegen komen

organisatie is opgericht om uw belangen

voor het ontwerpen van een logo.

zullen de leden van dit bestuur zich nader

De doelgroep

taakstelling is ten opzichte van vorig jaar

kijken op de Griftdijk om te leren van dit

als huurder te behartigen en bestaat uit

De kandidaten die zich hebben aange

aan u voorstellen. Ook zullen zij u informe

De gemeente heeft gekozen voor de huis

aanzienlijk gestegen vanwege de hoge

project. Dat is natuurlijk super”, zo besluit

huurders van De Gemeenschap. Zij zal als

meld, zijn uitgenodigd voor de selectie

ren over hun plannen en activiteiten en

vesting van de doelgroep ‘jonge mannen’

instroom van vluchtelingen met name

Arjen zijn verhaal.

gesprekspartner van De Gemeenschap

gesprekken. Inmiddels is deze selectiepro

zal het winnende logo onthuld worden.

omdat vooral jonge statushouders (vluch

afkomstig uit Syrië en Eritrea. Samen met

meedenken en praten over het beleid van

cedure afgerond en heeft een commissie

telingen met een verblijfsvergunning)

woningcorporaties worden de status

de corporatie en over onderwerpen die

bestaande uit 3 huurders van De Gemeen

moeilijker aan een woning komen.

houders gehuisvest. Het grootste gedeelte

van belang zijn voor alle huurders.

schap uit alle kandidaten een bestuur van

Dit komt omdat zij minder financiële

van de organisatie is inmiddels door Arjen

6

7

Voorlichting brandveiligheid:
Primeur voor bewoners
van De Archipel

Volkshuisvestersloop 2016

Op donderdag 3 maart 2016 hadden de bewoners van appartementencomplex De Archipel de pri-

Op 18 mei jl. vond de 30e Volkshuisvestersloop plaats. Dit jaar werd de loop georganiseerd door Woningbouwstichting De

meur; het was de eerste voorlichtingsbijeenkomst van het project ‘Woongebouwen en (verminderde)

Gemeenschap. Ruim 300 medewerkers van diverse woningbouwcorporaties uit het gehele land hebben 5 of 10 km gelopen.

zelfredzaamheid’ dat in Nijmegen draait.
“Ook wij zien dat onze bewoners tot op

Oefenen met blusdeken

“Denk vooraf goed na over hoe u bij brand

steeds hogere leeftijd zelfstandig blijven

Voor de voorlichtingsbijeenkomst maakte

moet vluchten”, geeft Brigitte als tip.

De deelnemers werden ontvangen op de atletiekbaan in

De dag werd afgesloten met een buffet voor de deelnemers.

wonen en dat een deel van deze bewo

de brandweer samen met De Gemeen

“Wellicht kunt u met uw medebewoners

Brakkenstein. Na een welkomstwoord van Paul van Roosmalen,

Tijdens het eten kon worden genoten van de sportieve presta

nersgroep verminderd redzaam of niet

schap een rondgang door het apparte

afspraken maken om elkaar in geval van

directeur van De Gemeenschap, vond er een gezamenlijke

ties van de deelnemers aan de Nijmegen Global Athletics. Bij dit

zelfredzaam is. Brandveiligheid is voor ons

mentencomplex De Archipel. “Tijdens deze

nood te helpen. Het is goed om te weten

warming- up plaats. Beide afstanden werden vervolgens gelopen

evenement werden veel toptijden gelopen en heeft een aantal

een speerpunt, waarmee we hard aan de

rondgang kregen we van de brandweer

dat u in uw appartement 30 minuten veilig

op het uitgezette parcours in de bossen van Heumensoord.

atleten zich zelfs met deze tijden geplaatst voor de Olympische

slag zijn. Enkele weken geleden vroegen

een aantal adviezen. We onderzoeken nu

bent. Kunt u niet meer veilig vluchten? Blijf

we de brandweer om samen met ons te

welke maatregelen we kunnen nemen om

dan in uw appartement tot de brandweer

Lopen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom

kijken naar wat we kunnen doen aan de

uw appartementencomplex nog brand

komt.”

heeft De Gemeenschap met deze Volkshuisvestersloop ook de

Arjen Keijzer, een van de organisatoren, kijkt met een tevreden

brandveiligheid in onze wooncomplexen.

veiliger te maken. “Binnenkort ontvangt u

Special Olympics 2016 onder de aandacht willen brengen. Aan

gevoel terug op deze bijzondere sportieve dag. “Het was een

Deze vraag stelden we op het goede

hierover een brief van ons”, zo informeert

112 bellen

deze sportwedstrijd voor sporters met een beperking, doen maar

mooie kans en ervaring om de Volkshuisvestersloop te organi

tijdstip, want de brandweer deed ons

Timür de bewoners tijdens de voorlich

De presentatie toont ook een aantal

liefst 2.500 sporters en hun begeleiders mee. Om een persoon

seren. Er gaat behoorlijk wat tijd zitten in de organisatie van zo’n

het aanbod om deel te nemen aan het

tingsbijeenkomst.

foto’s die in het wooncomplex De Archi

lijke bijdrage te leveren aan het huisvesten van al deze sporters

evenement maar als het dan zo’n succes is geeft dat heel veel

project ‘Woongebouwen en (verminderde)

Daarna was het woord aan Brigitte en

pel zijn gemaakt. Een voor de bewoners

hebben de medewerkers van De Gemeenschap 1 euro per

voldoening. Ik ben benieuwd wie het volgend jaar organiseert…!”

zelfredzaamheid’. “Dit aanbod namen we

Berdike. Zij wezen de bewoners op veel

herkenbare foto laat het beeld zien van

gelopen kilometer bijgedragen. Ook andere woningcorporaties

graag aan”, aldus Timür Cadirçi, coördinator

voorkomende brandoorzaken, zoals falen

een gezellig zitje in de hal. “Als dit vlam

hebben op deze dag een financiële bijdrage geleverd aan dit

Technisch Beheer van De Gemeenschap.

de apparatuur, wasdrogers en vlam in de

vat, dan ontstaat een flinke rookontwik

evenement.

plan. “Als mijn kleding vlam vat, ben ik niet

keling, waardoor u geen hand voor ogen

Een drietal stappen

in staat om over de grond te rollen”, merkt

ziet als u door de hal moet vluchten. Wij

“Op verzoek van de gemeente Nijmegen

een bewoonster op. “Het is belangrijk om

adviseren u ook om geen matje voor uw

is het project opgestart”, vertellen Berdike

na te denken over wat u wél kunt doen in

deur te leggen, want dit vormt eveneens

Duijzer en Brigitte Bouwhuis van het team

zo’n geval, zoals gebruikmaken van een

een obstakel wanneer u snel het huis uit

Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio

blusdeken”, vertelt Brigitte. “Ik adviseer

moet ”, aldus de twee brandweervrouwen.

Gelderland-Zuid. Het doel van het pro

u om ook een keer te oefenen met zo’n

Andere foto’s laten een lege galerij zien

ject is senioren bewust te maken van de

blusdeken.”

en een scootmobiel in de bergingsruimte.

risico’s van brand en de zelfredzaamheid

spelen in Rio.

Tips voor de zomer

“Dat is super”, roept Brigitte. “Een berging is

De zomer is weer van start gegaan. Dat betekent dat

te vergroten. Het project bestaat uit een

Elkaar helpen

geen verblijfsruimte en dus een prima stal

deuren en ramen weer open kunnen en dat we veel meer

drietal stappen. Brigitte legt uit: “Samen

“U heeft bij brand maar drie minuten de

lingsplaats voor een scootmobiel.” Tot slot

buiten gaan leven. Voor velen is dit een heerlijke periode,

met de woningcorporatie houden we

tijd om te vluchten”, zo vervolgen Brigitte

drukken Berdike en Brigitte de bewoners

maar niet iedereen is blij met de komst van de zomer.

een rondgang door het gebouw, waarbij

en Berdike hun presentatie. “Dit komt

nog iets op het hart. “Onderzoek wijst uit

Het gezellig buiten zijn veroorzaakt soms ook irritaties en

we kijken naar bouwkundige aspecten

omdat inrichtingsmaterialen steeds meer

dat senioren schromen om 112 te bellen.

overlast bij de buren.

en gebruiksaspecten. De tweede stap is

brandbare stoffen bevatten die zorgen

Wij zijn er om u te helpen, dus bel het

een voorlichtingsbijeenkomst voor de

voor een sterke rookontwikkeling. Een

noodnummer als u bijvoorbeeld twijfelt

Ervaart u overlast, spreek uw buren dan aan. Laat irritaties

bewoners en als derde stap vindt er nog

tijdige ontdekking van brand is dus van

of de vlam in de pan in uw afzuigkap is

niet te hoog oplopen, maar zoek contact met elkaar om dit

een ontruimingsoefening plaats. Deze

levensbelang. Het aanschaffen van rook

geslagen.”

te bespreken.

oefening organiseren we samen met onze

melders is uw eigen verantwoordelijkheid.

collega’s van de uitrukdienst. Het is de be

Bent u niet in staat om ze op te hangen?

Brandveilig wonen

Als iedereen rekening houdt met elkaar, wordt het een

doeling dat dit alles gebeurt bij een vijftal

Dan kunt u rookmelderteam van de Ne

Meer informatie over brandveilig wonen

prachtige zomer!

woongebouwen in Nijmegen, waarna het

derlandse Brandwonden Stichting vragen

vindt u op de website van de brandweer

project wordt geëvalueerd.”

dit te doen. Dat gebeurt geheel gratis”,

Gelderland-Zuid

Hieronder volgen enkele tips
om dit te voorkomen
•
•
•
•

Kondig – indien mogelijk – een feest
of BBQ avond tijdig bij uw buren aan;
Zet de muziek zachter als u ramen en
deuren open zet en zet deze wat later
op de avond uit;
Probeer zacht te praten, zeker
wanneer het wat later op de avond is;
Zet de BBQ zo neer dat uw buren
geen last hebben van de rook.

vertellen Brigitte en Berdike.
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Is uw e-mailadres al
bij ons bekend?

Het gemak
van een
automatische
incasso
Voordelen
De gemakkelijkste manier om uw huur
te betalen is per automatische incasso.
Hierdoor heeft u geen omkijken meer
naar uw huurbetaling. U weet zeker dat de
huur maandelijks op tijd (de eerste van de
maand) wordt betaald en dat het huur
bedrag klopt.
Stopzetten
U kunt de machtiging op elk moment
schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van
de huurovereenkomst wordt de automati
sche incasso stopgezet vanaf het moment
dat u geen betaalverplichting meer heeft.
En als u het niet eens bent met de afschrij
ving, dan kunt u deze laten terugboeken.
U heeft hiervoor dan acht weken de tijd.
Aanmelden
Nieuwe huurders van De Gemeenschap
zijn verplicht om een machtiging voor
automatische incasso af te geven. Wanneer
u voortaan per automatische incasso wilt
betalen kunt u een formulier opvragen bij
onze afdeling Woondiensten via
024-3817800 of door het formulier op onze
website www.wbsg.nl te downloaden.

Colofon
Dit is een uitgave van

Curaçaoweg 1, Nijmegen

Ontwerp

Woningbouwstichting

Postbus 1071

Puntkomma, Nijmegen

De Gemeenschap

6501 BB Nijmegen

www.puntkomma.nl

T

(024) 381 78 00

E

info@wbsg.nl

Foto’s
Mossa, Ellen van Hees
De Gemeenschap
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