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Zo’n 300.000 jaar geleden schijnen de eerste mensen te
hebben gewoond in dat deel van de aarde dat we nu
Marokko noemen. Voor zover wij weten woonden de eerste
mensen niet (zoals wij nu) in een eigen woning. Ze woonden


Vanzelfsprekend kunt u een
reparatieverzoek ook melden via

met een man/vrouw of zestig tijdelijk in een grot of een

e-mail (info@wbsg.nl). En natuur-

aangelegde plek. Wonen in groepen bleef gedurende vele

lijk mag u ons bellen of langs-

duizenden jaren de norm voor de nomadische mensen.

komen op ons kantoor als er iets

Toen 10 duizend jaar geleden de eerste permanente neder-

stuk is. Dat verandert niet omdat

zettingen verschenen in de buurt van wat nu Irak is, bleven
mensen in grotere verbanden samenwonen. Dat had veel

Alle bewoners van De Gemeenschap kunDirecteur Paul van Roosmalen

•

nen een reparatieverzoek nu ook melden

voordelen. Het was veiliger, de strijd om het bestaan kon je

via een app. Dit kan op elk moment van

met meerdere mensen voeren (je stond er nooit alleen voor)
Nederland behoorlijk wat mensen in eenzaamheid wonen.

Afhankelijk van het soort reparatieverzoek

rekenen. In groepen wonen bleef eeuwen lang de meest

Of het gegeven dat al die individuele woningen onze ecologische

kunt u direct een afspraak maken met de

voorkomende woonvorm.

footprint behoorlijk vergroten. Het is mede vanuit deze over

onderhoudsmonteur.

wegingen dat wij zoeken naar nieuwe vormen van wonen, waarin

er nu een app is.

foto toe
•

de dag, ook buiten kantoortijden.

en ook in de dagelijkse beslommeringen kon je op elkaar

Voeg extra informatie en/of een
Plan, wanneer mogelijk, direct een
afspraak met de onderhoudsmonteur

•

Verstuur het verzoek
een e-mail met informatie over

De app is gemaakt door ons onderhouds-

de afspraak.

bedrijf Van Schaik. Zij voeren al jaren de

Een kleine 500 jaar terug begon dat te veranderen. De samen

de behoefte van het individu voor een eigen plek, gecombineerd

Hoe werkt het?

reparaties voor ons uit. Van Schaik kijkt of

U kunt de app downloaden via de

leving gericht op landbouw werd meer en meer een samenleving

wordt met collectieve arrangementen. Kijkend over de grens, bij-

•

Geef met een paar klikken aan wat

het lukt de klus te doen binnen de tijd die

App Store en Google Play (zoek op

gericht op diensten en op industriële productie. Dit stelde ande-

voorbeeld naar onze oosterburen, zie je voldoende aanknopings-

er kapot is

u heeft opgegeven. U ontvangt van hen

Van Schaik reparatie).

re eisen aan de wijze waarop mensen wonen. In een stedelijke

punten. Wat dacht u van meergeneratie-woningen, waar jong en

omgeving is er vaak minder ruimte. Nieuwe productieprocessen

oud elkaar kunnen helpen, een wasserette in het wooncomplex, of

brachten regelmatig arbeidsmigratie teweeg en de toenemende

het samen verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud van

arbeidsdeling maakte de betekenis van de eigen groep kleiner

de algemene ruimten en het omliggend groen?

voor het voortbestaan.

Niemand weet hoe het wonen zich naar de toekomst toe zal

De Gemeenschap heeft het Jaarverslag

communicatie met bewoners aan.

2016 gepubliceerd. Dit jaar hebben we

De thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid

voor het eerst een samenvatting van het

en leefbaarheid komen ook aan de orde.

ontwikkelen. Wat we wel weten is dat altijd alles in beweging is en
Tegenwoordig zijn we in Nederland gewend aan het idee dat ieder

dat niets blijft zoals het is. De Griekse filosoof Heraclitus sprak over

individu prima zelfstandig kan wonen in zijn of haar woning. De

panta rei (alles stroomt) Ook wonen is een panta rei. Je kunt nooit

beschutting van de samenleving maakt dit mogelijk. Vanuit die

twee keer in dezelfde rivier staan.

eigen plek, die we hooguit met enkele anderen delen, zoekt een
ieder zijn weg in deze wereld. En dat gaat over het algemeen

Ik wens u een goede zomer.

prima. Toch zijn er een paar aanwijzingen en vraagstukken die

Paul van Roosmalen
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Jaarverslag
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verslag gemaakt. In deze samenvatting
staan de hoogtepunten uit 2016. We

Het volledige jaarverslag en de samen

vertellen over de oprichting van de

vatting staan op onze website.

HOG en stippen de samenwerking en

vragen om antwoorden. Bijvoorbeeld het gegeven dat er in
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HOG Speciaal
Door onze brief aan de huurders eigenhandig bij u in de bus te stoppen heeft de Huurdersorganisatie De Gemeenschap
(HOG) haar opbouwjaar afgesloten. Tegelijkertijd maakten wij zo kennis met al die woningen, waarin u als huurder hopelijk, zoals door De Gemeenschap beoogd, ‘een prettig, duurzaam en betaalbaar thuis’ vindt. Na alle opbouwdrukte zal
ons ‘gewone werk’ daar ook op gericht zijn. Dat werk bestaat uit het omgaan met verschillende ‘autoriteiten’ én uit het

Het verhaal achter
een huurachterstand

contact en de omgang met onze huurders. Met beide activiteiten hebben we de laatste tijd al enige ervaring opgedaan.
De Gemeenschap laat ons meedenken en -praten over bijna

Wij zijn natuurlijk alert op algemene problemen waar De

De Gemeenschap wil huisuitzettingen voorkomen en heeft onderzocht hoe zij dit kan doen. Judith van Hout,

alle plannen rond haar huurbeleid, woningbeheer, renovatie en

Gemeenschap het beter kan doen. Met onze bescheiden

wijkconsulent bij De Gemeenschap, presenteerde begin juli de conclusies uit haar onderzoek. Dit deed zij voor

nieuwbouw. Aan die plannen moet volgens de wet vaak een

ervaring tot nu toe kunnen we daar nog weinig van zeggen.

haar master Social Work aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

advies of zienswijze van de HOG worden toegevoegd. De laatste

En wellicht blijven die problemen ook bescheiden want De

tijd hebben wij zo’n advies geschreven over het huurbeleid

Gemeenschap lijkt ons bepaald geen slechte woningcorporatie.

Judith vertelt: ‘Als sociale volkshuisvester huisvesten wij mensen

weten. Een bewoner zei tijdens het gesprek dat ze graag de huur

en een zienswijze over de bijdrage van De Gemeenschap aan

Uiteindelijk willen we de problemen en wensen van de huurders

met een kleine portemonnee. Onze bewoners, met of zonder

wil betalen, maar dat het door omstandigheden niet lukt. Als wij

de Woonvisie van de gemeente Nijmegen. Daarin hebben we

koppelen aan de mogelijkheden van De Gemeenschap, de

kinderen, lopen sneller risico om financieel in de knel te komen.

weten wat er aan de hand is, kunnen we iets doen.’

bijzondere aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van het

gemeente en de regels van het woonbeleid in Nederland. Dat

En als er eenmaal schulden zijn, kunnen die snel oplopen en

huren en de zorg voor ouderen. Aan die Woonvisie hebben wij

vergt van ons HOG-gers nog best wat studietijd en scholings

problematisch worden.’

bijgedragen in het zogenaamde Tripartite Overleg tussen de

activiteiten want de bedrijfsvoering van een woningcorporatie

gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

en het woonbeleid in Nederland zijn ingewikkelde zaken.

Huurachterstand aanpakken is noodzakelijk. Woningcorporaties

De gemeente Nijmegen maakt overigens best veel werk van

De mensen van De Gemeenschap doen echt hun best om ons

besteden de laatste jaren steeds meer aandacht aan het op tijd

de inspraak van haar burgers. Onlangs hebben wij ook deel

hun werk uit te leggen maar we zullen de komende tijd ook

signaleren van huurachterstanden. ‘Bewoners komen moeilijk uit

genomen aan een discussie met leden van de Gemeenteraad

zeker gebruik maken van de publicaties en studiedagen zoals die

een problematische schuldensituatie, daarom moeten woning-

Het contact met de bewoner komt niet spontaan tot stand. Dat

over de huurproblematiek in Nijmegen.

bijvoorbeeld door de Woonbond worden aangeboden.

corporaties snel contact zoeken met bewoners als er sprake is

is op initiatief van De Gemeenschap. De rol van de professional

Als we wat meer inzicht hebben in het werk van De Gemeen-

van een betalingsachterstand’, vervolgt ze.

is om naast het contact te leggen, dit ook goed te houden. ‘We

We bezoeken de betreffende woningen
en hun omgeving en praten over alles
wat er zoal over het wonen en huren
ter tafel komt

schap en de problemen van de huurders kunnen we wellicht wat

Respect en een goede verstandhouding
dragen bij aan een juiste oplossing.

zetten in op een positieve benadering. Dit betekent niet dat

verder komen door de mening van onze huurders te peilen of

In het onderzoek hebben sociale werkers van De Gemeenschap

een bewoner niet aan zijn betalingsverplichting moet voldoen.

thema-avonden te organiseren. Wie daarover ideeën heeft of ons

samen met welzijnspartijen contact gelegd met bewoners die

Het vraagt om vertrouwen en professionaliteit van onze kant.

bij onze activiteiten wil helpen kan zich melden via onze web-

een huurachterstand van één of twee maanden hebben. Mede-

We hebben een belangrijke signaleringsfunctie in situaties waar

site (www.huurderwbsg.nl). Daar kunt u onder Actueel ook een

werkers van het Inter-Lokaal, van het Sociaal Wijkteam en van

mensen niet om hulp vragen’, besluit Judith..

uitgebreidere versie van dit artikel lezen.

de afdelingen Woondiensten en Financiën hebben een jaar lang
nauw samengewerkt in de aanpak van betalingsachterstanden.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met

‘Alle partijen weten nu van elkaar waar ze goed in zijn en wat ze

Judith van Hout (j.vanhout@wbsg.nl) of 024 – 381 78 00. Judith is

voor een bewoner kunnen betekenen’, zegt Judith.

14 augustus terug van vakantie.

woningen. We trekken daar per commissie een avond voor uit.

‘Wat ik bijzonder vond was dat we bewoners ook een stem

Kijk ook eens op:

We bezoeken de betreffende woningen en hun omgeving en

hebben kunnen geven in dit onderzoek. Daarom weten wij nu

•

www.nibud.nl

praten over alles wat er zoal over het wonen en huren ter tafel

wat werkt en wat bewoners prettig vinden. Voorheen was onze

•

formulierenbrigadenijmegen.nl

komt. De afgelopen tijd hebben we drie van de tien commissies

aanpak vooral gericht op sancties, zoals een deurwaarder. Ook

•

Het Inter-Lokaal

bezocht. De gesprekken verlopen heel verschillend maar worden

kwamen wij onaangekondigd langs. In de periode van juni 2016

•

Humanitas

door de meeste deelnemers erg gewaardeerd. Het gaat de ene

tot juli 2017 hebben we dat anders gedaan. Wij kondigden ons

•

Bureau Schuldhulpverlening

keer over de gang van zaken rond renovaties, dan weer over de

bezoek aan via een brief en een telefoongesprek. Onze inzet

•

Fibon

groenvoorzieningen of de verwarmings- en ventilatiesystemen.

hierbij is dat wij het verhaal achter de huurachterstand willen

•

Ondernemerspunt Gemeente Nijmegen

In de tweede plaats hebben wij onze eerste contacten gelegd
met de huurders. Dat doen we via de bestaande bewonerscom-

Het HOG-bestuur

missies van een paar straten of een complex van Gemeenschaps-
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Onderhoud
Groot Onderhoud Spoorbuurt:
de sfeer van vroeger komt terug

Een duurzaam thuis in Hengstdal

In maart zijn wij begonnen met het Groot Onderhoud in de Spoorbuurt. Bijna 500 woningen worden in drie jaar

vergroten. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Woningbouwstichting De Gemeenschap maakt veel werk van duurzaamheid.
Wij willen de energielasten van onze bewoners verlagen en het wooncomfort

aangepast en energiezuinig gemaakt. Eind 2017 ronden we fase 1 af. Dan zijn 181 woningen opgeknapt en
duurzaam gemaakt.


Wat gaat er gebeuren?
•

In het najaar starten we met het energie-

duidelijk vermeld dat de huur niet om-

zuinig maken van 92 woningen en

hoog gaat. De onderhoudsbedrijven die

Spouwmuurisolatie (alle
woningen)

•

Dakisolatie (alle woningen

Kenmerkende details komen terug

De Gemeenschap vindt het resultaat mooi geworden. Gelukkig

1 bedrijfsruimte in de wijk Hengstdal.

het werk gaan uitvoeren, zijn inmiddels bij

en appartementen bovenste

In de afgelopen decennia zijn kenmerkende details van de Spoor-

zijn bewoners ook tevreden. Angelique van Gestel vindt het

Bewoners van de Lijsterbesstraat, de

alle bewoners langs gegaan voor een extra

etage)

buurt verdwenen. De Gemeenschap grijpt het Groot Onderhoud

Groot Onderhoud best heftig en vraagt zich af of andere be-

Moerbeistraat, de Vogelkersstraat en de

uitleg. Tijdens dit gesprek hebben zij ook

•

Dubbel glas (alle woningen)

aan om een deel van de geschiedenis van De Spoorbuurt terug

woners ook het gevoel hadden hun even kwijt te zijn. ‘Ik ben

Olijfwilgstraat zijn inmiddels op de hoogte

toestemming gevraagd om de werkzaam-

•

Mechanische ventilatie (in

te brengen.

benieuwd naar het comfort in de winter. Wat zou het mooi zijn

wat er gaat gebeuren en welk bedrijf de

heden te mogen uitvoeren.

als we elkaar dan ook nog weten te vinden achter onze fraaie

isolerende werkzaamheden gaat uitvoe-

voordeuren.

ren. Timur Cadirci is coördinator Technisch

Op de Daalseweg (zie foto) en in de Koolemans Beynenstraat
is al te zien hoe het wordt. Deze woningen zijn klaar. Nieuwe

Beheer en verantwoordelijk voor dit pro-

woningen waar het kan en
waar het nodig is)

‘Want een duurzaam
thuis kunnen we alleen
samen maken’

•

Vloerisolatie (in de woningen
waar het kan en waar het

voordeuren in de stijl van de jaren ’30, zinken regenpijpen aan de

Markante gebouwen

ject. Hij vertelt: ‘In 2016 zijn we begonnen

straatzijde en zinken dakgoten zorgen voor een mooie uitstraling.

Het poortgebouw aan de Van ’t Santstraat is kenmerkend voor

met het verbeteren van 43 woningen aan

De ‘kralen’ (ronde afwerkranden) op de platte daken maken het af.

de Spoorbuurt. Het verbindt de Van ’t Santstraat met de

de Hengstdalseweg. Bewoners lieten ons

Valeriusstraat. De Gemeenschap is in gesprek met een architect

naderhand weten dat zij eerder hadden

Timur is blij met de tips uit 2016. ‘Deze

om te kijken hoe elementen van vroeger terug kunnen komen

willen weten wat er precies in de wo

aanpak werkt goed voor ons, onze

zijn hebben al deze wonin-

op het poortgebouw. Een ander mooi voorbeeld is het atelier op

ningen gaat gebeuren en waarom.

bewoners en de onderhoudsbedrijven.

gen energielabel B (in plaats

de hoek van de Van ’t Santstraat en de Koolemans Beynenstraat.

Een goed leermoment voor ons.’

Het is fijn dat bewoners hebben in

Leuke weetjes

gestemd met de aanpassingen. Want een

De ‘lijstgevel’ op de bovenste etage komt weer terug.

nodig is)

•

Als de werkzaamheden klaar

van energielabel D/E)
•

in totaal zijn 135 woningen

De Gemeenschap heeft bewoners per brief

duurzaam thuis kunnen we alleen samen

en 1 bedrijfsruimte in dit

geïnformeerd wat zij gaat doen, waarom zij

maken’, besluit hij.

deel van Hengstdal

dat gaat doen en wie de werkzaamheden

energiezuinig

gaat uitvoeren. In deze brief staat ook heel

Onderhoudswerkzaamheden tot eind 2017
Wij zijn zuinig op onze woningen en inves-

•

teren in onze woningen door deze goed te
de volgende onderhoudswerkzaamheden

•

ons een brief wanneer de werkzaamheden

In 2006 heeft de gemeenteraad de Spoorbuurt aange-

beginnen en wat we precies gaan doen.

wezen als Beschermd Stadsbeeld. Sommige panden zijn

•

Vervangen diverse cv ketels van

beeldbepalend voor de buurt. Het poortgebouw en het

18 jaar en ouder: Spoorbuurt en

atelier zijn hier voorbeelden van. We mogen niet zo maar

Hengstdal

iets veranderen. de gemeente moet akkoord gaan.

•

•

Herstarten straatwerk: diverse plekken
Aanbrengen van leuningen in de
gang op de begane grond: De Weijer

•

Aanpassen trap aan de buitenzijde:
De Weijer

•

Drieskensacker, Queenstraat en
Pink Floydstraat

Vervangen standleiding cv ketel:

in Hengstdal
•

Reinigen mechanische afzuiging: In
Pegasus, Sweersstraat,

Hengstdal energiezuinig maken.

Moerbeistraat 4 t/m 38

op de planning. Bewoners ontvangen van
Beschermd stadsbeeld

Bovendien gaan we 92 woningen in

t/m 38, Vogelkersstraat 1 t/m 37
en Zilverdenstraat 1 t/m 37

onderhouden. Tot het eind van 2017 staan


Vervangen goten: Moerbeistraat 2

Aanpassen dak toetreding:
Neerbosch-Oost en Pegasus

•

Aanpassing dak veiligheid systeem:
Canabae
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De opbrengst uit het digitale
klantenpanel
In april hebben wij onze bewoners gevraagd naar hun mening over onze website, ons bewonersblad en onze communicatie in het algemeen. Dat deden wij via het digitale klantenpanel waar inmiddels 300 bewoners aan meedoen.
In totaal hebben 139 bewoners de enquête ingevuld. Wij zijn blij
met alle antwoorden en suggesties die wij hebben gekregen.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de vragen die wij stel-

De panelleden hebben ons gemiddeld een 7,4 gegeven voor ons
bewonersblad

7,4

den en de cijfers die wij hebben gekregen. het volledige rapport
Communicatie in het algemeen

vindt u op onze website.

De Gemeenschap gebruikt verschillende communicatiemidWebsite

delen. Wij vroegen onze bewoners naar hun mening hierover.

Wij hebben onze bewoners diverse vragen gesteld over de

Gelukkig kregen we ook hier weer tips over binnen. Die gingen

website www.wbsg.nl. Hoe vaak bezoekt u de website en welke in-

met name over de digitalisering van de communicatie en het

formatie zoekt u? Welke informatie mist u nu? Ook kwamen de ge-

tempo daarvan.

bruiksvriendelijkheid en de uitstraling van de website aan de orde.
Wij vinden het prettig om te weten dat bewoners geïnformeerd
willen worden over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.
De panelleden hebben ons gemid
deld een 7,3 gegeven voor onze
website.

7,3

De panelleden hebben ons gemiddeld een 7,5 gegeven voor
communicatie in het algemeen

7,5

Wat gaan wij met de uitkomsten doen?
De Gemeenschap gaat in de zomer met de tips en suggesties
aan de slag. Uiteraard houden wij u op de hoogte hiervan.

Bewonersblad

Huurverhoging 2017:
betaalbaarheid staat voorop
Net als vorig jaar voert De Gemeenschap ook dit jaar een gematigd huurbeleid. Wij vragen niet meer huur dan nodig
en zorgen ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven.

Ons bewonersblad verschijnt 2 x per jaar. Wij vroegen bewoners

Ook meedoen?

onder andere naar de frequentie van het bewonersblad en de

Wij vinden de mening van onze bewoners erg belangrijk en be-

manier van verspreiden. Wij vinden het prettig dat wij nu weten

trekken onze bewoners graag bij ons beleid. Dit doen wij onder

wat bewoners graag zouden willen terugzien (bijvoorbeeld

andere via het digitale klantenpanel. Wilt u ook meedoen met het

informatie over beleid, aankondiging van onderhoudswerkzaam-

digitale klantenpanel? Schrijf u dan in via www.wbsg.nl.

heden en bewonersinitiatieven).

U ontvangt 3 keer per jaar een vragenlijst.

Safe at Home

De Gemeenschap doet mee aan het

zocht omdat corporatiemedewerkers veel

project Safe at Home. Dit is een project

contact hebben met huurders. Een paar

van Kadera, een organisatie die huiselijk

medewerkers van De Gemeenschap krij-

geweld bestrijdt. ‘Omdat wij vinden dat

gen van Kadera een training aangeboden.

In 2017 volgen wij een inflatievolgend huurbeleid. Dit houdt in

Over de huurverhoging

iedereen recht heeft op veilig opgroeien

Zij krijgen kennis over wat huiselijk geweld

dat onze bewoners een huurverhoging krijgen van 0,3%.

De regering bepaalt de maximale huurverhoging en de regels

en veilig leven doen wij mee’, zegt Paul

is. Daarnaast leren de medewerkers welke

Wanneer de huurprijs ná de huurverhoging uitkomt boven de

van de huurverhoging. Voor 2017 is de huurverhoging voor

van Roosmalen, directeur-bestuurder van

stappen zij kunnen ondernemen wan-

liberalisatiegrens van €710,68 verhogen we de huur niet.

sociale huurwoningen vastgesteld op maximaal 2,8%. Daarnaast

De Gemeenschap.

neer zij vermoedens van huiselijk geweld

Zo houden we voor iedereen de woningen betaalbaar.

mogen we een inkomensafhankelijke huurverhoging van 1,5%

Al onze bewoners hebben vóór 1 mei een brief ontvangen

doorvoeren. Wij doen dit niet. De Gemeenschap kiest voor een

Kadera heeft de onder andere de samen-

worden herkend, hoe sneller de situatie

waarin staat of zij een huurverhoging krijgen en wat de nieuwe

betaalbaar thuis voor iedereen.

werking met woningcorporaties opge-

kan verbeteren.

hebben. Want hoe eerder de signalen

huurprijs wordt.
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Het gemak
van een
automatische
incasso

Handig om te weten: wij incasseren de

U kunt de machtiging ook samen met

huur altijd op de eerste werkdag van de

ons regelen. Wij helpen u hier graag bij.

maand.

U bent altijd welkom op ons kantoor.

Automatische incasso heeft voor De

Stopzetten automatische incasso

Gemeenschap ook voordelen. Wij hoeven

U kunt de machtiging op elk moment

21 juli, 28 en 29 september: kantoor is dicht
Op vrijdag 21 juli is ons kantoor dicht vanwege de vierdaagse.

geen aanmaningen meer te sturen: dat

schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van de

Bijna 70% van onze bewoners betaalt de

scheelt ons tijd. Deze tijd steken we liever

huurovereenkomst wordt de automatische

Op donderdag 28 september en vrijdag 29 september is het

huur maandelijks via een automatische

in het beheer van uw woning en in uw

incasso stopgezet vanaf het moment dat u

kantoor van De Gemeenschap dicht. Op donderdag gaan alle

incasso. Gaat u een woning huren bij De

leefomgeving.

geen betaalverplichting meer heeft.

medewerkers aan het werk met het formuleren van kernwaarden

Maandag 2 oktober zijn wij er weer.

En als u het niet eens bent met de af

voor de organisatie. Op basis van de nieuwe kernwaarden gaan

altijd via een automatische incasso. Dat is

Wilt u dit ook?

schrijving, dan kunt u deze laten terugboe-

wij onze ondernemingsvisie opstellen. Maandag 2 oktober zijn

ons beleid.

Wilt u Woningbouwstichting De Gemeen-

ken. U heeft hiervoor acht weken de tijd.

we er weer.

Gemeenschap? Dan betaalt u uw huur

schap machtigen de huur automatisch
Voordelen van automatische incasso

van uw rekening af te schrijven? Dat kan

In het najaar verdwijnt de acceptgiro.

Voor reparatieverzoeken belt u met ons onderhoudsbedrijf

- U heeft geen omkijken meer naar

heel gemakkelijk door een formulier op

Hebben wij uw e-mailadres? Dan ont-

Van Schaik via 024 – 381 78 10. U kunt het reparatieverzoek

onze website in te vullen. Daarna stuurt

vangt u van ons een digitale acceptgiro.

ook indienen via de app.

u dit formulier naar ons via e-mail naar

Hebben wij uw e-mailadres niet?

info@wbsg.nl of per post naar:

Dan krijgt u van ons een factuur zónder

Woningbouwstichting De Gemeenschap

acceptgirokaart in de brievenbus.

Postbus 1071

U kunt tegen die tijd uw huurbetaling

6501 BB Nijmegen

ook doen via Ideal.

uw huurbetaling
- U weet zeker dat u de huur maandelijks
op tijd betaalt
- U betaalt altijd het juiste bedrag

Is uw
e-mailadres
al bij ons
bekend?

Een goede buur is beter dan een verre vriend
Een goede buur is beter dan een verre vriend, zegt het spreek-

•

woord. Uw vrienden kiest u zelf, uw buren heeft u waarschijnlijk
niet gekozen. En toch zult u het met elkaar moeten doen.

praat wat zachter.
•

Hieronder geven we een paar ‘goede-buren-tips’:
•

•
•

Zit u tot ’s avonds laat in de tuin? Zet de muziek dan uit en
Spelen uw kinderen in de tuin? Dat gaat meestal met geluid.
Vertel uw kinderen dat ze wat zachter moeten doen.

Geeft u een feestje? U weet dat meestal ruim van te voren.
Vertel uw buren op tijd dat u een feestje geeft en tot hoe

Heeft u last van uw buren?

laat het feestje (ongeveer) duurt. U kunt uw buren natuurlijk

Spreek uw buren dan aan. Zorg dat u rustig bent als u met uw

ook even uitnodigen.

buren gaat praten. Dat voorkomt ruzie. Vraag of het gesprek

Gaat u barbecueën? Zet de barbecue dan zo neer dat uw

uitkomt en maak zo nodig een nieuwe afspraak.

buren geen last hebben van de rook.

Probeer samen een oplossing te vinden, want een goede buur

Staan uw ramen en deuren open? Zet uw muziek dan zach-

is beter dan een verre vriend. Komt u er echt niet uit? Neem dan

ter of zet een koptelefoon op.

contact op met De Gemeenschap.

Hoe blijft uw woning koel?
De zomer is begonnen. De temperatuur stijgt, deuren en ramen

•

gaan open en we zitten gezellig in de tuin of op het balkon. Hoe
blijft uw woning koel? Hieronder geven we aan paar tips:

Zorg ervoor dat ’s nachts zo veel mogelijk koele lucht uw
huis binnenstroomt door zoveel mogelijk te ventileren.

•

Gebruik zo weinig mogelijk elektrische apparaten. Gebruik
wasmachines, wasdrogers, strijkbouten en computers alleen

•

Houd deuren en ramen overdag gesloten, laat jaloezieën en

’s avonds. Van deze apparaten komt namelijk veel warmte af.

zonwering zakken. Zonwering aan de buitenkant van het
huis werkt het beste. Schakel de mechanische ventilatie –

10

U houdt uw woning een stuk koeler en u bespaart energie.
•

Zet ’s avonds een ventilator aan. Plaats een paar flessen met

als u die heeft – uit. Heeft u een trap naar de vliering?

bevroren water voor de ventilator. Hierdoor koelt de lucht af,

Sluit deze dan overdag.

waardoor het koeler wordt in huis.
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Winnaar fotowedstrijd
Eind mei vroegen wij aan onze bewoners om een mooie foto in

om mijn nieuwe fotocamera uit te proberen. Ik probeer altijd de

te sturen van de Waalbrug. Wij kregen prachtige foto’s binnen,

verschillende instellingen uit en maak gebruik van de diverse

waarvoor onze dank! Medewerkers van De Gemeenschap kozen

lenzen die bij de camera horen. Van deze foto heb ik verschil-

uiteindelijk voor de foto van Nico van Lammeren uit

lende varianten, op de foto die ik heb ingezonden zijn de gele

Neerbosch-Oost.

plantjes expres wazig. Dat vond ik wel mooi.

Zijn foto van de Waalbrug gaan we gebruiken voor een IXXI. Deze

Andere mooie foto’s

hangen we op in onze wachtruimte. Een mooiere plek waar alle

Hieronder ziet u een greep uit de foto’s die wij binnenkregen.

bezoekers én medewerkers de foto kunnen zien, is er niet. Daar-

Dat er meerdere goede fotografen onder onze bewoners zijn,

naast krijgt hij ook een afdruk van zijn foto in Dibond. Nico vertelt

is voor ons wel duidelijk.’

over de foto: ‘ik maakte deze foto op een mooie zonnige dag aan
de Lentse kant. Fotografie is een hobby van mij. Ik ging op pad


De fotowedstrijd gemist?
Dan kan het zijn dat wij uw (juiste) e-mailadres niet
hebben. Deze ontvangen wij graag. Zo blijft u op de
hoogte van ons laatste nieuws. U kunt uw e-mailadres
invullen op onze website www.wbsg.nl
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