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We doen het samen
Samen naar een duurzame toekomst. Dat is mijn
ambitie. Een schonere wereld voor ons, onze
kinderen en kleinkinderen. Dat kunnen we op
verschillende manieren bereiken.
Onze bijdrage ligt vooral in het energiezuinig maken van onze woningen. Dit jaar zijn we hiermee
begonnen in uw buurt. Mijn doel is dat in 2019 al
onze vooroorlogse woningen met cultureel-historische waarde energielabel B hebben. En in 2020
hebben al onze sociale huurwoningen gemiddeld
het label B. Dat klinkt ambitieus. Gelijktijdig ben
ik ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken. Dit
lukt als we samenwerken.
Samenwerken. Het woord zegt het al. Samen werken. Dat kost soms moeite en zal niet altijd
vanzelf gaan. Het kan soms tegenvallen omdat de
verwachtingen anders zijn. Samenwerken is niet
altijd leuk, maar erg nodig. Zeker als we het over
zo’n groot thema als duurzaamheid hebben. Dan
is het noodzakelijk.
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Met het Groot Onderhoud werken we ook
samen. U, de vaklier
n naa e
den en De Gemeenschap. Ik realiseer
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meebrengen. Bewoners hebben dit ook aan mij
verteld wanneer ik er naar vroeg. ‘We hoorden de
werkzaamheden al van verre aankomen’, zei een
bewoner. Er is veel lawaai. En u heeft even geen
privacy. Gelukkig is deze overlast tijdelijk.
U krijgt er iets moois voor terug: een comfortabele en veilige woning. Bovendien gaat u energie
besparen. Dat is goed voor uw portemonnee. Ik
krijg er ook iets moois voor terug: energiezuinige
woningen met energielabel B. Dat doe ik niet voor
mijzelf. Dat is onze bijdrage voor een schonere
wereld en een duurzame toekomst.
Ik spreek de wens uit dat we ons hier samen voor
blijven inzetten.
Paul van Roosmalen

Leerwerkplekken in
De Spoorbuurt
Het Stimuleringsfonds Leren/Werken organiseert leerwerkplekken in De Spoorbuurt. Dat doet het
Stimuleringsfonds in samenwerking met VOF Combinatie Spoorbuurt.

Niels (18) loopt
stage als schilder.
Hij zit op het ROC
Nijmegen en is
begin volgend jaar
klaar met school.
Tom van Suilen is projectmanager bij
de VOF Combinatie Spoorbuurt. Hij
legt uit waarom de VOF Combinatie
Spoorbuurt leerwerkplekken zo belangrijk vindt. Tom: ‘In de bouwsector is
een groot tekort aan het ontstaan van
technisch en praktijkgericht opgeleid
personeel. Dit merken wij ook. Het
komt omdat de instroom van leerlingen de afgelopen jaren is afgenomen.

VRAAG EN ANTWOORD
Waarom duren sommige werkzaamheden langer dan
gepland?
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden staan we
soms voor verrassingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een
spouwmuur vervuild is. We moeten dan eerst zorgen dat
de spouw leeg is, voordat wij kunnen isoleren. Het kan
ook voorkomen dat houtwerk rot is. Voordat we dit kunnen schilderen, moeten wij het houtwerk herstellen. Hier
komen we pas achter op het moment dat we bezig zijn.

Gelijktijdig zitten veel vaklieden tegen
hun pensioenleeftijd aan. Daarom is
het belangrijk dat er leerwerkplekken
worden aangeboden. Op de bouwplaats
kunnen de leerlingen alles doen wat
ze op school hebben geleerd en wat
nodig is om door te groeien naar een
vakbekwaam medewerker.’
In de Spoorbuurt lopen leerlingen voor
het vak loodgieter, elektricien, schilder
en gevelherstel. Misschien heeft u al
kennis met hen gemaakt. Er zijn ook
leerwerkplekken buiten de bouwplaats.
In Woerden staat een fabriek waar
leerlingen meewerken in de productie
van de nieuwe ramen en deuren. De
leerwerkplek voor een dakdekker staat
nog open. ‘Die kunnen we, net als de
andere jongens, goed gebruiken’, aldus
Tom.

Start fase 2 Groot Onderhoud
Begin 2018 beginnen we met fase 2 van
het Groot Onderhoud. 168 woningen
ten zuiden van de Van ’t Santstraat en
ten oosten van de Diepenbrockstraat
worden dan energiezuinig gemaakt.
Inmiddels zijn de eerst woningopnames gestart. Op donderdag 9 november staat de informatiemarkt gepland
voor bewoners die in fase 2 te maken
krijgen met de onderhoudswerkzaamheden. De uitnodiging met het nieuwe
Spoorboekje ligt inmiddels bij hen in
de brievenbus.

Modelwoning fase 2: Diepenbrockstraat 22

Duurzame inrichting van de modelwoning
De modelwoning in fase 2 is een bijzondere woning. De woning wordt ingericht met materialen die volledig hergebruikt of gerecycled zijn. Neem plaats
op de bank waarvan de stof is gemaakt
van petflessen. Heerlijk met de voeten
op de poef van bananenbladeren. En de
vloerbedekking waar u straks op loopt,
waren vroeger visnetten. Verschillende
leveranciers, waaronder Ikea, hebben
meubels én meer geleverd en op deze
manier meegeholpen met het duurzaam inrichten van de modelwoning.
De modelwoning wordt op 30 januari
feestelijk geopend. U wordt daarvoor
zeker nog uitgenodigd! Vanaf dat
moment is de woning een jaar lang

(op afspraak)
toegankelijk
voor iedereen die
nieuwsgierig is
en inspiratie wil
opdoen. Neem
vooral zelf ook
een kijkje, de
woning is er ook
voor u.

Foto: Gerben van der Kolk

Tijdens de tweede fase van het Groot
Onderhoud wordt de woning aan de
Diepenbrockstraat 22 ingericht als
modelwoning. Bewoners kunnen in
deze woning terecht om te zien wat er
in hun eigen woning gaat gebeuren.
Ook is dit huis een plek waar bewoners
kunnen bijkomen van de werkzaamheden in hun eigen woning.

Waarom?
In 2018 is Nijmegen European Green
Capital, de duurzame hoofdstad van
Europa. De Stichting Green Capital
Challenges wil dat zoveel mogelijk
Nijmegenaren duurzame stappen
gaan zetten. Zij bedachten verschillende challenges. Eén van de uitdagingen
is dat mensen hun woning duurzaam inrichten en ontdekken wat er
mogelijk is. De stichting heeft hiervoor
een woning nodig. Zoals u weet heeft
De Gemeenschap duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. Zodra
we mee kunnen werken aan andere
duurzame en groene initiatieven
doen we dat.

Het nut van
mechanische ventilatie
Na het Groot Onderhoud is uw woning goed geïsoleerd: uw woning is
‘kierdicht’. Uw woning blijft warm in
de winter en er komt geen tocht meer
binnen via de kieren. Dat is een goede
zaak. Bij een goed geïsoleerde en kierdichte woning is goede ventilatie belangrijk voor uw gezondheid. Daarom
plaatsen wij mechanische ventilatie in
uw huis.
Mechanische ventilatie:
• zorgt dat frisse lucht naar binnen
komt
• voert vochtige lucht af in de keuken,
badkamer en toilet

Een raam openzetten is niet hetzelfde als ventileren. De frisse lucht die
binnenkomt als u een raam open zet is
na een half uur weer verdwenen. Af en
toe het raam openzetten volstaat niet:
goed ventileren hoort 24 uur per dag.
Gezondheidsproblemen bij slechte
ventilatie
Slechte ventilatie in huis kan ook voor
gezonde mensen tot gezondheidsproblemen zoals ademhalingsproblemen,
hoofdpijn en allergieën leiden. Voor
mensen met luchtwegklachten is vooral het afvoeren van vocht van belang.
Huisstofmijt en schimmels gedijen in
droge lucht namelijk minder goed.

Mechanische ventilatie is dus nodig.
Zonder mechanische ventilatie kunt u
in uw woning last krijgen van vocht en
schimmel.

Cameraman in de wijk
VRAAG EN ANTWOORD

Heeft u hem gezien of ontmoet? Gerben van der Kolk liep
met een camera rond in de Spoorbuurt. Hij heeft voor De Gemeenschap een korte film gemaakt over de werkzaamheden.
De film staat binnenkort op onze website. Bewoners vertellen hoe zij het onderhoud hebben ervaren, we leggen uit wat
we tijdens het informatiegesprek bespreken en Inter-Lokaal
(voorheen Tandem) vertelt over de huisbezoeken.

Waarom worden sommige werkzaamheden niet uitgevoerd?
Een keukenkastje dat scheef hangt,
een kraan die lekt of een deurbel
die het niet meer doet. Dit soort
werkzaamheden vallen NIET onder
Groot Onderhoud. Natuurlijk moet
het wel gerepareerd worden. U kunt
dit soort reparaties melden bij onderhoudsbedrijf Van Schaik. U kunt
bellen (024 – 381 78 10), de reparatie
app gebruiken of een e-mail sturen
(info@wbsg.nl). Onderhoudsbedrijf
Van Schaik zorgt vervolgens voor de
reparatie.

Buurtmoestuin Limos
De buurt is een moestuin rijker. Sinds mei 2017 ligt er een
buurtmoestuin op het Limosterrein waar zeven enthousiaste
buurtbewoners hun eigen groente kweken. Het initiatief voor
de buurtmoestuin kwam van Anita Kuppens. Zij nam in 2015
deel aan de themagroep Openbare Ruimte en diende het idee
via ‘mijnwijkplan’ (https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/) in bij de
gemeente.
Anita: ‘Ik kwam al snel in contact met
andere enthousiaste buurtbewoners
die mee wilden doen. En dat zijn niet
alleen bewoners uit de Spoorbuurt,
waar ik zelf woon. Ook bewoners van
het Limosterrein en twee bewoners die
weer ergens anders wonen, doen mee.
In totaal zijn we nu met zeven.
Het mooie is dat we de moestuin samen hebben opgezet en onze krachten
hebben gebundeld. Zo hebben we
de plek voor de moestuin met zorg
uitgekozen.
De moestuin ligt op het terrein van
de groengroep. ‘Zij hebben hier in een
schuurtje tuingereedschap liggen. Dat
mogen we gebruiken. Het gebouw waar

De Kentering zit, heeft een buitenkraan. Hier mogen we gratis water
tappen zodat we onze moestuin water
kunnen geven. De huiskamer van dit
gebouw gebruiken we ook om samen
van onze oogst te eten. Een keer per
maand organiseren we een gezamenlijke werkdag waar ook buurtbewoners
bij aan kunnen sluiten. Het idee is nu
dat we één keer per jaar een oogstfeest
geven voor de buurt. We denken nog
na hoe we dit verder vorm kunnen gaan
geven.’
Eén keer per maand wordt de moestuin
gewied. Wilt u een keer meedoen? Dan
kan dat. Het is een mooie manier om
uw buurtgenoten te leren kennen. Als
dank krijgt u wat groente mee.

Foto: Anita Kuppens

Bewonersprojectgroep zoekt
nieuw lid
Fase 1 van het groot onderhoud in de Spoorbuurt is in
november 2017 afgerond. In 2018 begint fase 2.
De bewonersprojectgroep heeft een
wisselstoel ingesteld en is voor fase 2
op zoek naar een nieuw lid. Dit nieuwe
lid vangt tijdens de uitvoering van
het groot onderhoud onder andere de
klachten, wensen en ideeën van de
bewoners uit de wijk op. U brengt deze
signalen over aan De Gemeenschap
zodat dit verder wordt opgepakt. Het
gaat om een onbetaalde functie.

•
•
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•
•

Heeft u interesse? Schrijf dan een korte
motivatiebrief van een half A4. Stuur
deze motivatie naar Judith van Hout:
j.vanhout@wbsg.nl. Zij zal u nader
informeren over het vervolg.

Wat we bieden:
• U maakt deel uit van een klein en
slagvaardig team.
• U blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond het groot
onderhoud in de Spoorbuurt.
• U kunt van betekenis zijn voor
buurtbewoners gedurende de werkzaamheden.

Feestelijke
afsluiting fase 1

Wat we vragen:
• Wonen in een van de straten waarin
fase 2 van het groot onderhoud
uitgevoerd gaat worden. Het betreft
de volgende straten: de even huis-

Het Groot Onderhoud heeft
NOVEMBER
overlast met zich meegebracht. Dat realiseren wij
ons goed. Om bewoners
te bedanken voor hun
geduld en medewerking sluiten we
elke fase feestelijk af. Op woensdag 22
november bedanken wij alle bewoners
van fase 1. Zij hebben de uitnodiging
hiervoor ontvangen.
2017

22

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Silvia Wassink.
U kunt bellen (06 – 12 45 44 90), mailen (info@vofspoorbuurt.nl) of naar het inloopspreekuur komen. Ook lopen
medewerkers van de VOF in de buurt die uw vragen kunnen beantwoorden. U herkent hen aan de blauwe jassen.

Foto: Sjalot Ontwerp

VRAAG EN ANTWOORD
Kunnen de vaklieden mijn vragen beantwoorden?
De vaklieden die in en om uw woning aan het werk zijn,
hebben ieder hun eigen specialisme. Zij zijn met een bepaalde opdracht bezig. Zij hebben geen volledig overzicht
van alle werkzaamheden en de planning.

nummers van de van ’t Santstraat,
Wagenaarstraat, Willem Heijdtstraat,
Sweelinckstraat en Diepenbrockstraat.
Een tijdsinvestering van minimaal 10
uur in de maand.
Interesse in de menselijke kant van
het groot onderhoud.
In een team kunnen samenwerken.
Een positief kritische instelling.
Het is een pré als u enige kennis
heeft van bouwtechnische zaken.

In gesprek met
Ellen Knippenborg
De Gemeenschap wil graag weten
wat bewoners nodig hebben om nóg
prettiger te wonen in de Spoorbuurt.
Daarom zijn we begonnen met huisbezoeken. Sprinter sprak met Ellen
Knippenborg (Inter-Lokaal, voorheen
Tandem) over de bezoeken.
Waar gaan de gesprekken over?
Ik probeer er achter te komen wat
mensen leuk vinden om te doen en
waar ze goed in zijn. Als je ergens goed
in bent, vind je het meestal ook leuk
om te doen; daar krijg je energie van.
Door het daarover te hebben, worden
mensen soms enthousiast om hun
talent in te zetten voor de buurt.
Organiseer je activiteiten voor bewoners?
We zijn bezig om een eetgroep voor
mensen uit de buurt op te zetten. Het
idee is ontstaan nadat ik vier vrouwen
heb gesproken die vertelden dat ze het
erg leuk vinden om te koken. Tegelijkertijd sprak ik met bewoners die vertelden dat ze best meer contacten in de
buurt zouden willen hebben. Zij gaan
samen genieten van de maaltijden die
deze vrouwen hebben gekookt. Dat
zijn de mooie verbindingen die ik zie
ontstaan en waar ik erg blij van word.
Wat voor ondersteuning bied je nog
meer?
We komen ook mensen tegen die
alleen zijn. Zij weten niet hoe ze dingen
voor elkaar kunnen krijgen en bij wie
ze terecht kunnen voor hulp. Voor hen
schakelen we bijvoorbeeld hulp in van
het STIP of het Sociaal Wijk Team.

Heb je een beeld van de wijk?
Wat me opvalt is dat bepaalde delen
van de Spoorbuurt erg hecht zijn.
Verder is het een buurt waar mensen
over het algemeen prettig wonen. Ik
heb maar weinig mensen gesproken
die willen verhuizen. Als laatste valt mij
op dat er relatief veel oudere mensen
wonen, ook mensen die hier als kind
zijn opgegroeid en na verschillende
omzwervingen weer terug naar de
Spoorbuurt zijn gekomen. Dat zegt
natuurlijk iets over de hechtheid van
de buurt en hoe graag mensen hier
wonen.
Het hele interview staat op
www.wbsg.nl. Nieuwsgierig naar de
uitkomsten? Deze staan binnenkort
ook op onze website.

Ellen in gesprek
met bewoner Bas
Molenaar

Nieuws van de bewonersprojectgroep
Sinds ons vorige verslag in de Sprinter in het voorjaar van
2017 heeft de bewonersprojectgroep niet op haar lauweren
gerust. Met het groot onderhoud gaan grotere en kleinere
problemen gepaard. Bij een aantal straten liep de planning
niet zoals voorgesteld. Daarmee stapelden klachten en
ergernissen van huurders zich op. Gelukkig kregen wij deze
berichten ook in onze mailbox, zodat we hiermee aan de
slag konden.
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(vlnr): Saskia, Anita, Angelique en Willem.
Strakke planning
De bewonersprojectgroep vindt dat de planning van het
groot onderhoud op een bepaald moment te strak werd.
Niet alle werkzaamheden lukten in de beoogde tijd en ook
de herziende planning bleek niet vlekkeloos te verlopen.
Veel bewoners concludeerden dat er onvoldoende duidelijk
gemaakt wordt waarom zaken niet lopen zoals afgesproken.
Bij slecht weer, een ontstane lekkage of een verkeerde levering uit de fabriek komt de strakke planning in het geding.
Achteraf gezien begrijpelijk, maar ook zo belangrijk om de
huurders hier direct over te informeren. Welk belang staat
voorop gesteld? Een zo snel mogelijk tempo inzetten voor
de renovatie. Of meer tijd nemen per woning, zodat er meer
ruimte ontstaat voor onvoorziene omstandigheden?
Communicatie: waar kan het beter?
Bewoners vertelden ons dat ze meer behoefte hebben aan
informatie voorafgaand aan een dagplanning, met andere woorden: leg uit wat er die dag aan een woning gaat
gebeuren. Een ergernis die naar voren kwam was dat je je als
bewoner maar hebt te schikken naar de situatie zoals die op
dat moment was. Vaak wist men niet waar men aan toe was.
Wij kaarten dit soort klachten direct bij De Gemeenschap en

de aannemer aan. We zoeken samen
met de bewoner naar duidelijkheid en
zorgen dat de communicatie weer hersteld wordt als dat nodig is. We denken
nu na hoe we de communicatie kunnen
verbeteren in de toekomst. Wat betekent dit voor het communicatieplan in
de vervolgde fases: meer gerichte informatie, goed getimede brieven, meer
persoonlijk contact. Op korte termijn
wil de BPG zich gaan beraden op de
verschillende communicatiemomenten
en producten. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan de informatiemarkten,
brochures en nieuwsbrieven. Voldoen
deze of kan het beter?
Tevreden over het eindresultaat
Ondanks alle kleine en grote ongemakken tijdens het groot onderhoud, valt
het eindresultaat bij het leeuwendeel
van de bewoners in goede aarde. Wij
sluiten ons hier volmondig bij aan.
Wij voelen ons nog altijd serieus genomen door alle betrokken partijen.
De communicatie is volledig, open
en transparant. Een lid van de BPG is
zoveel mogelijk aanwezig tijdens de
open inloopspreekuren. We luisteren
mee met de vragen, meldingen of
klachten die bewoners inbrengen.
De BPG krijgt zo een concreter beeld
wat er in een bepaalde periode onder
bewoners speelt, welke technische
problemen er spelen en hoe hier mee
omgegaan wordt. Een goed verloop
valt of staat met goede communicatie. Daarom is het belangrijk om met
elkaar in gesprek te blijven zodat we
samen problemen kunnen oplossen
en successen vast kunnen houden.
Uw stem is daarin belangrijk, dus
blijf vooral uw ervaringen met ons
delen.

