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Waarom zou ik...
Waarom zou ik om tafel gaan met Woonwaard
en met de gemeente over betaalbare woningen?
Over duurzame woningen? Over goed toegankelijke woningen? Over hoe buurten leefbaar
blijven? Waarom zou ik met de directie van
Woonwaard over de begroting praten? Over het
huurbeleid? Of over de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening?
Wat voor u de reden zou zijn om gesprekspartner van Woonwaard te worden, dat kan ik niet
invullen. Misschien bent u geïnteresseerd in het
onderwerp, heeft u plezier in samenwerken of
vindt u het ﬁjn om een betekenisvolle bijdrage
te leveren.
Ik weet wel dat het voor ons van grote waarde is
wanneer huurders onze gesprekspartner willen
zijn over het werk dat we als woningcorporatie
doen. Een kritische blik scherpt ons en huurderservaringen kunnen helpen om tot betere
oplossingen te komen. En het heeft zin: we
luisteren en nemen in 9 van de 10 gevallen de
adviezen van onze huurdersbelangenvereniging
over. In deze Thuis! leest u de oproep van het
huidige bestuur van de HBV: nieuwe bestuursleden gezocht! Ik hoop dat u zich aangesproken
voelt door deze mooie rol, en dat ik u binnenkort
aan tafel tref om te spreken over het corporatiebeleid in de volle breedte. Zodat we dankzij onze
huurders een steeds betere corporatie worden.
Joke van den Berg, bestuurder
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X
voorkom
brand

1 Rook en kaarsen

3 Apparaten

Let op met roken en kaarsen. Laat
brandende sigaretten en kaarsen
nooit onbeheerd achter.

Leg laptops, tablets of mobiele telefoons niet ergens onder (bijvoorbeeld
tussen de bank of onder de dekens) en
laat opladers niet in het stopcontact
steken. Gebruik de originele laders
die bij de apparatuur gekocht zijn.

4 Verlengsnoer
Sluit nooit een verlengsnoer aan op
een ander verlengsnoer.

2 Koken
Let op met koken: laat pannen niet
onbeheerd op de kookplaat achter,
leg brandbare spullen (zoals een
pannenlap of onderzetter) ver genoeg van de kookplaat en laat u niet
aﬂeiden door de telefoon of de deurbel. Gebruik altijd een kookwekker.

Zelf een goede tip?

Deel het met de lezers van Thuis!.
Stuur uw tip naar
redactie@woonwaard.nl of:
Woonwaard, t.a.v. redactie Thuis!,
Postbus 326, 1800 AH Alkmaar.

5 Wasdroger
Houd de wasdroger schoon van stof:
niet alleen de ﬁlters, maar ook de
binnenkant van de trommel. Blijf
thuis als de wasdroger aanstaat.

Hier woon ik!

Uit

de brand

gevlucht
De avond van 26 januari 2017 zal Coby
Wester niet snel vergeten. Er brak een
felle brand uit in de woning schuin boven
haar. Ze kon nog net haar slippers en jas
aantrekken voordat ze naar buiten moest
van de brandweer. In totaal raakten negen
woningen in de portiekflat aan de Cornelis
Evertsenplein in Alkmaar onbewoonbaar.
“Ik zou net naar bed gaan, toen ik ineens
een hoop lawaai en geschreeuw hoorde’’,
vertelt Coby. “Het was heel chaotisch.
De buurvrouw aan de overkant heeft me
opgevangen. Die avond werden we ondergebracht in het Golden Tulip hotel. Ik kon niets
meenemen. Alleen de kleren die ik aanhad.
Het was een grote rotzooi in mijn huis.
Alles zat onder het water en roet.”

Uiteindelijk zouden alle gedupeerde bewoners
een maand in het hotel blijven, tot ze naar
een wisselwoning konden. “We zijn prima
opgevangen. Het eten was heerlijk, maar ik
kon geen hap door mijn keel krijgen van de
zenuwen. Ik ben in die tijd kilo’s afgevallen.
Ik heb geprobeerd mijn gevoel zoveel mogelijk uit te schakelen. Dolmans Calamiteiten
Diensten uit Alkmaar heeft al mijn spullen
uit huis gehaald, schoongemaakt, opgeslagen in hun depot en later naar de wisselwoning gebracht. Zij waren fantastisch.
Ook van Woonwaard heb ik veel steun gehad,
net als van De Wering. Zij hielpen me onder
andere met alle administratie.’’
Intussen werd hard gewerkt om de negen
woningen in de uitgebrande portiekﬂat te

herstellen. “Ik was eind maart de eerste
bewoner die terug mocht. In de andere
woningen werd nog volop gebouwd, maar
daar heb ik me niet aan gestoord. We moesten allemaal door. De bouwers hebben heel
hard gewerkt. De ﬂat is mooi opgeknapt
en mijn huis is prachtig voor elkaar.
Het is ﬁjn om weer thuis te zijn.’’
Ze denkt niet vaak meer aan de brand, maar
die avond heeft haar leven wel veranderd.
“Ik ben rustiger geworden en kan meer
relativeren. De spanning is weg en mijn
gewicht neemt weer toe. Het trauma blijft,
dat raak je niet meer kwijt. Vorige week liet
een buurvrouw iets aanbranden en het
rookalarm ging af. Ik had het niet meer.
Dan weet je dat het toch diep zit.”
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Actueel

Wat gaat Woonwaard
doen in 2018?
Elk jaar maakt Woonwaard een
jaarplan. Wat gaan we doen? Waar?
Voor wie? En welk prijskaartje
hangt daar aan vast? Een belangrijk document waarmee we ieder
jaar invulling geven aan de
ambities uit onze beleidsvisie.

De belangrijkste thema’s:
Verbetering van de klantprocessen
Woonwaard zet extra in om alle contactmomenten met u te verbeteren. Door
bijvoorbeeld na te bellen bij reparatieverzoeken, te monitoren bij processen,
tevredenheidsonderzoeken uit te voeren
en meer persoonlijk contact in de wijk.
Verbinding versterken
In 2018 gaat Woonwaard meer mensen inzetten in de wijk. Het doel is om
beter in contact te zijn met bewoners en
samen in te kunnen spelen op wat voor
u van belang is. We werken ook samen
met andere partners in uw wijk, zoals
de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties.
Verduurzaming
We investeren volop in de kwaliteit van
de woningen. We sluiten daarmee aan
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bij het doel voor heel Nederland: alle
woningen voor 2050 CO2-neutraal
en gasloos. Zie verder het artikel op
pagina 6.
De huur zo laag mogelijk
Woonwaard heeft betaalbaar wonen
als een van de belangrijkste doelen.
Ook in 2018 zorgen we ervoor dat de
huren zo laag mogelijk blijven: 85%
van onze woningen heeft een huur lager
dan € 635,-.
Zorg komt steeds dichterbij
Steeds meer mensen met een beperking

of een tijdelijke ondersteuningsvraag
gaan of blijven wonen in een woonwijk.
Dit vraagt om extra aandacht. In 2018
gaan we samen met de gemeente en
zorgaanbieders nog meer doen voor
jongeren van net 18 jaar, die niet langer
in de jeugdzorginstelling mogen wonen.
Ook zijn er mensen die nu in een instelling wonen, maar toe zijn aan zelfstandig wonen. Zij komen zonder hulp niet
aan een huis. Woonwaard zorgt dan
voor het huis en de instelling regelt de
verdere (woon)begeleiding.

Voor en na:
Staatsliedenbuurt Alkmaar
Ruim 200 portiekwoningen in de
Staatsliedenbuurt in Alkmaar
krijgen nieuwe postboxen, intercoms en bellenpanelen. De oude
bruine panelen met postboxen
worden vervangen door duurzame,
grijze met nieuwe brievenbussen.
De kleppen van deze brievenbussen
vallen vanzelf dicht en kunnen niet
meer open blijven staan. Het klepperen door de wind is dus verleden
tijd.

Korte berichten

Naast de brievenbuskleppen staan
nu duidelijk de huisnummers
en ook de ontsierende nee/nee
stickers zijn verleden tijd. Onder
de klep komt namelijk naast het
naamplaatje een nee/nee bordje te
hangen. Ook de intercoms in alle
woningen zijn vernieuwd. De oude
toestellen met hoorn zijn vervangen door moderne exemplaren
met drukknop, die makkelijker
te bedienen zijn.

Weer 111 woningen duurzaam in Heerhugowaard
Woonwaard en Dura Vermeer starten
begin 2018 met de verduurzaming
van 111 eengezinswoningen in
de Bomenwijk in Heerhugowaard.
Woonwaard maakt al haar woningen
stapsgewijs klaar voor de toekomst.
De woningen van de Bomenwijk worden energieneutraal, comfortabel en

blijven betaalbaar. Op het dak komen
zonnepanelen, de woningen krijgen
optimale isolatie en zijn voortaan
gasloos. Na de opknapbeurt wordt
er door de zonnepanelen voldoende
energie opgewekt voor het verbruik
van een gemiddeld huishouden.

Woningruil,
helemaal zo
gek nog niet
Wilt u verhuizen, maar heeft u niet
voldoende inschrijftijd bij SVNK? Dan
kan woningruil uitkomst bieden. Er
is een nieuwe app die helpt bij het
vinden van een ruilwoning. Het werkt
heel eenvoudig.
Bekijk www.huisjehuisje.nl voor meer
informatie. Er zijn wel regels, waardoor
de ruil soms niet door kan gaan.
U vindt de regels en voorwaarden op
onze website (zoekwoord woningruil).
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Alle woningen

Het klimaat verandert. De aarde
warmt op. Dat heeft grote
gevolgen voor de natuur en
onze gezondheid en veiligheid.
Een belangrijke oorzaak is het
verbranden van fossiele brandstoffen. Auto’s rijden op
benzine of diesel, bijna alle
huizen verwarmen we met gas
en we koken vaak op gas.
Onze elektriciteit wordt veelal
opgewekt in centrales die
werken op gas of steenkool.
Kortom, we gebruiken grote
hoeveelheden. Nederland wil
daarom in 2050 volledig CO2neutraal zijn.

‘ecologische voetafdruk’ in de regio. Wij
hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor duurzame
woningen. Tegelijk wil Woonwaard
de woonlasten voor de huurders laag
houden en zorgen voor kwalitatief goede
woningen die voor lange tijd comfortabel
gebruikt kunnen worden. Met de huidige
ontwikkelingen van de energieprijs wordt
wonen de komende jaren flink duurder.
Verduurzamen is dus ook een goede
manier om wonen betaalbaar te houden.

Wat betekent dit voor Woonwaard?
Een derde van de CO2-uitstoot komt
door woningen en het gebruik door
bewoners. Met 14.500 woningen in
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk heeft Woonwaard een grote

Hoe gaan we dit doen?
Woonwaard moet alle woningen voor
2050 aanpassen naar woningen die niet
meer CO2 uitstoten dan wordt gebruikt.
Dat betekent onder andere goed isoleren
en overstappen op andere energie dan

CO2-neutraal
gas. Van de 14.500 woningen renoveert
Woonwaard in 20 jaar normaal gesproken
per jaar 16%. Als we dat doorrekenen
hebben we 120 jaar nodig om de opgave
te behalen. Maar het moet in 32 jaar.
Hoe gaan we dat organiseren?
Woonwaard moet het tempo van
verduurzamen enorm opschroeven en
de woningen tegelijk betaalbaar en toegankelijk houden. Verduurzamen is erg
duur. Maar hoe langer we wachten, hoe
meer we moeten doen op het eind en hoe
moeilijker en onhaalbaarder het wordt
om alles voor elkaar te krijgen. Ook is het
niet mogelijk om nu in één keer het roer
om te gooien naar een volledig duurzame
woningvoorraad. Daarom pakken we het
stapsgewijs aan.

Opgeknapt!
Wat betekent dit in de praktijk
voor de woningen en de bewoners?
1. Woonwaard koppelt woningen
stapsgewijs af van het aardgas.
2. De komende decennia krijgen alle
woningen die dat nog niet hebben
een gedegen isolatie.
3. Waar mogelijk gaan we groene
energie op en aan de woningen
opwekken.
4. Woonwaard zet in op efficiënter
gebruik van grondstoffen, het
minimaliseren van afval en het
bijdragen aan een duurzame
economie (hergebruiken).
5. We stimuleren bewoners zoveel
mogelijk om hun woning op een
duurzame manier te gebruiken en
waar nodig hun leefwijze aan te
passen.
Woonwaard werkt dus met meerdere
oplossingen tegelijk, anders gaat het
niet snel genoeg.
Wat kunt u doen?
Een paar voorbeelden:
• Schakel apparatuur echt uit in
plaats van ze op standby te zetten.
• Doe in de winter de gordijnen
’s avonds dicht.
• Richt de tuin in met planten en
gras in plaats van met veel tegels,
zodat het regenwater weg kan.
Wanneer is uw woning
aan de beurt?
Wat er bij welke woning exact
gaat gebeuren en wanneer precies,
bekijken we per blok. Uiteraard
informeren we u als uw woning aan
de beurt is.

Flats in De Hoef
weer blinkend schoon
De portiekflats aan de Jongkindlaan en omliggende straten in
De Hoef in Alkmaar zien er weer
netjes uit. De panelen en de ramen
aan de buitenkant van de flats
zijn professioneel gereinigd door
Rowinkel Schoonmaak BV. Het
verschil is duidelijk te zien.
De gevels van deze flats bestaan uit
ramen met kunststof kozijnen en daar
onder en boven grote trespa panelen.
Omdat de flats geen galerij hebben,
kunnen de bewoners er zelf met geen
mogelijkheid bij. Martin Rowinkel en
zijn medewerkers wel. Met behulp van
hoogwerkers en telescoop borstels hebben ze alles weer keurig schoongemaakt.
De schoonmaakbeurt was nodig, vertelt
Martin Rowinkel. “De flats liggen langs
de spoorlijn en deels in de zon en deels
in de schaduw. Er zat dus groene aan-

slag en vuil van de passerende treinen
op de ramen, kozijnen en panelen.
Met drie man zijn we ongeveer zes
weken bezig geweest.”
Het resultaat is om door een ringetje
te halen. Alle flats zien er weer keurig
netjes, wit en schoon uit. Een mooi
aanzicht voor de wijk.

Advies om de gevels
mooi te houden
Het meest zichtbare vuil op de
gevels en ramen komt van de
meeuwen en andere vogels die
hun sporen achterlaten. Voer ze
daarom geen brood en gooi geen
voedselresten naar buiten. Dan
blijven de meeuwen weg en de
gevels langer schoon.
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Dat werkt zo!

• Gebruik een handdoek of een

trekker om de tegels en ramen
zoveel mogelijk te drogen.

Gezonde binnenlucht
is goed voor u
U wordt wakker na een nacht met
storm en regen, ’s nachts heeft u
het raam maar dicht gedaan, want
het regende naar binnen. De slaapkamerdeur dicht vanwege het licht
op de gang. Een muffe slaaplucht
is dan het resultaat. Die lucht is
niet alleen muf, maar ook nog eens
berenongezond.

T ips

voor een gezond
binnenklimaat

• Een aangename 21 °C is prima

In de leefruimte van uw woning,
meestal de woonkamer, is een gemiddelde temperatuur van 21 °C prima.
In de slaapkamers kan het wat koeler.

• Raam op een kier of roosters open
Het is heel belangrijk om continu te
ventileren. Verse lucht erin, vieze lucht
8

eruit. U voorkomt nare luchtjes en
zorgt voor een prettig gevoel door
voldoende zuurstof.

• Niet lager dan 18 graden

Als het te koud is in uw woning, ontstaat vocht dat zich nestelt op plaatsen
waar weinig luchtcirculatie is. Het gaat
niet van de ene op andere dag, maar als
u onvoldoende stookt, is er een kans
dat langzaam maar zeker schimmel op
uw muren, meubels of in uw kasten
ontstaat. Laat daarom de temperatuur
in uw huis niet onder de 18 graden
komen. Ook niet als u op vakantie gaat.

• Heeft u vloerverwarming: zet deze

nooit lager dan 21°C.

• Droog niet alleen uzelf maar ook

de douche
Wat veel mensen niet weten, is dat het
heel lang duurt voordat druppels op de
tegels en douchedeuren opdrogen. Het
vocht verspreidt zich makkelijk.

• Afzuiger en raam op een kier
bij koken
Zet vijf minuten voor u gaat koken
alvast de afzuiger aan en laat deze nog
vijf minuten aanstaan nadat u klaar
bent. Ook is het goed om keukendeur of
raam op een kier te zetten. De vochtige
lucht van het koken kan zo makkelijk
naar buiten. En, de kooklucht van gisteravond ruikt u niet meer als u ’s ochtends
wakker wordt! Een bijkomend voordeel
waar iedereen blij van wordt.
Vragen

Ik wil wel mijn raam wel op
een kier zetten, maar dat
geeft mij vooral ’s nachts
geen veilig gevoel. Hoe kan ik
dan toch ventileren?
In veel van de woningen van Woonwaard voldoen de ventilatieroosters.
Zet ze elke avond voordat u naar bed
gaat open voor een goede werking van
de ventilatie voor uw woning.
Ook kunt u bij de bouwmarkt een
raamboompje met kierstandhouder
kopen. Deze bevestigt u eenvoudig op
uw raam en kan op kierstand vastgezet
worden waardoor niemand van buiten
naar binnen kan.

van
u
h urders

Een vochtvreter, helpt dat nou?
Het helpt wel om vocht uit een ruimte
op te nemen, maar het zorg er niet
voor dat de lucht ververst wordt. De
binnenlucht blijft hetzelfde en er wordt
geen verse lucht aangevoerd. Uiteindelijk is ventileren door een raam open te
zetten dus veel effectiever, gezonder en
goedkoper.

Ombudsteam
Ik denk dat het mij veel meer kost als ik de verwarming hoog
moet zetten en tegelijkertijd het raam op een kier. Dat voelt als
warmte- en geldverspilling. Is dat zo?
Het is geen geldverspilling. Het opwarmen van koude, vochtige
lucht kost namelijk veel meer energie (en dus geld) dan het
opwarmen van warmere, drogere lucht. Dat is de meest energiezuinige oplossing en heeft als extra voordeel dat er geen vocht en
schimmel ontstaat.
Meneer Aryania woont met
zijn vrouw en twee kinderen
in Alkmaar. In een ﬂat op de
bovenste etage en ook nog op
een hoek. Dan is het al een
hele uitdaging om de woning
vocht en tochtvrij te houden.
Bij de familie Aryania heeft
Woonwaard een aantal dingen
gedaan ter verbetering van het klimaat in de woning.
Wat is er gedaan aan uw woning?
“Bij de slaapkamer aan de zijkant van de woning is de wand
van binnenuit geïsoleerd. Er is een gat gemaakt in de keuken
waar ik een afzuigkap heb geplaatst. In de badkamer is een
opening gemaakt voor het ventilatierooster. Deze was per
ongeluk betegeld.”
Wat merkt u na de werkzaamheden?
“Er is veel verschil. De slaapkamer van mijn dochter kon eerst
niet gebruikt worden. Nu is er veel minder kou en vocht. Er
is wel condens op de ramen, want we hebben nog enkel glas,
maar als we dat goed schoonhouden gaat het goed.”
Wat doet u nu zelf anders om vocht en schimmel te voorkomen?
“We maken ramen meteen droog en vaker schoon. Als we koken
zetten we de afzuigkap aan en het raam iets open. En als iedereen thuis is hebben we ook het raam op een kiertje.
Dat scheelt heel veel.”
Bent u blij met het resultaat?
“Ja we zijn heel blij, vooral met de samenwerking. Het was voor
ons eerst moeilijk om uit te leggen wat we bedoelden. Maar door
met elkaar te praten lukte het om de onze problemen op te lossen. En nog steeds is Woonwaard betrokken en helpt ons verder.”

Van klacht naar

anders werken

Veel klachten gaan over de tijd tussen het melden en het afhandelen van een reparatieverzoek.
Als u een reparatieverzoek doet, bekijken wij wat
er nodig is en wie de reparatie het beste kan uitvoeren. We maken een opdracht voor een monteur.
De planner van het onderhoudsbedrijf maakt een
afspraak met de huurder. Deze afspraak wordt
gemaakt binnen vijf werkdagen. Bij gevaarlijke
situaties wordt een spoedgeval direct opgepakt. Bij
spoedgevallen zoals verstoppingen in de riolering
bij hoogbouw komt de monteur binnen een dag.

Wat zijn we aan het veranderen?
We monitoren de doorlooptijd om ervoor te zorgen dat afspraken nagekomen worden en op tijd.
Daarnaast doet HVA een proef om reparaties uit te
voeren in de avonduren. Ook bedenken we oplossingen om meerdere verzoeken over iets dat stuk
is in de algemene ruimte te voorkomen.
Aan het enquêteformulier dat u ontvangt na het
bezoek van de monteur, hebben we de vraag
toegevoegd of u gebeld wilt worden over uw reparatieafhandeling. Als u aangeeft dat u dat wilt,
dan nemen wij contact met u op. De enquêtes
gebruiken wij om te zien waar u tevreden of
ontevreden over bent. Dit geeft ons beter inzicht
in waar we moeten verbeteren.
Appeltaart winnen?
We snappen dat u soms
‘enquête-moe’ wordt omdat
veel organisaties u bevragen.
Toch is uw mening belangrijk om u beter van
dienst te kunnen zijn. Daarom sturen wij de
invuller van elke 25e enquête een appeltaart.
Dus heeft u net een reparatie laten doen?
Vergeet dan niet de enquête in te vullen.
Wie weet wint u die lekkere appeltaart.
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Actueel
Bestuurslid Joke van
Veen, chauffeur Frank
Jong en secretaris
Teresa van der Loo.”

Ze zijn klein, maar heel
ﬁjn voor mensen die
slecht ter been zijn. De
Max Mobiel is een elektrisch, tweepersoons
autootje dat kan worden
gebruikt voor korte
ritjes door de stad. Ze
worden bestuurd door
vrijwilligers. Eén ervan
staat bij activiteitencentrum De Blauwe
Boom in het Hoefplan in
Alkmaar.

Maximaal blij
met de

Max Mobiel
“We zijn er zo blij mee!”, vertelt secretaris Teresa van de Loo.
“Ouderen en mindervaliden kunnen nu bij ons een rit aanvragen in de wijk. Bijvoorbeeld voor een bezoekje aan familie,
dokter, kapper of winkel. Op een volle accu kunnen we
ongeveer 45 kilometer rijden. Er is ruimte voor één passagier.
Rollators en boodschappen kunnen mee in de achterbak.”
De Blauwe Boom heeft de Max Mobiel in bruikleen van de
gemeente Alkmaar. Er rijden er tien door de stad. “De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen, was een
veilige stalling met stroomaansluiting. Daarvoor hebben we
de leefbaarheidsconsulent gebeld en met haar hulp is het snel
gelukt om een goede plek te vinden.
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Daar zijn we heel dankbaar voor, want we zijn maar een
kleine vereniging.” Inmiddels hebben zich vier vrijwillige
chauffeurs gemeld. “Maar meer vrijwilligers die een paar
uurtjes per week willen rijden, zijn zeer welkom.”
Teresa woont al zo’n 30 jaar in het Hoefplan en is sinds 2013
nauw betrokken bij de Blauwe Boom. “We organiseren veel
activiteiten. Eten met de buren is onder andere heel populair.
Eén keer per maand maken we een lekkere maaltijd voor
50 buurtbewoners. Dat is elke keer een feest. Ook hebben we
een filmclub, een schildercursus en kinderactiviteiten.
Steeds meer mensen melden zich aan. Dus dit kleine, schattige
autootje is voor ons de kers op de taart!”

Van de

HBV

Mijn vraag

Actieve mannen en vrouwen gezocht voor de HBV

‘Achter de geraniums?
Dat is niks voor mij!’
De Huurdersbelangenvereniging (HBV) is op zoek naar mensen
die graag van betekenis zijn, in het bijzonder voor huurders
en hun buurt. De HBV heeft een bestuur (van vijf leden) en er
zijn diverse vaste commissies.
“We vervullen een belangrijke taak en komen op voor de belangen
van de huurders van Woonwaard. Als aanspreekpunt van Woonwaard
zitten we direct aan tafel bij mensen die echt het verschil kunnen
maken.”
Doen waar u goed in bent
Iedereen heeft een talent, iets waar je goed in bent. Kunt u
bijvoorbeeld goed met computers overweg? Of vindt u het ﬁjn om
dingen goed te regelen? Bent u een schrijftalent of heeft u een
duidelijke mening die u goed kunt verwoorden? Ook als u alleen
al nieuwsgierig bent, maken we graag kennis. We bieden ook opleidingen aan om u binnen de vereniging verder te laten groeien.
Misschien wordt u wel onze nieuwe voorzitter?
Wanneer het u uitkomt
De HBV komt wekelijks samen op woensdagochtend. Maar omdat
we begrijpen dat dit voor mensen die werken of andere verplichtingen hebben misschien lastig is, willen we ﬂexibel zijn. Dus ook
als u niet wekelijks beschikbaar bent, maar wel graag iets wilt
doen, kunt u zich aanmelden. Hoe meer leden we hebben hoe
beter we de taken kunnen verdelen.
Vaste agenda
• Wekelijks op woensdagochtend
• Vier/vijf keer per jaar vergaderen met bewonerscommissies
• 1 keer per jaar in april is de algemene ledenvergadering
Bent u nieuwsgierig?
Stuur ons dan een mailtje
via hbv-nk@hetnet.nl.
We maken graag kennis met u.

Hebt u een vraag aan Woonwaard en
wilt u dat wij die hier beantwoorden?
Stuur uw vraag naar redactie@woonwaard.nl
of naar postbus 326, 1800 AH Alkmaar
t.a.v. de redactie.

Beter een

goede buur

Ik krijg een nieuwe woning, hoe maak ik contact
met de buren?
Als u ergens nieuw komt wonen is dat niet alleen voor u
spannend, maar ook voor de buren. Goede buren zijn vaak
nog belangrijker dan vrienden. Ze zijn altijd dichtbij, u kunt
ze om hulp vragen en het geeft een prettig gevoel als je
thuiskomt naast mensen die je goed kent en vertrouwt.
Hoe zorgt u voor goed contact?
Stel uzelf voor
Bel gewoon even aan en stel uzelf voor. Een korte kennismaking maakt het voor de volgende keer al een stuk
makkelijker om gedag te zeggen of om iets te vragen.
Maak een praatje of zeg gedag
Kom je elkaar voor de deur tegen zeg dan gedag. Het doet
iedereen goed om een vriendelijk ‘hallo’ te horen.
Hou een oogje in het zeil
Het is altijd ﬁjn om te weten dat je buren de boel een beetje
in de gaten houden. Bent u een keer een avond niet thuis
of gaat u op vakantie, laat het de buren weten en laat een
telefoonnummer achter van vrienden of familie. De buren
kunnen dan alarm slaan als ze iets verdachts zien.
Houd rekening met elkaar
Tot slot: hou rekening met je buren. Laat uw buren weten
wanneer u een feestje geeft. Probeer bij een feestje niet tot
heel laat door te gaan. Zorg voor een geluiddempende vloer
als u onderburen heeft. Zorg samen voor een opgeruimde
gezamenlijke ruimte.
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Even buurten

de tuin vorig jaar in overleg met
Woonwaard gerenoveerd. Het
grasveld is groter geworden en de
borders kleiner. Daarin staan nu
vooral vaste planten. Dat scheelt
in onderhoud. Maar zolang ik het
kan, blijf ik in de tuin rommelen.
Het is leuk om te doen en je bent
lekker buiten bezig. Wat wil een
mens nog meer?”

Een verborgen

paradijsje
Iedere bezoeker van het hofje aan het
Travalje in Heerhugowaard reageert
verbaasd: tussen de 12 woningen ligt
een prachtige tuin verborgen. Het is
de grote trots van bewoner Cor van der
Heijden, die samen met zijn buren het
onderhoud verzorgt.
Cor woont al 27 jaar op dit mooie plekje.
“Ik ben nog de enige van de eerste bewoners. Mijn vrouw Annie is helaas 3,5
jaar geleden overleden. Zij was ook gek
op de tuin.” Het paradijsje is sinds 2002
langzaam opgebouwd. “Tot die tijd werd
er weinig mee gedaan. Ik ben in de pen
geklommen en uiteindelijk hebben we met
toestemming van Woonwaard een bewonerscommissie opgericht. Iedere huurder
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betaalt een bedrag per maand. Daarvan
betalen we het onderhoud.”
Borders vol planten omringen een
groot grasveld. In het midden van de
tuin staat een inmiddels forse den. “Die
hangen we in december vol lichtjes. Heel
gezellig is dat. Alle bewoners genieten
echt van de tuin en de vogels die erop
afkomen. Ieder voorjaar staat de tuin
vol bloesem en kleur. In die tijd van het
jaar is het meeste werk te doen”, vertelt
Cor. “Samen met buurmannen Henk en
Jan doen we zoveel mogelijk snoei- en
schoffelwerk. Maar we zijn de jongsten
niet meer. We lopen wat krakkemikkiger
en een ladder opklimmen wordt ook
steeds lastiger. Dus heeft een tuinbedrijf
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