
IN HEERJANSDAM
Wonen

WoningbouwverenigingWoningbouwvereniging
h e e r j a n s d a m

JAARGANG 13 | NUMMER 3

Voorwoord
Voor de meesten van ons is de vakantie weer 

achter de rug. Hopelijk heeft iedereen 
kunnen genieten van de zomerperiode. 

Misschien zit er wel een mooie nazomer 
in, net als de afgelopen jaren. 

Laten we verder hopen dat we weer steeds meer van 
het normale dagelijkse leven terugkrijgen, nu de vaccina-
tiegraad steeds hoger is. Het kantoor van onze vereniging 
is na de zomer ook weer geopend. Al houden wij uiteraard 
een maximum aantal bezoekers aan, conform de richtlij-
nen van het RIVM.

In de zomer hebben wij afscheid genomen van onze 
onderhoudsman Jaap van Nes. Jaap heeft de afgelopen 
jaren een bijzondere bijdrage geleverd aan onze vereni-
ging. U leest hierover verderop in deze nieuwsbrief meer. 
Jaap kan trots zijn op wat hij achterlaat: twee prachtige 
nieuwe complexen, mooie bijdragen aan de meerjaren 
onderhoudsbegroting en vooral ook de visie op het bezit. 
Gelukkig kunnen wij ook melden dat wij voor de opvolging 
een zeer ervaren onderhoudsman hebben aangenomen: 
Kees den Ouden. Hij beschikt over zeer veel ervaring op 
het gebied van onderhoud bij corporaties. Zo heeft hij in 
diverse functies gewerkt bij collega corporaties in de regio. 
U zult ongetwijfeld snel kennis met hem maken, want hij 
zal veel in het dorp actief zijn. In de volgende editie stellen 
wij hem verder aan u voor. Daarnaast in deze uitgave de 
introductie van Lenie van Rijswijk, die in deeltijd het team 
op kantoor is komen versterken. 

Komende maanden focussen wij ons met de Raad van 
Commissarissen en de Huurdersraad weer op de afspra-
ken met de gemeente en de begroting voor 2022. Hierbij 
nemen we ook de volgende stappen voor energetische 
verbeteringen aan de resterende complexen mee. Hier 
leren we bij ieder complex dat wordt uitgevoerd weer 
bij. Die ervaring nemen we mee in de volgende com-
plexen. We zien dat we mooie stappen maken! Er wordt 
op dit moment hard gewerkt aan de verdere energetische 

verbetering van de complexen Hupse, ’t Fort, Prinsenhof, 
Smaus en Brakel en ook aan de Bovenkruier en Tjasker. 

Inmiddels beschikt ruim 75 procent van de complexen 
over een groen label (A/B/C). Wij plannen nu t/m 

2025 voor de verdere verbeteringen aan de nog 
resterende complexen. 

Hopelijk komen er uit de coalitie-onderhande-  
lingen nog positieve resultaten voor u als huurder 

en ons als vereniging. De verhuurdersheffing blijft 
een bijzondere molensteen waar we snel vanaf moeten 
om de investeringscapaciteit van corporaties weer te 
verbeteren. 

Wij kijken er naar uit om de uitdagingen, samen met de 
twee nieuwe enthousiaste gezichten in het team, verder 
aan te gaan! 

Veel leesplezier met deze uitgave! 

Gerben Stolk, voorzitter

Woningen langer leeg
Wellicht is het u al opgevallen: wanneer er een 
woning vrij komt, staat deze gemiddeld wat 
langer leeg dan u gewend bent. Dit komt doordat 
er momenteel veel wisselingen zijn. Voordat een 
woning weer geschikt is voor een andere huurder, 
plegen wij hierin onderhoud. Op dit moment duurt 
dit stukje in het proces wat langer. Dat komt doordat 
materialen moeilijk leverbaar zijn en er vanwege 
uitval door het coronavirus ook regelmatig mede-
werkers uitvallen. Dit is een landelijk probleem, 
waar ook wij helaas hinder van ondervinden. 
Uiteraard doen wij er alles aan om de doorlooptijd 
te verkorten en woningen zo snel mogelijk weer 
gereed te maken voor nieuwe huurders. Wij reke-
nen op uw begrip voor de ontstane situatie. 



Het was het afgelopen halfjaar een komen 
en gaan van werklui in de Smaus. Waar 
ze moesten zijn? Bij de familie Van der 
Waal. Van de vloer tot het servies en van 
de plinten tot de trap: de hele beneden-
verdieping namen ze onder handen. “Van 
het een kwam het ander en ineens hebben 
we een compleet ander huis.”

Als Rob en Grace van der Waal praten over hun eerste stek, 
een maisonnette-woning aan de Grondzeiler, gaan we dertig 
jaar terug in de tijd. “Een echte starterswoning, waar we het 
met zijn tweeën prima naar ons zin hadden vertelt Grace.  
“Na de geboorte van onze zoon Ryan verhuisden we naar 
een grotere woning aan de Grondzeiler. Ook daar woonden 
we fijn, maar toen acht jaar later onze dochter Chanel erbij 
kwam en we onze intrek konden nemen in deze woning in 
de Smaus, twijfelden we niet. Dit is nu al achttien jaar ons 
plekje en we willen hier ook niet meer weg.” 

Enorme klus
Dat laatste is ook precies de reden dat ze in oktober 
2020 besluiten de woning op te knappen. “Helemaal zelf, 
zonder hierbij aanspraak te maken op de woningbouw-
vereniging. Het doel was om het wooncomfort voor onszelf 

te verhogen. We werken hard en willen thuiskomen op 
een plek die helemaal naar ons zin is en fijn voelt,” legt Rob 
uit. “Het begon met de keukenkastjes, toen besloten we de 
hele keuken te doen en van daaruit volgde de rest”. “En nu 
een halfjaar later is eigenlijk alles beneden nieuw: van de 
vloer en het servies en van de plinten tot de trap,” vult Grace 
lachend aan. Samen met een aannemer werkte Rob –die in 
het dagelijks leven dakdekker is- hard om alles in korte tijd 
te realiseren. Ondanks de vertraging vanwege het corona-
virus, was de enorme klus toch nog snel geklaard. Mooie 
bijkomstigheid was dat de woningbouwvereniging rond 
dezelfde periode de energetische maatregelen (oa vervangen 
van de kozijnen en isolatie) gepland had. “Dat was fijn, want 
dat kon gelijk mee. En ook aan de zonnepanelen hebben we 
natuurlijk mee gedaan.”

Genieten
De verbouwing binnen volgde nadat Grace en Rob een 
aantal jaar eerder al de tuin hadden aangepakt. De overkap-
ping met daarin een gezellig zitje met mooie tuinhaard is 
een verlenging van de woonkamer en open keuken. Je wilt 
hier na een lange dag werken binnen komen, gaan zitten 
en je thuis voelen. Dat kost geld en het is misschien geen 
investering die je er uitkrijgt zoals bij een eigen woning,  
maar we leven nu en wij hebben dat er voor over. Het is een 
investering in een stuk woongenot en daar genieten we elke 
dag van.”

Gluren bij de buren

Onderhoud tuinen
Een groot deel van de bewoners houdt met veel plezier de voor- en of achtertuin netjes bij.  
Dat draagt bij aan een gezellige woonomgeving. Helaas zijn er nog steeds huurders die dit niet 
doen en hun tuin verwaarlozen en in sommige gevallen zelfs als opslagplaats gebruiken. .  
Met een ongezellig en storend uitzicht tot gevolg. 

Smaken verschillen. De een houdt van een strakke tuin 
de ander houdt van wat uitbundiger groen. Wel is voor 
iedereen vaak in een oogopslag duidelijk of een tuin ver-
zorgd is of verwaarloosd. Wij nodigen de huurders die 
zich aangesproken voelen van harte uit de handschoen 
op te pakken. Wanneer wij als woningbouwvereniging 
signaleren dat een tuin verwaarloosd wordt zullen wij 

middels schriftelijke communicatie de betreffende huur-
der vragen hier iets aan te doen. Mocht dit na meerdere 
aansporingen niet gebeuren, dan zijn wij genoodzaakt de 
aanpak uit te besteden, zeker wanneer er overlast is ont-
staan voor de buren. De kosten hiervoor zijn dan voor 
rekening van de huurder.

“Het begon met 
de keukenkastjes...”



Hij begon als freelance project-
leider bij de bouw van Midden 
Inn en eindigde als klachten-
functionaris. In de 10 jaar dat 
Jaap van Nes voor de WBV actief 
was, maakte hij van alles mee en 
leerde hij veel. Nu hij de leeftijd van 
75 jaar heeft bereikt, is het tijd om met 
pensioen te gaan. 

Het begon in 2012 met een belletje van AB Bruggink. 
“Hij vroeg of ik met hem en de rest van het bestuur in 
gesprek wilde over de realisatie van een WoZoCo (Woon-
ZorgComplex), zoals men het toen noemde. Vervolgens ben 
ik als projectcoördinator aan de slag gegaan om de voor-
bereiding en de bouw van het wooncentrum te organiseren. 
Ik kon hier mijn jarenlange ervaring bij EGM Architecten 
goed gebruiken. Een mooi project, dat ik met een zelf samen-
gesteld projectteam op heb gepakt met als resultaat het 
prachtige woongebouw dat er nu staat.” Het voldoet aan alle 
doelen die ze vooraf stelden: “Het schudt het stigma van het 
oude, bekende verzorgingstehuis van zich af, we hebben het 
maximale eruit gehaald binnen het beschikbare budget voor 
appartementen in de sociale huursector en de indelingen van 
de appartementen zijn universeel. Daarnaast was er ook nog 
ruimte om kunstzinnige dingen te doen en is het energetisch 

ook zeer goed geslaagd. Het concept is nog steeds ver-
nieuwend. Ik kijk hier met veel genoegen op terug.” 
Dat het hele traject van idee tot bouw goed liep, 
kwam zeker ook mede door het vertrouwen dat 
het bestuur gaf aan Jaap en het projectteam. “Het is 

typerend voor dit bestuur. We kregen veel ruimte en 
vertrouwen en dat is heel waardevol.” 

Toen Midden-Inn in 2016 was opgeleverd en het project 
Kromme Nering/Nijverheidsstraat was afgerond, ging 
Jaap aan de slag met mutatiewoningen. Dit zijn woningen 
waarvan de huur is opgezegd en die weer geschikt gemaakt 
moeten worden voor nieuwe huurders. “Een heel andere 
tak van sport en voor mij ook nieuw. Aanvullend hierop 
kreeg ik ook steeds meer het klachtenonderhoud onder mijn 
hoede. Dat waren soms lastige dingen, maar juist daar leer je 
natuurlijk veel van. Het leuke hieraan was het contact met 
de huurders. 

Inmiddels heeft Jaap zijn 75e verjaardag gevierd. Zeker voor 
het thuisfront een goed moment om met pensioen te gaan. 
“En daar hebben ze ook gelijk in. Er is nog zoveel te doen en 
zolang ik nog fit ben ga ik dat ook zeker doen. Ik ga niet stil-
zitten!” Wij bedanken Jaap voor zijn jarenlange inzet voor 
onze vereniging en wensen hem een prettig pensioen! 
Kees den Ouden is Jaap van Nes inmiddels opgevolgd en 
vol aan de slag. In de volgende uitgave stellen wij hem aan 
u voor.

“Ruimte en vertrouwen 
krijgen is zo waardevol”

Samen op de fiets
Dat samenwerking mooie dingen oplevert, bleek 
afgelopen zomer weer. Op 30 juni overhandigde 
burgemeester Hein van der Loo officieel een prachtige 
duo-fiets aan Midden-Inn. De aanschaf van deze 
langgewenste fiets is mogelijk gemaakt door een flink 
aantal donateurs en de inzet van de huurdersraad. 

Een duofiets maakt het voor personen die minder 
mobiel zijn mogelijk om meer te bewegen en vaker 
buiten te komen. Door de duofiets kunnen mensen 
met een beperking nu samen met een begeleider fiets-
tochten maken. Voor een flink aantal bewoners een 
lang gekoesterde wens. De woningbouwvereniging 
en Aafje sloegen de handen ineen. Met de hulp van 
de Edwin van der Sar Foundation, Rabobank Drecht-
steden, Gezond In De Stad (GIDS) (project van de 
gemeente Zwijndrecht), Van Arkel Tuinverzorging, 
Snijders & Van der Kooi, HDO Dakbedekkingen en  

E. Hart Holding kon de fiets worden aangeschaft. De fiets 
wordt gestald in Midden-Inn en zal daar ook beheerd 
worden door een aantal fiets-vrijwilligers. Wilt u ook 
een keer fietsen? Of wilt u fietsvrijwilliger worden? 
Stuur dan een e-mail naar astrid.knops@aafje.nl.
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Nieuw gezicht: 
Lenie van Rijswijk
Ons kantoorteam is per 1 maart weer 
een medewerker rijker. In de bijzondere 
coronatijd kwam Lenie van Rijswijk ons 
team versterken. Samen met collega’s 
Carolien Bruggink en Sidney van Riet is 
zij als baliemedewerkster verantwoor-
delijk voor veel administratieve taken 
van de woningbouwvereniging. 

“We zijn een klein team, dus met zijn drieën pakken we 
eigenlijk van alles op: van onderhoud tot verhuur en alles 
daartussen in.” 
De 50-jarige Lenie is moeder van drie volwassen kinderen 
en daar komt binnenkort haar eerste kleinkind bij. Ze is geen 
onbekende in Heerjansdam. “Ik heb hier altijd gewoond en 
ken het dorp goed. Dat komt nu goed van pas.” Inmiddels 
woont ze alweer jaren aan de Langeweg, waar haar man 
een tuinderij heeft. Samen kweken ze daar ook prachtige 
pompoenen, die ze in september en oktober zeven dagen per 
week aan huis verkoopt. “Dat is pittig, maar onwijs leuk om 
te doen. Dan werk ik ’s ochtends op kantoor en de rest van 
de dag is voor de pompoenen.”
“Het leuke aan het werken voor de woningbouwvereniging 
zijn de collega’s en de diversiteit,” vertelt Lenie  enthousiast. 
“Het team is klein, maar heel leuk. Samen met onder andere 
het bestuur, de onderhoudsadviseur, de financiële admi-
nistratie pakken we alles op. Dat maakt het afwisselend en 
nooit saai! Ook het contact met bewoners is leuk, al was dat 
vanwege het coronavirus voornamelijk telefonisch. Geluk-
kig konden we per 1 september weer op woensdag open en 
spreek ik de huurders ook weer live.”

Toch wel zonnepanelen?
De woningbouwvereniging is al een 
aantal jaar volop aan de slag met 
het energiezuinig maken van haar 
woningen. Alle bewoners waarbij 
verduurzaamheidsmaat regelen zijn 
uitgevoerd, hebben bij de start van 
het project een persoonlijk aanbod 
ontvangen voor zonnepanelen door 
Wocozon. 

Zonnestroom van eigen dak is goed voor uw porte-
monnee en draagt bij aan het realiseren van een ge-
zonde toekomst voor u, uw kinderen en toekomstige 
generaties. Een flink aantal bewoners heeft van het 
aanbod gebruik gemaakt en is inmiddels voorzien van 
zonnepanelen. 

Heeft u destijds afgezien van deelname, maar wilt u bij 
nader inzien toch terugkomen op uw beslissing? Dan 
kunt u meedoen aan de inhaalactie van Wocozon. Het 
is in dat geval wel van belang dat u zich zo spoedig 
mogelijk opgeeft, omdat de levertijd inmiddels kan op-
lopen tot een jaar. 

U kunt voor meer 
informatie terecht bij 
Wocozon via 
085-7441058.


