’thuis in Trouw, ’thuis in 2018 en 2019, Duurzaamheidspact en meer...

Uitgave februari 2019
Graag houden wij u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van ’thuis.

’thuis inspireert in dagblad Trouw
Zoals zoveel anderen zijn wij druk bezig met verduurzaming. Het is een opgave waar we allemaal mee aan
de slag moeten. Het is een leerproces, ook voor ons. Als lerende organisatie willen we graag leren van
anderen en ook willen we anderen inspireren. We zagen het dus als een kans toen we gevraagd zijn door
het dagblad Trouw om mee te werken aan een interview. De journalist is in de Eindhovense wijk ’t Ven
geweest en heeft gesproken met ’thuis, bewoners en een lid van de klankbordgroep. Er is een artikel in
Trouw verschenen waar we trots op zijn. Het helpt ons om ervaringen delen en anderen te inspireren. Daar
zijn we van bij ’thuis: samen ’thuis. Lees hier het artikel.

Film ’thuis in beeld, terugblik tweede helft 2018
Het afgelopen half jaar hebben we weer volop gebouwd, verbouwd en verduurzaamd. We hebben nieuwe
woningen opgeleverd voor mensen met een kleine portemonnee. In verschillende wijken zijn we gestart
met het comfortabeler en energiezuiniger maken van woningen. En ook op het gebied van leefbaarheid
hebben wij ons steentje bijgedragen. Nieuwsgierig naar wat wij samen met onze huurders, gemeenten,
collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers hebben gerealiseerd? Bekijk onze nieuwe
film ’thuis in beeld

De cijfers van 2018
Waar we van zijn, wat we in 2018 allemaal gedaan hebben en hoe we dat deden ziet u overzichtelijk
weergegeven in onze infographic.

’thuis in 2019
Bent u benieuwd waar we ons in 2019 voor inzetten? Bekijk dan ons jaarplan 2019. Daar staat wat we in
2019 allemaal gaan doen en hoe we dat doen.

Studio’s bieden starters een kans en verlichten de druk op
de woningmarkt
Om de druk op de woningmarkt wat te verlichten hebben we gezocht naar een oplossing. Weliswaar
tijdelijk maar toch een oplossing voor nu. Zowel in Veldhoven als in Best hebben we studio’s geplaatst die
betaalbaar zijn voor huurders die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Deze studio’s blijven daar 10 jaar staan.
De huurders behouden hun inschrijftijd en kunnen op het gemak kijken naar een andere woning om naar
door te stromen. Bijna alle studio’s zijn inmiddels verhuurd. Met deze tijdelijke oplossing bieden we starters
een kans op de woningmarkt. Daar zijn we voor bij ’thuis.

Kansen voor gezinnen op een woning die bij ze past
Doordat er weinig grotere woningen vrij komen, zijn er gezinnen die wonen in een te kleine woning. Om
deze gezinnen een kans te geven op een woning die bij ze past gaan we voorrang verlenen. Het gaat om
10 Nul Op de Meter nieuwbouw woningen die binnenkort opgeleverd worden in Dijkstraten in Best.
Huurders van ’thuis uit Best (vanaf 3 personen) krijgen voorrang op deze woningen. Ook op deze manier
creëren we kansen op de woningmarkt voor onze huurders. Zoals al gezegd, daar zijn we voor bij ’thuis en
we zijn er trots op dat we dat op deze manier kunnen doen.

Samenwerking Duurzaamheidspact werpt eerste vruchten af
Dat werd duidelijk tijdens de werkconferentie Duurzaam wonen en bouwen: handen uit de mouwen op
donderdagochtend 17 januari. De bijeenkomst in het Van Abbemuseum was goed bezocht, met
afgevaardigden van alle deelnemers van het Duurzaamheidspact en organisaties uit de regio die
duurzaamheid een warm hart toedragen. Diederik Samsom, supervisor van het pact en onderhandelaar
van de klimaattafel, prikkelde en inspireerde de aanwezigen vanuit zijn visie op een duurzaam gebouwde
omgeving. De resultaten van het afgelopen jaar zijn gepresenteerd, de winnaars van de challenge zijn
gekozen en het voorzitterschap is door Luc Severijnen overgedragen aan wethouder Jan van der Meer.
Het was inspirerend en leerzaam. Lees er meer over op onze website.

De bedankavond: Een reis over de wereld
Onze vrijwilligers zorgen in buurten voor de verbinding tussen bewoners, huurders en ’thuis. Zij brengen
‘samen ’thuis’ in de praktijk en dat is voor ons van onschatbare waarde. Daarom organiseren we elk jaar
een bedankavond. Dan zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar waren ruim 200 van onze
vrijwilligers bij de bedankavond aanwezig. Het thema was ‘’thuis in de wereld’. De aanwezigen zijn in
teams verdeeld en speelden de quiz “Wat weet jij van de wereld?”. Er is heerlijk gegeten, gedanst en
gezongen. Wij vonden het een topavond en dat hoorden we ook terug in de reacties van de vrijwilligers.
Samen ’thuis.
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