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BURENRUZIE? 
BUURTBEMIDDELING HELPT! 

‘HEEL NORMAAL DAT EEN MENS IETS  
DOET VOOR EEN ANDER’

NIEUWE DAKKAPELLEN VOOR WONINGEN  
RONDOM LINDEPLEIN
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Venster is het 
bewonersblad van 
WonenBreburg dat 
twee keer per jaar 
in een oplage van 
10.000 exemplaren 
gratis onder alle 
huurders in Breda 
wordt verspreid.
Niets uit deze uit-
gave mag worden 
vermenigvuldigd 
en/of openbaar 
gemaakt worden 
zonder vooraf-
gaande schriftelijke 
toestemming van 
de redactie.

BUURT-
BEMIDDELING
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 We wensen u 
een mooie zomer!

Hans

Leo

DE START VAN DE ZOMER IS - ZOALS ELK JAAR - 
OOK DE TIJD VAN DE HUURVERHOGING. DAT IS 
GEEN POPULAIR ONDERWERP, ECHTER DIT JAAR  
IS ER HEEL GOED NIEUWS. 14.000 HUURDERS  
KRIJGEN PER 1 JULI 2017 GÉÉN HUURVERHOGING. 
EEN GEDEELTE VAN U KREEG ZELFS EEN BRIEF VAN 
ONS OVER EEN HUURVERLAGING. 
En we gaan in volle vaart verder. We blijven sociale huurwoningen bouwen.  
Voor u. Dit jaar starten de bouwprojecten aan de Nieuwe Inslag en Vogelenzanglaan 
en volgend jaar in de Driesprong en Prinsenbeek. In totaal zijn dit maar liefst  
120 nieuwe huurwoningen!

Als laatste willen we van deze gelegenheid gebruik maken om Aline Zwierstra te  
bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. U hebt haar vast  
gekend of ontmoet in de wijk. We vinden het uiteraard jammer dat ze weg is bij  
WonenBreburg. Aan de andere kant snappen we  
ook dat zij de uitdaging bij de Gemeente Eindhoven 
is aangegaan. De opvolger van Aline stellen we  
graag aan u voor in de volgende Venster.

Het bestuur van WonenBreburg
Hans Pars en Leo Schuld
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Burenruzie? 
  Buurtbemiddeling helpt als buren er samen niet uitkomen
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Tijdens dit gesprek beoordeelt Anoek of een conflict 
bemiddelbaar is. “Als er sprake is van psychosociale 
problemen of verslaving bij één van de partijen, dan 
schakelen we partners als GGZ in. Als dat niet het ge-
val is, kijk ik wie van de 45 vrijwilligers geschikt is om 
te bemiddelen. Zij gaan altijd in duo’s op pad en zijn 
getraind om geen oordeel te vellen. Ze zijn onpartijdig, 
geduldig en goede luisteraars. Niet zo vreemd dus, dat 
een aantal vrijwilligers een achtergrond als mediator 
hebben.”

Zo ook Tom Goddijn, hij is trainer/coach van beroep en 
volgde anderhalf jaar geleden de opleiding tot media-
tor. Dat was het moment dat hij van Buurtbemiddeling 
hoorde. Het geleerde in praktijk brengen, in combina-
tie met de wil om van betekenis te zijn, maakte dat hij 
zich opgaf als vrijwillige bemiddelaar. 

Verrassingseffect
Na het intakegesprek stelt Anoek de bemiddelaars op 
de hoogte en gaan zij op pad. Tom vertelt: “De tweede 
partij – de overlastveroorzaker, volgens de melder - is in 
de meeste gevallen niet op de hoogte van onze komst. 
We kondigen ons bezoek ook niet aan. Nadat we 

Buurtbemiddeling wordt in Breda gefaciliteerd door 
Social Work Breda. De drie woningcorporaties, politie 
en gemeente hebben de handen ineengeslagen om 
met een bemiddelingstraject burenruzies in Breda op 
te lossen. “We volgen de landelijke werkwijze”, vertelt 
Anoek Beekhuizen, coördinator project Buurtbemid-
deling Breda. “En zijn er voor alle Bredanaars. Mensen 
kunnen zichzelf aanmelden, maar meestal worden 
conflicten bij mij aangemeld door de huismeester, 
woonconsulent of wijkagent.”

Al tien jaar zetten vrijwilligers in Breda zich in om de 
communicatie tussen buren te herstellen. Elk jaar zijn 
er zo’n 200 aanmeldingen. Driekwart daarvan wordt 
opgepakt door Buurtbemiddeling, daarvan wordt zo’n 
75 procent succesvol afgesloten. 

Geluidsoverlast op nummer 1
Anoek neemt telefonisch contact op met de melder 
om de situatie te bespreken. “In de meeste gevallen 
gaat het om geluidsoverlast, in de breedste zin van 
het woord”, schetst ze. “Van muziek en geluid van de 
kinderen tot blaffende honden. Zeker in appartemen-
tencomplexen horen buren veel van elkaar.” 

Wanneer u overlast ervaart van uw buren, kunt u dit het beste eerst zelf bij uw buren 
aankaarten. Helaas is dat niet in iedere situatie de oplossing. Wanneer een ruzie blijft  
sluimeren kan Buurtbemiddeling Breda uitkomst bieden. De bemiddelaars gaan als  
neutrale partij met u en uw buren om tafel om te werken aan een oplossing die voor 
beide partijen acceptabel is. 

Ervaart u overlast van  
de buren, komt u er samen  
niet uit en wilt u Buurt
bemiddeling inschakelen?  
Neem dan contact op met de 
coördinator. Bel 0767370313  
of leg uw situatie voor  
via het aanmeldformulier  
op de website: 
www.buurtbemiddelingbreda.nl. 

Anoek Beekhuizen, 
coördinator 
Buurtbemiddeling 
Breda 

Tom Goddijn, 
één van de 45 vrijwilligers 



het verhaal van de melder hebben gehoord, gaan we 
direct naar de buren. Dit verrassingseffect is belangrijk 
om ze te betrekken in de bemiddeling. Meestal zijn de 
buren blij dat ze hun verhaal mogen doen.”

Als beide partijen akkoord zijn om elkaar te woord te 
staan, komt er een bemiddelingsgesprek op neutraal 
terrein. Anoek: “Al zien we ook dat buren het zelf met 
elkaar willen oplossen. De buren die overlast veroorza-
ken hebben vaak wel het besef dat er iets speelt, maar 
zijn niet de klagende partij. Doordat ze er door ons 
mee geconfronteerd worden, zijn wij het zetje in de 
rug dat beide partijen nodig hadden om contact met 
elkaar te zoeken.”

Spelregels
Bij Social Work Breda vinden veel bemiddelingsge-
sprekken plaats, maar ook een locatie in de buurt van 
de partijen die om bemiddeling hebben gevraagd, is 
mogelijk. Tom: “Samen met de andere bemiddelaar 
leg ik dan onze rol uit. We schetsen hoe het gesprek 
gevoerd gaat worden. Iedere buur krijgt ruimte om 
zijn verhaal te doen, wij luisteren en stellen vragen om 
de emoties van de buren naar elkaar te verduidelijken. 
Vervolgens laten we de buren zelf toewerken naar een 
oplossing. Doel van het gesprek is om het verleden een 
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betekenden veel voor mij. Ik vind het heel fijn dat het 
op dezelfde grond staat als onze oude woning.”

Ook bij de buren is het al gezellig druk terwijl de eerste 
potten verf naar binnen worden gebracht. Riccardo 
en Sarina komen uit Doornbos. Riccardo keert terug 
naar de wijk waar hij is opgegroeid. “Voor de kinde-
ren wilde ik graag terug”, vertelt hij. “Hun neefjes en 
nichtjes wonen in Driesprong, zo kunnen ze opgroeien 
bij hun familie.” Voor Sarina was er nog een andere 
reden: de ruimte. “Met twee kinderen werd het flatje 
echt te klein. Hier hebben we de ruimte én een tuin. 
Heel fijn dat we nu aan de slag kunnen”, zegt ze met 
de sleutel in haar hand.

De laatste fase van de Driesprong gaat nu in. 
Er is een stuk gebouw gesloopt op de hoek van de Oosterhoutseweg en Vlielandstraat.  
WonenBreburg bouwt hier over twee jaar sociale huurappartementen.

Nog twee stukken grond liggen braak en wachten op nieuwbouw. WonenBreburg  
verkoopt de grond waarschijnlijk nog dit jaar aan een ontwikkelaar: 
 Het stuk grond waar vroeger Brabantse Metaal handel Ruskus Recycling  

was gevestigd (tussen de Amelandstraat en autocentrum Ras).  
Hier komen 27 koopwoningen met tuin. 

 Op de grond tussen de Vlielandstraat, het spoor en het nieuwe  
parkblok komt een appartementengebouw. 

In de lente plantten wethouder Patrick van Lunteren, bestuursvoor
zitter van WonenBreburg Hans Pars en Lucas een boompje in de 
wijk. Hiermee is symbolisch de nieuwbouw afgerond en de aanleg van het 
openbare gebied en het park gestart.

In januari kregen 53 nieuwe huurders de sleutel 
van hun woning. Het zijn 26 Molukse huishou
dens die terugverhuizen naar hun ‘oude’ plek, 
plus 27 nieuwe huurders die konden gaan klussen 
in hun nieuwe appartement. 

Huurders Ermie en Frans waren een van de eersten 
die in hun nieuwe woning aan de slag konden. Ermie 
vertelt: “We hebben twee jaar tijdelijk in een van de 
nieuwbouwwoningen even verderop in Driesprong 
gewoond. Een mooi huis, maar niet ons thuis. Waar 
we nu staan, was de achtertuin van mijn ouderlijk 
huis”, wijst ze in haar nieuwe woonkamer. “De sloop 
van die woning was emotioneel, die stapels stenen 

"Een conf lict met buren heeft een negatieve invloed op het woonplezier", vertelt Bart  
de Laat, teamleider Wonen bij WonenBreburg. "Buurtbemiddeling zorgt dat conf licten
tussen buren in de kiem gesmoord worden. Zo leveren de vrijwilligers een mooie bijdrage
aan het prettig wonen van onze huurders."

In de basis melden we één-op-één conflicten aan bij Buurtbemiddeling. In dergelijke gevallen is het voor ons lastig om vast te 
stellen wie er gelijk heeft. Bemiddeling tussen de partijen door een onafhankelijke vrijwilliger werkt vaak beter dan wanneer 
‘iemand van de woningbouw’ aan de deur komt. Als er meerdere bewoners in een complex last hebben van een huurder,  
dan komt WonenBreburg in beeld. Als we inschatten dat hulpverlening nodig is voor één van de partijen, kaarten de woon-
consulent en huismeester dit aan bij hun contacten. 

Ook al meldt WonenBreburg bepaalde conflicten aan, wij horen inhoudelijk niet wat er is besproken. Het gaat erom dat de 
buren er samen uitkomen en de onafhankelijkheid van de vrijwilligers van Buurtbemiddeling is daarbij van groot belang.  
Het is wel gebruikelijk dat er teruggekoppeld wordt of de bemiddeling succesvol is afgesloten of niet. Als partijen hier bezwaar 
tegen hebben, kunnen ze dat aangeven.”

plek te geven en samen naar de toekomst te kijken. Als 
buren moet je iets met elkaar, dus de bereidheid om 
het op te lossen is vaak groot.”

Ander levensritme
Tom geeft toe dat je als vrijwilliger een reflex moet 
onderdrukken om voor anderen te denken. “Het is hun 
proces en hun oplossing. Zij moeten ermee kunnen 
leven. Letterlijk.” Het bemiddelingstraject is er om 
de communicatie tussen buren te herstellen. Zodat 
zij minder op elkaar gaan letten en elkaar vinden bij 
overlast. “De problemen ontstaan als buren een ander 
levensritme hebben. Als de één altijd thuis is en de 
ander een druk sociaal leven heeft met kinderen en 
huisdieren ontstaat er snel frictie. Elkaar vrijheid gun-
nen, maar ook rekening houden met elkaar: dat vraagt 
iets bijzonders van mensen.”

“De gesprekken zijn elke keer weer boeiend”, vindt 
Tom. “Ik maak telkens kennis met een wereld die  
niet vanzelfsprekend de mijne is. Ik parkeer mijn eigen 
mening en laat buren zelf tot een oplossing komen. 
Dat proces is heel interessant. Ze moeten begrip 
durven krijgen voor elkaar. De buren bouwen de brug 
tussen elkaars werelden. Wij geven ze alleen inzicht in 
elkaars leven.” 
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Mutatieopzichter Dennis van Dongen
Wanneer u een (nieuwe) woning van WonenBreburg gaat huren of een van onze woningen  
verlaat, ontmoet u een van onze acht mutatieopzichters in Breda of Tilburg. Zij zorgen samen met 
de woonadviseurs voor een soepel verloop van uw verhuizing en leiden alles in goede banen. 

Dennis

Sleuteloverdracht
Voordat Dennis de woning inspecteert, leest hij 
op kantoor het dossier door. “Wat is de reden van 
verhuizing, zijn er bijzonderheden waar ik op moet 
letten of zijn er werkzaamheden die nog uitgevoerd 
moeten worden?” Als hij de woning in alle hoeken 
heeft bekeken en goedgekeurd, krijgen de huurders 
groen licht om de sleutels in de woonwinkel aan de 
Schorsmolenstraat in te leveren. Kort daarna staat 
de sleuteloverdracht aan de nieuwe huurders op de 
planning. Ook dan loopt Dennis weer samen met de 
huurders een rondje door de woning om te kijken of 
alles in orde is. “Eventuele bijzonderheden bespreek ik 
met ze en ik geef bijvoorbeeld een korte instructie over 
de technische installaties in de woning. Maar dit gaat 
bij de meeste huurders op zo’n moment het ene oor 
in en het andere weer uit, daarom liggen de instructie-
boekjes in de keukenla”, wijst hij.

Persoonlijk aanspreekpunt
Na de overhandiging van de sleutelbos blijft Dennis  
nog één maand contactpersoon voor de nieuwe 
huurders. In het geval van nieuwbouwwoningen is dit 
zelfs dertien weken. En als er in de eerste dagen na 
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EVEN 
VOORSTELLEN…

Dennis van Dongen is al 10 jaar mutatieopzichter bij 
ons en staat deze ochtend in een lege woning. Het 
galmt er een beetje. Dennis: Voordat de huurders die 
hier woonden de sleutels bij mij inleveren, bekijk ik hoe 
ze de woning achterlaten. We verhuren schone, veilige 
en goed onderhouden woningen, dus we verwachten 
dat een woning ook netjes wordt opgeleverd door de 
vertrekkende huurders. De technische staat van de 
woning controleer ik tijdens een inspectiebezoek.  

Dan kijk ik ook of er veranderingen zijn gedaan.  
Het kan zijn dat dit weggehaald moet worden als 
de kwaliteit slecht is, maar een aanpassing zoals een 
goed, nieuw keukenblok of een kwalitatief goede 
aanbouw kan ook meerwaarde hebben voor een  
woning. In zo’n geval beoordeel ik of daar een ver-
goeding van ons tegenover zou moeten staan voor  
de vertrekkende huurder. Soms is dat het geval.”

We hebben onderscheid gemaakt in drie manieren van werken: 

1. Als er sprake is van een nieuwe woning of een woning waar pas (groot) onderhoud is gedaan,  
doet de mutatieopzichter bij het vertrek van de huidige huurder niet eerst een inspectie. We gaan dan 
direct met de nieuwe huurder de woning bekijken.

2. Bij de meeste woningen doen we echter wel een inspectie zoals in dit artikel beschreven. 

3. In uitzonderlijke gevallen wordt het achterstallig onderhoud eerst aangepakt voordat de woning  
geschikt is voor bezichtiging en verhuurd wordt.

het tekenen van het huurcontract iets niet goed blijkt 
te werken of er is een kleine reparatie nodig, ook dan 
mogen huurders dit melden bij de mutatieopzichter. 
“Ze kennen mijn naam en gezicht. Zelf vind ik dat 
persoonlijke contact met de bewoners het leukste aan 
mijn werk. Het is een cliché, maar wel waar: iedereen is 
anders. De huurders maken mijn werk iedere dag weer 
anders, onze woningen ken ik na al die jaren inmiddels 
wel”, lacht hij. 

“Een persoonlijk aanspreekpunt in de  
eerste weken na de verhuizing wordt door  
veel huurders op prijs gesteld”
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81 woningen aan en rondom het Lindeplein worden deze maanden flink  
aangepakt. WonenBreburg investeert 35.000 euro per woning.  
De huizen worden beter geïsoleerd en waar nodig voorzien van een nieuwe 
keuken, badkamer en toilet. 

“De woningen hebben even op de slooplijst gestaan”, 
vertelt woonconsulent Roger de Leeuwe. “Door de 
technische staat van de woningen nu grondig aan te 
pakken, houden we deze woningen goed en betaal-
baar voor onze huurders. De huurprijzen liggen tussen 
de 500 en 578 euro per maand. Door het groot onder-
houd blijft het hier fijn wonen.” Dat is ook wat de 
bewoners aangeven.

Dakkapellen
De nieuwe dakkapellen op de 81 woningen springen 
het meest in het oog. Ze zijn van kunststof en voorzien 
van HR++ glas, een flinke verbetering in combinatie 
met de verbeterde dakisolatie en nieuwe dakpannen. 
Roger: “Deze energetische maatregelen voeren we 
door zonder huurverhoging. De ramen op de begane 
grond worden voor een kleine huurverhoging ook 
voorzien van dubbel glas. In overleg met de bewoners 
wordt bovendien bepaald of een nieuwe keuken, bad-
kamer en/of toilet noodzakelijk is.”

Persoonlijke kalender
Inmiddels zijn de eerste woningen naar tevredenheid 
van de huurders opgeleverd. Vijftien werkdagen is  
Huybregts Relou in de woning om de werkzaamhe-
den uit te voeren. Roger: “Dat is langer dan normaal, 
omdat we vanwege de flora- en faunawet niet in een 
‘treintje’ kunnen werken, maar als het ware moeten 
‘springen’ door de buurt. Dat kost meer tijd. Voor de 

“Vanzelfsprekend proberen we tijdens de werkzaam
heden de overlast zoveel mogelijk te beperken.  
Hier ondersteunen wij de bewoners graag bij en we 
leveren dan ook graag maatwerk.

duidelijkheid hebben de  
bewoners een persoonlijke 
 kalender gekregen waarop staat wie er op welke dag 
aanwezig is en wat er dan gedaan wordt.”

Maatwerk

Voor één bewoner is er daarom een passende maatre-
gel getroffen. Vanwege ziekte is deze huurder gebon-
den aan bed, daarom kan hij tijdens de werkzaamhe-
den terecht in een andere woning even verderop.”

Vragen en informatie via app
Via de app ‘Over mijn huis’ houdt de woonconsulent 
de huurders op de hoogte over de ontwikkelingen in 
de wijk. “Ik kan hiermee berichtjes en nieuwsbrieven 
sturen, maar ook korte enquêtes houden. Zo hebben 
huurders al laten weten dat ze tevreden zijn over de 
kijkdagen en huisbezoeken. Nu de eerste woningen 
zijn opgeleverd vragen we daar ook naar.  
En gelukkig zijn de huurders tevreden! De bewoners 
geven aan deze manier van informeren prettig te vin-
den. Ze zien wanneer ze aan de beurt zijn en waar ze 
rekening mee moeten houden. We gaan kijken of we 
de app ook voor andere projecten in kunnen zetten. 

Wilt u weten wanneer welke onderhoudswerkzaamheden  
bij u gepland zijn? Kijk op www.wonenbreburg.nl/onderhoud



Wanneer een toekomstige huurder via Klik voor  
Wonen een woning heeft toegewezen gekregen en 
deze na een bezichtiging heeft geaccepteerd, wordt 
er een intakegesprek met een woonadviseur gepland. 
Er volgt een inkomenscheck om de woning passend 
te kunnen toewijzen. Ook wordt er tijdens dit gesprek 
gevraagd naar de reden van verhuizing en de ver-
wachtingen van de huurder. “We vinden het belang-
rijk dat onze huurders op de juiste plek zitten, zowel 
financieel als sociaal”, legt Peter de reden van de 
gesprekken uit.

Eerste woning
Leon van der Meer bezoekt deze ochtend de woon-
winkel aan de Schorsmolenstraat voor een intake-
gesprek met Peter, voor een woning in de Heuvel. 
Allereerst wordt de aanslag van de Belastingdienst erbij 
gepakt, om het inkomen van de 20-jarige Bredanaar 
te toetsen. Peter: “Deze woning is dankzij de huurprijs 
geschikt voor jongeren onder de 23 jaar en hebben we 
om die reden ook aangeboden via het lotingsysteem.” 
Leon woont nu nog bij zijn vader, maar is door zijn 

Peter Ernest is woonadviseur en verantwoordelijk voor de administratie op onze afdeling Verhuur. 
“Van het bevestigen van de huuropzegging tot het opmaken van het nieuwe huurcontract.  
Daar zijn een aantal jaar geleden ook de intakegesprekken met de nieuwe huurders bijgekomen. 
Naast een inkomenscheck maken we dan ook kennis met onze huurders.”
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drukke baan met lange werktijden toe aan een eigen 
plek. “Heel fijn dat ik nu op mezelf kan gaan wonen.”

Contact met huurders
Tijdens het intakegesprek vindt Peter het belangrijk 
om het verhaal van de huurder te horen. “Het is goed 
om te weten waarom mensen willen verhuizen, of de 
woning die ze geaccepteerd hebben bij ze past en of 
het financieel haalbaar is. Daarom kan het nuttig zijn 
om met de huurder een huishoudboekje in te vullen 
om het financiële plaatje te schetsen."

Dat is bij Leon niet nodig. Samen met zijn broer heeft 
hij al een Exceldocument gemaakt van zijn toekomstige 
inkomsten en uitgaven, vertelt hij. “Zo zien we het 
natuurlijk graag”, lacht Peter. Na de intake gaat de 
woonadviseur aan de slag met het contract. Dat heeft 
Leon eind mei getekend in zijn huurwoning aan de  
Olivier van Noortstraat. Dan zijn ook de sleutels voor 
hem en kan hij er zijn eigen leven beginnen. 

De cijfers
Ruim 40 procent ervaart overlast in de buurt,  
weet het Centraal Bureau voor de Statistiek.  
Te hard rijdende auto’s, hondenpoep en parkeer
problemen zijn meestal de oorzaak. Slechts 5 procent 
zegt last te hebben van buurtbewoners. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om overlast door muziek, kinderen maar 
ook overhangend groen en rook van barbecues.

Buiten borrelen
Bent u jarig in de zomer of geeft u zomaar een  
gezellig feestje in uw tuin? Laat het uw buren  

van te voren even weten en bespreek de  
mogelijkheden om overlast te beperken.  

Houd de muziek zacht en zet deze op tijd uit.  
Nog makkelijker: nodig uw buren uit  

voor uw borrel, wel zo gezellig! 

 
Een barbecue in de tuin is leuk en lekker,  
maar kan voor overlast zorgen voor uw buren.  
Vooral houtskoolbarbecues kunnen voor flink  
wat rook zorgen. Zeker op het balkon van een  
appartementengebouw. Houd rekening met  
de windrichting en kies voor vlees dat wat  
minder walmt zoals worstjes of gemarineerde  
lapjes. Gebruik eventueel een deksel.  
En bel van te voren even aan, zodat uw buren  
de ramen en deuren kunnen sluiten.

Tuin opknappen?
Check de gratis afhalen websites 
Net als u zijn er ook andere mensen die hun tuin opknappen. 
Daar kunt u gebruik van maken. Kijk op Marktplaats of  
Gratis af te halen-websites naar tuinschermen, tegels,  
schommels of trampolines die iemand kwijt wil.  
Vaak is iemand al lang blij dat u ze komt  
ophalen en het niet hoeft  
weg te brengen naar  
de milieustraat.
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Handig! 
Wist u dat u uw huurcontract op elke werkdag van de maand kunt opzeggen? Het hoeft niet precies op de eerste van een maand. Zo lang het maar minimaal een maand van te voren is, is elke werkdag mogelijk.

Van wie zou u wel eens een werkdag willen zien?  
Laat het ons weten via contact@wonenburg.nl. 

Houd rekening met elkaar: waarschuw de buren
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Het nieuwbouwproject in de Lage Kant in Breda is klaar. WonenBreburg 
verhuurt sinds januari 16 sociale huurappartementen die levensloopgeschikt 
zijn. Perfect voor ouderen die gelijkvloers willen wonen in de nabijheid van 
zorgvoor zieningen. Mevrouw Mutsaers kreeg als een van de eersten  
de sleutels van haar appartement. 

WonenBreburg  
is in maart gestart  
met APK-keuringen.  
Eens in de zeven jaar wordt onder andere de elektra en het gas  
in uw woning op veiligheid gecontroleerd. Als er in een woning 
geen reparaties plaatsvinden en bewoners verhuizen niet,  
kan het zijn dat gedurende lange tijd de check op veiligheid mist. 
Met het invoeren van de APK-keuring, gebeurt het consequent.  
We leveren zo een bijdrage aan het veilig wonen van onze huurders.

Er zijn van die kleine klusjes in huis die u misschien  

het liefst even snel zelf doet. De wc-bril vervangen,  

het doucheputje schoonmaken of de sifon van de  

wastafel ontstoppen. Niet altijd even makkelijk.  

Hoe pakt u dit nou aan? De Digitale Vakman van  

WonenBreburg legt het haarfijn uit. Zo proberen we  

u extra van dienst zijn. Uiteraard staan voor de grotere 

klussen (of als u er niet uitkomt) onze vakmannen  

gewoon voor u klaar. 

www.youtube.com/wonenbreburg/reparaties

De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Breda…
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APRIL
Huurders van WonenBreburg in het centrum van Breda,  Brabantpark en Ginneken kunnen voortaan met vragen,  klachten of voor een gezellig praatje terecht in het nieuwe  huismeesterkantoor aan de Epelenberg.  
Vanuit deze plek werken sinds eind februari  
zowel huismeesters, complexbeheerders 
en woonconsulenten samen aan leefbare 
wijken en woningen.

Beroving door een babbeltruc komt 
relatief veel voor in Hoge Vucht in 
Breda-Noord. Om onze huurders 

daarop te attenderen, organiseerde 
WonenBreburg in samenwerking 

met Gemeente Breda, politie en Zorg 
voor Elkaar donderdag 20 april een 
bewustmakingsactie bij woningen 

van de Roeselarestraat.

Aan de Nieuwe Inslag komen 2 appartementen-

gebouwen in totaal 62 appartementen.  

Er zijn 1 of 2 slaap kamers. De bouw start voor  

de zomervakantie, de oplevering in kwartaal 2  

of 3 van 2018. Meer informatie vindt u op: 

www.wonenbreburg.nl/nieuweinslag

Aline Zwierstra zet na ruim 8 jaar de volgende stap in haar loopbaan en verliet 
WonenBreburg op 1 juni. Ze was sinds 2014 directeur-bestuurder; daarvoor 
was zij directeur van de vestiging Tilburg en directeur Vastgoed. Vanaf 1 juni  
is ze Directeur Realisatie Bestuurlijke Opgaven bij de gemeente Eindhoven.  
In haar laatste blog op onze website schreef ze hoe onze huurders betaalbaar 
moeten kunnen en blijven wonen. 14.000 huurders krijgen dan ook per 1 juli 
2017 géén huurverhoging, een gedeelte krijgt zelfs huurverlaging. 

JU
N
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Wonen in het kloppende 
hart van de stad
Van een huis, een thuis maken. Marianne Dufornee en Petru van Balkom is het gelukt,  
ze wonen in het hart van Breda in hun zelf gecreëerde paleisje. “Waarom zou je het je in  
een huurwoning niet naar de zin maken?", vraagt Marianne zich af.

Marianne Dufornee 

Woont u ook in een Paleisje en 
wilt u dit ook aan ons laten zien? 

Wij komen graag kijken! 
Mail naar 

contact@wonenbreburg.nl, 
of schrijf naar: WonenBreburg, 

t.a.v. redactie Venster, 
Postbus 409, 

5000 AK Tilburg.

het huis dat de handige huurder niet heeft  
aangepakt. Marianne: "Mensen vragen ons  
weleens waarom we dit allemaal doen in een huur-
woning. Ik vind dat gek: je woont er, dan wil je er toch 
ook iets moois van  maken dat past bij je smaak?” 

Naar buiten kijken
Verhuizen willen de binnenstadbewoners dan  
ook niet. Geen haar op hun hoofd dat daar aan  
denkt. Petru: "Zet ons in een hofje of doodlopend 
straatje en we zijn binnen de kortste keren verpieterd. 
Hier leeft het, er gebeurt continu van alles om ons 
heen. Heerlijk vinden we dat." Ze kijken dan ook liever 
naar buiten dan naar de televisie. Het rumoer, ook van 
de stappers op zaterdag, ze kunnen niet zonder.  
De keukentafel staat dan ook niet voor niks pal aan  
het raam aan de voorzijde van de woning. Een plek 
waar het stel uren kan zitten, om te kletsen en in-
derdaad: “om te kijken naar iedereen die hier voorbij 
komt”, lacht Marianne. 

Ze zijn de eerste bewoners van de sfeervolle hoek-
woning met uitzicht op de haven. Bijna 30 jaar 
geleden kregen ze de sleutel. "Toen zag het er nog 
niet zo uit als nu hoor", lacht Petru. "Dat hebben in 
de loop der jaren aangepakt." Hij doelt op de mooi 
afgewerkte muren met lambrisering en de houten 
vloer die de benedenverdieping siert. Maar ook op de 
opgeknapte keuken, waar een moderne ombouw het 
oude  keukenblok doet vergeten. Allemaal zelf gedaan, 
tussen de betaalde klussen voor zijn eigen klusbedrijf 
door. Marianne vertelt lachend: "Daardoor heb ik wel 
eens wat langer op een plintje moeten wachten, maar 
dat was het meer dan waard." 

Iets moois van maken
Op de bovenverdieping knapte Petru de badkamer  
helemaal op en toverde hij een inloopkast om tot 
tweede toilet. "Fijn als je een jaartje ouder wordt", 
vindt het stel. En onder de trap fabriceerde hij een 
praktische opbergruimte. Eigenlijk is er geen plek in 
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Er is één woord dat de wereld een beetje mooier maakt,  
volgens Wies Maes: “Liefde. Voor Moeder Aarde en voor je 
medemens.” De bewoner van het Thorbeckeplein is een 
bezige bij in zijn buurt. Hij beheert de afvalgarage, ruimt 
zwerfafval op en is medeinitiatiefnemer van de toekom
stige buurttuin achter de portiekwoningen in de Heuvel. 

‘Heel normaal dat een mens 
iets doet voor een ander’

Het is volgens Wies ‘heel normaal dat een mens iets doet voor de medemens’.   
Als jonge jongen werkte hij al in de bierbrouwerij, waar hij de rubbertjes op de  
beugelflessen plaatste voor een paar cent. Zijn verdiensten gingen via zijn vader  
naar armoedeprojecten in Afrika. Hij haalt er zijn schouders over op: “Logisch toch?” 

Zwerfafval rapen
Elkaar groeten, respect hebben voor elkaar. Het zijn normen en waarden die we 
soms vergeten lijken te zijn. Wies niet. “Ik groet iedereen, want als je jezelf open-
stelt krijg je vanzelf contact met elkaar. Elke dag maak ik vijf keer met mijn hond 
Glowy – een zwervertje uit Spanje, gered tijdens mijn vrijwilligerswerk in een die-
renasiel daar – een wandeling door de wijk. Onderweg raap ik naast haar poep ook 
zwerfafval op dat ik tegenkom. Zo combineer ik het nuttige met het aangename.  
Zo simpel is het.”

Zwerfie-opvanghuis
Laatst complimenteerde een buurtbewoner Wies hiermee. “Hij gaf me zijn respect, 
terwijl hij een sigaretje rookte. Vervolgens liet hij wel de peuk op straat liggen.  
Toen heb ik hem een briefje gegeven waarop staat hoe lang afval erover doet om te 
vergaan. Hij had geen flauw idee. Mensen gooien zo achteloos iets weg, ik probeer 
ze daar bewust van te maken.” Vandaar ook dat hij het eerste ‘zwerfie-opvanghuis’ 
van Breda heeft geopend. Een ludieke actie: op de prullenbakken bij het speeltuintje 
even verderop heeft hij een sticker geplakt met deze woorden. Zo hoopt Wies de 
buurt schoner te houden. 

Buurtmoestuin
Iets anders waar de gepensioneerde Bredanaar zich voor inzet: de gemeenschap-
pelijke tuin achter zijn woning. Ooit een levendig stukje groen, nu kan het wel wat 
aandacht gebruiken. “Een gribus vind ik het, en dat vinden andere buurtbewoners, 
de huismeester en woonconsulent ook. Je kan er zo veel mee doen, zonde dat het 
er zo bij ligt. Gezamenlijk met Buurtonderneming Nol&Zo willen we hier een buurt-
moestuin aan gaan leggen. Samen met buurtbewoners Lucie en Koen ga ik ze hel-
pen om de tuin nieuw leven in te blazen.” Opnieuw een voorbeeld hoe Wies goed 
voor zijn eigen omgeving zorgt, voor hem de normaalste zaak van de wereld. 

BEN ER VOOR ELKAAR



FESTIVAL
Stoepkrijten, wie is er niet groot mee geworden?  

Op 16 juli wordt er een heus Stoepkrijt Festival op de 

Grote Markt georganiseerd. Vanaf 11 uur ’s ochtends  

kunt u met uw (klein)kinderen de tegels kleuren.  
VALKENBERGCONCERTEN
Op zeven dinsdagen in juli en augustus (11,18, 25 juli en 1, 8,  15 en 22 augustus) zijn wederom de gratis concerten van het Palm Parkies Festival in het Valkenbergpark. Heerlijke zomer-avondconcerten met muziek van een (cover)band.  
palmparkies.nl/locaties/breda/  

20 21

Zaterdag 9 en zondag 10 september zijn de Open  
Monumentendag, met als thema Boeren, burgers en  
buitenlui. Meer dan vierduizend prachtige monumenten  
zijn in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.  
Ook in en om Breda kunt u op bijzondere plekken terecht. 
www.openmonumentendag.nl/bezoeken

Breda is een bruisende stad. Voor jong en oud is er altijd 
iets te doen. Zeker in de zomermaanden valt er genoeg te 
beleven. We geven u graag een paar tips…

IN DE HEUVEL
Het Nolens Food Festival biedt op zaterdag  

1 juli tussen 14.00 uur en 22.00 uur muziek en  

eten uit alle wind streken voor en door bewoners  

van de Heuvel. U vindt er ruim twintig kraampjes  

met zelfgemaakt lekkers. Op het podium treden  

lokale artiesten op. Gratis toegang.

www.facebook.com/NolensFood

www.bootjevarenbreda.nl/bredadrijft

BOERENDAG 
RIJSBERGEN

                    De Boerendag op 5 augustus brengt boer en burger dichter bij  elkaar met tal van activiteiten. Kinderen  mogen dieren knuffelen, er is een braderie,  een circustheater en een nostalgische kermis. 
www.boerendag

rijsbergen.nl

BREWDA
Topbrouwerijen uit binnen- en buitenland  

trekken op 2 september naar Breda om hun 
heerlijke bieren te schenken.  

De nodige foodtrucks zorgen dat er  
voldoende te happen is.    
www.brewda.

brouwerijfrontaal.nl  
Het Begijnhof bestaat 750 jaar.  
De bewoonsters organiseren daarom op 5 
augustus aan de noordoostkant, 
op het zogenaamde Kleine 
Hof een rommelmarkt met 
tweedehands spullen en 
theeproeverij. Gratis te 
bezoeken tussen 11 en 
17 uur. Een groot deel van 
de opbrengst is voor het 
Dierenasiel Breda. 

www.begijnhof
breda.nl/jubileum
2017

Het 28e Brakkenfestival vindt plaats van 17 tot en met  21 juli. Kinderen maken onder leiding van vrijwilligers een week lang plezier. Een dagkaart kost e 7,00 per kind. www.brakkenfestival.nl 

KINDERFEEST

BONTE  
BEGIJNHOF-
MARKT

BREDA DRIJFT 
Op 23 juli peddelen tijdens Breda Drijft talloze  
rubberboten door de singels van de stad. Dat is 
ook vanaf de kade een erg leuk gezicht. 

BELCRUM BEACH 

is sinds april weer geopend aan de Veilingkade.  

Bij mooi weer is het stadsstrand een heerlijke plek om 

met de (klein) kinderen te genieten van een drankje in 

de zon. www.belcrumbeach.nl



Aan dit nummer werkten mee: Anoek Beekhuizen, Jan Dirkx, 
Dennis van Dongen, Marianne Dufornee en Petru van Balkom, 
Peter Ernest, Tom Godijn, Roger de Leeuwe, Leon van der Meer 
en Wies Maes.

Eindredactie: Ingrid van Loon (WonenBreburg) 
Ontwerp: Veldontwerp, Roosendaal.  
Fotografie: Riesjard Schropp, Marleen Hoftijzer. 
Tekst: Maud Robberts (Swaans Communicatie). 
Druk: Drukkerij Groels.

CONTACT
www.wonenbreburg.nl

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail 

Klantenlijn 
0900-0209 (50 cent per gesprek)

Woonwinkel:
Schorsmolenstraat 48

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

TIPS VOOR  
DE REDACTIE
Mail naar contact@wonenbreburg.nl  
of schrijf naar:

WonenBreburg
t.a.v. Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg

Wilt u afmelden voor ontvangst Venster?
Mail uw naam + adres naar  
contact@wonenbreburg.nl.
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EEN SCHOOL VOORBEELD 
VAN  BETROKKENHEID 
De Vereniging Anders Wonen voor Ouderen  
De Driehoek is in de jaren ’90 opgericht om  
het groepswonen voor ouderen te promoten.  
Het resultaat is anno 2017 nog steeds zichtbaar:  
een wooncomplex aan de Cornelis Joosstraat  
in Hoge Vucht waar de leden van de vereniging  
naar volle tevredenheid wonen. 
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Eigenlijk is deze Commissie van Huurders een bijzondere 
vreemde eend in de bijt. Jan Dirkx is voorzitter van de 
verenging en vertelt trots: “De vereniging was er eerder 
dan de woningen. De architect ontwierp destijds het 
gebouw op basis van ons doel. Vandaar de ronding in 
het gebouw, de bewoners wilden elkaar op de galerij al 
kunnen zien.”

Koffie en Chinees
Elkaar zien is dus al jaren de pijler waarop de bewoners 
met elkaar samen wonen. Jan: “Zo gaan we één keer 
per maand koffiedrinken in het winkelcentrum, en elk 
jaar in september – op de oprichtingsdatum van de 
vereniging – eten we samen bij het Chinees restaurant 
aan de overkant.”

Betrokken
“Vanzelfsprekend staan we ook voor elkaar klaar. Als 
er een reparatieverzoek doorgegeven moet worden via 

de computer, komen buren bijvoorbeeld even naar mij. 
Dan help ik daarbij. Maar we doen ook een boodschapje 
voor elkaar en houden elkaar op een positieve manier in 
de gaten. Bovendien heb ik als voorzitter veel contact met 
de woonconsulent. Bijvoorbeeld over de schilderbeurt van 
onze gevel, binnenkort. Ik vind het heel fijn dat het bestuur 
van onze vereniging daar nauw bij betrokken wordt.”  

Groepsbelang voorop
Woonconsulent Cindy van Gageldonk beaamt dit:  
“Wat ik zo prachtig vind aan deze commissie van 
huurders, is dat zij zo betrokken zijn bij elkaar door het 
groepsbelang voorop te stellen. Ze komen bij elkaar over 
de vloer, zien snel als het niet goed gaat met iemand en 
steunen elkaar. Vooral in appartementencomplexen is het 
zo belangrijk om er samen voor te zorgen dat iedereen 
fijn woont. Vereniging Anders Wonen voor Ouderen is 
een van de commissies in mijn wijken die hier echt een 
schoolvoorbeeld van is.” 

Jan

De medewerkers van ons klantcontactcentrum beantwoorden 
dagelijks uiteenlopende vragen van onze huurders aan 
de telefoon, balie, per mail of online. In deze rubriek 
behandelen zij de antwoorden op de meest gestelde vragen  
of geven nuttig advies. Doe er uw voordeel mee!

Jazeker, wij hebben betaalbare en kwalitatieve woningen te koop in  
Tilburg. Onze WonenBreburg Makelaars verkopen verschillende woningen 
uit ons eigen bezit.  

Hoe gaat dat in z'n werk? 
Als we onze woningen willen verkopen, laten we dat eerst weten aan  
de huurders die er wonen. U kunt dan kiezen of u wilt kopen of wilt  
blijven huren. U hoeft niet gedwongen te verhuizen als wij uw woning  
willen verkopen. Wanneer u de woning niet zelf wilt kopen, verkopen wij 
pas wanneer u gaat verhuizen.  

Waarom verkoopt WonenBreburg woningen?
Wij verkopen woningen uit ons bezit omdat we ons richten op het  
verhuren van sociale huurwoningen, daarom verkopen we bijvoorbeeld nu 
vooral onze woningen met een huurprijs boven e 710,68.  

Bent u benieuwd naar het aanbod koopwoningen van WonenBreburg 
Makelaars?  

Ook geïnteresseerden die geen huurder van WonenBreburg zijn, kunnen 
een woning uit het aanbod van WonenBreburg Makelaars kopen. 

Ik ben op zoek naar een koopwoning. 
Heeft WonenBreburg die ook? 

www.wonenbreburg.nl/kopen 
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Stuur uw oplossing, met naam en adresgegevens vóór dinsdag  
1 augustus 2017 naar: 
WonenBreburg, Redactie Venster, Postbus 409, 5000 AK Tilburg.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer met  
een foto in Venster.

De cheque is goed voor een 3-gangen-
diner en 2 drankjes per persoon.  
The Foodbox opende in maart hun 
wijkrestaurant in het buurthuis van  
De Leystroom. Het is bijna elke dag 
geopend voor lunch en diner met  
wisselend menu. Kom en proef mee!

PUZZEL MEE VOOR EEN  
DINERCHEQUE VOOR  
4 PERSONEN IN THE FOOD-
BOX WIJKRESTAURANT 
(BRABANTPARK) 

De juiste oplossing van de puzzel in Venster 36 was:  
‘spetterend nieuw jaar’. 

Mevrouw Van Helmond uit Hoge Vucht was de blij verraste winnares. 
Uit de meer dan 100 inzendingen is haar naam getrokken. Ze kreeg 
een cadeaubon ter waarde van e 25 uitgereikt bij de Jumbo aan het 
Dr. Struyckenplein in Breda. Waar zij die voor ging gebruiken? ‘’Ik 
ben er heel blij mee. Ga er niet te gek mee doen en voor de gewone 
boodschappen gebruiken.’’


