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Vanaf juli 2019 krijgt elke nieuwe huurder bij het ontvangen van
de sleutel van ons twee pakken koffie mee. Een voor je linker- en

samenwerkingsovereenkomst

een voor je rechterburen. Het idee? We willen huurders op een
ludieke manier aanmoedigen om met elkaar kennis te maken.
Dan is samen een kopje koffie drinken een goed begin.

Op dinsdag 2 juli hebben Stichting Huurdersraad De Goede
Woning en Chr. Woningstichting De Goede Woning in

Meer verdraagzaamheid

Rijssen de plezierige en nuttige samenwerking opnieuw

Regien Bolder, manager wonen, over de actie: ‘Contact leggen

bevestigd door het tekenen van een nieuwe bijgestelde

vinden sommige huurders best lastig. Angst voor het onbekende houdt mensen soms

samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan

tegen. Alleen vanachter de gordijnen gluren naar je nieuwe buren is jammer. Want

afspraken over de wijze waarop we samenwerken en bij

hoe sneller je je buren kent, hoe makkelijker je op elkaar afstapt. Het is toch fijn als je

welke onderwerpen de Huurdersraad wordt betrokken en

een ladder kan lenen of de buren je cavia verzorgen als je op vakantie bent? Ook als

om advies wordt gevraagd.

je je ergens aan ergert, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, bespreek je dat gemakkelijker
als je elkaar kent. De deur platlopen, hoeft niet. Maar een beetje noaberschap in de

Wij vinden een goede en sterke samenwerking met de

straat, omzien naar elkaar, dat zou mooi zijn.’

Huurdersraad belangrijk. De huurders en hun wensen en
ideeën zijn de basis voor ons werk; daar doen wij het voor.

Beter een goede buur

Door de Huurdersraad mee te nemen in onze ideeën en

‘Een leuke manier om met mijn buren kennis te maken’, noemt Geert Jan Altink de

plannen, maar ook door advies te vragen kunnen wij ons

koffie-actie. Hij was een van de eersten twee pakken koffie ontving. Geert Jan en

werk beter doen. Samen met de stichting Huurdersraad

Carmen Altink trokken begin juli in hun woning aan de Braakmansdijk. De eerste dag

werken wij aan prettig en betaalbaar wonen in Rijssen-

maakten ze direct kennis met de buurvrouw. ‘Heel attent, ze bracht ons een pak ijsjes,

Holten. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een

terwijl we aan het verhuizen waren in de hitte. Dat gaf een welkom gevoel’, blikt Geert

goede basis om hier de komende jaren mee verder te gaan.

Jan Altink terug. Met het pak koffie in de hand brachten ze later ook een bezoek aan
de andere buren. ‘We vinden contact met de buren belangrijk. Tuurlijk heb je ook je
vrienden dichtbij wonen, maar het is soms makkelijker om een deurtje verder te lopen
voor hulp. Dat geldt natuurlijk ook andersom. De buren zijn altijd welkom bij ons.’
Betrokken en persoonlijk
‘Persoonlijk contact met onze huurders vinden wij belangrijk. Daarom hebben we
een wijkbeheerder die bewoners bijstaat. En kunnen huurders altijd met vragen bij
ons binnenlopen aan de Jan ter Horststraat in Rijssen’, vertelt directeur Erna Mobach.
‘Deze koffie-actie ontstond vanuit onze mensgerichte aanpak. Wij hebben hart voor
onze huurders en oog voor anderen. Net als bij goede noabers. Samen werken we
aan prettig en betaalbaar wonen voor de bewoners van nu en van toekomstige
generaties.’
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Door bladafval en takken kunnen de dakgoten vervuilen en verstoppen. Als
het regenwater niet goed afgevoerd kan worden ontstaan er vaak lekkages en

trots op onze prestatie!

			

daardoor ook dikwijls schade. Daarom dient u zélf de dakgoten regelmatig te
controleren en schoon te maken/houden!

De Goede Woning heeft onlangs

Hoe merkt u dat uw dakgoot vervuild is?

gemiddeld een energielabel B

Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot loopt en er

over haar gehele bezit gehaald.

als het ware overal kleine watervalletjes ontstaan dan wordt de afvoer van het
regenwater zéér waarschijnlijk ergens geblokkeerd. Een ander signaal is als er veel

Deze eis is door de regering opgelegd voor woning-

water aan de buitenkant van de regenpijp stroomt of zelfs langs de buitenmuren.

corporaties. Zij moeten hier einde 2020 aan voldoen.
Advies: wees lekkages en ongemak voor en controleer met regelmaat uw
Met de verduurzaming van 196 woningen in complex Zuid
in Rijssen is de gemiddelde index van 1,42 (C) gedaald naar
1,36 (B). In dit complex zijn 112 woningen voorzien van

dakgoten en houd ze schoon!

leenladder

dak- en/of gevelisolatie.
Daarnaast konden alle huurders kiezen voor het

Voor het schoonmaken van de dakgoten zijn er ladders beschikbaar gesteld door

aanbrengen van zonnepanelen. Op dit moment hebben

De Goede Woning. Deze zijn te vinden bij de volgende adressen:

ongeveer 112 van de 196 huurders hier gebruik van
- Berkenlaan 17			

gemaakt.

- Braakmansdijk 53			
Door onze woningen te verduurzamen zorgen wij voor

- Constantijn Huygenstraat 16 			

een prettig woonklimaat en betaalbaar wonen voor onze

- Hogepad 42 		

huurder in Rijssen.

- Jan Steenstraat 2
- Johannes Vermeerstraat 41
- Prins Mauritsstraat 9
- Trompstraat 9
- Tureluur 2

50 jaar huurder bij De Goede Woning

vakantie 2019

			

lie van den Berg

Op woensdag 8 mei brachten Erna Mobach en Jan Both een bezoekje aan
De zomervakantie staat weer voor de deur. De Goede

fam. Haase en fam. van den Berg. Zij zijn al ruim 50 jaar huurder van De Goede

Woning is gedurende de vakantietijd gewoon geopend.

Woning. Ze ontvingen behalve een mooie bos bloemen en een slagroomtaart een
tegoedbon voor één maand gratis huur.

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Maak het ze
niet te gemakkelijk! Kijk voor tips en meer informatie
op de site: politiekeurmerk veilig wonen

				

We wensen u een fijne
vakantieperiode toe!
familie Haase				

familie van den Berg

