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Aan tafel met….. de wijkbeheerders

Contact gegevens

waar je thuis bent.....

Graag stellen wij onze 
wijkbeheerders aan u voor. Zij zijn 
de oren en ogen in onze wijken. 
Voor veel mensen zijn zij het 
eerste aanspreekpunt. De meesten 
van hen doen dit werk al meer dan 
10 jaar. Wij vroegen hen wat dit 
werk zo leuk maakt.  

Zonder aarzelen geven ze bijna 
allemaal hetzelfde antwoord: “Het 
contact met mensen én dat geen dag 
hetzelfde is. Dat zorgt ervoor dat we 
dit werk met veel plezier doen. Wij 
plannen ons werk vooruit. Maar iedere 
dag komen er weer dingen op ons 
pad waar we niet op rekenen. Veel 
mensen vinden dat erg vervelend. Wij 
vinden dat net een uitdaging. Wij zijn 
het eerste aanspreekpunt in de wijk. 
Bewoners kunnen bij ons terecht met al 
hun vragen. Veel vragen en problemen 
lossen wij zelf op. Zo bemiddelen we 
ook bij kleine strubbelingen tussen 
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bewoners. Komen wij er met de 
bewoners niet uit? Dan schakelen we 
door naar onze collega’s. Zo zijn wij de 
schakel tussen de mensen in de wijk en 
kantoor.”

Wat zijn jullie werkzaamheden 
als wijkbeheerder?
“Onze werkzaamheden zijn heel 
afwisselend. We komen veel bij de 
grotere woongebouwen over de vloer. 
We hangen naamplaatjes op van de 
nieuwe bewoners. We controleren 
bijvoorbeeld de verlichting, de 
deurdrangers en de publicators in 
de algemene ruimtes. Zijn er zaken 
kapot? Dan repareren we deze. Kunnen 
we het niet zelf? Dan schakelen we 
daar hulp bij in. Er zijn veel water- en 
elektrameters in de complexen. Wij 
nemen de meterstanden op. Dat kan 
steeds vaker digitaal of op afstand, 
maar nog lang niet overal. Onze 
werkzaamheden zijn afhankelijk van 

HEEMwonen wenst 
u fijne feestdagen 
en de beste wensen 
voor 2020

Onze openingstijden 
tijdens de feestdagen:

Ma 23 december: open
Di 24 december: open tot 12.30 uur
Wo 25 t/m vr 27 december: gesloten
Ma 30 december: open
Di 31 december: open 
tot 12.30 uur
Wo 1 januari: gesloten
Do 2 januari: open
Vr 3 januari: open

Kalender

Bij deze uitgave van 
Aan tafel ontvangt 
u de kalender van 
HEEMwonen

het seizoen. In de winter verdelen 
we het strooizout en eventueel 
sneeuwscheppen of veegmachines. De 
bewoners doen zelf het meeste werk. 
In het voorjaar zijn we vaak in gesprek 
met mensen over het onderhoud van 
de tuinen en de achterpaden. Helaas 
wordt er door bewoners nog veel afval 
gedumpt. Dat gebeurt niet alleen in 
de woongebouwen, maar ook in de 
buurten met eengezinswoningen. Vaak 
kunnen we achterhalen wie dit afval 
dumpt. We geven bewoners altijd de 
kans om het op te ruimen. Gebeurt 
dat niet? Dan geven we het door aan 
handhaving. Dat is niet het meest leuke 
werk om te doen. Maar gelukkig zijn de 
bewoners die het graag netjes houden 
wél blij met ons. Ze vertellen dat ze 
onze inzet erg waarderen. Daar doen 
we het voor. Het schoon houden van 
een buurt is namelijk een gezamenlijke 
taak van de bewoners. Het voorkomt 
overlast door ongedierte. Op meerdere 
plaatsen in de wijken is er namelijk wel 
eens overlast van muizen of ratten. Die 
komen op het afval af. Er zijn bewoners 
die buiten katten, poezen of vogels 
voeren. Daar gaan we het gesprek 
mee aan. Hoe goed mensen het ook 
bedoelen, het is niet verstandig.” 

Samen met bewoners iets 
bereiken, dat geeft voldoening. 
Projecten waar we samen met 
bewoners hun wensen kunnen 
realiseren geven veel voldoening. Jo 
en Paul hebben op meerdere plekken in 
Kerkrade de hallen van woongebouwen 
een metamorfose gegeven. Samen met 
de bewoners kozen zij prachtige foto’s 
voor de hal bij de gezamenlijke ingang. 
Dat is voor deze bewoners fijn 
thuis komen.  

Op de foto ziet u van links naar rechts:
Jo, Ad, Carmie en Paul. De wijkbeheerders Carlo 
en Theo ontbreken op de foto. 



Een onvergetelijke 
Vrijwilligers Bedank Dag

Kerstrecept van Jo, onze wijkbeheerder
Gehaktballetjes in romige tomatensaus 

Op zaterdag 12 oktober vierden we de eerste HEEMwonen Vrijwilligers Bedank Dag. Deze dag organiseerden we 
in samenwerking met het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen. Op deze feestelijke dag bedankten we maar 
liefst 135 vrijwilligers die zich inzetten voor leefbaar wonen.  

Kerstmis is een tijd van samen zijn. Samen zijn met familie, vrienden 
of buren. Omdat we met die dagen vaak samen eten willen wij u een 
recept aanbieden dat lekker is én gezellig om te eten, Het is ook een 
recept waarbij u al tijdens de voorbereidingen gezellig samen aan 
de slag kunt. Onze wijkbeheerder Jo maakt altijd samen met zijn 
kleinzoon deze gehaktballetjes in tomatensaus. Met dit recept kunnen 
dus zelfs de jongsten in de familie helpen. Want zeg nou zelf; welk kind 
vindt het niet leuk om die al die kleine gehaktballetjes te rollen?  

Een feestelijke dag op een 
bijzondere locatie
In de stralende zon werden de 
vrijwilligers verwelkomd bij Slot 
Schaesberg door directie en 
medewerkers van HEEMwonen. Het 
was geen toeval dat de feestelijke dag 
op deze prachtige locatie plaatsvond. 
Met hulp van vrijwilligers wordt dit 

vervallen Slot in Landgraaf weer 
gerepareerd naar hoe het vroeger 
was. Dat bevestigt dat het werk van 
vrijwilligers belangrijk en onmisbaar is.  

De 135 vrijwilligers gingen samen met 
rondleiders terug in de tijd. Samen 
ontdekten ze de geschiedenis van het 
Slot uit de 16de eeuw. De ruïnes van 

het kasteel en de hoeve worden de 
komende jaren herbouwd. Daarvoor 
worden oude ambachten gebruikt. 
Enthousiast vertelden de rondleiders 
over de werkzaamheden, de vergeten 
kruiden en groenten in de historische 
kasteeltuin en de plannen voor de 
toekomst.

Gezellig afsluiten met een 
heerlijk buffet
Na de rondleiding was het tijd voor 
een heerlijk diner. Met veel plezier 
veranderden directie en medewerkers 
een dag van beroep. Zij stonden 
klaar om de vrijwilligers te verzorgen 
met drankjes en diner. Tot slot 
werd er gesmuld van een feestelijk 
toetjesbuffet. Wij kijken terug op een 
zeer geslaagde en gezellige dag!

Benodigdheden gehakt: 
1 kg half-om-half gehakt
Gehaktkruiden
1 ei
Paneermeel
2 bouillonblokjes

Benodigdheden saus:
1,5 fijngesnipperde ui
2 fijngesneden teentjes knoflook
3 of 4 eetlepels bloem
1 groot blikje tomatenpuree
1 bouillonblokje
Italiaanse kruiden
1,5 theelepel suiker
1 scheutje sojasaus
1 flinke scheut tomatenketchup
0,5 glaasje zilveruitjes (inclusief vocht)
0,5 glaasje fijngesneden augurkblokjes 
(zoet/zuur en inclusief vocht)
150 ml slagroom
Peper en zout

Bereiding gehaktballetjes:
Meng het gehakt, het ei, de gehakt-
kruiden en wat paneermeel. Rol hier 
circa 125 kleine gehaktballetjes van 
zo groot als een stuiterbal. Kook de 
bouillon. Kook hierin de gehaktbal-
letjes gaar. Bewaar 1 liter bouillon 
voor de saus. Wel eerst zeven. 

Bereiding saus:
Doe wat olie in de pan en smoor 
hierin de ui en de knoflook. 
Voeg de tomatenpuree toe  
en daarna de bloem. Voeg 
onder voortdurend roeren de  
1 liter bouillon erbij. Voeg  
1 bouillonblokje, de Italiaanse 
kruiden, wat suiker, de ketchup 
en de sojasaus toe. Roer 
dit goed door. Voeg dan de 
zilveruitjes en de augurkjes  
met wat vocht toe en ten  
slotte de slagroom. 

Voeg daarna de balletjes 
toe aan de saus. Lekker met 
stokbrood, rijst of pasta. 

Prettig wonen en 
leven in de buurt
De vrijwilligers van 
HEEMwonen zetten zich in 
voor leefbare woongebouwen 
en buurten. Bijvoorbeeld 
als bestuurslid van 
een huiskamerproject, 
klankbordgroep of als 
huurdersvertegenwoordiger. 
Andere vrijwilligers zorgen 
dat hun woongebouw netjes 
is en blijft. Bijvoorbeeld door 
het groen te onderhouden. 
Zo werken zij er aan mee dat 
mensen prettig kunnen wonen 
en leven in onze woningen 
en buurten. Wij vonden het 
tijd om deze vrijwilligers te 
bedanken!

Het Centraal 
Huurdersoverleg 
HEEMwonen wenst 
alle huurders van 
HEEMwonen fijne 
feestdagen en de 
beste wensen voor 
2020.

Wilt u op de hoogte blijven over 
wat wij als CHOH doen? Neem een 
kijkje op onze website. U vindt er 
nieuws en de contactgegevens van 
de vier huurdersverenigingen, de 
tijden van hun spreekuren en nog 
meer handige informatie.

Website: www.choh.nl
Mail: info@choh.nl
Telefoon: 06 - 514 96726 “Smakelijk eten”



Op zoek naar een 
luisterend oor, een goed 
gesprek of juist rust? 
Dan bent u welkom bij 
HAVEN | Just be Homes

Veiligheidstips van de Wijkagenten 

In deze tijd van het jaar is het vroeg donker. De feestdagen komen er 
aan. Voor veel mensen een gezellige tijd van samen zijn en genieten in 
een fijne sfeer. Maar niet iedereen zit even lekker in zijn vel. Sommige 
mensen ervaren die veiligheid in hun omgeving niet (of niet altijd). 
Dat kan meerdere redenen hebben. Is het leven je gewoon even wat 
te zwaar, dan biedt Stichting HAVEN | Just be Homes een luisterend 
oor of gewoonweg rust in een huiselijke sfeer. HEEMwonen bood de 
stichting een plek aan. Jean Freer is de oprichtster van deze veilige 
haven en vertelt ons er meer over.

Samen met bewoners streeft HEEMwonen er naar dat onze wijken schoon heel én veilig zijn. Soms hebben wij 
daar extra hulp bij nodig. Wij schakelen dan de wijkagenten in. Zijn er zaken die u niet vertrouwt? Ben niet bang 
en meld het bij de politie. Ga naar www.politie.nl. Ga naar Mijn Buurt en toets uw postcode in. Al snel vindt u de 
contactgegevens van uw wijkagent. Ook hebben ze een facebookpagina. Volg de wijkagenten en zie wat zij zoal 
meemaken. Wij spraken Brian Arets en Roger Bemelmans. Zij hebben een aantal goede veiligheidstips voor u.

Een plek waar je jezelf 
kunt zijn 
“We hebben Stichting HAVEN opgericht 
vanuit de overtuiging dat ieder mens 
een plek mag hebben waar hij of 
zij even helemaal niets moet. Waar 
gewoon ‘zijn’ het enige is dat telt. Wij 
vangen mensen op en helpen ze weer 
op weg. HAVEN is de plek waar je 
alleen maar hoeft te zijn wie je bent. 
Te zijn wie je altijd al was. Zonder 
taken, verwachtingen, oordelen en 
je dagelijkse omgeving. Je mag bij 
ons langskomen wanneer je wilt of 
wanneer jij dat nodig hebt. Wij bieden 
een luisterend oor, een kopje koffie of 
een zakdoek. Wij hebben een huiselijke 
woonkamer maar ook stiltekamers. 
Iedereen die behoefte heeft om een 
keer langs te komen is welkom.”  

Laat onbekenden niet zo 
maar binnen
Roger: “In deze tijd zien we weer 
veel mensen slachtoffer worden van 
babbeltrucs. Eén van de dieven belt 
aan en praat zich bij mensen naar 
binnen. Ze doen zich voor als mensen 
van energiebedrijven, verzekeringen, 

de thuiszorg of de bloedafnamedienst. 
Ze zijn heel brutaal. De dief laat u naar 
binnen lopen en sluit vervolgens uw 
voordeur niet goed. Hij of zij houdt u 
aan de praat in uw woonkamer. Een 
tweede dief sluipt binnen en rooft uw 
slaapkamers leeg. Blijkbaar bewaren 
veel mensen hun waardevolle spullen 

in de slaapkamers. Laat dus geen 
waardevolle spullen rondslingeren. 
Bewaar ze in een safe of geldkistje en 
maak dit ergens aan vast. Zo kunnen 
dieven het niet makkelijk en snel 
meenemen. Heb nooit te veel contant 
geld in huis.” Brian vult nog aan: “Onze 
beste tip is nog steeds; Gebruik uw 

gezond boeren verstand! Vaak is uw 
achterdocht terecht. Heeft u geen 
afspraak gepland én vertrouwt u het 
niet? Laat mensen niet binnen!”

Hoe zorgt u zelf voor uw 
veiligheid en die van uw 
buren? Nog meer tips van 
Roger en Brian:

Maak het dieven niet te makkelijk. 
• Draai uw voordeurslot altijd één  

keer om als u weg gaat. 
• Zet uw ramen niet op de 

draaikiepstand als u weg gaat. 
• Open nooit zo maar de deur van  

de centrale ingang van uw 
woongebouw. Check altijd wie  
er voor de deur staat. 

• Zet nooit iets tussen de deur om  
deze even open te laten. Ook niet  
als u even het vuilnis buiten zet.

• Wacht bij het verlaten van de 
parkeerplaats/garage altijd totdat  
 de poort achter u gesloten is. 

Wees alert wanneer u gaat pinnen: 
• Pin bij geldautomaten die binnen zijn 

bij bijvoorbeeld de bank of in een 
supermarkt. 

• Ga niet alleen pinnen. Ga samen met 
uw buurman als u toch al samen dat 
ommetje maakt. 

• Pin samen met uw zoon of dochter 
als zij op bezoek zijn. 

• Stel een dag-limiet in op uw pinpas. 
Bij diefstal kan dan niet te veel geld 
in één keer gepind worden. 

Stichting HAVEN is er mede 
door doorzettingsvermogen  
en vrijwilligers
Jean woont in Kerkrade. Ze is 
regelmatig uit Kerkrade weg geweest. 
Ze woonde zelfs in Amerika. Toch 
was er altijd een reden waardoor 
ze terug kwam naar Kerkrade. Jean 
is een medium. In 2015 kreeg zij de 
boodschap dat er in de toekomst 
steeds meer mensen met verward 
gedrag of depressies zouden zijn. Ook 
zouden er te weinig plekken zijn waar 
deze mensen geheel zonder oordeel en 
zonder druk en verplichtingen terecht 
kunnen. Daar ging Jean mee aan de 
slag: “Het is mijn roeping om een plek 
te maken waar deze mensen tot rust 
kunnen komen. Samen met vrijwilligers 
zijn we 3 jaar aan de slag geweest met 

de voorbereidingen. HEEMwonen bood 
ons een huis aan en we gingen van 
start. Nu ben ik er trots op dat we dit 
van de grond hebben gekregen. Onze 
25 vrijwilligers zijn onze drijvende 
krachten. Zij zijn goud waard.”

Kerst vier je niet alleen
Ook op eerste Kerstdag is iedereen 
welkom bij HAVEN | Just be Home 
Kerkrade. Bent u alleen met Kerst? 
Kom dan tussen 12 en 16 uur gezellig 
langs voor een fijne, warme en energie-
volle kerstmiddag (geen kosten en wel 

een lekker champignonpasteitje!)
Wilt u meer over HAVEN weten? Heeft 
u interesse om de stichting te leren 
kennen? Kijk op onze website voor de 
actuele openingstijden en kom langs.
 

Adres en 
contactgegevens;
Kampstraat 69
6466 BR Kerkrade
www.justbehomes.org
kerkrade@justbehomes.org
Telefoon 06 23 85 42 12

Jean Freer, oprichtster van Stichting Haven

Brian Arets en Roger Bemelmans
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Woordzoeker

waar je thuis bent.....

In de puzzel staan de woorden uit de lijst. Zoek deze woorden op in de 
puzzel en streep ze door. De overgebleven letters vormen een zin. Wilt 
u kans maken op een cadeaubon? Stuur deze zin samen met uw naam 
en adres naar redactie@heemwonen.nl of naar ons postbusnummer. 
De winnaar van de vorige Woordzoeker (Aan Tafel #23) is mevrouw 
De Vries uit Landgraaf. Hartelijk gefeliciteerd! 

Grote veranderingen in 
Rolduckerveld in Kerkrade 

Huurders waarderen 
HEEMwonen met 7,8 
voor huurderstevredenheid
Net als 297 andere woningcorporaties in Nederland doen wij mee met de 
Aedes Benchmark. Dat is een onderzoek waarbij woningcorporaties met 
elkaar worden vergeleken. Aedes is de vereniging voor woningcorporaties 
die dat elk jaar onderzoekt. Met de resultaten kunnen woningcorporaties 
aan de slag om dingen die niet goed gaan te verbeteren. 

HEEMwonen gaat samen met woningcorporatie Wonen Zuid en de 
gemeente Kerkrade aan de slag om het gebied Rolduckerveld in Kerkrade 
te verbeteren. De buurt kampt al jaren met problemen op het gebied 
van leefbaarheid, veiligheid, armoede en eenzaamheid. De woningen in 
het gebied zijn verouderd en niet energiezuinig. De gemeente Kerkrade 
gaat samen met HEEMwonen en Wonen Zuid aan de slag met de 
hoogbouwflats in het gebied tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der 
Mühlenlaan. Ook maken we samen plannen om de leefbaarheid, veiligheid 
en de openbare ruimte in het gebied te verbeteren. 

De Aedes Benchmark meet op 5 
onderdelen. Voor HEEMwonen is het 
huurdersoordeel het belangrijkste 
onderdeel. Dat is namelijk hoe tevreden 
u, onze huurder, bent over onze 
service. Dit jaar scoorden we gemiddeld 
een 7,8 op huurderstevredenheid. 

Cijfers huurderstevredenheid 
HEEMwonen Aedes 
Benchmark 

Wat gaat er precies gebeuren? 
HEEMwonen heeft 452 woningen in 
het gebied Rolduckerveld. HEEMwonen 
gaat de flats aan de Hertogenlaan 
slopen. Dat zijn 200 woningen. De 
sloop van deze 2 flats heeft natuurlijk 
grote invloed op de bewoners. Mensen 
moeten hun woning verlaten, waar 
ze (jarenlang) met plezier hebben 
gewoond. Dit zal niet voor iedereen 
even makkelijk zijn. 

Sociaal statuut voor bewoners 
flats Hertogenlaan 
De rechten en plichten van de 
bewoners van deze flats zijn vastgelegd 
in een sociaal statuut. Op 19 november 
ondertekenden de Huurdersvereniging 
Kerkrade (een vertegenwoordiging 
van de bewonerscommissie) en 
HEEMwonen dit statuut. HEEMwonen 
start vanaf januari 2020 met 
het onthuren van de flats aan de 
Hertogenlaan 295 t/m 493. Naar 
verwachting na de zomer van 2020 
volgt de flat aan de Hertogenlaan 
95 t/m 293. We gaan in die periode 
persoonlijk bij de bewoners op bezoek 
en geven uitleg over hun rechten en 

plichten. Wij vinden het belangrijk dat 
deze bewoners een fijn, nieuw thuis 
vinden. Onze wijkconsulenten gaan 
hen hierin intensief begeleiden. 

Rolduckerveld, Samen 
naar de toekomst
Op de plek waar nu de flats staan 
komen in de toekomst ongeveer 85 
nieuwe duurzame, energiezuinige en 
betaalbare appartementen. Daarnaast 
gaat HEEMwonen onderzoeken 
wat met de andere woningen in het 
gebied gaat gebeuren. Dat betreft 
de woningen aan de Ailbertuslaan, 
Directeur Evertsstraat en Monseigneur 
van Gilsstraat. Hierbij betrekken wij de 
bewoners actief.  
 
Wilt u nu en in de toekomst 
weten wat er gebeurt in 
Rolduckerveld?
Meer informatie vindt u op de 
website van HEEMwonen. Het project 
“Rolduckerveld, Samen naar de 
toekomst” heeft een Facebookpagina. 
Op Facebook staat een filmpje over de 
toekomstplannen van Rolduckerveld.

Huurders vertelden ons wat 
goed gaat en wat beter kan
Het afgelopen jaar hebben we hard 
gewerkt om dit mooie resultaat te 
bereiken. Vorig jaar behaalden we een 
7,4 voor huurderstevredenheid. Dat 
vonden wij niet genoeg. We werken 
daarom dagelijks aan het verbeteren 
van onze service. Vorig jaar hebben 
we luisterpanels georganiseerd. Zo’n 
30 huurders hebben ons verteld wat 
er goed gaat met onze service en wat 
beter kan. Dat was heel leerzaam en 
waardevol. 

We blijven leren en verbeteren
We blijven onze service verbeteren. 
Heeft u tips voor ons? Of wilt u ons een 
compliment geven? Dat kan telefonisch 
via 045-645 44 44 of per e-mail naar 
info@heemwonen.nl. 
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Welkomstgesprekken 
nieuwe huurders

Als nieuwe huurders een paar weken 
in de woning wonen, belt één van 
onze medewerkers hen op of gaat op 
bezoek. Dat noemen we welkomst-
gesprekken. De welkomstgesprekken 
zijn er om nieuwe huurders welkom te 
heten. Samen kijken we dan of alles 
is gelukt met verhuizen, of er nog 
vragen zijn en of het duidelijk is hoe 
de systemen in de woning werken. 
Bijvoorbeeld de mechanische venti-
latie. Tot nu toe krijgen we positieve 
reacties op deze gesprekken. 

Klantvriendelijkere 
website en bewonersblad

We hebben onze website klantvriende-
lijker gemaakt. U kunt nu bijvoorbeeld 
sneller zaken regelen op de website 
via de chatfunctie. Ook vraagt u er 
makkelijk een serviceabonnement 
aan en kunt u snel reparaties melden. 
Ons bewonersblad Aan tafel is beter 
leesbaar geworden, bijvoorbeeld door 
geen witte teksten meer op een felge-
kleurde achtergrond te zetten. 

Telefonisch contact 
verbeterd

Als u ons belde kreeg u eerst een 
keuzemenu te horen. Als u ons nu 
belt krijgt u direct een medewerker 
van HEEMwonen aan de lijn. Wel zo 
vriendelijk! 

Meer overzicht 
over reparaties

Onze onderhoudspartners voeren 
reparaties uit aan de woningen. 
We werken nu nog nauwer samen 
met de onderhoudspartners. 
Nieuw is dat we de bewoner na de 
reparatie opbellen om te vragen 
of de reparatie goed opgelost is. 
Als er nog vragen zijn, kunnen 
wij deze sneller voor u oplossen. 
Ook hebben we onze systemen 
verbeterd, zodat we beter kunnen 
bewaken wat de situatie van uw 
reparatie is. Zo kunnen we u sneller 
en beter van dienst zijn. 

Dit hebben wij gedaan 
met de ideeën van huurders


