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Volg ons ook via Facebook

Groei = grijs + groen # zo 
gaan we het doen! 

Rob Weijers  /  Gebiedsregisseur Eindhoven

Om dat te laten gebeuren is groei 
nodig. Dus zoeken we naar plaatsen 
waar ruimte is en checken we ons 
huishoudboekje. Maar dan zijn we 
er nog niet. We overleggen met 
de gemeente, met andere partijen 
en met u. En ondanks dat we echt 
niet over een nacht ijs gaan, krijgen 
we soms toch nog het spreek-
woordelijke deksel op onze neus. 
Onze plannen zijn niet in beton 
gegoten, dus beginnen we in dat 
geval weer opnieuw, gaan verder 

met ons onderzoek, onderwerpen 
ons aan langdurige procedures, 
en proberen we uiteindelijk groen 
licht te krijgen. 

Woningen kunnen niet zomaar uit 
de grond worden gestampt, maar 
we willen wel snel voldoende woon-
ruimte hebben om ook anderen in 
ons Eindhoven te laten wonen. We 
gaan voor die grotere groene stad. 

Groei is niet alleen grijs! 

Ons toch nog ‘dorpse’ Eindhoven barst 
uit haar voegen. Het grijze beton zucht 
en kraakt. Meer mensen op dezelfde 
grond. Want we weten dat veel kinderen 
en kleinkinderen ook in het mooie 
‘Lampegat’ willen blijven wonen. En 
precies om die reden maken we 
toekomstplannen én afspraken met de 
gemeente Eindhoven. We willen en 
moeten samen aan de woningvraag 
voldoen in onze groene stad.

Ik ben in korte tijd zó rijk geworden”
Het verhaal van Harrie Jacobs

“

We laten een heftig jaar achter ons en kijken graag samen 
vooruit. Een nieuw jaar, een nieuwe start. Maar helaas houdt 
corona ons nog steeds in de greep en zijn de economische 
gevolgen nog niet te overzien. We zien ook dat het 
onze huurders raakt. Daar blijven we oog voor 
houden, zolang als het nodig is. 

We gaan zorgen voor: 
voldoende betaalbare woningen
We zien de druk op de sociale woningmarkt toenemen. Daarom zijn we 
flink aan het bouwen en blijven we samen met gemeenten actief op 
zoek naar nieuwe bouwkansen. Ook gaan we experimenteren om meer 
woningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden. 

een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen 
 ’thuis neemt al jaren het voortouw als het om duurzaamheid gaat. Deze 
voorbeeldrol blijven we graag vervullen door continue te verbeteren. En 
door te investeren in energiebesparende maatregelen, met als einddoel 
in 2050 C02-neutrale woningen en een gezonde leefomgeving. 

 een fijne leefomgeving 
 Samen met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties 
blijven we ons inzetten voor een schone, hele en veilige buurt, waarin 
het voor iedereen prettig wonen is. 

Genoeg uitdagingen voor 2021. We kijken ernaar uit om daar samen 
met onze partners mee aan de slag te gaan. Samen ’thuis. 
  
Wilt u weten wat we nog meer gaan doen in 2021? Bekijk dan het filmpje en 
jaarplan op onze website, mijn-thuis.nl

Wat gaan we doen in 2021 

De weg die Harrie aflegde was geen gemakkelijke. Maar als 
je in zijn seniorenappartement binnenstapt is daarvan niets 
meer te merken. Het is er met recht gezellig. “Ik wil niet dat 
dit een zielig verhaal wordt”, zegt Harrie stellig. “Ik ben in 
korte tijd zo rijk geworden.” Dan gaat hij zitten en vertelt. 

Alles kwijt
“Door financiële tegenvallers kwam ik in de schuldsanering terecht. Ook 
kreeg ik longkanker.” Later kwam Harrie bij de daklozenopvang van Neos 

terecht. “Wat hielp om mezelf staande te houden was bezig blijven.” 
Ondertussen bleven Harries broers en zussen zich samen hard maken 
voor een fijn dak boven zijn hoofd. Met succes. 

Droom
“Toen ik gemaild werd door ’thuis dat er een appartement voor me was, 
durfde ik het niet te geloven. Die ochtend werd ik nog wakker in de opvang 
en nu had ik ineens weer een thuis. Na tien jaar. Het leek wel een droom.”

Benieuwd naar het volledige verhaal van Harrie? 
Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur


