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één straat of wijk, maar van alle  
huurders van ’thuis samen”
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De buurt of straat leuker en gezelliger maken, welke ideeën heeft u 
daarover? Wat is er nodig? Welke dingen gaan goed? Wat mist u nog 
in de buurt? Wij zijn benieuwd naar úw ervaring en úw gevoel. Om dit 
te horen, komen wij graag bij u op de koffie. 

Dit doen we in samenwerking met de 
gemeente en onze welzijnspartners 
(Swove, GGZE, Cordaad Welzijn). 
Misschien heeft u ook al de uitnodiging 
in het BEEKBLAD gezien? 
’thuis heeft al eerder fijne en 
bruikbare ervaringen opgedaan met 
de op-de-koffie-gesprekken in 
Zonderwijk. Hier zijn leuke ideeën uit 
voortgekomen met acties waar 
mensen uit de buurt zich volop voor 
hebben ingezet. 

Wilt u meepraten en meedenken? 
Meld u aan via activiteiten@
cordaadwelzijn.nl of een telefoontje 
naar (040) 253 34 43. Woont u niet in 
Cobbeek, maar wel in Veldhoven én 
komt u ook graag in gesprek met ons? 
Neem dan contact op met ’thuis via 
(040) 24 99 999.

Als u zorgt voor een lekker kopje 
koffie, dan zorgen wij voor een 
goed gesprek mét wat lekkers!
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Op de koffie in Cobbeek

De buurtbeheerder aan het woordIn de buurt

Vrijwilligers bedankavond 
uitgesteld naar 23 juni 2022
Wij waarderen de inzet van alle vrijwilligers enorm en daarom organiseren wij elk 
jaar een ‘bedankavond’. Door de huidige maatregelen rondom corona hebben 
we de bedankavond, die was gepland op 20 januari, nog een keer uitgesteld. 
Alle vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Wij verwachten in de zomer 
de kans groter dat we voor alle vrijwilligers de bedankavond weer veilig kunnen 
organiseren. 

Tinus van Campen, James Geelhoed en David Hearn   
Buurtbeheerders Veldhoven

Overweegt u om een camera op te 
hangen en u moet daarvoor in de 
gevel of in het kozijn boren, dan heeft 
u daar toestemming voor nodig van 
’thuis. Vraag dan een ZAV aan via 
onze website: www.mijn-thuis.nl/
zelf-klussen-zav

Door zorgvuldig om te gaan met het 
ophangen van een camera en 
rekening te houden met anderen, 
zorgt u ervoor dat u en uw buren 
prettig en veilig kunnen wonen.   

Ja, u mag een camera ophangen aan 
uw woning maar daar zijn wel regels 
aan verbonden. De belangrijkste regel 
is dat u rekening houdt met de privacy 
van anderen. Zo mag de tuin van de 
buren niet in beeld zijn. En ook niet de 
openbare weg en stoep of parkeer-
plaatsen. De camera moet zo afgesteld 
zijn dat u alleen uw eigen bezittingen 
filmt. Alle informatie daarover vindt u 
op de volgende website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/onderwerpen/foto-en-film/
cameras-bij-huis-en-bij-de-buren

Tijdens onze rondes door de wijken zien we steeds vaker camera’s 
aan woningen. Ook krijgen we regelmatig vragen over de bijbehorende 
regels voor het ophangen van een camera. We begrijpen dat het voor 
sommige bewoners fijner en veiliger voelt met een camera in de buurt. 
In dit stukje leest u meer over wat mag en waar u op moet letten.

Een camera ophangen in of 
rondom de woning, mag dat? 

…wij voortaan op dinsdag 
en donderdag van 8.30 - 
12.00 uur aanwezig zijn in 
het MFA-midden? U kunt 
zonder afspraak binnenlopen.

Wist u dat...

http://www.mijn-thuis.nl/zelf-klussen-zav
http://www.mijn-thuis.nl/zelf-klussen-zav
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren


Waar rook is, is vuur. Hang rookmelders op! 
Vanaf 1 juli 2022 verplicht 
Bij brand zijn niet alleen vuur en vlammen gevaarlijk, maar ook de giftige 
rook. Het koolmonoxide in de rook werkt als een slaapgas. Om brand tijdig 
te ontdekken, is een rookmelder een uitkomst. Als er rook ontstaat, gaat 
een rookmelder piepen. Dit is vooral ’s nachts heel belangrijk, want van 
koolmonoxide merk je niets in je slaap. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in 
Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in huis. 
’thuis heeft Elektrotechnisch Bureau TH. van de Vorst B.V. opdracht 
gegeven om rookmelders te gaan bijplaatsen. U krijgt van te voren een 
brief als het bijplaatsen van een rookmelder in uw woning nodig is.

Wat kunt u doen om brand en 
ernstige brandschade te 
voorkomen?
•  Laat uw pannen niet op het vuur 

staan terwijl u aan het bellen bent, 
tv kijkt, of op uw computer bezig bent.

•  Frituur niet op het fornuis. Frituren 
op open vuur brengt grote risico’s 
met zich mee. Beter is het om een 
elektrische frituurpan te gebruiken 
of een airfryer.

•  Koppel geen verlengsnoeren aan 
elkaar. Leg geen verlengsnoeren op 
of vlakbij een kookplaat of gasfornuis. 
Vervang sterk verouderde apparatuur 
en laat snoeren niet onnodig in het 
stopcontact zitten.

•  Maak regelmatig het ventilatiesys-
teem en de afzuigkap schoon.

•  Ben voorzichtig met licht ontvlam-
bare schoonmaakmiddelen als 

wasbenzine en spiritus. Zet 
spuitbussen nooit in de zon of bij 
een waakvlam.

•  Laat de televisie of andere 
elektrische apparatuur niet in de 
stand-by stand staan.

•  Zet kaarsen niet dichtbij gordijnen 
of in de boekenkast.

•  Kinderen spelen graag met vuur. 
Leg uw kind de gevaren uit en laat 
geen lucifers of aanstekers in huis 
rondslingeren.

•  Voorkom dat vandalen brand kunnen 
stichten. Zet geen brandbare materia-
len in portieken, galerijen, openbare 
ruimtes of in de buurt van het gebouw.

Ziet u verdachte of brandgevaar-
lijke situaties? 
Meld dit dan bij uw buurtbeheerder of 
bel ons op (040) 24 99 999.

Wat gaan we doen in 2022? Brand... laat u niet verrassen

Kent u misschien iemand die graag 
beter wil leren lezen, schrijven of 
rekenen? Of handiger wil worden met 
de computer en internet? Neem ze dan 
eens mee of verwijs ze door het Taalpunt 
in uw gemeente. Hier geven vrijwilligers 
gratis advies over een passend aanbod 
zoals een taalmaatje of een cursus. 

Digitaalhuis Veldhoven: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/
speciaal-voor/DigiTaalhuis.html
Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 
uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Hulp nodig bij de taal, rekenen 
of de computer? Dat kan!

In minder dan vijf minuten kan een klein beginnend brandje 
uitgroeien tot een grote uitslaande brand. Vaak vluchten we in 
paniek weg en redden we wat er te redden valt. De gevolgen van 
brand kunnen ingrijpend zijn: van ernstig letsel tot het verliezen 
van bezittingen en tastbare herinneringen. In de praktijk blijkt dat 
de meeste branden ontstaan door menselijke fouten. 

Veel mensen hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. 
Dagelijkse taken kunnen dan best lastig zijn, zoals digitaal betalen, 
brieven of e-mails schrijven, kinderen voorlezen of formulieren van 
de overheid invullen. Deze mensen missen steeds vaker informatie 
die belangrijk voor hen is, omdat steeds meer zaken digitaal 
aangeboden en geregeld worden.

 Wilt u ook uw verhaal met ons delen? Of kent u iemand die het 
verdient om eens in de schijnwerpers te staan? Laat het ons 
weten door een e-mail te sturen naar communicatie@mijn-thuis.nl

“We behartigen niet de belangen 
van één straat of wijk, maar van 
alle huurders van ’thuis samen”
Samen ’thuis is ons motto en daar handelen we bij ’thuis naar.
Vandaar dat we huurders ook laten meedenken over wat onze 
woningen tot een fijn thuis maakt. Naast de bewonerscommissies 
hebben we daarvoor een Huurdersraad, die de belangen van alle 
huurders van ’thuis behartigt. Wat dat in de praktijk betekent? 
En waarvoor je bij de Huurdersraad ’thuis terecht kan? Dat kan 
niemand beter vertellen dan de voorzitter zelf: Franz Cremers.

Franz woont zo’n beetje tegenover het kantoor van ’thuis in een appartement op 
de negende etage. Het is een bezig baasje. Hij werkt fulltime voor een fietsen-
groothandel. Daarnaast verkoopt hij in zijn vrije tijd speciale trainingsfietsen. 
Tussendoor gaat hij graag met zijn vriendin naar de camping in Zeeland. 
Ondertussen is Franz opa van twee kleinkinderen en al zes jaar lid van de Huurders-
raad ’thuis. Als we Franz vragen naar het waarom zegt hij: “We bespreken zaken 
die voor alle huurders van ’thuis belangrijk zijn. Dat gaf voor mij de doorslag.” 

“We zijn er niet voor persoonlijke vragen over bouw- en onderhoudswerkzaamheden in 
de buurt, het werk van het schoonmaakbedrijf of burenoverlast. Daarvoor moet je bij 
de bewonerscommissie of de beheerder van ’thuis zijn. De Huurdersraad kijkt naar 
het grotere geheel. We behartigen niet de belangen van één straat of wijk, maar van 
alle huurders van ’thuis samen. We denken met ’thuis mee op beleidsniveau. Als het 
om de indeling van nieuwe woningen gaat bijvoorbeeld. Of over het aantal woningen 
dat gebouwd moet worden. Of als ’thuis denkt aan het aanpassen van de huurprijzen. 
Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies en stellen we kritische vragen.”

De Huurdersraad is er dan misschien niet voor individuele problemen, volgens 
Franz is het toch goed om huurproblemen die maar niet opgelost worden even te 
melden bij de raad. Vooral als meer huurders van ’thuis ermee te maken hebben. 
“Als we merken dat op steeds meer plekken dezelfde problemen optreden, 
trekken we bij ’thuis aan de bel. Of we zoeken mee naar een oplossing. 

Leden gezocht
Franz vertelt dat de vijfkoppige Huurdersraad nog op zoek is naar nieuwe leden. 
“We willen alle huurders van ’thuis vertegenwoordigen. Het zou ideaal zijn als we 
een bestuurslid hadden in elke gemeente waar ’thuis verhuurt. In Veldhoven, Waalre 
en Oirschot kunnen we in dat opzicht nog wel iemand gebruiken. Je hoeft er niet voor 
gestudeerd te hebben”, benadrukt Franz. “Met gezond verstand kom je een heel 
eind. Het is wel belangrijk dat je kunt denken vanuit de huurders én vanuit ’thuis. 
Lagere huurprijzen zijn bijvoorbeeld fijn, maar de verhuur moet voor ’thuis ook genoeg 
opbrengen om te kunnen blijven investeren in nieuwe woningen. Samen met ’thuis 
willen wij als Huurdersraad vooral zorgen voor een gezonde woningbouwcorporatie.”

Lees een uitgebreide versie van dit verhaal op onze website www.mijn-thuis.nl/
huurders-aan-het-woord

Oproep van de Huurdersraad 
aan de huurders van ’thuis

De Huurdersraad ’thuis is op zoek naar 
goede ideeën om samen met u een 
bestemming te vinden voor € 250.000,-. 
Dit budget stelt ’thuis beschikbaar 
voor goede ideeën op het gebied van 
duurzaamheid. Het gaat om ideeën 
waar zoveel als mogelijk huurders aan 
mee kunnen doen. Een voorbeeld is 
het uitdelen van een regenton aan 
huurders die dit graag willen. Heeft u 
goede ideeën hoe we dit bedrag het 
beste kunnen besteden? Laat het ons 
weten. Uit de ideeën die u aandraagt 
maken wij een keuze.

Waar moet uw duurzame idee 
aan voldoen?
•  Het moet passen in de filosofie van 

The Natural step. Dit betekent dat 
het idee en de materialen die nodig 
zijn, duurzaam moeten zijn. Ook mag 
het andere mensen niet schaden;

•  Het mag geen activiteit zijn die 
’thuis al zelf oppakt, zoals het 
leggen van zonnepanelen. Deze 
brengt ’thuis al aan. 

•  Er moet draagvlak zijn bij de 
betrokken bewoners waar we het 
idee gaan uitvoeren. Is het idee 
specifiek voor een complex? Dan 

moeten alle bewoners instemmen 
met het uitvoeren van het idee;

•  De kosten die in de toekomst aan het 
idee gespendeerd moeten worden, 
moeten door ’thuis betaald kunnen 
worden. 

Stuur uw duurzaamheidsplan op naar 
info@huurdersraad-mijn-thuis.nl, of als 
u het liever per post verstuurt naar:
Huurdersraad ’thuis
Pauluskerkplein 72
5622PN  Eindhoven 

Vergeet niet uw naam, adres, telefoon-
nummer en/of e-mailadres erbij te zetten. 
Dan kunnen we uitnodigen om samen 
de ingestuurde plannen te bespreken. 
Wij waarderen uw betrokkenheid erg en 
kijken uit naar uw inbreng.

Franz Cremers
Huurdersraad ’thuis

Als ik terugkijk naar 2021 zie ik vooral een jaar waarin onzekerheid 
de boventoon voerde. Maar gelukkig zijn wij als mensen wel goed in 
staat om positief naar de toekomst te kijken. 

Hoop noemen we dat en het mooie 
van hoop is dat het ons motiveert en 
aanzet tot actie. Samen met u, 
gemeenten, collega-corporaties, 
maatschappelijke partners en 
leveranciers blijven we ons ook in 2022 
inzetten voor een toekomstbestendige 
samenleving waarin iedereen mee kan 
doen. Voor voldoende, betaalbare, 
duurzame woningen in buurten waar u 
prettig kunt wonen.

Kijk samen met mij en Franz Cremers, 
voorzitter van de Huurdersraad ’thuis, 
vooruit naar onze plannen in het 
filmpje ‘Samen ’thuis in 2022’. U vindt 
dit filmpje op onze website. Of lees 
meer over onze uitdagingen en hoe we 
deze aangaan in 2022 in de bijlage 
van deze nieuwsbrief.

Samen maken we het verschil. 
Samen ’thuis!

Luc Severijnen, directeur-bestuurder

Franz Cremers  /  Huurder bij ’thuis en voorzitter Huurdersraad

Energiebox
Woont u in de gemeente Eindhoven, Veldhoven, Waalre of Son en Breugel? 
Wilt u uw energierekening betaalbaar houden en meteen iets goeds doen 
voor het milieu? Maak dan een afspraak met een energiecoach van 
Energiebox. U ontvangt een doos met energiebesparende producten en 
tips voor energiebesparing. De hulp van een energiecoach is helemaal 
gratis. Kijk voor meer informatie op www.mijn-thuis.nl/energiebox.

Zet de verwarming lager
Besparen op gasverbruik begint bij het 
lager zetten van de verwarming. U 
merkt er weinig van, maar hiermee kunt 
u al tientallen euro’s per jaar besparen. 
Zet  overdag de verwarming wat 
lager en doe dat ook een uur voordat 
u naar bed gaat of als u overdag niet 
thuis bent. Want een huis verwarmen 
tijdens het slapen of als u er niet bent 
betekent onnodig gasverbruik. 

Verwarm alleen waar nodig
Zet de verwarming alleen aan in 
ruimtes waar u bent en sluit deuren 
van ruimtes waar u niet bent. Ruimtes 
onnodig verwarmen zorgt voor 
hogere kosten. Daarnaast zorgt het 
sluiten van deuren voor minder tocht. 
Dit is gunstig wanneer u wilt besparen 
op gasverbruik, want dan hoeft de 
verwarming niet zo hard te werken.

Zorg voor voldoende verse lucht
Verse lucht kan beter en sneller 
verwarmd worden dan ‘oude’ 
vochtige lucht. Het klinkt misschien 
gek, maar zet elke dag uw ramen 
even open om het huis te ventileren 
en zet daarna de verwarming pas 
weer aan. De lucht wordt sneller 
warm, waardoor u minder hoeft te 
stoken. Daarmee bespaart u dus gas.

Douche korter en ga minder 
vaak in bad
Een paar minuten korter douchen 
heeft een positief effect op uw 
gasverbruik. Wanneer u wilt 
besparen op de gasrekening, is het 
daarnaast verstandig om minder 
vaak een bad te nemen. Met een bad 
gebruikt u namelijk drie keer zoveel 
water dan met een douche.

Gebruik een waterbesparende 
douchekop
Daarmee verbruikt u tot wel 60% 
minder water. Is het douchen dan 
ook minder comfortabel? Nee, zeker 
niet. Het verschil tussen een waterbe-
sparende douchekop en een normale 
douchekop merkt u bijna niet. Groot 
voordeel: u bespaart er veel warm 
water - en dus gas - mee.

Laat de kraan niet langer lopen 
dan nodig is
Of het nu gaat om het poetsen van uw 
tanden of het doen van de afwas. Het  
onnodig laten lopen van (warm) water 
is zonde. Laat de waterkraan daarom 
niet langer of harder lopen dan nodig is 
en maak een sopje voor de afwas. 
Zo bespaart u niet alleen op uw gas-
verbruik, maar ook op uw waterverbruik.

Tips om te besparen op het 
verbruik van gas

18°c

De gasprijzen stijgen. Daar kunt u helaas niets aan doen. Maar u 
kunt wel wat doen aan het verbruik van gas. Hieronder ziet u wat 
tips hoe u dat kunt doen. 

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Woonstichtingthuis
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