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Webversie

"Nederland gaf me mijn leven terug". Lees het verhaal van Mohamed Abaji op onze website.

Nieuwsbrief voor belanghouders - juli 2022

Primeur voor ’thuis: zonnepanelen op 

appartementengebouwen



Het met zonnepanelen zelf opwekken van stroom is goed voor de portemonnee en voor 

het milieu. Bij ’thuis bieden we daarom onze huurders al jaren aan om te kiezen voor 

zonnepanelen op de woning. Ook leggen we bij nieuwbouw, transformatie en bij 

verhuizingen zonnepanelen op woningen mits ze daar geschikt voor zijn. Voor ’thuis is in 

Son en Breugel en in Waalre de primeur met zonnepanelen op appartementengebouwen. 

Lees meer

Een wijk (her)ontwikkelen doe je samen - 

de Gildebuurt in Eindhoven

Sommige wijken zijn hard toe aan aanpak; dat kan zijn renovatie, sloop en nieuwbouw of 

een combinatie. Zo ook de Gildebuurt met 119 woningen en 5 studentenpanden. De 

voormalige eigenaar Wooninc. had onvoldoende financiële capaciteit. Zij konden de 

woningen renoveren, maar dat zou niet de beste kwaliteit woning opleveren. ’thuis had 

een grotere investeringscapaciteit en wilde helpen. Een bijzondere samenwerking en 

participatietraject waarbij de bewoners hun voorkeur konden aangeven. 

Lees meer

Samen keuzen maken om de koers te 

bepalen 

De ontwikkelingen rondom wonen volgen elkaar snel op. Om te zorgen dat we de juiste 

dingen doen als woningcorporatie, organiseert ’thuis ieder jaar een belanghouders 

bijeenkomst voor gemeenten, collega corporaties, Huurdersraad ’thuis en Raad van 

Commissarissen (RvC). We bespreken dan gezamenlijk welke keuzen er gemaakt kunnen 

worden en wat de eventuele financiële consequenties hiervan zijn. 

Een week voorafgaand aan de belanghouders bijeenkomst was er een aparte bijeenkomst 

met sociaal maatschappelijke partners. Hier ging het specifiek over de uitdagingen die we 

zien op het gebied van leefbaarheid en wonen. Wat is de rol van ’thuis en hoe werken we 



samen? Het resultaat was een bijeenkomst waarbij we dichter bij elkaar zijn gekomen en 

meer begrip hebben voor elkaars rol. We kijken terug op goede bijeenkomsten. 

De input van onze belanghouders is van grote waarde voor ons Koersplan en de afspraken 

met de afzonderlijke gemeenten. In ons Koersplan beschrijven we de plannen voor de 

komende 10 jaar. Zo gaan we ongeveer 3.000 woningen bouwen, gaan we 

duurzaamheidsmaatregelen gratis aanbieden en gaan we versneld woningen met een 

slecht energielabel aanpakken. We willen een ieder die een bijdrage heeft geleverd 

nogmaals bedanken. Op deze manier werken we samen aan de toekomst. Samen ’thuis.  

’thuis bouwt door

De vraag naar betaalbare woningen is nog altijd groot. ’thuis staat niet stil in de 

ontwikkeling van nieuwe sociale huurwoningen. Onlangs zijn de laatste 10 sociale 

huurwoningen van in totaal 25 woningen in de vijfde, en laatste, fase van Dijkstraten in 

Best opgeleverd. Hiermee is de bijdrage van ’thuis van in totaal 190 woningen aan dit 

mooie plan voltooid. 

We startten daarnaast verschillende nieuwbouwprojecten op en er staan er nog 

verschillende op de planning:

• Start bouw van de eerste WoonST woningen 

• Innovatieve nieuwbouw aan de Ambachtslaan 

• Nog meer projecten in de nieuwe wijk Zilverackers

Lees meer

Terugblik groene wijkweek

In juni was de 2e Groene Wijk Week, een initiatief van het duurzaamheidspact. Deze keer 

in de Tempel. De week stond bol van allemaal duurzame activiteiten. We hopen dat de 

activiteiten een blijvende indruk hebben gemaakt en dat de bewoners van de wijk wat 

bewuster zijn geworden van het feit dat duurzaamheid niet alleen gaat over isoleren maar 

veel breder is dan dat en nog belangijker dat ze zelf daarin een rol hebben. 



Vrijwilligers in het zonnetje gezet 

Bij ’thuis zijn veel vrijwilligers actief. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die helpen bij het 

verwisselen van lampen en tuinonderhoud. Ook leden van bewonerscommissies en de 

Huurdersraad ’thuis besteden menig vrij uurtje aan activiteiten voor ’thuis. Onze 

vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in de buurt of in het appartementengebouw. Zij 

zorgen voor verbinding, tussen bewoners en tussen huurders en ’thuis. En dat is voor ons 

van onschatbare waarde. Wij waarderen de inzet van alle vrijwilligers enorm en zetten hen 

daarom jaarlijks in het zonnetje. 

Wij wensen u een fijne zomer!
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