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buurtbelang
Het bewonersblad van Openbaar Belang

Gerrianne Boer

Geniet van de 
vrijheid
WAAR LIGT DE MEERWAARDE
VAN OPENBAAR BELANG?

Pelmolenstraat 
onder de loep

Wij stellen prijs 
op uw privacy!

Onze openingstijden

8.30 – 12.30 uur 
binnenlopen zonder afspraak

12.30 – 16.30 uur 
alleen op afspraak 



 

“Voor mij zijn dat ook bijzondere momenten”, 

blikt Sjoerd Quint terug op zijn bezoek.  

Hij verraste de jubilaris met bloemen en  

cadeautjes. Overigens is deze bewoonster 

niet de enige die al lang bij Openbaar  

Belang huurt. “We hebben meer personen 

die al 25 jaar of langer bij ons huren, een  

enkele 50 jaar. Begin volgend jaar mogen 

we nog een huurder met 60 en zelfs  

70 woonjaren feliciteren. Wat ik leuk vind 

aan deze bezoekjes, is de hartelijkheid van 

de mensen. Ze vinden het bijzonder dat  

we aan hen denken.” Naast de gezelligheid 

is het voor Sjoerd Quint een leermoment: 

“Je hoort hun verhalen en ze laten me foto’s 

zien van vroeger; hoe hun leven, de wereld 

en hun buurt veranderd is. Daarnaast hoor 

je ook hun zorgen, hoewel ik ook merk dat 

ze blij zijn met hun woning en buurt.”

“Ik moet vaak de groeten doen”
“Ja, natuurlijk hoor ik wel eens een kritische 

noot, maar eigenlijk valt dat mee. De mensen 

zijn over het algemeen tevreden. Het zijn 

kleine dingen die ze graag anders willen. 

Mooi om te zien is dat ze bij hun ervaringen 

goed te spreken zijn over onze wooncon

sulenten en buurtbeheerders. Ik moet vaak 

de groeten doen wat aangeeft dat er verbin

ding is”, geniet Sjoerd Quint van de prettige 

relaties tussen mede werkers en huurders. 

Dat is volgens de directeur ook de kracht 

van Openbaar Belang: “Het persoonlijke 

contact. Daar kunnen wij veel in doen. Door 

in gesprek te blijven met je huurders, weet je 

wat er leeft en hoe je daar op in kunt spelen 

en de huurder beter van dienst kunt zijn.” 

“Bewoners zo goed mogelijk 
aan ons verbinden”
Zo komt hij weer terug bij het bezoek aan 

de jubilaris. “Natuurlijk hebben we het gehad 

over de flats in haar complex die we gaan 

afbreken en waar nieuwbouw voor terug 

komt. Waar kom ik straks terecht, was de 

vraag? Ik vind het onze taak dat we al onze 

huurders zo goed mogelijk moeten helpen 

bij hun wens om een zo geschikt mogelijke 

woning te vinden. Of dat nu via doorstro

ming is of door woningen aan te passen. 

Dat vraagt maatwerk, want elke huurder is 

anders. En dat weet je pas door in contact 

te blijven. Niet alleen wanneer er een hulp

vraag is, maar ook ongevraagd, zomaar. Dit 

was zo’n mooi moment.” /

“Genieten en leren van 
 jubilerende huurders”

Op 1 maart jl. was het een feestelijke bedoening in de woning van mevrouw Overgaauw aan 

de Schuurmanstraat in Zwolle. Want het gebeurt niet zo vaak dat iemand 50 (!) jaar lang huurder 

is van Openbaar Belang. Reden voor directeur Sjoerd Quint om bij haar op de koffie te gaan.
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“In contact blijven, 
ook als er niks aan 
de hand is”



De huurwoning uit de jaren ’70 aan de Fivel is vorig jaar voorzien van een nieuwe 

keuken. Gerrianne (42) is er blij mee. Allereerst, omdat ze als kok bij Sauna Swoll  

van koken houdt. “Maar ook omdat ik mijn huis graag naar eigen smaak wil in

richten. Ik heb bij de proefopstelling bij Openbaar Belang zelf gekeken en gevoeld 

welke grepen en blad ik wilde. Ik had het geld ervoor over om te kiezen voor extra 

opties, zoals een verlengd keukenblad en laden in plaats van kastjes.”

“Ik houd van klussen”
Al twintig jaar huurt Gerrianne deze woning. Na haar scheiding woont ze er  

sinds drie jaar samen met dochter Robin (17), die op Deltion Hotelmanagement 

studeert. In de loop der tijd hebben ze geïnvesteerd in de woning, bijvoorbeeld 

met het zelf plaatsen van twee dakkantelramen op de zelf geïsoleerde zolder en 

een ligbad in de badkamer. “Ik houd wel van klussen, verven en een mooi  

opvallend behang”, lacht ze. Ze is ook blij met de moderniseringen door Openbaar 

Belang, maar denkt dat het nog beter kan. “Door de bewoners meer te betrekken 

kun je aanpassingen beter op maat maken.”

Noaberschap in de straat
Niet alleen haar woning vindt ze fijn, ook is de geboren Wezepse thuis in de Fivel. 

“We hebben een leuke buurt, die veel organiseert. In de zomer de buurtbarbecue 

op het pleintje, in de winter het Soepfeest en daarnaast het Zoetfeest, met lekkere 

koekjes en taart. Veel mensen uit dit stukje straat doen mee, huurder of koper, 

alles door elkaar. We weten elkaar goed te vinden via de buurtapp.” Het noaber

schap neemt plattelandsvormen aan, vertelt Gerrianne: “Bij huwelijksjubilea wordt 

er een mooie boog in de tuin gezet, of soms ver zinnen we iets ludieks, zoals een 

zandstrandje.”

Het gevoel van vrijheid
Het mooie weer lonkt, dus dat wordt genieten in de tuin. “Gelukkig heeft het weinig 

onderhoud nodig. Maar er lekker kunnen zitten is wel fijn.” En als ze energie over 

heeft, gaat ze lekker hardlopen rond de Wijde Aa, de natuur in om te fotograferen, of 

pakt ze de motor, een Yamaha DragStar uit 1997. “We gaan vaak met een groep, ook 

hier uit de straat, op toertocht. Heerlijk is dat, het geeft me een gevoel van vrijheid.” /

“Ik hoef hier niet weg”, vertelt Gerrianne Boer.  

“We hebben een mooi huis en zitten vlakbij de stad en 

buiten gebied. Wat wil je meer?” Kortom, het is goed 

toeven aan de Fivel in de Aa-landen. En anders maakt 

de buurt er wel een feestje van.

Gerrianne Boer  
geniet van de vrijheid
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“Door goed te luisteren, kunnen aanpassingen 
nog beter op maat worden gemaakt”

De zomerperiode komt eraan. Lekker weer, ramen staan

vaker open en er wordt meer buiten geleefd. Heerlijk!

Maar het betekent ook dat we meer rekening met elkaar

moeten houden. Een avondje buiten met familie of vrienden 

bbqen is erg gezellig. Maar hou het ook voor de

buren gezellig. Als u bbq't in de tuin dan het liefst zo ver

mogelijk van de gevel zodat zo min mogelijk rook bij de

buren in huis komt. Hetzelfde geldt voor een vuurkorf.

Heeft u last van een BBQ, vuurkorf, muziek of harde 

leefgeluiden? Bel eens aan bij de buren en maak het 

bespreekbaar. Wonen in een flat, betekent dat iedereen 

meer rekening met elkaar moet houden. Maar ook dat je 

meer van elkaar moet accepteren.

Maak er met elkaar een mooie zomer van!

volop 
   zomer!volop 
   zomer!



De plannen voor de 60 woningen aan de  

Assendorperdijk worden steeds concreter.  

Nijhuis Bouw heeft architecte Hanneke  

Rinkel van Sacon gevraagd een presenta

tie aan alle bewoners te geven. Zij liet eind 

maart zien hoe de buitenzijde van de flats 

eruit kan komen te zien. Bij deze avond wa

ren ook omwonenden en geïnteresseerde 

belangengroepen (Zwolle groenstad, Vrienden 

van Assendorp) uitgenodigd en aanwezig. 

Begin mei kwam hier nog een vervolg op. Een 

werkgroep bestaande uit bewoners heeft een 

keuze hoe de definitieve uitstraling wordt: de 

kleuren van de gevelstenen, het voegwerk en 

schilderwerk is vastgesteld. 

Eind juni is er weer een grote inloopbijeen

komst voor de bewoners van de Assendor

perdijk. Dan krijgen de bewoners meer zicht 

op alle werkzaamheden die aan de binnenzijde 

van de woning uitgevoerd moeten worden. 

Het streven is om eind dit jaar te starten om 

dan 2e helft 2019 alles afgerond te hebben.

U bent uw sleutels kwijt. En u heeft geen re

servesleutels? Dan kan Openbaar Belang u 

helpen. In verband met privacybescherming 

hebben wij als verhuurder geen extra sleutel. 

Een aannemer kan uw deur wel openmaken. 

De kosten hiervoor variëren, afhankelijk of er 

wel/geen schade ontstaat bij het laten openen 

van de deur. Op werkdagen zijn de kosten € 

50, (zonder schade) en € 100, (met schade). 

Buiten kantoortijden betaalt u € 75, (zonder 

schade) en € 150, (met schade). 

Voordat de aannemer de deur open maakt, is 

het verplicht dat u uw legitimatie aan hem laat 

zien. Als de legitimatie binnen ligt, dan stelt  

de aannemer u enkele vragen waardoor hij 

weet dat u de bewoner van die woning bent. 

Om dit allemaal te voorkomen is het veel beter 

om een extra sleutel bij te laten maken en  

die bij buren, vrienden, familie en/of kennissen 

achter te laten. Mocht u dan onverhoopt  

zonder sleutels thuiskomen, dan is de deur  

zo ge opend met deze reservesleutel en komt  

u niet voor hoge kosten te staan.

Zijn uw sleutels gestolen? Dan kunt u online 

aangifte doen bij de politie. Met een proces

verbaal vervangen wij kosteloos de cilinders  

van uw woning.

Assendorperdijk, stapje voor stapje 
dichterbij de uitvoering
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Help, waar zijn mijn sleutels?



Assendorperdijk, stapje voor stapje 
dichterbij de uitvoering

Het begon in 1877 met de bouw  

van het statige herenhuis. Ons 

kantoor pand achter het smeedijzeren 

hek is dus 141 jaar oud. Toen liet de 

rijke Zwolse wijnhandelaar de heer  

W.A. van Laer, werkend bij de firma 

Doijer en Pruimers, zijn oog vallen  

op deze weidse plek. Tegenover  

de Rhijnvis Feithlaan, pal naast de 

ophaalbrug over de Nieuwe Vecht  

en met uitzicht op drie molens:  

De Fortuin, de Rode Molen en  

De Passie bloem. Vandaar ook  

de naam Huize Molenzicht, die dit 

gebouw kreeg. Alleen de laatst

genoemde oliemolen staat er nog.

Goed bewaard gebleven
De woning heeft veel stijlelementen 

uit de periode van de NeoRenais

sance en NeoLodewijk XV, een  

bijzonderheid door de tijd heen.  

Het rechthoekige huis bestaat uit  

een souterrain (kelder) met daar  

bovenop twee bouwlagen en een 

zolder onder een afgeknot schilddak. 

De vier raamvensters aan weers zijden 

worden stijlvol doorsneden door een 

grote toegangsdeur, die je via de  

stenen stoeptreden bereikt. Ook  

de eerste etage kent die verdeling, 

met boven de deur een balkonhek. 

De dienstwoning naast het herenhuis 

is al lang gesloopt, maar het woon

huis is goed bewaard. Denk eens 

aan de robuuste houten trappen 

met sierlijke reling. Verder zie je de 

stucplafonds en wandschilderingen, 

de granieten schouwen, binnenluiken, 

deuren met geëtst glas en de marmer  

vloer. En wat te denken van de houten  

gebinten, aan elkaar gekoppeld met 

houten deuvels. Geen spijker te vinden.

Plaats voor  
kwetsbare bewoners
De straat heette toen nog de Vecht

straat. Aanleiding voor de adres

wijziging was in 1923 de bouw van 

veertig rijtjeshuisje in de diepe tuin 

van Huize Molenzicht. Opdrachtgever 

was de zoon des huizes, mr. D. van 

Laer. Hij was lid van de Gemeente

raad en voorzitter van het Binnen

gasthuis. Deze weldoener wilde  

de arme en zwakke Zwollenaren  

een betere woonplek geven. Zo  

verhuisden de bewoners vanaf de 

Oude Vismarkt naar het Nieuwe 

Binnen gasthuis. Tegelijk verliet de 

familie Van Laer toen de villa, die 

deel ging uitmaken van het Nieuwe 

Binnengasthuis. In 1993 is Openbaar 

Belang dit pand gaan huren van de 

Stichting Gasthuizen. In 2008 hebben 

wij het pand inclusief een aantal wo

ningen en het park gekocht. /

Huize Molenzicht, 
monument 
met een verhaal
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Kent u een Rijksmonument in Zwolle? Openbaar Belang  

is er helemaal in thuis. Letterlijk, want ons kantoor aan  

de Binnengasthuisstraat 1, is zo’n monument. We nemen  

u graag even mee terug in de tijd.

“Een weidse plek 
met uitzicht  
op drie molens”
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Waar ligt de meerwaarde 
van Openbaar Belang?

Tijden veranderen, mensen 

en wensen veranderen. Ook 

Openbaar Belang moet  

meebewegen om een rol van  

betekenis te blijven houden voor 

huidige en toekomstige huurders. 

We nemen u op deze pagina’s 

graag mee in onze zoektocht 

naar een nieuwe koers.

De corporatie van de toekomst? 

Het schaalvoordeel van klein!!

De aanleiding voor 
een andere koers 

”Je bent er voor de huurder”
Het is duidelijk dat we vooral bestaan voor onze klanten. We moeten 

ons telkens afvragen wat nodig is om de bewoner goed te laten wonen. 

Een groot deel van onze huurders heeft niet zoveel van ons nodig en 

zij regelen zelf hun zaken zodat ze met veel plezier kunnen wonen in 

een goede woning. Maar er is ook een doelgroep waar we meer voor 

kunnen betekenen. Of het nu is vanwege een scheiding, of omdat 

je als statushouder blij bent met veilig onderdak, of dat je graag van 

een eengezins woning naar een appartement wilt verhuizen. Houd 

dus ook rekening met de betaalbaarheid van je woningen. 

In de najaarseditie van Buurtbelang, gaf Sjoerd Quint, toen net de nieuwe directeur 

bestuurder, zijn kijk op Openbaar Belang al aan: “Kijk eens naar het hoge klant

tevredenheidscijfer. We hebben dus bestaansrecht, maar graag wil ik met onze 

huurders en relaties bekijken, hoe we ons daar nog beter mee kunnen onder

scheiden en meerwaarde kunnen bieden voor de volkshuisvesting in Zwolle.”  

We merken dat de woningmarkt momenteel enorm in beweging is. Daarbij komt 

dat we nieuw beleid voor de komende jaren willen opstellen. Alle reden om  

de ondernemingsstrategie (koers voor komende jaren) te bepalen.

Hoe hebben we het aangepakt?
Om daar vorm en inhoud aan te geven, heeft Openbaar Belang dit voorjaar haar 

oor te luister gelegd bij verschillende mensen. Zo hebben we diverse huurders, 

medewerkers en relaties gesproken over hun kijk op het huren en over de rol van 

Openbaar Belang. Ook zijn we in gesprek gegaan met experts op het gebied van 

wonen en huren en hebben hen gevraagd hoe zij de woonmarkt zien en hoe Open

baar Belang daar een rol van betekenis kan spelen. Ook is er een bijeenkomst  

geweest over ‘de kracht van klein’. Immers, Openbaar Belang is een compacte  

organisatie en kan of moet soms andere keuzes maken dan grotere corporaties.



De manier 

waarop we graag 

bij het einddoel 

komen!



7

Onze medewerkers zijn bij 

zo’n vijftig bewoners over heel Zwolle 

op de koffie geweest en hebben gevraagd: 

wat vindt ‘u’ eigenlijk van ons? Een aantal 

antwoorden delen we graag.

 
“Het eerste woord dat in me opkomt:  

huurbaas, daar kun je terecht voor je woning.”

“Bij Openbaar Belang zijn er korte lijnen,  

je bent snel bij de juiste persoon.”

“Ik wil hier niet weg, heb goede buren en  

alles in de buurt.”

“Bij verhuizen kijk ik eerst naar de woning en  

de wijk, daarna zie ik wel wie de verhuurder is.”

“Hou de menselijke maat in het oog.”

De aanleiding voor 
een andere koers 

Vele ideeën en kansen, en nu?

De conclusie is dat er een veranderde vraag naar woningen en huisvesting is. Zeker ook in Zwolle. 

Openbaar Belang bedient nu op een vrij goede manier de invulling van de woonbehoefte bij de 

huurders. Dat willen we blijven doen. Maar hoe kunnen we ons nog nader onderscheiden in de 

nabije toekomst, en hoe ben je daarin van meerwaarde voor (andere) huurders?

Kies je eigen taartpunt
Directeur Sjoerd Quint omschrijft de richting van denken middels een vergelijking als volgt: “De 

totale woonbehoefte kun je zien als een tafel vol met taarten met allemaal verschillende smaken. 

Alle corporaties serveren nu allemaal een stuk van alle taarten, de één een groter stuk dan de  

ander. Misschien moeten wij ons richten op één of meer specifieke taarten of zelfs een nieuwe 

taart bakken in net een andere smaak aansluitend bij waar nu behoefte aan is.”

Najaar 2018 is er meer duidelijkheid
Openbaar Belang gaat de komende maanden aan de slag om haar koers verder te bepalen. 

Een koers waarmee we de toekomst tegemoet kunnen en die meerwaarde heeft. Komend najaar 

is de koers definitief en zijn we voorbereid om de komende jaren onze rol in de stad op te pakken. 

Klaar voor de toekomst. 

Trends in de woonmarkt

De woningmarkt verandert. Bevolkingsopbouw, economie en  
duurzaamheid hebben er invloed op. 

Nieuwe toekomst 
Zowel de bevolkingsgroei als het aantal  

huishoudens neemt toe. Vooral het aantal  

alleenstaanden groeit, zowel oud als jong.  

Dat vraagt dus meer woningen, maar moet je 

daar grote huizen voor blijven bouwen? Tege

lijk zie je een trek van het platteland naar de  

steden. Veel inwoners uit de Randstad trekken 

naar grotere en goed bereikbare plaatsen in 

het oosten (waaronder Zwolle). Voor veel 

middeninkomens is geschikte huisvesting  

lastiger te vinden. Ze verdienen te veel voor 

een sociale huurwoning, maar te weinig voor 

een koopwoning. En voor veel lage inkomens 

blijft de betaalbaarheid van een huurwoning 

een uitdaging. Tevens is duidelijk dat de huur

der van nu meer verschilt dan de huurder van 

jaren geleden. 

Het meest opvallend is de aandacht die som

mige huurders behoeven, van ons of van ande

re samenwerkingspartners in de stad. Hoe ga je 

daar mee om als corporatie?

Duurzaam bouwen voor  
veel doelgroepen
Daarnaast is er de duurzaamheidsopdracht. 

Welke locatie, architectuur, technische installa

ties en materialen lenen zich het best voor de 

woning van morgen en hoe betalen we dat? 

Duidelijk is dat Openbaar Belang streeft naar 

een CO2neutraal woningbezit in 2050.  

En dan zijn er nog ontwikkelingen op sociaal 

en cultureel gebied. Deze spelen ook mee 

in de keuze voor de meeste geschikte huis

vesting. Wonen in bijvoorbeeld woongroepen 

of hofjes wordt populairder. Kunnen we daar  

oplossingen in bieden?

Een middag brainstormen met alle collega’s 

leverde mooie gesprekken en inzichten op. 

Een kleine greep:

“We schakelen gemakkelijk, zodat maatwerk mogelijk is.” 

“We bieden dienstverlening die we zelf ook verwachten.”

“We werken allemaal met hart voor de zaak,

huurders en woningen.”

“Andere organisaties willen graag 

met ons samenwerken.”




Wat vinden medewerkers 

onze sterke punten?

Wat vinden onze
huurders van ons?

Het einddoel wordt gehaald, wel op een uitdagende manier!
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Ongeveer zeven jaar geleden heeft Openbaar 

Belang een bewonersonderzoek georganiseerd 

in de Pelmolenstraat in de wijk Diezerpoort. Een 

groot deel van de 47 bewoners is toen geïnter

viewd. Uit die gesprekken bleek dat er meerdere 

bewoners een gevoel van onveiligheid hadden. 

Dit is opgelost door de portieken dicht te maken, 

naambordjes te plaatsen om de buurt minder 

anoniem te maken. En er was een werkgroep  

actief om zwerfvuil aan te pakken.

Woonconsulent Ryanne Hooijer en buurt beheerder 

Jef Moossdorff zijn vanaf eind april 2018 weer op 

pad in de Pelmolenstraat. ‘Hoe gaat ‘t nu?’ Dat 

is de vraag die Ryanne en Jef graag beantwoord 

krijgen. Is er nu meer een gevoel van veiligheid 

door de maatregelen die een paar jaar geleden 

zijn doorgevoerd? Zijn er nog wensen voor de 

buurt om dit samen op te pakken? Het onderzoek 

is nog in volle gang, maar de eerste gesprekken 

zijn positief.

‘De gesprekken leveren veel op. Ook kleine onge

makken, zoals een klemmende buitendeur of een 

galerijdeur die te hard dicht valt, wordt dan makke

lijk gemeld’, zo vertelt Jef. ‘En hoe fijn is het dat ik dit 

soort zaken heel snel kan oplossen. Ook is de fiet

senstalling al aangepast en is een on veilig vastzit

tende cvketel snel op de juiste manier vastgezet.’ 

Petra Keppel, al bijna 25 jaar bewoonster aan  

de Pelmolenstraat, heeft ook dit keer weer mee

gewerkt aan het bewonersonderzoek. Meedraaien 

in een werkgroepje en op die manier actief zijn voor 

de flat, dat deed ze zeven jaar geleden ook al. 

‘Blij worden we van deze betrokken en actieve 

bewoners. En daar zijn er echt veel meer van in 

deze flat,’ vervolgt Ryanne. Tijdens de bewoners 

onderzoeken hoorden Jef en Ryanne bijvoorbeeld 

dat er op een galerij door de bewoners een 'meet 

en greet' georganiseerd wordt. ‘Een leuke manier 

om elkaar te leren kennen. Fijn om te weten wie 

er naast je woont. Want mocht je een keer wat 

nodig hebben, dan is de drempel een stuk lager 

dan wanneer je moet aanbellen bij iemand die 

je niet kent. Dat zijn leuke initiatieven die we erg 

waarderen’. 

Het bewonersonderzoek gaat nog door tot de 

zomervakantie. Daarna kijken Jef en Ryanne welke 

mogelijke opvallende punten er uit het bewoners

onderzoek zijn gekomen en of wij samen met be

woners aan de slag gaan om de Pelmolen straat 

nog mooier te maken. Want zoals nu halverwege 

het bewonersonderzoek blijkt, is dat de meeste 

bewoners er naar tevredenheid wonen. /

Openbaar Belang organiseert met regelmaat bewonersonderzoeken in 

een buurt. Klopt het wat wij denken te zien en te horen? Door met de  

bewoners in gesprek te gaan, hoor je uit eerste hand van de ervarings-

deskundigen hoe de mensen er wonen en wat de ervaringen zijn. 

Blij worden we 
van deze actieve en 
betrokken bewoners.

Wonen direct 
naast de stad
Eind maart zijn de sleutels van de eerste  

12 sociale huurwoningen op het voormalig 

Isalaterrein overhandigd aan de nieuwe  

bewoners. Wethouder Eefke Meijerink had 

de eer om de eerste sleutel te geven. ‘Voor

heen was hier het Weezenlandenziekenhuis 

waar lief en leed werd gedeeld. Nu staan 

er deze prachtige woningen waar hopelijk 

vooral veel mooie momenten beleefd gaan 

worden’, zo sprak Eefke Meijerink.

Bijzonder aan dit project is de ligging van de 

sociale huurwoningen: de mooie eengezins

woningen met tuin en parkeerplaats staan 

op een uniek stukje Zwolle, direct naast het 

centrum aan de nieuwe straten Thoden van 

Velzenstraat en de Grijpswaldstraat.

De eengezinswoningen zijn gerealiseerd 

door KlokGroep/Novaform. Het komende 

jaar start Openbaar Belang met de bouw 

van nog 23 eengezinswoningen op dit Isala

terrein, waardoor eind 2019 het totale aantal 

voor Openbaar Belang op 35 sociale huur

woningen komt. 

Bouwen aan de 
Van Pallandtmarke

Aan de Van Pallandtmarke in ZwolleZuid 

worden 12 sociale huurwoningen gebouwd.  

De toekomstige bewoners van de een

gezins woningen kunnen deze zomer van 

hun woning met tuin gaan genieten. 

Pelmolenstraat 
onder de l   ep
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“In principe worden alle nieuwe woningen van

Openbaar Belang ‘allelectric’”, weet Stèphan

Lubbertsen, projectleider Duurzaamheid van

Openbaar Belang. “Met uitzondering van de 

nieuwbouw op het voormalige Isala ziekenhuis

terrein komen er geen gasaansluitingen meer.  

Bij sommige renovaties of groot onderhoud  

maken we elektrisch koken mogelijk, waarbij  

we het gas in de keuken afsluiten. De keuze ligt  

bij de huurders.”

Samenwerken met gemeente
Kortom, Openbaar Belang wil een aandeel leveren 

aan een duurzame toekomst. Zo is met koepel

organisatie Aedes een Routekaart opgesteld 

waardoor zichtbaar wordt wat moet gebeuren  

om in 2050 CO2neutraal te zijn. De gemeente 

Zwolle werkt onder meer met Openbaar Belang 

aan een Warmtegids. Daarin worden per buurt 

richtingen aangegeven om CO2neutraal te worden.  

Enkele mogelijkheden zijn het inpassen van 

 geothermie (aardwarmte) en het gebruik van  

restwarmte uit fabrieken.

Eerst isoleren, daarna zonnepanelen
Er zijn veel alternatieven voor een gasloze woning, 

maar er zijn randvoorwaarden, vertelt Stèphan. 

“Denk aan geld, techniek en woonlasten.” Daar

binnen proberen wij verantwoorde keuzes te maken. 

Want als we nu alles gasloos willen maken, is dat 

niet te betalen.” Wat kan wel? De aanpak loopt via 

de Trias Energetica. Dat betekent 1) eerst goed 

isoleren, 2) dan duurzame energiebronnen toe

passen en 3) efficiënt gebruik maken van fossiele 

energie, door bijvoorbeeld een hybridewarmte

pomp (combinatie van CVketel met een warmte

pomp) te installeren. 

Lagere woonlasten en schoner milieu
Betere isolatie gebeurt vooral bij oudere woningen. 

De appartementencomplexen aan de Assendor

perdijk bijvoorbeeld krijgen een goed geïsoleerde 

schil in de vorm van nieuwe buitenmuren, kozijnen 

en dakbedekking. “Met de juiste keuzes beperken 

we de energiebehoefte van de woningen, met een 

lage of geen CO2uitstoot, lagere energiekosten 

en meer wooncomfort”, duidt Stèphan. Daarnaast 

probeert Openbaar Belang gebruik te maken van 

duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. 

‘n Betere wereld, begin nu!
In nieuwbouwprojecten, zoals aan de Van 

Pallandt marke in ZwolleZuid, gaat Openbaar 

Belang aan de slag met duurzame installaties. Bij 

warmtepompen haalt een kleine installatie buiten 

de woning energie uit de buitenlucht om dat in 

huis te gebruiken. “De techniek wordt compacter 

en beter”, weet Stèphan. “Je kunt wachten op 

betaalbare en efficiëntere oplossingen, maar als je 

echt bij wilt dragen, moet je nu actie ondernemen. 

Dat doen we, zoveel mogelijk op maat.” /

“Als je echt bij wil 
dragen, moet je nu al 
actie ondernemen”

Hoe energieneutraal 
willen én kunnen 
we zijn?

tips
Ook als bewoner kunt u bijdragen aan een duurzamere wereld. 

Denk aan slim omgaan met de verwarming of verlichting. In woningen 

waar wij werkzaamheden uitvoeren die kunnen zorgen voor een  

duurzamere wereld, zorgt Openbaar Belang voor een goede uitleg 

en hoe u zo weinig mogelijk energie hoeft te verbruiken.

Nederland en daarmee de corporaties 

staan voor een grote uitdaging. We gaan 

in 2030 van het (aard)gas af en in 2050 

moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. 

Welke keuzes moeten we maken, hoe worden  

de woningen verwarmd en hoe gaan we koken? 
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Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet van toepassing:  

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat  

betekent dit voor Openbaar Belang en vooral, wat betekent  

dit voor u als bewoner?

Wij stellen prijs op uw privacy

Wat is het doel van de AVG?
Er gelden strengere regels rondom de  

bescherming van persoonsgegevens. Hier

voor is de AVG van toepassing. Dit is een 

aanscherping op de Wet bescherming per

soonsgegevens (Wbp), die vanaf dan niet 

meer geldt. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die naar 

een specifiek persoon verwijzen. Denk aan 

geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoon

nummer, geboortedatum, emailadres en 

bankrekeningnummer. Openbaar Belang  

verzamelt diverse persoonsgegevens van 

haar bewoners. 

Waarvoor gebruikt Openbaar 
Belang uw gegevens?
Deze gegevens leggen we vast op het 

moment dat een huurovereenkomst wordt 

afgesloten of op andere momenten dat er 

contact is met de bewoner. Als verhuur

der hebben we ze nodig om ons werk te 

kunnen doen. We registreren persoons

gegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van 

een huurovereenkomst en het innen van de 

maandelijkse huur. Daarnaast verzamelen 

we gegevens van bewoners om hen goed te 

informeren.

Waarom heeft Openbaar Belang 
een privacyverklaring?
Met uw persoonsgegevens gaan we zorg

vuldig om. In de privacyverklaring (zie web

site Openbaar Belang) is vastgelegd hoe 

Openbaar Belang met persoonsgegevens 

omgaat, waarvoor deze worden gebruikt, 

hoe we ze beschermen en welke rechten  

u als bewoner heeft.

Deelt Openbaar Belang  
persoonsgegevens?
We verstrekken geen persoonsgegevens aan 

anderen, behalve als dat nodig is om ons 

werk te kunnen doen. Het kan nodig zijn om 

ze te delen met organisaties die voor ons 

werkzaamheden verrichten of waarmee we 

samenwerken. 

Om welke organisaties gaat het?
- Leveranciers, zoals aannemers,  

die Openbaar Belang inschakelt voor  

onderhoud aan uw woning. Met deze  

gegevens kunnen ze contact leggen  

voor een afspraak.

- Ketenpartners, zoals gemeente, politie 

of zorginstellingen. Openbaar Belang kan 

op grond van samenwerkingsconvenanten 

gegevens uitwisselen met deze keten

partners. Denk aan gegevens voor de  

bestrijding van woonfraude, hennepteelt 

of ter verbetering van de leefbaarheid. 

Het hangt van het doel af of we u infor

meren over de gegevensverstrekking.

Is mijn privacy daar ook  
gewaarborgd?
De gegevensuitwisseling valt binnen de wette

lijke kaders en omvat niet meer gegevens dan 

strikt noodzakelijk. De betrokken organisaties 

hebben de organisatorische en technische 

maatregelen genomen om Openbaar Belang 

en de bewoners te verzekeren dat hun privacy 

gewaarborgd is.

Heeft u vragen over  
de nieuwe wetgeving?
Neem gerust contact met ons op. U kunt 

ons bellen op 038  45 67 222 of mailen  

naar info@openbaarbelang.nl.
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Een brandveilige woning

Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u… Toch krijgt de 

brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. 

Soms is er alleen materiële schade. Maar helaas vallen er ieder jaar  

ook honderden gewonden en tientallen dode slachtoffers. Gelukkig kunt 

u zelf veel doen om uw woning brandveiliger te maken, of als er toch 

brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.

De brandweer heeft een checklist opgesteld. Deze folder is te vinden op 

de homepage van onze website (rechterkant). Loop de checklist na en 

u ziet snel of u uw woning (nog) brandveiliger kunt maken door bijvoor

beeld ervoor te zorgen dat er geen grote spullen staan in de hal of op 

de trap. In de folder staan nog veel meer tips overstaan er in de folder 

tips over wat u het beste kunt doen als er toch brand uitbreekt. 

U zegt de huur op… en dan?

Gaat u verhuizen? Zeg dan op tijd de huur op. Bedenk vooraf goed 

wanneer u in uw nieuwe huis kunt en hoeveel tijd u nodig heeft om 

alles in het oude huis af te ronden. Wat nog wel eens vergeten wordt, 

is dat u op uw laatste huurdag nog in de woning verwacht wordt. De 

buurt beheerder loopt dan samen met u de woning door en hij checkt 

of de woning goed is achtergelaten. Als alles akkoord is, levert u op dat 

moment de sleutels in bij de buurtbeheerder. Het is dus belangrijk er 

rekening mee te houden dat u opuw laatste huurdag tijd vrijhoudt om 

naar de oude woning te komen.

Op onze site kunt u lezen waar u allemaal aan moet denken als u uw 

huur opzegt. Klik op ‘mijn woning’ > ‘over de huur’ > ‘huur opzeggen’ 

voor alle informatie.

Schulddienst verlening

Wanneer er schulden zijn en u redt het niet meer om dit 

zelf op te lossen, dan kan de gemeente Zwolle u hierbij 

helpen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. 

Iedereen die schulden heeft, kan om hulp vragen. De 

oorzaak van een schuld hoeft nooit een belemmering  

te zijn.

De aanvraag Schulddienstverlening begint bij het  

Sociaal Wijkteam in de wijk waar u woont. U kunt voor 

de aanvraag naar het inloopspreekuur gaan of bellen 

met (038) 498 9980 om een afspraak te maken. De 

locaties en tijden van de inloopspreekuren van de ver

schillende wijkteams vindt u op www.swtzwolle.nl.

Onkruid, achterpaden 
en gevels
Een achterpad vol onkruid, dat kan veel ergernis veroor

zaken. Het weghalen van het onkruid is de verantwoor

delijkheid van de bewoners die aan het achterpad wonen. 

Als iedereen zijn eigen stukje vrijhoudt van onkruid, 

dan blijven de achterpaden goed begaanbaar. Ook het 

weghalen van onkruid dat tegen een (hoek) woning aan 

groeit, hoort bij de verantwoordelijkheid van de bewoner 

van die woning. ‘Samen prettig wonen’, ook door  

onkruidvrije achterpaden.



Contact
Adres en openingstijden
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle

van 8.30 tot 12.30 uur
binnenlopen ZONDER afspraak

van 12.30 tot 16.30 uur
alleen MET afspraak
 

Telefonisch bereikbaar via: 
(038) 45 67 222

Op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur

www.openbaarbelang.nl

Colofon 
Redactie Mariska Vakkert, Erna Fix, Dini Taïb, 
Katja Tamis en Hetty Bruins
Tekst JuistJuul
Vormgeving Advice reclameadviesbureau
Fotografie Ruilof Images
Druk Grafisch Bedrijf Bredewold

Van de CHR

Algemene 
ledenvergadering 

Centrale Huurdersraad

De notulen en jaarcijfers van 2017 werden 

goedgekeurd. Ook de begroting van 2018 

werd, ondanks een teruggelopen eigen ver

mogen door extra uitgaven, geaccordeerd 

door de aanwezige leden. De kosten voor het 

vernieuwen van de website was hiervoor een 

goed argument. De kascommissie heeft de 

controle uitgevoerd en decharge verleend.

De heren Van de Worp, Loeters en Hetebrij 

waren aftredend en werden zonder tegen

stemmers herkozen. De wijze waarop het 

jaarverslag van de CHR 2017 was opgemaakt, 

werd door één van de aanwezigen als zeer 

leesbaar en accuraat bestempeld. 

‘De energiecoach’ was één van de onder

werpen op deze avond. Afgelopen maanden 

hebben drie CHRleden en twee bewoners 

succesvol de cursus Energiecoach gevolgd. 

In de ALV werd een korte quiz gehouden en 

er ontstond een leuke discussie over diverse 

onderwerpen die kunnen leiden tot energie

besparing. 

U kunt een huisbezoek van een energiecoach 

aanvragen. Samen kijkt u waar er in uw situatie 

kan worden bespaard op de energiekosten, 

belangrijk zowel vanuit milieuoogpunt als uit 

kostenbesparing. Zeker met het oog op de 

toekomst waarbij de verwarming door middel 

van gas wordt geminimaliseerd. Aanmelden 

kan via de website van de CHR of via de post 

(zie adressen hieronder). 

Het tweede aandachtspunt was dat er al hard 

gewerkt wordt aan het opzetten van een nieuwe 

website voor de Centrale Huurdersraad. Met 

een nieuwe site kan de CHR sneller en inter

actief communiceren met de huurders.  

In juni ziet deze nieuwe site het levenslicht. 

En last but not least: In samenwerking met  

de Woonbond (overkoepelend nationale huur

dersbelangen organisatie) is er een digitale 

enquête verzonden naar alle huurders. De re

spons is, gezien eerdere enquêtes, boven ver

wachting. Meer dan 250 bewoners van Open

baar Belang hebben gereageerd. Een groot 

deel daarvan heeft te kennen gegeven op één 

of andere wijze hun bijdrage te willen leveren 

om te komen tot een CHR die een goede af

spiegeling is van de gemiddelde huurder van 

Openbaar Belang. Een aantal wil wat hand  

en spandiensten verrichten (bijvoorbeeld hulp 

bieden op gebied van socialmedia/digitali

sering). En een andere groep wil graag in 

discussievorm meedenken over een goede 

en gefundeerde visie voor het woonbeleid van 

Openbaar Belang. En ook zitting nemen in het 

bestuur van de CHR was voor een aantal van 

de respondenten bespreekbaar.

Wij zijn als CHR zeer verheugd met dit positieve 

resultaat. Voor half juni krijgen alle respondenten 

bericht over de acties die wij gaan onder

nemen. Acties om, samen met u, te komen 

tot een breder gedragen visie van de Centrale 

Huurdersraad. Een sterk, breed gedragen 

CHR heeft meer invloed op het totale huur en 

woonbeleid. Met name in de komende periode 

waarin een aantal grote projecten op stapel 

staat zoals sloop/nieuwbouw, renovatie en 

vernieuwbouw.

De avond werd afgesloten met onderlinge  

discussie, voortreffelijke muziek van het duo 

“The Radiance” en een hapje en drankje.  

Het geheel was een vruchtbare en vooral  

gezellige avond. /

Centrale Huurdersraad

Postbus 31, 8000 AA Zwolle

www.centralehuurdersraad.nl

info@centralehuurdersraad.nl

Op 8 mei is de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) geweest 

van de Centrale Huurdersraad (CHR) in het gebouw SIO in oud Ittersum. 

Een zeer geslaagde avond, ondanks een wat tegenvallende opkomst.

De energiecoach heeft 

een speciale koffer waarin allerlei 

tips en tricks te vinden zijn.


