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Even Buurten

François Claessens

Voor u ligt de allereerste editie van ons nieuwe 
bewonersmagazine ‘Even Buurten’. Even buurten, spontaan 
bij elkaar op de koffie of zomaar bij iemand langs gaan; wat 
hebben we dat het afgelopen anderhalf jaar gemist. Sinds 
juni is ons kantoor gelukkig weer geopend en kunt u tijdens 
openingstijden bij ons komen ’buurten’. 

Waarom een bewonersmagazine? 
We leven in een tijd dat veel communicatie met u digitaal 
gaat. Toch is het ook fijn om iets te lezen, gewoon op papier. 
In ‘Even Buurten’ vertellen we u niet alleen waar Eemland 
Wonen mee bezig is. We laten vooral ook onze huurders aan 
het woord. Zo vertelt één van de eerste bewoners van het 
nieuwbouwcomplex De Loef hoe fijn wonen het is in dit duur-
zame woongebouw. Ook leest u meer over het nieuwbouw-
project aan de Troelstralaan en het onderhoudsproject aan  
de Turfstraat. De Huurdersraad stelt zich aan u voor, ze zijn er 
om uw belangen te vertegenwoordigen. We gaan op pad met 
onze wijkbeheerder Cor en meneer Witteveen vertelt over het 
wonen in misschien wel de oudste en bijzonderste wijk van 
Baarn. Dan heb ik het natuurlijk over het Rode Dorp,  
het oudste bezit van Eemland Wonen. 

‘Even Buurten’ valt twee keer per jaar bij u op de deurmat.  
We zijn voor de volgende editie op zoek naar verhalen van 
onze bewoners. Heeft u een bijzonder verhaal, een leuke 
hobby, doet u vrijwilligerswerk of doet u iets voor de  
leefbaarheid in uw buurt? En wilt u daarover graag  
vertellen in ons magazine? Stuur dan een e-mail naar:  
evenbuurten@eemlandwonen.nl. U mag dit natuurlijk  
ook aan uw wijkbeheerder doorgeven. 

Ik wens u veel leesplezier. 

François Claessens, directeur-bestuurder

mailto:evenbuurten%40eemlandwonen.nl?subject=
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In perspectief

Woningruil

Cindy, medewerker  
Wonen over woningruil
“Het vinden van een sociale huurwoning die 
helemaal past bij je wensen is niet makkelijk. 
Daarom proberen wij zo goed mogelijk te helpen 
als mensen hun woning willen ruilen. Uiteraard 
moet de woning qua inkomen en gezinsgrootte 
wel passend zijn. Woningruil komt niet heel vaak 
voor; ongeveer twee à drie keer per jaar. Tot nu toe 
zijn alle huurders erg tevreden met hun geruilde 
woning. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.”

Kelly, huurder van  
Eemland Wonen 
“Mijn man Sinan en ik konden door woningruil in 
maart verhuizen van een driekamerappartement 
in Hilversum naar een eengezinswoning in 
Baarn. We zijn ontzettend blij met ons nieuwe 
huisje. Helemaal omdat we kort nadat de ruil 
rond was, ontdekten dat ik in verwachting ben 
van de tweede. We wonen nu heerlijk met mijn 
dochter van twee, en in december verwachten we 
ons zoontje. De mensen die nu in ons oude huis 
wonen is een ouder echtpaar. Zij wilden heel graag 
gelijkvloers wonen en dichter bij hun dochter in 
Hilversum. De perfecte match dus!”

Woont u nu in een huurwoning en wilt u graag verhuizen? Bijvoorbeeld omdat u groter  
of juist kleiner wilt wonen? Of omdat u liever een gelijkvloerse woning wilt? En lukt het  
niet om een andere woning te vinden via WoningNet? Dan biedt woningruil misschien  
wel dé oplossing. 

U kunt zelf bepalen met wie u ruilt
Zoek via uw eigen netwerk, sociale media, een advertentiekaartje bij de supermarkt of een speciale website 
voor woningruil. De persoon met wie u ruilt hoeft geen huurder van Eemland Wonen te zijn. Heeft u iemand 
gevonden om mee te ruilen? Vraag dan toestemming aan Eemland Wonen via het aanvraagformulier 
‘Woningruil’. Er zijn wel een paar spelregels. Zo mag u bijvoorbeeld geen betaalachterstand hebben. Ook moet 
de grootte van het huishouden en het inkomen van uw ruilpartner passend zijn bij de woning. De verhuurder 
van de ruilpartner moet ook instemmen met de woningruil. Ga voor meer informatie, alle spelregels en het 
aanvraagformulier naar: www.eemlandwonen.nl/woningruil.

http://www.eemlandwonen.nl/woningruil
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Jeroen Oude Lansink en zijn vriendin Marloes 
woonden tot eind oktober in een jongerenwoning van 
Eemland Wonen. Na zes jaar verkering en met een 
hbo-diploma op zak werd het tijd om op eigen benen 
te gaan staan. “Precies op het juiste moment kregen 
we het aanbod om deze jongerenwoning te betrekken. 
Ideaal omdat het voor ons betaalbaar en groot genoeg 
was. Bovendien was het gebouw net opgeleverd, dus 
alles was nog nieuw”, vertelt Jeroen enthousiast.   

Woonwensen jongeren
Het moge duidelijk zijn dat de behoefte aan zelfstan-
dige woonruimte ook onder jongeren enorm is. Maar 
voor de meeste jongeren is een echt ‘grote mensen’ 
huis vaak nog te duur én te groot. Bovendien hebben 
zij vaak te weinig inschrijfduur om in aanmerking te 
komen voor een normale sociale huurwoning. Tel 
daarbij op dat in het leven van jongeren in korte tijd 
veel kan veranderen en daarmee dus ook hun woon-
wensen. Ze krijgen bijvoorbeeld een vaste baan, 
maken promotie of willen gaan samenwonen of een 

gezin stichten. Op dat moment voldoet een studio  
niet meer. Een jongerenwoning en -contract biedt 
uitkomst voor deze groep huurders. Jeroen: “Voor  
ons was een jongerenwoning de ideale oplossing.  
We hebben er uiteindelijk bijna vijf jaar gewoond.  

Een periode waarin we ontdekten dat samenwonen 
beviel, we konden sparen voor de toekomst en  
rustig op zoek gaan naar een woning voor de  
langere termijn.” 

Hoe het werkt 
Jongerenwoningen zijn dus sociale huurwoningen 
bestemd voor huurders tussen de 18 en 28 jaar. Zij 
tekenen een huurcontract voor maximaal vijf jaar,  
en houden wel hun opgebouwde inschrijfduur. Na vijf 
jaar maken zij plaats voor andere startende jongeren. 

Lekker op jezelf in  
een jongerenwoning 
van Eemland Wonen
Je bent jong, woont in een studentenhuis of nog thuis bij je ouders. Je hebt bijna je studie 

afgerond of bent al aan het werk. Hoogste tijd dus om op jezelf te gaan wonen. Maar waar 

in hemelsnaam?! Voor studenten of starters zijn er bijna geen passende woningen te 

krijgen. Bovendien heb je nog niet veel inschrijfduur kunnen opbouwen. Precies om die 

redenen biedt Eemland Wonen zogenaamde jongerenwoningen aan. 

“Voor ons was een jongeren  
woning de ideale oplossing.”
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Voordat de vijf jaar voorbij zijn, moet je zelf een 
andere woning vinden. “Marloes en ik zijn sinds kort 
verhuisd naar een fijne koopwoning in Nijkerk. Op vijf 
minuten afstand van mijn werk en ook Marloes hoeft 
niet lang te reizen. De belangrijkste tip die ik jongeren 
kan geven is: schrijf je in als woningzoekende zodra 
je 18 jaar wordt. Zeker nu, want het vinden van een 
zelfstandige woning valt echt niet mee. En ga op tijd 
zoeken naar een doorstroomwoning als je nu in een 
jongerenwoning woont”, onderstreept Jeroen. 

Jongerenwoningen van Eemland Wonen
Eemland Wonen verhuurt meerdere jongeren-
woningen, namelijk op de Alcmaria, Turfstraat, 
Brinkzicht en De Oude Werf. Het goede 
nieuws is dat er nog meer jongeren-
woningen worden gerealiseerd. Aan 
de Verbindingsweg in Baarn worden 
namelijk drie woningen verbouwd 
tot negen eenpersoons studio’s met 
eigen badkamer, toilet en keuken. 
Ook deze woningen worden - als ze 
straks klaar zijn - aan geboden via de 
website van WoningNet. Wil jij dus op 
jezelf gaan wonen, houd dan goed de 
website van WoningNet in de gaten!

Voorwaarden
Niet iedereen komt in aanmerking  
voor een jongerenwoning. Je kunt  
een jongerenwoning huren als je:
• voldoet aan de inkomenseisen voor  

een sociale huurwoning;
• tussen de 18 en 28 jaar oud bent 

(18 tot en met 27 jaar) als je de 
huurovereenkomst tekent;

• en geen kinderen hebt.
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“Ik wil gewoon dat kinderen 
veilig in het speeltuintje  
kunnen spelen.”

Wat jou beweegt



“In twee uur tijd verzamel ik vaak 
drie vuilniszakken vol met troep.  

Dat ruimt de buurt lekker op.”
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Eva van Duinkerken

Goed voorbeeld doet goed volgen
Eva van Duinkerken, 45 jaar en alleenstaande moeder van een zoon  

(18 jaar) en een dochter (16 jaar). Met haar positieve inslag is zij een  

graag gezien persoon in de Professorenwijk in Baarn. 

Naast dat ze hier al negentien jaar met veel plezier 
woont in het appartementengebouw Sonnevelt, is zij 
voor veel bewoners een vast aanspreekpunt. Eva zet 
zich ook sinds jaar en dag in voor een fijne en schone 
leefomgeving. Hoe? Dat vertelt ze je graag. 

Op welke manier zet jij je in voor een schone  
en fijne woonomgeving?
“Iedere maand ga ik op pad om al het zwerfafval in 
mijn buurt en in het speeltuintje bij elkaar te rapen. 
Dat doe ik met zo’n speciaal grijpertje, zodat ik niet 
hoef te bukken en de rommel niet met mijn handen 
hoef vast te pakken. Je zult het misschien niet geloven, 
maar in twee uur tijd verzamel ik vaak drie vuilnis-
zakken vol met troep. Dat ruimt de buurt lekker op.”

Wat vinden buurtbewoners ervan dat je dit doet?
“Ik krijg van heel veel bewoners complimenten en dat 
is natuurlijk superleuk, maar ik doe het vooral voor 
mezelf. Ik kan er gewoon heel slecht tegen om dat 
afval op straat te zien. Dan kan ik me daaraan lopen 
ergeren of er iets aan doen. Ik koos voor de tweede 

optie, namelijk de handen uit de mouwen steken.  
Ik wil gewoon dat kinderen veilig in het speeltuintje  
kunnen spelen.”

Hoe kunnen buurtbewoners of Eemland  
Wonen bijdragen?
“Het is niet zo dat mensen in de buurt veel afval laten 
slingeren. Het zijn vooral de kraaien, katten en onge-
dierte die de PMD-zakken open maken. Mijn tip is dan 
ook: zet je PMD-zakken pas op de ophaaldag buiten. 
En wat heel fijn is, is dat Eemland Wonen op korte 
termijn een bovengrondse PMD-verzamelbak plaatst. 
Dan kunnen de beesten niet meer zo gemakkelijk bij 
de afvalzakken. Dat helpt echt!” 
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Guus Fakkel – voorzitter 
“Als voorzitter bekijk ik welke onderwerpen we in 
een bepaalde periode willen oppakken. Daarnaast 
volg ik alle ontwikkelingen binnen de huursector 
op de voet en wil ik graag weten waarover huurders 
vragen hebben. Bijvoorbeeld over hun woning, het 
onderhoud of de service van Eemland Wonen. Want 
alleen dan kunnen we helpen of ervoor zorgen dat  
er hulp komt als dat nodig is.”

Frank Heibloem - secretaris
“In de periode dat er door Eemland Wonen grootse 
plannen werden gemaakt voor het Laanplein werd 
ik medeoprichter van de bewonersvereniging. En 
van daaruit heb ik de overstap gemaakt naar de 
Huurdersraad. Ik ben van mening dat als iedereen 
doet waar hij of zij goed in is, we het verst kunnen 
komen. Ik ben vooral goed in het doorgronden en 
begrijpelijk opschrijven van moeilijke juridische of 
technische teksten.”

Francesca Dreijer – algemeen bestuurslid  
“Het is interessant om deel te nemen aan een  
organisatie die te maken heeft met een heel 
belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven: wonen. 
Voor huurders is het onderhoud van hun woning  
een belangrijk onderwerp. Het is vaak een reden voor 
tevredenheid óf voor klachten. Ik wil daarom graag 
meewerken aan een gedetailleerde inventarisatie, 
zodat iedere huurder precies weet wat zijn rechten 
en plichten zijn als het gaat om het onderhoud van 
hun woning.” 

Cees van Essen – penningmeester 
“Ik vind het leuk en belangrijk om de huurders van 
Eemland Wonen te mogen vertegenwoordigen. Dat 
doen we door goed te luisteren naar de wensen en 
behoeften van huurders. Het is goed om te weten dat 
Eemland Wonen de mening van de Huurdersraad én 
dus van alle huurders heel serieus neemt. Daarom 
wil ik iedere huurder vragen om actief met ons mee 
te denken over alles wat met wonen te maken heeft.”

De Huurdersraad zet zich in voor alle huurders van Eemland Wonen. Belangrijke 

onderwerpen op dit moment zijn: doorstroming, nieuwbouw, jongerenhuisvesting, 

onderhoud, de energietransitie en de huurverhoging. De Huurdersraad is sinds vorig  

jaar uitgebreid met vier nieuwe leden. Zij vertellen graag over hun rol en drijfveren  

om deel te nemen aan de Huurdersraad.  

Huurdersraad aan het woord

De nieuwe Huurdersraad  
aan zet voor huurders 
V.l.n.r. Guus Fakkel, Cees van Essen, Francesca Dreijer en Frank Heibloem. Een bestuurslid kan om privé-redenen niet genoemd of afgebeeld worden.
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Reparatieverzoek via de website
Of het nu gaat om een verstopping, glasschade, 
storing aan zonnepanelen of rookmelder, kapotte 
lift of lamp in een gemeenschappelijke ruimte, 
problemen met het riool of spoedeisende repa-
raties? Het melden van een reparatieverzoek kan 
meestal 24 uur per dag, zeven dagen per week. 
Via de button ‘Reparatieverzoek’ op onze website 
komt u in een keuzemenu en vindt u het telefoon-
nummer van de aannemer die het probleem voor 
u kan oplossen. Is er iets anders kapot bijvoorbeeld 
een lekkende kraan of sluit een raam niet meer 
goed? Kies dan voor ‘Overige reparaties’ en klik op 
‘online reparatieverzoek’. Door te klikken op ‘online 
reparatieverzoek’ kunt u uw reparatieverzoek recht-
streeks melden bij onze aannemer Coen Hagedoorn. 
“Op de website vult u uw postcode en huisnummer 
in. Daarna vinkt u aan waar in huis, wat stuk is.  
U kunt ook foto’s uploaden en direct een afspraak 
inplannen voor het uitvoeren van de reparatie. De 
dag en het tijdstip bepaalt u zelf. Superhandig en 
wij weten meteen wat we moeten doen”, legt Robin 
Gielen, klant adviseur van aannemersbedrijf Coen 
Hagedoorn enthousiast uit.

Is er iets kapot of is er een storing in uw woning of woongebouw, dan kunt u als 

huurder van Eemland Wonen een reparatieverzoek indienen. Dat kan via onze website 

of via de onderhoudstelefoon. Samen met onze aannemers doen we er alles aan om de 

reparatie zo snel mogelijk uit te voeren. 

Het klokje rond  
reparatieverzoeken indienen

Telefonisch reparatieverzoek
Natuurlijk kunt u een reparatieverzoek ook 
telefonisch melden. Dat kan op iedere werkdag 
tussen 8.00 en 10.00 uur via de onderhoudstelefoon 
035 548 50 50. Robin: “Negen van de tien keer krijgt 
u dan mij aan de lijn. We bespreken wat er kapot is, 
welke partij dat het beste kan oplossen en wanneer 
dat voor u het beste uitkomt.” Na 10.00 uur kunt 
u het beste uw reparatieverzoek via de website 
inplannen. Komt u niet goed uit het keuzemenu, 

dan kunt u in de ochtend naar Eemland Wonen 
bellen. Zij helpen u graag verder.

Spoedeisende reparaties
Voor een spoedeisende reparatie, bijvoorbeeld 
een grote lekkage, kun u direct bellen met 
onze aannemer Coen Hagedoorn. Dus ook na 
kantoortijden, in het weekend en op feestdagen. 
Het telefoonnummer is 088 880 80 59.

Robin Gielen, klantadviseur van aannemersbedrijf Coen Hagendoorn 
helpt u graag verder wanneer u een reparatieverzoek heeft. 

Wist u dat…
• Bijna 60% van de reparatie verzoeken  

via de website worden ingediend.

• Aannemer Coen Hagedoorn maar liefst  

een 7,5 van huurders krijgt voor  

klanttevredenheid. 
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Op de bouw

Prachtig en duurzaam 
wonen in De Loef

Voor jong & oud 
In De Loef woont jong en oud door elkaar en dat 
maakt het wonen extra leuk. “Ik heb inderdaad heel 
fijn contact met de andere bewoners. Er wonen 
mensen van mijn leeftijd, maar ook jonge gezinnen 
en dat brengt een beetje leven in de brouwerij. Ik houd 
ervan”, lacht Gerda Burgman (77 jaar), huurder van 
Eemland Wonen. 

Doorstromen bevorderen
Het woningtekort in 
Nederland is groot. Hierdoor 
komen veel jonge gezinnen 
moeilijk aan een passende 
woning. Afke: “Dat klopt 
inderdaad. Een van de 
oorzaken is dat 65-plussers vaak in een te groot huis 
blijven wonen, terwijl ze dat zelf eigenlijk helemaal 
niet willen. Daarom hebben we tien appartementen 
met voorrang aangeboden aan 65-plussers. Zij 
woonden in één van onze eengezinswoningen en nu 
in De Loef. Op die manier kwamen er tien woningen 
vrij voor andere huurders. Dus voordeel voor iedereen.” 

Fijn wonen, doe je samen
Voor optimaal woongenot is er ook veel aandacht voor 
de inrichting van het buitengebied. “Eind dit jaar gaan 
we aan de slag met het plaatsen van mooie groene 
hagen en andere beplanting. Bij de inrichting van de 
binnentuin willen we de huurders graag betrekken. Zij 
kunnen aangeven of ze bijvoorbeeld een bankje, mooie 
struiken of misschien zelfs een jeu-de-boulesbaan 
willen. Daarmee gaan we volgend jaar aan de slag, als 
iedereen lekker is gesetteld en elkaar wat beter kent”, 

belooft Afke. 

“Ik ben in ieder geval 
heel blij dat ik nu in De 
Loef woon en nog wel op 
de bovenste verdieping. 

Ik heb dus een prachtig uitzicht als ik zit op mijn 
mooie grote balkon. Verder vind ik het heel fijn dat 
alles gelijkvloers is. Parkeren voor de deur is ook 
prettig, want ik ga nog elke dag op pad met mijn auto”, 
vertelt Gerda enthousiast.

Aan de Prof. Fockema Andreaelaan staat sinds dit jaar een prachtig woongebouw met in totaal 

28 appartementen. Het gebouw heeft niet alleen een mooi ontwerp, maar is ook nog eens erg 

duurzaam. “Op het allerlaatste moment is besloten om De Loef toch gasloos te bouwen. Dat 

betekent onder ander dat er nu zonnepanelen op het dak liggen en alle muren, ramen en daken 

super goed zijn geïsoleerd. En naast een warmtepomp per appartement, maken we ook gebruik 

van bodemwarmte om het gebouw te verwarmen. Dat maakt dit gebouw best bijzonder”,  

vertelt Afke Rond, manager Vastgoed bij Eemland Wonen trots. 

“Dat brengt een beetje leven in de 
brouwerij. Ik houd ervan.”
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Appartementengebouw  
Turfstraat los van gas  
en CO2-neutraal

De afgelopen tijd is er aan de Turfstraat flink wat werk verzet. 
De twintig appartementen kregen namelijk vier warmtepompen 
en zijn nu gasloos. Ook kregen zij ECO-radiatoren, HR++ glas 
en bodem-, spouwmuur, gevel én dakisolatie. Door de nieuwe 
ventilatieroosters en het mechanisch ventilatiesysteem is de 
kwaliteit van de lucht verbeterd. Kortom: deze woningen zijn 
helemaal klaar voor een duurzamere toekomst. Dat is niet alleen 
goed voor ons klimaat, maar ook voor de huurders die er wonen.

Aan de Troelstralaan in Baarn komen 39 sociale 
huurwoningen. De bestaande 24 verouderde 
woningen worden begin volgend jaar gesloopt. 
In januari starten de voorbereidende werk-
zaamheden. De huurwoningen worden naar 
verwachting in 2023 opgeleverd. “Wat dit project 
zo bijzonder maakt, is dat vanuit verschillende 
hoeken is meegedacht over de invulling van 
het plan”, legt Afke Rond, manager Vastgoed bij 
Eemland Wonen, enthousiast uit. 

Gezamenlijk plan en advies
Vanaf het begin (2019) konden omwonenden, de 
gemeente, Eemland Wonen, Woonzorg NL, Lyvore, de 
seniorenraad en potentiële huurders hun ideeën en 
wensen kenbaar maken. Zij schreven een gezamenlijk 
advies en maakten een ruwe schets van de nieuw-
bouw. Het vormde dé basis van het ontwerp zoals  
het er nu ligt. 

Optimaal woongenot
Na oplevering is de keuze reuze. Er komen namelijk 
eengezinswoningen, appartementen, skinny houses 
en rug-aan-rug woningen. Ook is er veel aandacht 

voor de inrichting van het buitengebied. “We willen 
dat het een buurt wordt waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, kinderen kunnen spelen en waar het 
veilig en prettig wonen is. Dat betekent dat we naast 
mooie woningen ook veel groen, voetpaden en speel- 
en ontmoetingsruimtes willen opnemen in het plan. 
Alle (nieuwe) ideeën hierover zijn van harte welkom en 
nemen we graag mee in de uitwerking”, benadrukt Afke.

Nieuwbouw Troelstralaan 
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Ook uw woning krijgt rookmelders
Eemland Wonen vindt het belangrijk dat alle 
huurders veilig kunnen wonen. Daarom gaan we 
ervoor zorgen dat er in iedere woning rookmelders 
komen. De regel is dat er in iedere gang/hal één 
rookmelder komt te hangen. 

Welke woningen eerst
Paans Installatiebedrijven BV gaat deze klus in 
opdracht van Eemland Wonen klaren. Dat doen ze dit 
jaar in alle woningen waar ze een cv-ketel vervangen, 

onderhoud plegen aan een cv-ketel of een storing 
verhelpen aan een cv-ketel. De woningen die eind 
2021 nog geen rookmelders hebben, zijn de eerste 
helft van 2022 aan de beurt.

Op kosten van Eemland Wonen
Uiteraard hoeft u voor het laten plaatsen van deze 
rookmelders niets te betalen. Het enige wat we van u 
vragen is om over tien jaar de batterij te vervangen. 

Bij Eemland Wonen werken we altijd aan 
het verbeteren van kwaliteit: een goede 
dienstverlening en tevreden klanten. 
Daarom meten we regelmatig of onze 
dienstverlening voldoet aan uw wensen. 
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector (KWH) beoordeelt Eemland 
Wonen op onze algemene dienstverlening, 
huur opzeggen, reparatie uitvoeren en 
woning onderhouden.

Voor meer informatie over het KWH:  
www.kwh.nl

Om te reageren op een sociale huurwoning is het 
belangrijk dat u staat ingeschreven bij WoningNet. 
Inschrijven kan vanaf 18 jaar. U bouwt dan alvast 
inschrijfduur op om, als het zover is, sneller kans 
te maken op een woning. Heeft u een woning 
geaccepteerd, dan vervalt uw inschrijving.  
Schrijf uzelf dan gelijk opnieuw in 
om in de toekomst door te kunnen 
stromen naar een andere woning.  
www.woningnet.nl.

TUSSEN HAAKJES
Een rookmelder  

redt levens
Rook bestaat uit veel giftige gassen. Hierdoor kunt u bij brand in huis snel bewusteloos raken.  

Dit gebeurt vaak al binnen enkele minuten. Daarom zijn rookmelders van levensbelang! Om die 

reden worden rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht voor alle sociale huurwoningen in Nederland.

Inschrijving  
WoningNet

Kwaliteitsmeting  
door KWH

http://www.kwh.nl
http://www.woningnet.nl
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Wilt u energie en geld besparen? Maak dan gratis een afspraak met een 
EnergieCoach van EnergiekBaarn. De coach komt bij u thuis en beoordeelt 
of uw verbruik van elektriciteit en gas hoger of lager is dan gemiddeld. Hij 
of zij loopt ook met u de woning door. Vaak kunt u al met kleine 
aanpassingen het energieverbruik flink verminderen. Ook 
zijn er vaak mogelijkheden om uw woning beter te 
isoleren. Hierdoor vermindert u het energieverbruik 
én vergroot u het wooncomfort.

Na het bezoek ontvangt u het adviesrapport  
in uw mailbox. Vraag een gesprek aan  
via www.energiekbaarn.nl.

TUSSEN HAAKJES
Energie besparen? Vraag gratis advies!

AFVAL SCHEIDEN

BESPAREN

CO2

GASLOOS

GEDRAG

GROEN

HR-GLAS

KLIMAAT

MILIEU

NOM

NUL OP DE METER

RADIATORFOLIE

RECYCLEN

REDUCTIE

RENOVATIE

TRANSITIE

VENTILEREN

VOETAFDRUK

WARME TRUI

WATER

WIND

ZONNEPANELEN

In deze woordzoeker staan woorden die te maken hebben 
met duurzaam wonen. Zoek ze op en streep ze af. De 
overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing. Heeft u de oplossing gevonden? Mail deze dan 
naar evenbuurten@eemlandwonen.nl en maak kans op 
een cadeaukaart t.w.v. 30 euro. De prijswinnaar krijgt  
persoonlijk bericht.

Woordzoeker groen doen

Oplossing

E I T I S N A R T V D U U A
Z O N N E P A N E L E N F R
Z A N A M W S N O T G V K N
E E N U E A T O G O A E U D
I U E I L I M M V L S W R O
T U O G L O T R S H L I D E
A T R E E M P C I L O N F N
V H R T I D H D U E O D A E
O E U E E E R N E D S N T L
N V K L I M A A T M E 2 E C
E O O D R U R W G O E R O Y
R P E B E S P A R E N T V C
O N R T E M O G W N N E E E
E E I L O F R O T A I D A R

http://www.energiekbaarn.nl
mailto:evenbuurten%40eemlandwonen.nl?subject=
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Nooit meer weg  
uit het Rode Dorp

“Ik kwam hier in 1961 als jonge man van 34 jaar 
met mijn vrouw en zoontje van drie jaar wonen. We 
hebben hier hele gelukkige jaren gehad. Helaas is 
mijn vrouw zes jaar geleden overleden en woon ik nu 
dus alleen. Dat blijf ik doen, zo lang ik dat nog kan”, 
benadrukt Joop. 

Ontstaan Rode Dorp  
De woningen in het Rode Dorp zijn maar liefst 100 jaar 
oud en daarmee het oudste bezit van Eemland Wonen. 
Rond 1920 gaf woningbouwvereniging Ons Belang – nu 
Eemland Wonen – het startschot voor de bouw van 
deze nieuwe arbeidersbuurt. In 1920 en 1921 werden 
zes verschillende typen woningen gebouwd rond 
het Mesdagplein. In totaal 137 stuks. De jaren erna 
stokte de uitvoering omdat het economisch slecht 
ging. Hierdoor bleef het terrein aan de Marisstraat en 
Breitnerstraat onbebouwd en ontstond het tweede 
plein in de wijk. Pas begin jaren dertig werden de 
overige woningen aan de Breitnerstraat gebouwd. 

Ook het eerste pand van ‘Ons Belang’ stond in deze 
wijk, namelijk aan het Mesdagplein.

Waarom deze naam?
Hoe het Rode Dorp aan zijn naam komt is tot op 
de dag van vandaag niet duidelijk. Er doen wel drie 
verklaringen de ronde. De eerste verklaring is dat een 
groot deel van de woningen rode dakpannen heeft. 
Verklaring nummer twee is dat de eerste bewoners 
van deze woningen vrijwel allemaal SDAP stemden. 
SDAP is de voorloper van het huidige PvdA. Zij 
stemden dus ‘rood’. De laatste verklaring is dat de 
kozijnen en deuren binnenshuis oorspronkelijk rood 
waren geschilderd. Joop: “Ik denk dat het Rode Dorp 
deze naam kreeg door de rode dakpannen. Veel van de 
huizen hebben nu zwart/bruine dakpannen. Dat komt 
omdat tijdens de renovatie in 1974 de rode dakpannen 
op waren. Wel jammer. Ook zijn er in dat jaar op het 
Mesdagplein bomen gepland en werd een fontein 
gebouwd. Die fontein heeft er niet lang gestaan en de 

Het Rode Dorp is misschien wel een van de meest geliefde wijken in Baarn. 

Het oogt er rustig en groen, het merendeel van de huizen staan in een 

gezellige kring om twee prachtige groene pleinen. Joop Witteveen woont  

al sinds 1961 met heel veel plezier aan het Mesdagplein. 

Wijk uitgelicht
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bomen mogen wat mij betreft ook wel weg. Ik zou het 
liefst de rozenperken van vroeger terug willen. Verder 
ben ik heel blij dat ik hier woon.”

Beschermd stadsgezicht
In 2010 werd de wijk aangewezen tot beschermd 
dorpsgezicht. En als je de wijk binnen rijdt, snap je 
ook direct waarom. Het ontwerp van de woningen 
en de speelse opzet van de wijk komt van architect 
A.M. van den Berg uit Hilversum en is vormgegeven 
in de stijl van de Amsterdamse School. “De ‘grote’ dag 
vond plaats op 25 januari 2010. Toen kreeg de wijk 
officieel beschermd stadstoezicht en dat was nog een 

hele gebeurtenis. Toenmalig minister Ronald Plasterk 
kwam er namelijk speciaal voor langs. Dat betekende 
dat de hele wijk moest worden opgeruimd. Er lag 
letterlijk nergens meer een blaadje of snippertje papier 
op de grond. Die man mag van mij nog wel een keer 
langskomen”, lacht Joop. 

Fijn wonen
Over het antwoord op de vraag waarom het fijn wonen 
is in het Rode Dorp, hoeft Joop niet lang na te denken. 
“Ik vind het hier lekker rustig en mooi groen. Er wonen 
nu ook nog veel oudere mensen, omdat niemand wil 
verhuizen. Ook woon ik centraal en kan ik lopend 
of met mijn scootmobiel er makkelijk op uit. Ik ben 
namelijk niet zoveel thuis hoor. Ik doe zelf al mijn 
boodschappen, ik zing bij twee verschillende koren en 
loop nog elke dag vijf km. Dat vind ik heel fijn en het 
houdt me gezond!”

“De ‘grote’ dag vond plaats  
op 25 januari 2010.”

Handige contactgegevens 

Algemeen
O35 548 50 50 
info@eemlandwonen.nl
www.eemlandwonen.nl

Reparatieverzoek indienen
24 uur per dag via website:   
www.eemlandwonen.nl/reparatieverzoek  

Werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur  
via: 035 548 50 50

Spoedeisende reparaties
24 uur per dag, weekend en feestdagen 
via: 088 880 80 59

Colofon

Het huurdersmagazine Even Buurten 
verschijnt twee keer per jaar.
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Oplossing puzzel

Mail de oplossing naar  
evenbuurten@eemlandwonen.nl  
en maak kans op een cadeaukaart.

mailto:info%40eemlandwonen.nl?subject=
https://www.eemlandwonen.nl
https://www.eemlandwonen.nl/reparatieverzoek
mailto:evenbuurten%40eemlandwonen.nl?subject=
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Mensenmens
Cor werkt sinds 1 januari 2020 als sociaal 
wijkbeheerder bij Eemland Wonen. Als jong mannetje 
wilde hij het liefst banketbakker of kok worden, maar 
hij ging uiteindelijk werken in de bouw. Als vrijwilliger 
zette hij zich ook in voor jongeren. Dié baan bleek hem 
op het lijf te zijn geschreven. Cor: “Ik werk het liefst 
met mensen. Dat deed ik ruim twintig jaar lang met 
jongeren op straat en nu als sociaal wijkbeheerder met 
de huurders van Eemland Wonen. Dat vind ik ook heel 
leuk, want nu heb ik contact met jong en oud en met 
mensen met verschillende achtergronden.”

Belangrijkste taken 
Als sociaal wijkbeheerder ben je met veel 
verschillende dingen bezig. Een belangrijke taak 
is controleren of de woonomgeving van huurders 
schoon, veilig en heel is. Ook ondersteunt een sociaal 
wijkbeheerder leuke en zinvolle initiatieven uit de 
wijk. Denk aan een gezellige buurtbarbecue, zodat 
bewoners elkaar beter leren kennen of een buurtactie 
om zwerfafval te verzamelen. Een laatste belangrijke 
taak is om huurders te woord te staan en te helpen 
als zij een vraag of klacht hebben. “Als sociaal 
wijkbeheerder moet je goed kunnen luisteren en  
net dat extra stapje extra willen zetten voor iemand. 
Als je dat doet, krijg je er vaak ook wat voor terug.  
Dat is waarvoor ik het doe”, lacht Cor. 

Samenwerken
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 
Deze uitspraak geldt ook voor het werk als sociaal 
wijkbeheerder. “Dat klopt inderdaad. Een klacht  
over een verzakte stoep is daar een mooi voorbeeld 
van. Een huurder kon door de verzakking niet meer 
met zijn scootmobiel door de poort de tuin in of uit. 
De klacht kwam binnen op vrijdag. Na een belletje 
met de gemeente en de uitvoerder was het probleem 
op dinsdag verholpen. Sterker nog de medewerkers 
van de uitvoerder zetten meteen de schutting van de 
huurder recht en egaliseerden een aantal tuintegels. 
Echt top werk”, vertelt Cor trots. 

In deze rubriek stellen we u graag voor aan Cor Terschegget (58 jaar). Hij is sociaal 

wijkbeheerder en samen met zijn collega Robert Mosterd het eerste aanspreekpunt 

voor huurders van Eemland Wonen. 

Onze sociaal wijkbeheerder  
Cor Terschegget
Links Robert Mosterd, rechts Cor Terschegget.

Op pad met

“Complimenten voor de snelle samenwerking  

tussen Eemland Wonen, de gemeente Baarn en de 

heren van Bouw- en aannemingsbedrijf Rijkeboer 

die voortreffelijk werk leverden. Ik ben blij dat ik 

weer op een veilige manier m’n achtertuin in en 

uit kan met mijn scootmobiel en rollator, laat de 

tevreden huurder weten.”


