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Beste lezer,

De missie van Dudok Wonen gaat een 
stapje verder dan die van de meeste 
woningcorporaties. U kunt bij ons niet 
alleen terecht voor het huren van een 
huis, maar ook voor de volgende stap 
in uw wooncarrière. In het ideale geval 
heeft u ons op den duur niet meer 
nodig, omdat u de stap heeft gemaakt  
naar een koopwoning. Dat is een behoorlijk  
ambitieuze doelstelling voor onze organisatie.

Waarmaken wat we zeggen
Bij zo’n ambitieuze doelstelling hoort ook een bepaalde verantwoordelijk-
heid: u moet kunnen zien dat we waarmaken wat we zeggen. Dit jaar heeft 
onze organisatie een visitatie gehad – een onafhankelijk onderzoek naar ons 
functioneren. Een van de conclusies onderstreepte die verantwoordelijk-
heid: hoe afwijkender de strategie van de organisatie, hoe belangrijker het  
is om daar goed verantwoording over af te leggen.

Beter verantwoording afleggen
Jaarlijks leest u in ons volkshuisvestelijk jaarverslag hoe onze organisatie 
ervoor staat. U vindt dat verslag over 2014 nu op onze website. Vanaf dit 
jaar willen we op meer manieren en op meer momenten verantwoording 
aan u afleggen. Daarvoor hebben we het verhaal van Dudok Wonen op één 
overzichtelijke webpagina opgeschreven (zie kader). Op deze pagina vindt u 
voortdurend nieuwe cijfers en onderbouwingen. Maar ook ervaringen van 
u, onze bewoner. Want uiteindelijk is uw tevredenheid onze belangrijkste 
graadmeter. 

Met vriendelijke groet,

Harro Zanting 
Directeur-bestuurder 
Dudok Wonen

Open brief

Lees ons verhaal online!	Niet	traditioneel	en	een	tikkeltje	eigenwijs:	
dat	is	het	verhaal	van	Dudok	Wonen.	
Waar	ons	hart	voor	klopt	–	en	wat	dat	
oplevert	–	leest	u	op:	dudokwonen.nl/wieisdudok

2016
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In de spotlights

Ria en Arie trouwden in het Hilversumse Raadhuis van architect Willem Marinus Dudok

“Onze trouwerij was echt een feest, Arie had alles geregeld” 

Tot over je oren verliefd op  
een man. Ria van den Velden 
(73) verwachtte niet meer dat 
het haar zou overkomen. Maar  
Cupido schoot raak. En hoe! 
Binnen een jaar woonde ze  
samen met buurman Arie (76) 
en op een zonnige junidag 
trouwden ze.

Echte liefde kent geen 
leeftijd

LIFT
“Arie	en	ik	woonden	al	jaren	in	het-
zelfde	appartementengebouw	aan	de	
Adelaarstraat	in	Hilversum,	maar	we	
waren	elkaar	nooit	tegengekomen”,	
vertelt	Ria.	“Tot	hij	me	twee	jaar	gele-
den	zag	staan	in	de	lift.”

KOPJE KOFFIE
“Ik	was	net	weduwe	en	zat	helemaal	
niet	op	een	man	te	wachten”,	zegt	Ria.	
“Toen	overleed	ook	Aries	vrouw	in	het	
ziekenhuis.	Hij	ging	erheen	om	de	ver-
pleegkundigen	te	bedanken	voor	hun	
hulp.	Hij	kwam	in	gesprek	met	mijn	
dochter	die	daar	werkte.	Zij	heeft	hem	
getipt	eens	bij	mij	een	kopje	koffie	te	
drinken.	Toen	ik	de	deur	opendeed	zag	
hij	meteen:	de	vrouw	van	de	lift.”

SAMENWONEN
Een	kopje	koffie	werd	een	dagelijks	
bezoek.	“We	voelden	genegenheid	
voor	elkaar	en	ja,	toen	werden	we	ver-
liefd.”	Het	stel	besloot	samen	te	gaan	
wonen	op	Ria’s	adres.	“Maar	ik	wilde	
dat	hij	ook	officieel	huurder	werd.	Als	
er	iets	zou	gebeuren,	mocht	hij	niet	op	
straat	komen	te	staan.	Dudok	Wonen	
heeft	dat	fantastisch	snel	geregeld.”

FEEST
Ondertussen	koesterde	Arie	trouw-
plannen.	“In	Preston	Palace	voor	een	
zaal	van	120	mensen	ging	hij	op	één	
knie.	Ik	heb	staan	huilen	als	een	klein	
kind.	Op	5	juni	trouwden	we	hier	in	
Hilversum.	Echt	een	feest,	hij	had	alles	
geregeld.	Arie	is	een	lot	uit	de	loterij.”

“Arie is een lot 
 uit de loterij”
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Eenvoudig regelen
Op	de	vernieuwde	website	kunt	u	ook	
allerlei	zaken	zelf	regelen,	zoals	de	
huur	opzeggen,	een	vraag	stellen,	
een	reparatieverzoek	indienen	of	een	
(overlast)melding	doen.	Geen	gedoe	met	
openingstijden,	bellen	of	langskomen:	
u	vult	online	een	formulier	in.	Waar	en	
wanneer	het	u	uitkomt,	op	uw	computer,	
tablet	of	smartphone.

Mijn Dudok
En	daar	blijft	het	niet	bij.	We	werken	
hard	aan	Mijn	Dudok,	een	beveiligde	
omgeving	met	uw	eigen	gegevens.		
Hier	past	u	straks	bijvoorbeeld	een	te-
lefoonnummer	of	e-mailadres	aan.	Of	u	
checkt	of	er	nog	een	factuur	openstaat.

Inloggen
Als	Mijn	Dudok	klaar	is,	krijgt	u	per		
post	uw	inloggegevens	toegestuurd.	Er	

zit	een	duidelijke	uitleg	bij	om	uw	Mijn	
Dudok-account	te	activeren.	Vervolgens	
checkt	u	uw	gegevens	en	past	ze	aan	als	
dat	nodig	is.	Het	is	namelijk	belangrijk	
dat	wij	in	geval	van	nood	de	juiste	gege-
vens	hebben.

Kort nieuws

Nieuwsgierig?	Houd	
www.dudokwonen.nl 
goed	in	de	gaten!	

Mieke	Wassenaar-Steenbergen	
uit	Hilversum	vangt	verschillende	
generaties	van	haar	familie	prach-
tig	in	één	beeld.	Haar	101-jarige	
tante	en	15-jarige	kleinzoon	zitten	
gebogen	over	een	oud	familieal-
bum.	Ook	deze	foto	verdient	een	
plekje	in	de	familiegeschiedenis.	
Gefeliciteerd	met	de	eerste	prijs!	

Is het u al opgevallen? Sinds dit voorjaar hebben we een nieuwe website. Met een frisse uitstraling 
en een grote zoekbalk op elke pagina. Als u hier een zoekwoord invult, verschijnen er suggesties 
die met dit woord te maken hebben. Zo vindt u nog gemakkelijker het antwoord op uw vraag. 

Ontevredenheid
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WAT VINDT U VAN ?
GEEF UW 

MENING OVER 

LEEF EN WIN € 25! 

Wat	vindt	u	van	het	bewoners-	

magazine	Leef?	We	zijn	benieuwd		

naar	uw	mening.	Vul	die	in	op		

de	speciale	antwoordkaart	bij		

dit	nummer.	Of	ga	naar	

www.dudokwonen.nl/onderzoek.		

Zo	maakt	u	kans	

op	een	cadeaubon		

van	€	25!

Bewonersmagazine van Dudok Wonen

februari 2014

Verliefd op 
De Melkfabriek

woontrend: wummelsMaak zelf kunst in 
de BloemenbuurtDuurzaam renoveren

Kom koffiedrinken in De Melkfabriek met onze voordeelbon!

Kom koffiedrinken in 

Bewonersmagazine van Dudok Wonen Juni 2014

Danswinkel: 
voetjes van de vloer

Van een grot naar 
de Bloemenbuurt

Tweedehands 
schatten in Bussum

Op weg naar 
CO2-neutraal

Danswinkel: 
voetjes van de vloer

Van een grot naar 
de Bloemenbuurt

Tweedehands 
schatten in Bussum

Op weg naar 
CO2-neutraal

Danswinkel: 
voetjes van de vloer

Van een grot naar 
de Bloemenbuurt

Tweedehands 
schatten in Bussum

Op weg naar 
CO2-neutraal

Nu met 
3 lezersacties!
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Tweede koffie gratis bij 
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De gezichten 

van de Kop 

van Hilversum

Een betaalbare 

koopwoning? Dat kan!

Creatieve professional 

woont en werkt in 

De Melkfabriek

Wij vinden het belangrijk dat u 
tevreden bent over onze service. 
Daarom hebben we dat in 2014 
onderzocht. Bijna 600 bewoners 
werkten mee aan het onderzoek. 
Hartelijk dank daarvoor!

Op	verschillende	onderdelen	geeft	
u	ons	een	ruime	voldoende.	Maar	
er	zijn	ook	zaken	die	beter	kunnen.	
Een	aandachtspunt	is	onze	tele-
fonische	bereikbaarheid.	U	moet	
soms	te	lang	wachten	om	de	juiste	
medewerker	te	spreken.	Hoe	we	
omgaan	met	uw	ontevredenheid,	
kan	ook	beter.	Met	deze	verbeter-
punten	gaan	we	aan	de	slag.

Ook	dit	jaar	meten	we	continu	onze	
service.	Kwaliteitscentrum	Woning-
corporaties	Huursector	(KWH)	doet	

hiervoor	steekproeven	in	opdracht	
van	Dudok	Wonen.	Misschien	wordt	
u	wel	telefonisch	benaderd	voor	
een	onderzoek.	Hopelijk	heeft	u	
even	tijd	om	hieraan	mee	te	wer-
ken.	Uw	respons	is	voor	ons	zeer	
waardevol.	

Website blijft in ontwikkeling

Column

Michiel van Baarsen, manager 
projecten en specialist duurzaam-
heid, schrijft in zijn column over 
duurzaamheidsthema’s.

Warmte-koudeopslag werkt echt!
Sinds	2013	heeft	Dudok	Wonen	twee	
warmte-koudeopslagsystemen	
(wko’s)	in	gebruik:	zorgcentrum	De	
Egelantier	en	ons	kantoor.	Dat	bevalt	
zo	goed,	dat	we	nu	ook	bij	de	ontwik-
keling	van	woonwijk	Nieuw	Zuid	(de	
nieuwe	naam	van	Zuiderheide)	een	
wko	gaan	toepassen.	

Het	systeem	bestaat	uit	een	grote	
pomp	die	water	met	verschillende	
temperaturen	uit	de	bodem	haalt.	
Warm	water	wordt	in	de	winter	
gebruikt	voor	verwarming	van	het	
gebouw.	In	de	zomer	wordt	het	af-
gekoelde	water	weer	gebruikt	voor	
de	koeling.	En	dat	was	erg	plezierig	
tijdens	die	paar	zinderend	hete	dagen	
van	afgelopen	zomer!	

Door	het	toepassen	van	warmte-kou-
deopslag	is	veel	minder	aardgas	no-
dig.	Dat	scheelt	in	de	energierekening	
en	is	veel	beter	voor	het	milieu.	Beide	
wko’s	worden	voor	Dudok	Wonen	
geëxploiteerd	door	het	bedrijf	Eteck.	
Dudok	Wonen	ontvangt	hiervoor	een	
jaarlijkse	vergoeding	van	Eteck.	Deze	
vergoeding	kan	Dudok	Wonen	weer	
inzetten	voor	duurzame	investeringen	
en	renovaties.	Dus	laat	die	warmte-
koudeopslag	voor	Nieuw	Zuid	maar	
komen!	Lees	meer	over	woonwijk	
Nieuw	Zuid	op	pagina	18.

Winnaar fotowedstrijd 
‘jong en oud’

De	kwaliteit	van	onze	huurwoningen	
houden	we	graag	op	peil.	Daarom	
zijn	we	in	augustus	gestart	met	
een	controle.	Het	bedrijf	BBA	voert	
zogeheten	conditiemetingen	uit	om	
de	kwaliteit	en	de	technische	onder-
houdsstaat	goed	in	beeld	te	krijgen.	

De	medewerkers	van	BBA	nemen	
de	woongebouwen	van	buitenaf	op.	
Hiervan	merkt	u	als	bewoner	niets.	

Bij	sommige	woningen	vindt	de	
controle	in	de	woning	plaats.	Met	
de	bewoners	van	deze	woningen	
worden	afspraken	gemaakt.	Op	
verzoek	kunnen	de	medewerkers	
van	BBA	zich	legitimeren.	De	con-
troles	duren	tot	eind	november.

Neem	voor	vragen	contact	op	met	
Raimon	Knip	van	Dudok	Wonen:	
(035)	646	16	00.	

Onderzoek naar kwaliteit 
huurwoningen

Hoe tevreden bent u over ons?
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Woonkansen

De afwas doen, je kleren op-
ruimen, de post openen. Voor 
mensen met een psychisch of 
psychosociaal probleem kan 
het huishouden een flinke 
opgave zijn. Zoals voor Björn 
Bockweg (25). Maar met hulp 
van een professioneel bege-
leider huurt hij nu zelfstandig 
een gerenoveerd apparte-
ment in Bussum.

“Ook straks 
zonder begelei-
der mag ik hier 
blijven wonen”

ROUTINE NODIG
Björn	heeft	autisme.	“Dat	weet	ik	al	
sinds	mijn	negende.	Ik	heb	struc-
tuur	nodig,	moet	precies	weten	wat	ik	
ga	doen	op	een	dag.”	Toen	hij	nog	in	
Weesp	bij	zijn	ouders	woonde,	zorg-
den	zij	voor	routine.	Maar	Björn	werd	
ouder	en	twee	jaar	geleden	ging	hij	op	
zichzelf	wonen.	“Ik	had	een	kamer	aan	
het	Stationsplein	in	Bussum.	Dat	was	
wel	lastig.	Ik	moest	veel	dingen	leren,	
zoals	voor	mezelf	koken.”	

WACHTLIJST VERKLEINEN
De	Regionale	Instelling	voor	Begeleid	
Wonen	(RIBW)	Gooi	&	Vechtstreek	
hielp	Björn	zelfstandig	te	wonen.	Dit	
voorjaar	opende	de	RIBW	samen	met	
Dudok	Wonen	een	nieuw	onderkomen	
aan	de	Prinsenstraat	in	Bussum:	twee	
gerenoveerde	villa’s	en	koetshuizen	

hier	geen	gedeelde	voorzieningen.	Het	
studio-appartement	met	badkamer	en	
keuken	is	helemaal	van	mij.”

STEEDS BETER
Elke	dinsdag	komt	Björns	begeleider	
langs	om	de	week	door	te	nemen.	“Met	
het	huishouden	gaat	het	steeds	beter.	
Ik	kook	voor	mezelf	maar	moet	soms	
nog	wel	goed	opruimen.	Mijn	ouders	
beheren	mijn	rekening.	Ik	heb	namelijk	
een	gat	in	mijn	hand.	Ook	daar	werk	ik	
met	mijn	begeleider	aan.	Gelukkig	heb	
ik	inkomsten	van	een	leuke	baan	bij	
Landgoedwinkel	De	Rading.”	Of	Björn	
zonder	hulp	kan?	“Ik	moet	er	nog	niet	
aan	denken.	Maar	als	het	me	lukt,	mag	
ik	hier	gewoon	blijven.”

met	twaalf	huurappartementen.	Vijf	
ervan	zijn	voor	cliënten	van	de	RIBW.	

EIGEN VOORZIENINGEN
Björn	is	blij	met	zijn	nieuwe	plek.	“Het	
is	een	heel	mooi	pand.	Van	buiten	ziet	
het	er	klassiek	uit	en	binnen	is	het	mo-
dern.	Anders	dan	op	mijn	kamer	heb	ik	

Op eigen 
benen!

“Ook als het goed gaat mag ik hier gewoon blijven”

“Van buiten ziet het pand er klassiek uit”

xx

“Soms moet ik nog wel 
goed opruimen”

“Het studio-appartement is helemaal 

van mij”
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Kijkje in het verleden

In	2008	rondde	Dudok	Wonen	de	renovatie	
en	nieuwbouw	van	de	typische	Dudokwo-
ningen	in	de	Hilversumse	wijk	Liebergen	
af.	Onder	meer	in	de	Merelstraat	werden	
huizen	gesloopt	en	herbouwd	volgens	de	
‘Dudok	revisited’-methode.	Deze	woningen	
zijn	opnieuw	opgebouwd	aan	de	hand	van	
de	oorspronkelijke	tekeningen	van	archi-
tect	Willem	Marinus	Dudok.	Daardoor	zijn	
de	authentieke	details	van	de	woningen	
bewaard	gebleven.	Denk	aan	de	ramen,	
daklijsten	en	gevellijnen.

Dankzij	een	aantal	slimme	ingrepen	zijn	
de	woningen	wél	een	stuk	ruimer	dan	de	
oude	huizen.	Aan	de	achterkant,	uit	het	
zicht,	werden	ze	uitgebreid.	Bovendien		
zijn	de	daknokken	iets	hoger	dan	voor-
heen.	Een	origineel	Dudok-ontwerp	in		
een	comfortabel,	hedendaags	jasje!

Origineel 
Dudok-ontwerp 
in een heden-
daags jasje
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WoontrendsDudok dichtbij

Een 
kraampje 
voor 
iedereen
Altijd al een eigen marktkraam willen hebben? Dat kan nu  
gemakkelijk bij ‘Onze Kraampjes’. U stalt de koopwaar uit,  
de verkoop wordt geregeld. Hoe dat kan? Eigenaresse  
Greet van Zoomeren vertelt er meer over. 

KLEURRIJK GEHEEL
Na	een	flinke	opknapbeurt	van	het	
pand	aan	de	Neuweg	draait	de	onder-
neming	van	Greet	en	mede-eigenaar	
Wim	van	Dijk	sinds	half	mei	dit	jaar.	
Greet:	“We	hebben	71	kraampjes	in	
leuke	kleurtjes	‘gepimpt’.	Men	richt	ze	
zelf	in	en	prijst	ook	zelf	de	artikelen.	
De	verkoop	verzorgen	wij.	Een	kraam	
bevat	twee	planken,	een	hoedenplank	
en	een	ophangroede.	Wij	verkopen	de	
spullen	met	behulp	van	barcode-stic-
kers,	gekoppeld	aan	gegevens	van	de	
eigenaar.	Na	de	huurperiode	–	€	20	per	
week	en	wekelijks	opzegbaar	–	wordt	
de	opbrengst	verrekend.”

MOZAÏEK EN MEUBELS
Enthousiast	vertelt	Greet:	“We	verko-
pen	zowel	nieuwe	artikelen	als	twee-
dehands	of	zelfgemaakt.	Het	maakt	
niet	uit	of	het	van	een	professionele	
verkoper	is	of	van	iemand	die	graag	
van	zijn	verzameling	af	wil.	De	een	

KOPJE KOFFIE?

Drinkt u bij ons een kopje koffie? Tegen 
inlevering van deze bon is dat voor 
onze rekening, met wat lekkers erbij! 

Onze	Kraampjes
Neuweg	217-219,	1214	GR	Hilversum
(035)	695	36	59,	open:	di	t/m	za	van	10	tot	5

Deze bon is geldig voor 1 persoon.

maakt	prachtige	dingen	van	mozaïek.	
Een	ander	maakt	originele	juten	kus-
sens	en	tassen.	Zelf	kopen	we	meu-
beltjes	op	die	we,	na	een	opknapbeurt,	
te	koop	zetten.	Mensen	zien	dat	en	
brengen	ook	een	tafeltje	of	stoeltje	in.	
Dat	maakt	het	heel	gezellig.”	

PAKISTAANSE BIOSCOOPSTOELTJES
In	deze	‘Winkel	van	Sinkel’	is	voor	
iedereen	wat	te	vinden.	Greet:	“Wij	
hadden	laatst	een	paar	oude	bioscoop-
stoeltjes	uit	Pakistan	op	de	kop	getikt.	
We	zetten	ze	buiten	en	ze	waren	met-
een	verkocht!”	Maar	Onze	Kraampjes	is	
niet	alleen	een	interieurwinkel.	“Er	is	
ook	nette	kleding,	en	er	zijn	regelmatig	
leuke	tweedehands	leren	tassen.	Ik	zou	
zeggen:	komt	dat	zien!”	

Onze	Kraampjes	zijn	te	vinden	op	
Facebook.	Zoek	naar:	onze	kraampjes	
Hilversum.	Ga	ook	naar	de	website:	
www.onzekraampjes.nl.

APK VOOR CV’S
“In	de	auto-industrie	weten	ze	precies	
bij	welke	kilometerstand	een	onder-
deel	vervangen	moet	worden.	Voor	
cv’s	gaan	onze	monteurs	hetzelfde	
te	werk”,	zegt	Renzo	van	Heusden,	
adjunct-directeur	van	Bonarius	Bedrij-
ven.	“We	maken	de	installatie	hele-
maal	open	en	vervangen	kwetsbare	
onderdelen.	Ook	als	die	op	het	eerste	
gezicht	nog	goed	lijken.	Deze	manier	
van	preventief	onderhoud	voorkomt	
veel	storingen.”

ZWERM VAN MONTEURS
Bonarius	Bedrijven	stuurt	twee	weken	
vóór	het	periodiek	onderhoud	een	
bericht	aan	de	huurders.	Uiteraard	
met	de	mogelijkheid	de	afspraak	te	
verzetten.	Op	de	dag	zelf	strijkt	niet	
één	monteur,	maar	een	zwerm	van	
monteurs	neer	in	de	straat.	“Ons	team	
bestaat	uit	verschillende	specialisten	

en	we	nemen	een	kleine	vrachtauto	
mee	met	alle	denkbare	materialen”,	
zegt	Renzo.	“Als	er	een	ingewikkelde	
ingreep	nodig	is,	lossen	we	dat	meteen	
op.	Zo	hoeven	we	niet	terug	te	komen	
en	zijn	we	huurders	minder	tot	last.”

WEDERZIJDS TEVREDEN
Bonarius	Bedrijven	werkt	sinds	2012	
voor	Dudok	Wonen.	“Tot	wederzijdse	
tevredenheid”,	zegt	Renzo.	“Alles	rond	
storingen	en	het	technisch	beheer	ligt	
bij	ons.	We	hebben	direct	contact	met	
huurders	en	ook	dat	verloopt	over	het	
algemeen	hartstikke	goed.	Hebben	zij	
een	storing?	Dan	bellen	ze	direct	met	
ons	en	lossen	we	het	probleem	uiter-
lijk	de	volgende	dag	op.”	

Bonarius Bedrijven 
helpt cv-storingen 
voorkomen

Moet er iets gebeuren aan uw 
cv-installatie? Dan komt een 
monteur van Bonarius Bedrij-
ven bij u langs. Het bedrijf is al 
jaren een betrouwbare partner 
van Dudok Wonen en hanteert 
een unieke methode om storin-
gen vóór te zijn.

STORING AAN DE CV-KETEL?	
Bel	direct	met	Bonarius	Bedrijven:	
(088)	115	13	13.

“Komt dat zien!”
“Met een team 
monteurs lossen 
we problemen 
meteen op”
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Vanaf de tweede etage hebben Jan en Gerda een mooi uitzicht

“We hebben het echt naar onze zin gemaakt hier“

Verhuisd

Ruim dertig jaar woonden Jan (76) en Gerda van Lunteren (73) aan de Eikbosserweg in Hilversum. 
Maar het onderhoud van de koopwoning en de tuin werd wat veel voor het echtpaar. Zeker nadat 
Jan te horen kreeg ongeneeslijk ziek te zijn. Gelukkig vonden ze snel een huurappartement in 
Woondienstencentrum De Egelantier. Op nog geen 5 minuten lopen van hun oude woning.

“We voelen ons hier nu al thuis”

PRACHTIG GEBOUW
“Vanuit	ons	huis	konden	we	de	bouw	
van	De	Egelantier	steen	voor	steen	
volgen”,	zegt	Gerda.	“Het	is	prachtig	
geworden	en	past	goed	in	de	buurt.	
Daardoor	dachten	we	steeds	serieu-
zer	na	over	een	huurappartement	in	
het	gebouw.	We	kwamen	hiervoor	in	
eerste	instantie	niet	in	aanmerking	
en	de	meeste	woningen	waren	al	

vergeven.	Op	bezoek	bij	Dudok	Wonen	
kregen	we	te	horen	dat	er	toch	nog	
een	plek	voor	ons	vrij	kwam.	Op	de	
tweede	etage,	met	een	mooi	uitzicht.	
Die	kans	grepen	we	meteen	aan.”

LEVENSLOOPBESTENDIG
Het	appartement	is	ruim	en	levens-
loopbestendig	gebouwd.	Jan:	“We	
hebben	een	extra	brede	deur,	hoge	

plafonds	en	een	alarmknop	voor	als	
we	assistentie	nodig	hebben.	Met	de	
hulp	van	mijn	zoon,	die	aannemer	
is,	hebben	we	het	echt	naar	onze	zin	
gemaakt	hier.	Onze	kinderen	en	klein-
kinderen	wonen	in	de	buurt	en	vanaf	
het	balkon	kan	ik	onze	oude	achter-
tuin	zien.	Het	voelt	nu	al	als	thuis.”

“Vanaf ons 
nieuwe balkon 
zie je onze oude 
achtertuin”
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Projecten

“200 apparte-
menten voor 
jong en oud”

“Goed op 
de hoogte 
gehouden”

Nieuw Zuid: nieuwe 
woonwijk voor iedereen  
in Hilversum Zuid

NIEUW ZUID VOOR JONG EN OUD
Nieuw	Zuid	wordt	de	nieuwste	wijk	
van	Hilversum	(Zuid).	Hier	woont	u	
straks	comfortabel	in	een	van	de	vijf	
appartementengebouwen.	Ver-
schillende	architecten	ontwerpen	
de	gebouwen,	die	ieder	hun	eigen	
uitstraling	hebben.	Ook	zijn	de	
nieuwe	woningen	eigentijds	luxe:	er	
is	Wi-Fi,	ze	zijn	levensloopbestendig	
én	energiezuinig.	Ook	met	een	zorg-
vraag	kunt	u	in	Nieuw	Zuid	blijven	

wonen.	Tussen	de	gebouwen	ligt	de	
binnentuin.	Hier	loopt	u	tussen	de	
perken	met	heideplanten	en	waant	
u	zich	op	de	heide.	In	de	binnentuin	
is	het	altijd	druk	met	een	gezellige	
mix	van	jong	en	oud.	

MEER KEUZE IN ZORG
Woont	u	nu	in	een	aanleunwoning?	
In	de	toekomst	‘leunt	u	niet	meer	
aan’.	Uiteraard	kunt	u	nog	bij	Ama-
ris	terecht	voor	uw	zorg.	Maar	als	u	

wilt,	kunt	u	ook	bij	andere	partijen	
terecht.	Zo	heeft	u	meer	keuzevrij-
heid	in	de	zorg	en	service	die	u	
nodig	heeft.

ZOMER 2016
We	verwachten	voor	de	zomer	van	
2016	te	kunnen	starten	met	de	
bouw	van	het	eerste	gebouw.	Wilt	
u	op	de	hoogte	gehouden	worden	
over	de	ontwikkelingen?	Ga	naar	de	
website:	nieuwzuidhilversum.nl. 

Nieuw Zuid is de naam van de nieuwe woonwijk die de komende jaren in Hilversum Zuid 
verrijst. Verspreid over vijf gebouwen komen er zo’n 200 moderne en comfortabele  
appartementen voor jong en oud, met allerlei buurtvoorzieningen zoals mogelijkheden 
voor dagbesteding, een kapper, restaurant en gezondheidscentrum. 

Pluim voor nieuwe 
procedure onderhoud

“Onze	cv-ketel	was	aan	vervan-
ging	toe”,	vertelt	Nelleke.	“Wij	
ontvingen	eerst	keurig	een	brief	
van	Eneco	zodat	we	wisten	van	hun	
komst.	Een	Eneco-medewerker	
kwam	aan	de	deur	om	de	plaatsing	
te	bespreken,	zodat	wij	wisten	wat	
ons	te	wachten	stond.”

NETJES GEWERKT
Het	bleek	in	de	praktijk	een	lastige	
klus.	“Er	waren	maar	liefst	vier	
monteurs	aan	het	werk.	Ze	bleven	
vriendelijk	en	hebben	netjes	werk	
afgeleverd.	Er	kwam	zelfs	nog	een	
timmerman	aan	te	pas,	die	in	op-
dracht	van	Eneco	voor	een	mooie	
afwerking	heeft	gezorgd.”

PRETTIG CONTACT
Omdat	Nelleke	en	haar	man	doof	
zijn	en	niet	kunnen	telefoneren,	
verliep	zowel	de	communicatie	
met	Dudok	Wonen	als	met	Eneco	
per	mail.	Nelleke:	“Wij	hebben	het	
contact	als	goed	en	prettig	erva-
ren,	dat	verdient	beslist	een	dikke	
pluim!”	

Steeds vaker krijgen bewoners rechtstreeks te maken met bijvoorbeeld energie- en on-
derhoudsbedrijven in plaats van van met eigen medewerkers van Dudok Wonen. Dit is 
onderdeel van de nieuwe procedure onderhoud. Een ontwikkeling die ook Henk en Nelleke 
niet is ontgaan, bij wie in hun woning aan de Keverdijk onlangs door Eneco een cv-ketel is 
geplaatst. Zij zijn heel tevreden over de gang van zaken.
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Dudoku

Contact

Dudok Wonen
Larenseweg	32
Postbus	1854
1200	BW	Hilversum	
(035)	646	16	00
E-mail:	info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl
Open	van	maandag	t/m	vrijdag
van	9.00	tot	17.00	uur	

Reparatieverzoek
(035)	646	16	00	
E-mail:  
reparatieverzoek@dudokwonen.nl
Buiten kantoortijden:	(070)	311	03	21

Huurders Belangen Vereniging 
van Dudok Wonen
Huurders	Belangen	Vereniging
Anthonie	Fokkerstraat	31
1403	VP	Bussum
06	552	10	839
hbv.dudokwonen@gmail.com

Geschillenadviescommissie
Postbus	2411
1200	CK	Hilversum

U vindt ons ook op

Storingen 

Cv-installaties
Bonarius:	(020)	4074949	

Liftstoringen
MO	2:	(0800)	860	08	60	
Of	het	telefoonnummer	dat	bij	de		
lift	staat.

Rioolontstoppingen 
Teeuwissen	rioolontstopping:	(035)	
525	23	19

Geiserstoring huurgeiser
Gasservice	’t	Gooi:	(035)	624	22	42

 Dudoku
In	elke	rij	(horizontaal	en	verticaal)	en	in	elk	blok	moeten	
de	cijfers	1	tot	en	met	9	komen	te	staan.	Elk	cijfer	mag	per	
rij	of	blok	maar	één	keer	voorkomen.

Doe mee en win!
Stuur	de	cijfers	in	de	gele	regel,	samen	met	uw	naam	en	
adres,	naar	de	redactie	van	Leef,	Postbus	1854,	1200	BW	
Hilversum.	Of	mail	naar	leef@dudokwonen.nl.	Uw	inzen-
ding	moet		voor	1	november	2015	bij	ons	binnen	zijn.		
Twee	inzenders	van	de	juiste	cijferreeks	ontvangen	een	
cadeaubon	van	€	25,-.

Redactie:	Dudok	Wonen	Teksten:	Point	to	Point	Communicatie	Vormgeving:	Axioma	Communicatie	Fotografie:	Eye	2	Design	Drukwerk: Drukkerij	
Goos	Redactieadres:	Postbus	1854,	1200	BW	Hilversum	t.a.v.	Redactie	Leef	E-mailadres:	leef@dudokwonen.nl

	
Leef	is	het	gratis	bewonersmagazine	van	Wooncorporatie	Dudok	Wonen.	Het	magazine	verschijnt	drie	keer	per	jaar	in	een	oplage	van	8.500	exemplaren.
Dudok	Wonen	is	een	Gooise	wooncorporatie.	We	bieden	betaalbare	woonruimte	aan	ruim	8.000	huishoudens	in	Naarden,	Bussum	en	Hilversum.		
Dudok	 Wonen	 streeft	 bij	 de	 productie	 van	 dit	 magazine	 uiterste	 zorgvuldigheid	 na.	 De	 uitgever	 aanvaardt	 echter	 geen	 aansprakelijkheid	 voor		
onjuistheden	in	dit	magazine.	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	overgenomen	en/of	gereproduceerd	zonder	schriftelijke	toestemming	van	de	uitgever.

Aan Dudok

• Vraag het aan Dudok Wonen 

De nieuwe Huisvestingswet 
en het toelatingsbeleid
In deze rubriek geven we antwoord op veelgestelde vragen. 
Deze keer behandelen we vragen over het toelatingsbeleid, 
naar aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet. Die is sinds  
1 januari 2015 van kracht en heeft vanaf 1 juli gevolgen voor  
de regio Gooi en Vechtstreek. Wat betekent dit voor Dudok 
Wonen en voor u?

Winnaars gefeliciteerd!	
Uit	de	inzenders	van	de	Dudoku	van	de	vorige	keer	zijn	twee	win-
naars	geselecteerd.	Stephanie Haverkamp	en	Niels de Lange		
hebben	de	cheque	inmiddels	ontvangen.
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Hoe zijn de afspraken nu vastgelegd?
Alle	regels	die	in	het	convenant	stonden	zijn		
nu	vastgelegd	in	een	nieuwe	Huisvestings-
verordening	die,	net	als	het	eerdere	convenant,	
geldt	voor	de	regio	Gooi	en	Vechtstreek. Zijn er geen veranderingen in de 

regelgeving?
De	bestaande	regelgeving	is	niet	gewijzigd,	
maar	er	zijn	wel	enkele	wettelijke	regels	bijge-
komen.	Mensen	met	een	regiobinding	zijn	als	
eerste	aan	de	beurt.	Iedereen	zonder	regio-
binding	(EU-ingezetenen	vanaf	18	jaar	met	een	
maximaal	inkomen	t/m	€	34.911)	mogen	wel	
reageren	maar	komen	onderaan	de	lijst.	Vanaf	
eind	november	selecteert	WoningNet	op	basis	
van	de	nieuwe	afspraken.	Dat	betekent	dat	wo-
ningzoekenden	waarvan	de	rechten	wijzigen	nog	
een	paar	maanden	de	tijd	krijgen	om	te	reage-
ren	op	woningen	met	hun	oude	rechten.	

Het aantal vluchtelingen groeit snel. 
Gelden voor hen andere regels?
Er	zijn	drie	categorieën	‘urgenties’	met	automatisch	
recht	op	een	woning:	mensen	uit	een	‘Blijf	van	mijn	lijf	
huis’,	mantelzorgers	(zorgend	of	verzorgd	wordend)	en	
statushouders	(vluchtelingen	met	verblijfsvergunning).	
Dudok	Wonen	is	verplicht	om	deze	laatste	categorie	
via	directe	bemiddeling	(dus	zonder	te	adverteren	
op	WoningNet)	te	huisvesten.	Die	opdracht	geven	de	
gemeenten,	daartoe	verplicht	door	de	overheid.

Wat voor afspraken waren er  
tot nu toe over de woonruimte-
verdeling?
In	de	regio	Gooi	en	Vechtstreek	werkten	
gemeenten	en	corporaties	wat	betreft	
woonruimteverdeling	samen	op	basis	van	
convenanten.	De	nieuwe	Huisvestingswet	
zegt	dat	die	vorm	van	samenwerking	niet	
meer	mag.

Kunnen statushouders niet beter 
gespreid worden?
Omdat	we	afhankelijk	zijn	van	de	woningen	die	vrij-
komen	hebben	we	niet	de	ruimte	om	statushouders	
naar	behoefte	te	spreiden.	Het	is	belangrijk	dat	er	
doorstroming	plaatsvindt	vanuit	de	asielzoekerscen-
tra.	Deze	mensen	zijn	natuurlijk	niet	voor	niets	hun	
land	ontvlucht.	Wij	hebben	een	maatschappelijke	
verplichting	om	hen	op	te	vangen.	

Sudoku

7 8 3

1 9 7 8

4 5

6 3 7

2 4 9 8

8 3 2

1 9

8 5 4 2

2 1 9

Een sudoku is een diagram van 9 bij 9 vakjes waarin de cijfers 1 tot 
en met 9 ingevuld moeten worden. Sudoku betekent in het Japans 
'enkelvoudig cijfer'. Het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 
rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 x 9 is nog 
eens onderverdeeld in blokken van elk 3 x 3 vakjes. In elk vakje moet 
een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes 
zo invullen, dat in elke rij, elke kolom èn elk blok de cijfers 1 tot en 
met 9 slechts één keer voorkomen. 

© Sanders puzzelboeken, Vaassen



Tips

Het Dudokjaar is gestart met 
de opening van het Dudok 
Architectuur Centrum (DAC) 
in de kelder van het raadhuis 
en eindigt op vrijdag 1 juli 
2016 met een concert op de 
Raadhuisvijver. 

VOLG DE ZESKANTIGE 
BORDJES
Een route die u kunt wandelen 
of fietsen is de 8 kilometer lange 
Dudok-route van de ANWB door 
Hilversum. Deze ANWB-route is 
herkenbaar aan de zeskantige 
bordjes, die bevestigd zijn aan 
onder meer lantaarnpalen. Er 
wordt ook aandacht besteed aan 
objecten die niet op deze route 
liggen, maar die uw bezoek meer 
dan waard zijn. 

De route is op elk gewenst punt te 
beginnen en te beëindigen. Voor 
€ 1 verkrijgbaar bij de VVV, ge-
vestigd in Museum Hilversum op 
de Kerkbrink, of te bestellen via 
http://webshop.gooivecht.nl. Zie 
ook www.vvvhilversum.nl. 

100 jaar Dudok: 
genoeg te doen!
Op 1 juli 2015 was het precies honderd jaar geleden dat architect Willem Marinus 
Dudok in dienst trad bij de gemeente Hilversum. Wat is nou een mooiere manier 
om daar aandacht te besteden dan met een voet- of fietstocht langs zijn werk? 

Uitzicht van 30 kilometer
Kijk	voor	het	programma	
op	de	website		
www.dudok100jaar.nl.
Het	DAC	verzorgt	ook	in-
staprondleidingen.	Tijdens	
deze	90	minuten	duren-
de	rondleiding	brengen	

enthousiaste	gidsen	de	
architectuur	van	het	raad-
huis	tot	leven.	Als	sluitstuk	
van	de	rondleiding	wordt	
de	toren	beklommen,	die	
een	prachtig	uitzicht	biedt.	
Op	heldere	dagen	zo’n	30	

kilometer!	Kosten	van	de	
rondleiding	bedragen	voor	
volwassenen	€	8,50.	Kijk	
voor	overige	tarieven	en	
info	op	
museumhilversum.nl/
rondleidingen

De gidsen van Seniorenver-
eniging Hilversum,	Senver,	lopen	
graag	met	u	mee	tijdens	de	‘Wande-
ling	door	Jong	Dudok’.	Tijdens	deze	
wandeling	door	Dudoks	woonwijken	
ziet	u	de	gerestaureerde	en	her-
bouwde	huizen	van	de	Dudokstraten	
rond	de	Minckelersstraat	en	Jan	van	
der	Heydenstraat.	Extra	mooi	omdat	
het	historisch	beeld	van	de	woon-
wijken	en	pleintjes	intact	is	geble-
ven.	Tegelijkertijd	zijn	de	woningen	
aangepast	aan	de	moderne	woon-
behoeften.	Op	de	route	passeert	u	
ook	twee	scholen	die	ontworpen		
zijn	door	Dudok.

Start- en eindpunt:	Wijkcentrum		
Sint	Joseph.	Duur:	anderhalf	uur.		
Kosten:	€	4	p.p.	Maximaal		
12	personen	per	gids.	Boeken:		
info@hilversum-wandelgidsen.nl 	
of	035	685	0442.

Destination Art organiseert onder 
meer de rondleiding		
‘Hilversum,	staalkaart	van	de	20e-eeuwse	
architectuur’.	De	geest	van	Dudok	was		
bepalend	voor	de	verdere	ontwikkeling	van		
Hilversum.	In	gebouwen	van	voor	1940	zien	
we	de	invloeden	van	Berlage,	de	Amster-
damse	School	en	de	Nieuwe	Zakelijkheid	met	
als	hoogtepunten	Sanatorium	Zonnestraal	
en	Grand	Hotel	en	Schouwburg	Gooiland.	Na	
1945	zien	we	bijzondere	ontwerpen	als	het	
gebouw	van	de	Wereldomroep,	het	kanton-
gerecht,	omroepgebouwen	en	het	kleurrijke	
Nederlands	Instituut	voor	Beeld	en	Geluid.

Start- en eindpunt:	Museum	Beeld	en		
Geluid.	Duur:	drie	uur	(10.00-13.00).
Kosten:	€	32,50	p.p.	incl.	koffie/thee.					
Boeken:	info@destinationart.nl	en/of		
06	1920	2229	/	06	1222	0912.

De geest van Dudok

Jong Dudok

Ook	dit	najaar	is	er	weer	een	fotowedstrijd.	Dit	keer	met	het	thema	‘warmte en 
gezelligheid’.	Kies	uw	leukste	foto	uit,	zet	erbij	waar,	wanneer	en	waarom	u	de	
foto	genomen	heeft	en	stuur	het	geheel	aan	ons	op.	Uit	alle	inzendingen	kiest	
onze	jury	de	allermooiste	foto.	We	plaatsen	die	foto	in	de	volgende	editie	van	
Leef.	En	bent	u	de	winnaar?	Dan	ontvangt	u	ook	nog	eens	een	dinerbon	van	ons!

Doet	u	mee?	Mail	uw	foto	met	gegevens	dan	vóór	1	november	2015	naar		
leef@dudokwonen.nl.

Fotowedstrijd


