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Inspectie woningen ZOwonen in 2021
Ze controleren elk jaar de kwaliteit van een
groot aantal woningen van ons totale bestand.
Dit doen ze om de technische staat ervan goed
in beeld te hebben.
Hiermee weten ze hoe ze onderhoud moeten
gaan plannen en of ze nog op de goede weg
zitten met de huidige planning.

Hierover wordt je tijdig geïnformeerd.

Dit najaar zijn weer diverse woningen en woongebouwen aan de beurt.

Wanneer en door wie?
Tussen 1 september en 17 december (tussen 8.00 en 17.00 uur). De medewerkers van het bureau PVM gaan dan in verschillende wijken aan de slag. Deze medewerkers kunnen altijd een
PVM pas laten zien. Vraag er gerust naar!
Wat doen ze?
Ze bekijken bij eengezinswoningen alleen
de buitenkant van de woningen. Bij meergezinswoningen bekijken ze ook de algemene ruimtes zoals het trappenhuis.
Ook maken ze foto’s van de buitenkant
van de woning of appartement en van de
algemene ruimtes. De medewerkers hoeven niet binnen te zijn, dus je hoeft hier
niet voor thuis te blijven.
Heb je toch nog vragen? Heb je over deze
controle ronde nog vragen? Bel dan met
Sjriek van Dijck via 046-4209600.
Energiebus & GGD bezoek in Obbicht
Binnenkort zal de Woonbond in opdracht van
de SHL een aantal woningen onderzoeken
samen met de GGD. De bevindingen zulllen
dan aansluitend besproken worden met ons.
De resultaten en aanbevelingen zullen dan
gedeeld worden met ZOwonen. We houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze
keer zullen dat woningen in Obbicht zijn.

Wordt vervolgd
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Kennismaken met de commissie Zorg en Wonen

&
Begin 2021 zijn we als huurdersbelangenverenigingen gestart met een aparte commissie Zorg en Wonen.
Als eerste begon het voorbereidingswerk, mensen zoeken die er energie in wilden steken en mee wilde
denken hoe we de commissie het beste vorm zouden kunnen geven. Van ZOwonen kregen wij begin 2021
het concept Zorgvisie 2021-2023 aangeboden. De commissie, intussen bestaande uit zeven leden, heeft zich in diverse bijeenkomsten gebogen over de inhoud van deze Zorgvisie en ik wil graag
de belangrijke thema’s benoemen.
Actieve dialoog. Het ophalen van informatie wat in de omgeving speelt.
Langdurige samenwerking met ZOwonen en zorgaanbieders. Om met elkaar vanuit openheid en kwetsbaarheid met de verscheidenheid in opvattingen, naar oplossingen zoeken.
Partnership. Een partnership relatie met zorgaanbieders aangaan, m.a.w. een samenwerkingsovereenkomst zodat de route die gevolgd gaat worden duidelijk aangegeven wordt.
Samenwerken en toewijzen. Met gemeenten en corporaties in gesprek gaan om er voor te zorgen dat iedere bewoner op de juiste plek terecht komt.
Inclusieve wijk. Een maatschappelijk belang dienen, het creëren en bijdragen aan een prettig woon- en
leefklimaat. Dit uiteraard in goede en nauwe samenwerking met de bewoners.
Door een goede match te maken tussen bewoners, groepen en/of organisaties samen aan een wijk werken
waar op een goede wijze samengewoond wordt met begrip en respect voor iedereen.
De opgave. ZOwonen streeft naar inclusieve wijken waar bewoners actief met elkaar samenwerken en leven. Dit eveneens in overleg met de zorgaanbieders en gemeenten.
Het product. De ambitie is dat bijna iedereen in een zelfstandige woning kan wonen met de juiste begeleiding en dus inzetten op woningen die voor de lange termijn flexibel inzetbaar zijn.
Een hele opgave.
We hebben de visie in de afgelopen maanden tijdens onze bijeenkomsten besproken en onze bevindingen
aan de makers/samenstellers van de visie doorgegeven met daarbij onze op- en aanmerkingen die wij
graag terug wilden vinden in de definitieve Zorgvisie.
Deze zijn meegenomen en dat resulteerde in de visie die wij ook als commissie goedgekeurd hebben. Zowonen heeft de door hen goedgekeurde Zorgvisie met inbegrip van onze, de commissie, aanbevelingen
naar de afgevaardigden van de diverse huurdersbelangenverenigingen gestuurd.
Wij zullen als commissie binnen afzienbare tijd weer bij elkaar komen om de voortgang te bespreken.
U als huurder bij deze te vragen om uw reacties en waarnemingen bij ons te melden (telefoon nummer elders in dit Nuutsblaad) zodat wij met uw ervaringen en voorstellen vanuit het veld kunnen werken aan een
zorgvisie in het belang van u als huurder c.q. bewoner .
Wij houden u op de hoogte.
Bron Woonvisie ZOwonen/SHL
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Het is weer voorbij die mooie sportzomer van
2021

Wij vertegenwoordigen jullie,
meer dan 6000 huurders in de
huurdersorganisaties van ZOwonen.

Laten we vooral de nadruk leggen op sport, want de zon
heeft ons danig in de steek gelaten.
Ook de laatste zomer waarin we onbeperkt van mooie
sportevenementen kunnen genieten. Vanaf volgend jaar
zal er betaald moeten worden.
Maar de sportliefhebbers onder ons hebben de afgelopen maanden hun hart kunnen ophalen. Het begon zowat in mei. Twee prachtige tennistoernooien, Roland Garros en als top Wimbledon, het EK voetbal, de
Tour de France en de Olympische Spelen, en alle andere sportevenementen die
ik niet genoemd heb waaronder een van mijn favorieten, de Formule 1.
Uitgezonderd de Olympische Spelen, waarvan u vast hebt genoten ondanks de
voor ons nachtelijke tijdstippen, maar ook zeker de eerste week van de
Tour de France met onze Mathieu in het geel, twee prachtige etappeoverwinningen, kunnen we rustig constateren dat er ook behoorlijke zepers bij waren.
Het EK voetballen, sport nummer één in veel landen, ook in Nederland, was
helaas een drama. Half Nederland was in rouw, zo vroeg al uitgeschakeld. Het
advies van 17 Miljoen mensen niet opgevolgd, dan krijg je dit!! En als klap op de
vuurpijl de terugkeer van onze ouwe trouwe onmisbare Louis van Gaal. Hoe
verzin je het!! Louis zet ‘m op.
Onze Max in de Formule 1 die er geweldig goed voor stond. Zouden we eindelijk
eens een Formule 1 wereldkampioen krijgen? Bij herhaling van de weg getikt door coureurs, van een bepaald merk, wiens namen ik beter niet noem.
Je zou bijna aan een komplottheorie gaan denken zoals die van bepaalde Nederlanders wiens namen ik beter ook niet noem.
De ont/spanning die sport biedt is voor velen van ons eigenlijk onmisbaar. Het
draagt bij aan ons welzijn, heerlijk genieten, blijdschap en teleurstellingen die
er ook bij horen. Daarna de heftige discussies die we absoluut niet willen missen, met als resultaat, zich neerleggen bij de meerderheid.
Maar helaas volgend jaar hoeven we ons niet te verheugen op onbeperkt kijken naar mooie sportuitzendingen, want zoals gezegd we moeten gaan betalen.
Terwijl de doorsnee Nederlander blij is dat de rekeningen deze maand weer voldaan zijn, zijn er bedrijven die zich steeds weer willen verrijken en de “gewone”
Nederlander is het kind van die rekening. Want wat gaat dat per maand kosten? Nog een betaalpost erbij. Ik kan me voorstellen dat veel gezinnen dit niet
meer kunnen of willen opbrengen. Dat er alweer keuzes gemaakt moeten worden. De lijst van uitgaven, alleen al de vaste lasten wordt steeds hoger en langer, terwijl de inkomsten nagenoeg hetzelfde blijven. Ik zou graag een kip met
het gouden ei (over het Fabergé ei maar te zwijgen) voor u willen vinden, maar
hiervoor mis ik tijd en geld.
We hopen we dat u de afgelopen maanden een leuke en ontspannen tijd hebt
gehad, hebt genoten van prachtige (sport)evenementen, hebt genoten van een
mooie vakantie met veel zon naar waarschijnlijk een ver buitenland. Maar wellicht ook ontspanning in eigen land, nieuwe indrukken opgedaan die we in ons
brein opgeslagen hebben. Of als fotomoment in een album, oeps, geen albums
meer maar in mappen op onze pc. Kijkt u nog wel eens naar vakantiefoto’s van
pakweg tien jaar geleden? Waarschijnlijk niet, maar wel voor eeuwig bewaard.
Ondanks de beroemde komkommertijd hebben we bij de SHL niet stil gezeten
en in een apart artikeltje zal ik u berichten over de voortgang van de commissie
Zorg en Wonen.
Wij wensen u een prettig najaar met hopelijk nog aangename temperaturen.
Een van de mooiste jaargetijden, qua kleur in de natuur niet te overtreffen, maar ook storm en regen die uiteraard bij de herfst horen.
Laten we blijven genieten van de mooie dingen die we, en bij ons mensen en in
de natuur helemaal voor niks op ons pad tegenkomen.

Wij willen graag nog beter in contact komen met onze achterban
en dat zijn jullie. We willen jullie
als huurders nog meer betrekken
bij activiteiten, we willen jullie regelmatig spreken over wat er leeft
in jullie omgeving.

Daarom willen we jullie vragen.
Als jullie een activiteit in jullie
wijk, buurt organiseren dan willen
we bekijken of wij er ook bij kunnen zijn om met jullie kennis te
maken en te luisteren naar onze
achterban
Wil jij diegene zijn die namens de
huurders deelneemt aan bepaalde trajecten, omdat jij de kennis
hebt vanuit je werkervaring, je
hobby, de plek of complex waar
je woont? Ook die zoeken we!
Willen jullie activiteiten gaan organiseren voor onze huurders
dan laat het ons weten, misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen.
Moet je dan veel tijd “over” hebben? Nee zeker niet en je kunt
zelf ook aangeven hoeveel tijd je
wilt besteden.

We zoeken ook nog talenten voor
onze website en socialmedia.
Talenten voor ons secretariaat.
Zoals jullie gemerkt hebben, ontvangen jullie vier keer per jaar
deze nieuwsbrief samen met de
huurwijzer van de woonbond. Wij
hebben een facebookpagina en
website waarop we informatie
delen en bereikbaar zijn. Jullie
kunnen ons mailen en bellen.
www.shlimbricht.nl

We spreken niet graag over
onze achterban maar liever
met onze achterban. Tot
snel.

Column

Marie-José Kelleners

Onze achterban, onze
huurders, jullie dus!
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HET MOOIE VAN IETS DOEN VOOR EEN ANDER!
Diana, 56 jaar oud is sociaal maatje bij Partners in Welzijn.
Ze was al een ruime tijd actief als vrijwilligster in haar eigen buurt, in
het Wijkplatform en bij de buurtvereniging.
Helaas kwam dit ten einde in verband met een zwaar auto-ongeluk
in 2003. Na een lange periode van revalideren bleek dat de werkzaamheden als vrijwilliger in groepen te vermoeiend waren. Daarnaast bracht het ongeluk veel veranderingen teweeg in haar leven.
“Door Partners in Welzijn ben ik toentertijd door maatschappelijk
werk goed begeleid. Er viel heel wat te regelen en ik ben nog altijd
heel dankbaar voor de begeleiding tijdens deze periode. Dus toen
het gevoel om iets te willen doen voor een ander weer naar boven
kwam en de gelegenheid zich voordeed iets een-op-een te doen,
ben ik maatje geworden bij Partners in Welzijn”. En zo geschiedde.
Dat is inmiddels 15 jaar geleden en Diana is nog steeds met veel
plezier maatje ondanks haar dagelijkse pijnklachten en beperkingen.
Aanvankelijk begon ze als sociaal maatje, voor een praatje, bij een cliënte die recent weduwe was geworden. Mevrouw was ziek, niet zo zelfstandig en nogal gesloten. Naarmate de tijd verstreek deden Diana en haar maatje ook andere activiteiten samen, zoals boodschappen en ging Diana ook mee naar een
bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts. Mevrouw heeft zich gaandeweg meer opengesteld en er ontwikkelde zich een vriendschap. Een gezamenlijke bron van interesse was bloemen en planten, waar ze
beiden enorm van genoten. Toen mevrouw wist dat ze zou overlijden, heeft ze Diana gevraagd voor haar
planten te zorgen. “De planten hebben nog steeds een plekje bij mij thuis. Zo wordt mevrouw niet vergeten.”.
Diana heeft zich in al die jaren voor meerdere mensen als maatje ingezet en ook voor individuele buurtbewoners staat ze klaar als het nodig is. Voor Diana
zit de voldoening in de waardering en blijdschap die
mensen uitstralen wanneer ze op bezoek komt. “Dat
mensen zeggen dat ze dankbaar zijn dat ik tijd aan
hen besteed, dat ze zich gehoord voelen”. Ook vindt
Diana het belangrijk om mensen die minder mondig
zijn te stimuleren meer voor zichzelf op te komen. “En natuurlijk moet er wel een klik zijn!” lacht ze.
Het mooie aan vrijwilligerswerk? “Als ik wegga denk ik ‘Heb ik toch weer iets goeds gedaan’ en dat voelt
fijn.”
Wil je weten hoe jij iets voor een ander kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
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