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N I E U W S

Elf buren erbij 
in de Bleekstraat 

gemeenschappelijke ruimte van de elf 

bewoners van het complex gevestigd: een 

soort extra huiskamer.

 

Wopit
Van de elf appartementen zijn er al acht 

verhuurd. Met de ingebruikname van de 

appartementen op ’t Schild is de ijver van 

Stichting Wopit beloond. Wopit staat voor 

‘Wonen en Psychiatrie in Twente’. De stichting 

zet zich in om kleinschalige woonprojecten te 

realiseren voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, zoals schizofrenie, bipolaire 

stoornis of autisme. “Sommigen kunnen 

moeilijk zonder ondersteuning wonen”, legt 

Wopit-voorzitter Herman Kieft uit. “Wij 

bieden die ondersteuning zonder te betutte-

len.” De stichting is een initiatief van ouders 

van kinderen met psychische problemen, die 

ontevreden waren over het aanbod van de 

woonvoorzieningen voor hun kinderen.

 

Samenwerking
Wopit opende eerder vergelijkbare vestigin-

gen in Hengelo, Enschede en Almelo. Voor de 

appartementen in Goor zocht de stichting de 

samenwerking met Viverion. Iets wat de 

woningcorporatie omarmde: “Een van onze 

belangrijkste taken is immers om mensen te 

huisvesten die om persoonlijke redenen geen 

woning kunnen kopen of huren op de 

particuliere markt”, zegt Henk Jeths, project-

leider van Viverion. Over de oplevering in 

Goor is Jeths tevreden: “Het zijn ruime en 

zeer energiezuinige appartementen gewor-

den, met een nette, ingetogen en mooie 

uitstraling, passend in de buurt.”

 

Zelfstandigheid
De appartementen aan de Bleekstraat zijn 

gegroepeerd rondom de centrale ruimte.  

“De bewoners huren hun appartement 

rechtstreeks van Viverion, ze wonen dus 

zelfstandig”, vertelt voorzitter Kieft.  

“Wat wij met onze eigen begeleiders doen,  

is de bewoners ondersteuning bieden.  

We streven naar zoveel mogelijk zelfstandig-

heid voor hen.”

 

Coaching
Een groot deel van de dag zijn er een of twee 

begeleiders aanwezig. In Goor heten de 

‘coaches’ Anoek Beerten en Bernarda 

Berghaut. Zij helpen de bewoners indien 

nodig op allerlei levensgebieden en met 

praktische zaken. Zo wordt gewerkt aan hun 

herstel en (her-)integratie in de samenleving. 

Geprobeerd wordt om opname in een 

psychiatrische inrichting of terugval te 

voorkomen. 

 

Stap vooruit
Een van de nieuwkomers aan de Bleekstraat 

is Hugo (31). Hij komt uit Borne en woonde 

tot voor kort op een zorgboerderij in 

Nieuw-Amsterdam. Hugo, die een kwetsbaar-

heid voor psychosen heeft, is erg blij met zijn 

nieuwe thuis. “Het enige nadeel is dat ik 
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Voorbereidingen 
Oosterbleek en Het 
Landeweerd e.o.
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Haal de lente 
in uw tuin
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Een dag uit 
het leven van…

Het appartementencomplex 
in de oude stadskern van Goor 
is af. Binnenkort heeft de 
Bleekstraat er een elftal buren 
bij. Elf appartementen en een 
gemeenschappelijke ruimte 
bevinden zich achter de gevel 
van het gebouw dat eind januari 
is opgeleverd. Aan niets is meer 
te zien dat het terrein heeft 
braakgelegen.

 

Twaalf
Nu de werklieden hun gereedschap hebben 

ingepakt, kunnen de bewoners de apparte-

menten naar wens inrichten. Hulptroepen 

(familie, vrienden) staan ze bij om de 

verhuizing prettig te laten verlopen. Samen 

hangen ze de gordijnen in de rails. Het laatste 

bouwzand is gestofzuigd en de eerste 

naamplaatjes zijn al naast de brievenbussen 

geschroefd. Het ‘twaalfde’ appartement is in 

januari geverfd en gemeubileerd. Hier is de 

De faciliteiten aan de 
Bleekstraat, geven 

voldoening en bieden 
vertrouwen voor de 

toekomst.
moest achterlaten wat ik ginds had. Maar ik 

beschouw de verhuizing als een stap vooruit, 

persoonlijk en maatschappelijk. De kennis-

making met Goor was prettig.”

Settelen en succes
Op de Drentse zorgboerderij had Hugo de 

taak om zo nu en dan voor de bewoners te 

koken. Gezamenlijk koken kan in Goor ook in 

de gemeenschappelijke keuken. Hugo heeft 

zich als eerste van de bewoners gesetteld. 

Zijn televisie doet het al en de meeste spullen 

staan op de goede plek. “Ik ben zo goed als 

klaar”, zegt Hugo tevreden.

Ook Herman Kieft van Wopit heeft het gevoel 

dat er al iets moois is ontstaan op ’t Schild. 

“Onze ervaringen met ‘Hengelo’ zijn overwe-

gend positief. Terugval naar de psychiatrische 

inrichting wordt tegengegaan. Die successen, 

en de splinternieuwe faciliteiten aan de 

Bleekstraat, geven voldoening en bieden 

vertrouwen voor de toekomst.” 

Meer info: www.wopit.nl
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Projecten Lochem en Holten
Viverion streeft naar toekomstbestendige 

woningen. Dit betekent dat er jaarlijks een 

aantal wijken/complexen van Viverion 

worden opgeknapt, zodat deze weer klaar 

zijn voor de toekomst en mensen hier zo lang 

mogelijk met plezier kunnen wonen.

In de eerste helft van 2016 zijn dit onder 

andere de volgende twee projecten:

Onderhoud
Viverion voert dit jaar groot onderhoud en 

energiebesparende maatregen uit aan de 

Beijersflat (Oosterbleek) in Lochem. Dit 

appartementencomplex bestaat uit 28 

seniorenwoningen. Daarnaast voert Viverion 

groot onderhoud en energiebesparende 

maatregelen uit in Holten. Zestig woningen 

aan Het Landeweerd, Kolweg, Rörikstraat, 

Schoolstraat, Bushofstraat en  

H.J. Wansinkstraat worden opgeknapt.

Uitvoering
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. 

Na een selectietraject is Bouwonderneming 

Oude Wolbers uit Borne uitgekozen voor het 

‘�Wij�zijn�heel�blij�met�de�samenwerking�tussen�de�drie�

huurdersorganisaties.�Viverion�is�ruim�op�tijd�met�

informatie�en�voorlichting�naar�de�huurdersorganisaties�

toe.�We�hebben�het�gevoel�dat�we�serieus�genomen�

worden�in�de�diverse�overleggen.’

André Lammertink

Voorzitter Stichting Bewoners Belangen

‘�Huurdersvereniging�Lochem�is�zeer�verheugd�dat�de��

drie�huurdersorganisaties�weer�volop�samenwerken.��

Wij�zullen�als�belangenvertegenwoordigers�van�de�

huurders�onze�taak�zo�goed�en�verantwoordelijk��

mogelijk�uitvoeren’.

Hans-Paul Simons 

Algemeen voorzitter Huurdersvereniging Lochem

Veranderende rol 
huurdersorganisaties

Oosterbleek Het Landeweerd

Hereniging
Dit jaar hebben de drie huurdersorganisaties twee gezamenlij-

ke overleggen gevoerd met Viverion. En hebben zij inmiddels 

vier adviezen gezamenlijk uitgebracht. Dit is het mooie 

resultaat van het ondertekenen van het ‘memorandum van 

overeenstemming’ in september vorig jaar. De drie organisa-

ties vormen één gesprekspartner voor Viverion. Dat is belang-

rijk voor de nieuwe rol die zij kregen in de Woningwet.

Achtergrond 
Sinds medio 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. In deze 

wet krijgen huurdersorganisaties een intensievere rol. Deze rol 

kan in bepaalde situaties adviserend of beslissend zijn. Een 

belangrijk voorbeeld hiervan is het bewaken van de prestatie-

afspraken.

Iedere gemeente bepaalt haar eigen beleid en stelt hiervoor 

een woonvisie op. Viverion werkt in drie gemeenten (Rijs-

sen-Holten, Hof van Twente en Lochem). Viverion doet een Bod 

over haar bijdrage aan deze visie. Het Bod dat naar de ge-

meente gaat, wordt opgesteld met de drie huurdersorganisa-

ties. Bij de besluitvorming gaat Viverion met de gemeente en 

huurdervertegenwoordigers om tafel. De resultaten worden 

vastgelegd in prestatieafspraken. De partijen leggen vast wie 

wat bijdraagt aan de volkshuisvesting in de gemeente. De 

huurdersorganisaties zijn volwaardige partijen in het tot stand 

komen van de prestatieafspraken en zien er op toe dat deze 

afspraken worden nagekomen.

De afspraken kunnen betrekking hebben op duurzaamheid, 

betaalbaarheid of het huisvesten van statushouders. ‘Welke 

bijdrage levert Viverion aan het verduurzamen van haar 

woningen?’ of ‘Hoe houdt Viverion haar woningen betaal-

baar?’

Rol huurdersorganisaties
Er wordt meer van de organisaties gevraagd. Denk aan meer 

tijd, meer deskundigheid en meer afstemming met andere 

huurdersorganisaties. Om de huurdersorganisaties zo goed 

mogelijk te faciliteren in deze rol, deelt Viverion veel kennis. Zo 

worden de drie partijen betrokken bij voorlichtingen tijdens 

bestuurlijke overleggen en geven we hen zoveel mogelijk 

voorinformatie over complexe zaken. 

De organisaties zijn ook aangesloten bij de Woonbond, die 

trainingen organiseert en extra informatie beschikbaar heeft. 

Dat betekent dat huurdersorganisaties meer met elkaar 

samenwerken. Wat wordt de inzet tijdens de gesprekken met 

gemeente en corporatie? Dat soort dingen stemmen de 

organisaties van tevoren nadrukkelijk af. Dat maakt het leuker 

en relevanter, maar ook ingewikkelder.   

Voorbereidingen Oosterbleek en Het Landeweerd e.o.
uitvoeren van de werkzaamheden aan de 

Beijersflat. Van Wijnen uit Deventer is 

geselecteerd voor het project in Holten.  

Om te bepalen welke werkzaamheden er 

gedaan moeten worden, hebben de aanne-

mers de woningen geïnspecteerd. Hierbij 

werd zowel naar de gemeenschappelijke 

ruimtes als in de woningen gekeken.

Tot slot
De werkzaamheden starten voor beide 

projecten medio mei 2016 en de woningen 

worden vóór de zomer 2016 opgeleverd. 

Viverion 
streeft naar 
toekomst-
bestendige 
woningen.
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Asbest in uw woning? 
Contact ons!

NAVOOR

Snoeien van heesters
Heesters vormen een van de meest 

veelzijdige groepen planten in de tuin. Ze 

hebben het hele jaar door een eigen 

inbreng in kleur en sfeer. Voorbeelden van 

vroegbloeiende heesters zijn het spierkruid 

(Spirea) en het Chinees klokje (Forsythia). 

Het uitgebloeide bloeihout moet in mei of 

juni tot op enkele centimeters boven de 

grond gesnoeid worden. Hierdoor wordt de 

vitaliteit bevorderd en staan de heesters 

volgend jaar opnieuw prachtig in bloei.

Knippen van Buxus
De buxus wordt al heel lang gebruikt voor 

het maken van wintergroene hagen. Het is 

een makkelijke plant, die weinig eisen stelt 

aan de grondsoort of standplaats. U kunt de 

haag het beste twee keer per jaar goed 

knippen: de eerste keer vóór de langste dag 

van het jaar, de tweede keer begin septem-

ber. Knip vooral de zijkanten, waardoor u 

een mooie dichte haag krijgt. Het beste 

kunt u dit doen als het niet te warm is. 

Onderhoud van uw vijver 
Om de komende tijd van een mooie, heldere 

vijver te kunnen genieten, is het belangrijk 

dat de waterplanten goed gaan groeien. 

Grote planten moeten gesnoeid worden,  

ook om plaats te maken voor andere, 

kleinere plantjes. Om de balans van de vijver 

niet te verstoren, kan dat het beste in 

etappes gebeuren. Omdat het na een 

(lange) winter vaak slecht is gesteld met de 

kwaliteit van het water, is het belangrijk om 

geregeld de pH-waarde van het water te 

meten. Dit kan eenvoudig met een water-

testset van het tuincentrum.

Zo groen als gras
Het regelmatig maaien van uw gras is nood-

zakelijk bij het onderhouden. Één keer per 

week maaien is aan te raden, en in het 

voorjaar adviseren we om dit 2 x per week 

te doen. Op deze manier blijft het gras goed  

verzorgd en verkleint u de kans op onkruid-

vorming en grasziektes. Daarnaast is 

voldoende water cruciaal bij het onderhou-

den van uw gras. Regelmatig het gras 

sproeien is belangrijk. Te weinig water is 

niet goed, maar te veel ook niet! 

Tot slot is het regelmatig bemesten van uw 

gazon ook heel belangrijk bij grasonder-

houd. Een vuistregel hierbij is om tijdens 

het groeiseizoen, oftewel van april tot en 

met oktober, elke 6 tot 8 weken mest te 

strooien. 

Populaire grondstof
Tot 1994 was asbest vanwege zijn uitzonder-

lijke eigenschappen een populaire grondstof 

voor duizenden producten zoals bouwmateri-

alen. In talloze (oudere) gebouwen en 

voorwerpen kan asbest zitten.

Vóór 1994 
Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan is de 

kans groot dat er asbest in uw woning is 

verwerkt. Wilt u asbest (laten) verwijderen? 

Groot onderhoud 
aan de W. Göttelaan

In 2015 is door Viverion aan 37 woningen, aan de W. Göttelaan in  

Markelo, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen  

uitgevoerd. Het Energieteam, onderdeel van Hemink Groep BV. is  

geselecteerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

In het najaar van 2015 werd begonnen met de werkzaamheden en 

begin 2016 zijn alle woningen opgeleverd! De bewoners zijn 

enthousiast. Naast meer comfort leveren de werkzaamheden ook 

een aanzienlijke besparing op in de energiekosten. 

Asbest is een gevaarlijke stof. Het heeft de eigenschap dat het zich kan 
splitsen in fijne vezeltjes, die kunnen gemakkelijk worden ingeademd. 
Dit kan leiden tot ernstige ziekten.

Neem dan altijd eerst contact op met 

Viverion voor advies, verwijder niet zelf! 

Gezondheid
Zelf verwijderen geeft besmetting van de 

hele woning en dat is gevaarlijk voor uw 

gezondheid!

Contact
Telefoon 088 - 321 32 10

info@viverion.nl  

Haal de lente
in uw tuin
Het mag dan nog wel kunnen vriezen in maart: als de dagen langer 
worden en de temperatuur oploopt, wilt u genieten van uw tuin. 
Hieronder vindt u de beste onderhoudstips voor een tuin om trots 
op te zijn – ook voor liefhebbers zonder echt groene vingers.

Weinig is plezieriger dan buiten in het zonnetje te zitten, al dan niet met een jas aan. Maar wie 

oogsten wil, moet… ‘klussen’. De tips en trucs zijn van Donkergroen, een landelijk werkend 

familiebedrijf. In opdracht van Viverion hovenieren zij het groen rondom de woningen en andere 

gebouwen van de woningcorporatie. “Van je eigen tuin geniet je het meest als die naar wens is 

ingericht én onderhouden”, zegt Maurice Hadderingh van het groenbedrijf. Donkergroen is 

gespecialiseerd in boomverzorging, de aanleg van speeltoestellen en onkruidbestrijding. 

Vier ‘donkergroene’ tips:



Is uw telefoonnummer 
of e-mail adres gewijzigd? 

Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 

Dit kunt u doen per telefoon: 

088 – 321 32 10, via onze website: 

www.viverion.nl of per e-mail naar: 

info@viverion.nl. 

Bij het maandelijks overmaken van de huur naar 

Viverion, ontbreken bij ons regelmatig de juiste 

gegevens. Wij vragen daarom om bij de 

huurbetaling het adres te vermelden waarvoor 

u de huur betaalt.
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In deze rubriek lopen we een dag mee met een 

van de medewerkers van Viverion. In totaal 

heeft Viverion ongeveer 60 medewerkers.  

Om u een beeld te geven van onze werkzaam-

heden, belichten we in iedere editie van 

Viverion Nieuws één functie. We trappen  

deze nieuwe rubriek af met Jan Beldman, sinds 

2011 werkzaam als wijkbeheerder in de kernen 

Lochem, Laren, Barchem, Rijssen en Holten.

“�Wijkbeheerders�
zijn�de�oren�en�ogen��
van�Viverion”

 MAANDAG 29 FEBRUARI

08.00  Ik start zoals iedere ochtend op kantoor en check mijn mail en werkvoorraad. Dit zijn 

de meldingen of klachten die via de telefoon zijn binnen gekomen. Deze vragen 

beantwoord ik per mail, telefoon of bij de huurder thuis.

10.00  Iedere maandagochtend maak ik een rondje centrum (Lochem). Ik ga dan langs al 

onze complexen voor een algemene controle. Vind ik zwerfvuil, spreek ik de bewoners 

er op aan. Daarnaast controleer ik de schoonmaak, glasbewassing en het tuinonder-

houd. En een praatje met bewoners mag natuurlijk niet ontbreken! Wijkbeheerders 

zijn de oren en ogen van Viverion!

13.00   Samen met een van onze woonconsulenten maak ik een ‘rondje leefbaarheid’. We 

gaan dan samen de wijk in. We verzamelen overlastklachten en gaan samen op 

huisbezoek of rijden rond om te zien of we bijzonderheden tegenkomen.

15.00  In onze wijken controleer ik de achterpaden en beheer ik onze leegstaande koopwo-

ningen. Daarnaast doe ik het legionella beheer in mijn werkgebied en controleer ik de 

logboeken van onze zakelijke huurders.

16.00  Vandaag sluit ik de dag af met een rondje door ons bezit in Rijssen. En tot slot ga ik 

langs bij een van onze huurders. Onze woonconsulent vertelde mij dat deze mevrouw 

erg eenzaam is, dus ga ik af en toe even bij haar langs. Dat is immers de sociale rol die 

wij hebben!

W E G W I J Z E R
Viverion

Postbus 123

7240 AC Lochem

Telefoon 088 - 321 32 10

E.  info@viverion.nl

W. www.viverion.nl

T.   @Viverion

Bezoekadressen

Larenseweg 28 Lochem

Rozenstraat 2 Goor  

Boomkamp 20 Rijssen  

Openingstijden kantoren

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

C O L O F O N
Viverion Nieuws is een uitgave van Viverion

Redactie en tekst Viverion,  Jeroen Schwartz

Foto’s  Viverion, Guido Bogert

Vormgeving www.appeltjes.com

Drukwerk Drukkerij Lammerdink

Voor vragen over Viverion Nieuws kunt u 

mailen naar communicatie@viverion.nl

Rijssenaren over… RIJSSEN Ik vind dat Rijssen in de lift zit. Er gebeurt wat en dat is vandaag de dag niet 

altijd vanzelfsprekend, kijkend naar grotere dorpen en kleinere steden in de 

omgeving. De nieuwe bibliotheek is een fraaie aanwinst; de waarde van zo’n 

voorziening valt niet te onderschatten. Er staan opvallende panden aan de 

rand van het centrum en schattige woningen rond de kerken. 

De bereidwilligheid om elkaar te helpen vind ik 

opvallend groot. Een Rijssenaar laat niet gauw 

het achterste van zijn tong zien, dat was voor 

mij ook wennen. Net als het dialect. Het geloof 

speelt in de samenleving een belangrijke rol. 

Misschien komt het stadje daardoor een beetje 

gezapig over maar dat is onterecht.

Een Rijssenaar ben ik niet maar ik kom 

hier dikwijls, het winkelgebied is een 

vaste stop op de weg van mijn werk 

naar mijn huis in Nijverdal. Een paar 

kledingwinkels sla ik eigenlijk nooit over. 

Volgens mij zit in Rijssen wat meer pit 

dan gemiddeld. In ieder geval genoeg 

beleving. Op donderdagavond is het in 

het centrum gemoedelijk en gezellig!

Een dag uit het leven van…

Rijssen wordt mijn woonplaats, ik ga 

dichter bij mijn familie wonen. 

Werken doe ik er al een poos en dat 

bevalt prima. Rijssen oogt niet alleen 

sociaal en vriendelijk, de inwoners 

zijn het ook echt. Er wordt weinig 

gemopperd. Als ik iets moet 

verzinnen is het overlast van de vele 

wegwerkzaamheden. Maar dat is 

omdat er zo hard gewerkt wordt…


