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Zonnige bril
Er speelde weer héél veel in 2018: de Russen 
overspoelen het internet met fake nieuws, een 
Brexit met een uitkomst die eigenlijk niemand 
wil en toch lijkt te worden doorgezet, de dis-
cussie rond zwarte Piet bereikte een nieuw 
dieptepunt en Trump was toe aan zijn vijf-
duizendste leugen.

Wat is er gaande in ons rijke westen? 

Soms zijn het komische zaken waar we hard 
om zouden moeten lachen. Meestal droevig 
omdat ze de fundamenten van onze democratie 
aantasten. Mensen die lang in minderbedeelde 
landen hebben gewoond en terugkeren naar 
ons land zijn bijna unaniem lovend over hoe 
goed wij het hier allemaal voor mekaar hebben. 
Prima gezondheidzorg en onderwijs, toeganke-
lijk voor iedereen. Het is veilig hier en mensen 
zijn vrij om hun mening te uiten. De werkloos-
heid is super laag en de meesten gaat het 
financieel voor de wind. Wie het moeilijk heeft, 
kan terugvallen op een vangnet om zo toch het 
hoofd boven water te houden. 

Dak- en thuislozen zijn er in vergelijking met 
andere landen nauwelijks. Wie niet op straat wil 
slapen, kan uiteindelijk altijd ergens onderdak 
te vinden. 
Onze sociale woningbouw is één van de beste 
ter wereld. Daardoor zijn we in staat om ook 
voor mensen met een kleine portemonnee toch 
een goede woning te garanderen. De solidariteit 
is ondanks de steeds groter wordende 
individualisering gelukkig nog altijd boven-
gemiddeld groot. 

Hoe komt het dan toch dat we zo ontevreden 
lijken en gevoelig zijn voor populisten die ons 
gouden bergen beloven, angst aanpraten en 
verdeeldheid zaaien? Het lijkt alsof de gekte 
regeert en nog steeds terrein aan het winnen is.

Zo aan het einde van het jaar waarop we terug-
kijken en meteen voorruit kijken naar het nieuwe 
jaar, wil ik wensen om vooral stil te staan bij 
alles wat goed gaat om ons heen. Doe het vijf 
minuten en u zult met mij constateren dat dit 
ongelofelijk veel is in ons mooie kikkerland. 

Het weten te waarderen van alles wat goed 
gaat om ons heen, heeft wel een bijwerking. 
Een positieve namelijk. We kijken met een 
zonniger bril naar het leven en we worden weer 
aardiger voor elkaar. Weet u een beter recept 
om doemdenkers en fantasten de wind uit de 
zeilen te nemen?

Vrolijk kerstfeest en veel woongeluk in 2019 
wens ik u namens alle medewerkers van 
Antares.

 

Paul Stelder
Directeur-bestuurder Antares 
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De nieuwbouwprojecten in Steyl – 20 studio’s voor cliënten van het Regionaal 

Autisme Centrum aan de Keramiekstraat en 21 studio’s voor cliënten van PSW 

aan de Maasveldstraat – zijn sinds deze maand bewoond. Daarnaast 

heeft Antares diverse renovatieprojecten opgestart. Hierin spelen 

duurzaamheid en energiebesparing de belangrijkste rol.  

Energiebesparing door goede isolatie Wambacherhof, 

Tegelen

De 42 appartementen aan de Wam-
bacherhof in Tegelen ondergaan een 
metamorfose. Aansluitend worden de elf 
gezinswoningen onder handen genomen. 
De werkzaamheden zijn in volle gang. 
Belangrijk onderdeel van de renovatie 
vormen de energetische maatregelen: 
bij de appartementen zijn de daken 
vernieuwd en voorzien van zonnepanelen, 
buitenkozijnen zijn vervangen door 
kunststof kozijnen met HR++ glas, waar 
nodig zijn nieuwe cv-ketels geplaatst en 
vloeren worden geïsoleerd. De woningen 
krijgen ook een (energiezuinige) ventila-
tiewarmtepomp, wat behoorlijk scheelt in 
het gasverbruik. Dat levert sowieso een 
energiebesparing op voor de bewoners! 
Kers op de taart is dat de woningen wit 
worden geschilderd, zodat ze er ook weer 
fris en eigentijds uitzien. De werkzaam-
heden zijn in het eerste kwartaal van 
2019 afgerond.  

Heggeroosstraat/

Ganzerikstraat/

Klimopstraat, Blerick

In Blerick start Antares in 2019 met de 
renovatie van 67 woningen aan de Hegge-
roosstraat, Ganzerikstraat en Klimopstraat. 
De bewoners gaan profiteren van betere 
isolatie in de vorm van nieuwe kunststof 
buitenkozijnen met HR++ glas, waar nodig 
een nieuwe cv-ketel, een nieuw CO2-
gestuurde mechanische ventilatie en 
vloerisolatie waarbij ook de leidingen in de 
kruipruimte worden geïsoleerd. Bewoners 
kunnen zelf kiezen of ze zonnepanelen willen 
laten plaatsen. Daarmee loopt hun maan-
delijkse voordeel verder op. Bij een aantal 
woningen worden ook werkzaamheden 
uitgevoerd aan de buitenkant. Dat geeft 
de woningen een compleet nieuwe ‘look’.

Holtmühlestraat, Tegelen

Ook de bewoners van de 19 gezinswoningen 
aan de Holtmühlestraat in Tegelen kunnen 
na de aanstaande renovatie flink besparen 
op hun energiekosten. Een nieuw dak, 
nieuwe buitenkozijnen met HR++ glas en 
waar nodig aanvullende spouwmuurisolatie 
zorgen voor een goed geïsoleerd huis dat 
klaar is voor de toekomst. De woningen 
worden voorzien van zonnepanelen, zodat 
de bewoners zelf duurzame energie kunnen 
opwekken. Medio januari 2019 starten de 
werkzaamheden (mits het weer het toelaat). 

Molenbossen, Blerick

Eveneens in Blerick is de renovatie van 
alweer de laatste van de vier Molenbossen-
flats in volle gang. De verbrede balkons zijn 
grotendeels geplaatst en afgewerkt, zodat in 
het nieuwe jaar wordt gestart met het 
vervangen van de liften en de entree. Vanaf 
het voorjaar zijn de woningen van binnen 
aan de beurt, zodat alle bewoners in de 
zomervakantie kunnen genieten van hun 
vernieuwde woning én hun brede balkon. 
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Veel mensen denken dat zonnepanelen alleen in de zomer 
zin hebben. Niet dus! Ook in de winter leveren zonnepanelen 
stroom. Sterker nog: op een heldere winterse dag is het 
rendement juist extra hoog.

Juist in de winter
kunnen zonnepanelen 
veel opbrengen

Actie zonnepanelen krijgt vervolg voor groot onderhoud of dakrenovatie 
leggen we voorlopig geen zonnepanelen.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt 
voor zonnepanelen, neemt u dan gerust 
contact op met Antares, telefoonnummer 
(077) 373 36 66 óf vul het interesseformulier 
in op onze website www.thuisbijantares.nl. 
Volta Solar neemt altijd contact met u op om 
de situatie te bekijken en u een vrijblijvend 
voorstel op maat te maken.
 
Zonnepanelen op hoogbouw
Woont u in een appartementencomplex, 
dan heeft u niet de mogelijkheid om eigen 
zonnepanelen te laten plaatsen. Omdat het 
zonde is om deze daken onbenut te laten, 
start Antares met het leggen van zonnepane-

Reden genoeg dus om nu na te gaan of u 
in aanmerking komt voor de installatie van 
zonnepanelen. Huurders van gezinswoningen 
en seniorenwoningen (met een eigen dak) 
hebben opnieuw de mogelijkheid om 
zonnepanelen op het dak te laten installeren. 
Goed voor het milieu én voor uw portemon-
nee. Enkele tientallen huurders hebben zich 
al aangemeld voor deze vervolgactie. 

Altijd voordeel
De voorwaarden zijn zeer gunstig. Onze 
partner Volta Solar zorgt voor de installatie 
en het onderhoud; u profiteert van de 
zonne-energie. Hiervoor vragen wij van u 
een bijdrage, die wordt verrekend in de 
servicekosten. De opbrengst is echter altijd 
hoger dan uw maandelijkse bijdrage. Dat 
betekent dat u altijd voordeliger uit bent.   

De bijdrage die u betaalt, is afhankelijk van 
het aantal panelen. Stel; uw woning heeft 

een dakvlak op het zuiden en er kunnen tien 
panelen geplaatst worden. De opbrengst is 
dan circa 2 40,- per maand. U betaalt hiervoor 
een bijdrage van slechts 2 23,- per maand. 
Deze huurverhoging is een apart service-
component en wordt niet geïndexeerd met 
de jaarlijkse huurverhoging. De overige 
2 17,- aan opbrengst per maand is voor 
uzelf. U heeft dus altijd direct voordeel; 
elke maand opnieuw! 

Aanmelden
De afgelopen jaren lieten al ongeveer 
driehonderd huurders van Antares zonne-
panelen plaatsen. Helaas zijn niet alle 
woningen geschikt voor het installeren van 
zonnepanelen. Dat heeft onder meer te 
maken met de oriëntatie van het dak ten 
opzichte van de zon, met de hellingshoek 
van het dak en met eventuele schaduwwer-
king van andere bouwwerken of bomen. 
Ook op woningen die op de lijst staan 

Mevrouw Custers uit de René van Chalonstraat was de eerste waar Volta Solar de nieuwe zonne-

panelen plaatste. ‘Zonnepanelen hebben de toekomst’, zegt ze enthousiast. ‘De voornaamste 

reden om hiervoor te kiezen is de bijdrage aan het milieu. Dat vind ik belangrijk, daarom ben ik ook 

van plan om op inductie te gaan koken in plaats van op gas. Het financieel voordeel is mooi mee-

genomen, vooral omdat ik niet zelf hoef te investeren en er daarom - zelfs met een maandelijkse 

bijdrage - direct profijt van heb!’

len op de daken van diverse appartementen-
complexen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van een slim verdeelsysteem, waardoor de 
stroom die de zonnepanelen opwekken 
eerlijk wordt verdeeld over de woningen. 
Ook hier geldt dat de bijdrage die bewoners 
hiervoor aan Antares betalen, altijd lager is 
dan de besparing op de elektriciteitskosten. 

Niet overal kan dit; in sommige complexen 
komt de stroom ten goede aan de algemene 
ruimtes, zoals bij De Nieuwe Munt in Tegelen 
waar zonnepanelen zijn gelegd op de 
gebouwen Riks en Daalder. De servicekosten 
dalen hierdoor, waardoor bewoners toch 
financieel voordeel hebben. Als uw woon-
gebouw voor zonnepanelen in aanmerking 
komt, informeren wij u hier tijdig over. 
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Al 21 jaar woont Marcel Rietman (47) aan de Wambacherhof 
in de Tegelse wijk Op de Heide. En nog altijd met grote 
tevredenheid. ‘De renovatie draagt eraan bij dat de contacten 
tussen de bewoners nog hechter worden. Maar vooral geniet ik 
van de locatie. Je loopt hier zó de natuur in. En als het heeft 
geregend, rúik je de natuur hier op straat. Waar vind je dat?’ 

Thuis bij Marcel Rietman

‘Vanuit de hoogte zie je pas wat 
een fantastische woonlocatie dit is’

Toch heeft Marcel één kanttekening: ‘Jammer 
alleen dat er nogal wat mensen zijn die het 
kennelijk geen probleem vinden om in de 
natuur in de directe omgeving van Op de 
Heide hun (tuin)afval te dumpen. Ik heb al eens 
voorgesteld om met een aantal buurtbewoners 
wat geld bijeen te brengen voor materieel om 
de troep op te ruimen.’ 

Onnodig te zeggen dus dat Marcel – gulle 
lach, ferme handdruk – veel hart heeft voor de 
buurt. Toch verhuist hij binnenkort. Dat wil 
zeggen; naar de overkant van de straat. ‘Mijn 
vrouw Wendy en ik hebben het altijd prima 
naar onze zin gehad in onze bovenwoning, 
maar omdat ik steeds meer last van artrose 

heb, kost traplopen mij meer en meer moeite. 
Ik ben daarom blij dat we straks naar een 
benedenwoning kunnen.’

Mijlpaal
Marcel ziet de renovatie van Wambacherhof 
als een mijlpaal in de geschiedenis van de 
straat. ‘En een mijlpaal verdient het om mooi 
gedocumenteerd te worden. Dat kun je 
natuurlijk doen met foto’s, maar dat is wel erg 
standaard. Toen de renovatie net bezig was, 
kreeg ik opeens het idee om de gedaantewis-
seling van de straat in beeld te brengen met 
een drone. Als je elke paar dagen een korte 
opname maakt en je plakt die filmpjes aan het 
einde aan elkaar om ze vervolgens versneld 

af te spelen, dan kun je de metamorfose 
heel mooi laten zien.’

Omdat Marcel internationaal vrachtwagen-
chauffeur is, is hij zelf niet altijd in staat om 
de drone de lucht in te sturen. Gelukkig kan 
straatgenoot Bernie Rivera ook goed met de 
vliegende camera overweg, zodat hij als 
dronepiloot aan de slag kan op momenten dat 
Marcel onderweg is. De bouwvakkers zijn er 
intussen aan gewend dat er zo nu en dan een 
camera over hun hoofden vliegt. Ook de 
kinderen in de buurt kijken er niet meer 
vreemd van op als Marcel of Bernie de drone 
het luchtruim laten kiezen.

Première
De première van de ‘timelapse video’ vindt 
plaats tijdens de viering van het einde van de 
renovatie, begin 2019. Marcel: ‘Het mooie is 
dat je niet alleen goed ziet hoe de werkzaam-
heden vlotten; je ziet ook prachtige zonson-
dergangen en waanzinnige vergezichten op 
Duitsland, Tegelen en Venlo. Allemaal beelden 
die je vanaf de grond nooit kunt zien. Ik hoop 
dat de buurtgenoten er net zo van genieten 
als Bernie en ik van het maken van de beelden. 
Want het blijft natuurlijk leuk speelgoed, 
zo’n drone.’
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Stap voor stap
een reparatie-
verzoek doen

Sinds vorig jaar kunt u als huurder van Antares 24 uur per 
dag online uw woonzaken regelen via Mijn Antares op onze 
website. Veel huurders maken er al gebruik van. Vooral het 
melden van een reparatieverzoek is in Mijn Antares 
hartstikke handig. Via een vijfstappenplan geeft u precies 
aan waar het gebrek zich bevindt. Zo kan het servicebedrijf 
uw reparatie snel én goed afhandelen!

Stap 1

Als u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord*, klik dan in het linkermenu 
op ‘Mijn reparaties’. U ziet dan het volgende scherm, waarbij uw eigen adres al is ingevuld. 
Stap 1 is het selecteren van de ruimte waar het defect zich bevindt. Hier klikt u op. In ons 
voorbeeld is dat de woonkamer:
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Stap 2

De volgende stap is het specificeren van het element waar het defect om 
gaat. Oftewel: u kiest het icoontje dat past bij uw reparatieverzoek. In 
ons geval kiezen we voor de afbeelding ‘communicatie’:

Stap 3

U gaat nog een stap verder om duidelijk te maken in welk onderdeel de 
reparatie nodig is. Wij kiezen in ons voorbeeld voor ‘centrale anten-
ne-aansluiting (CAI/TV)’:

Stap 4

In deze stap geeft u aan wat er aan de hand is. In ons voorbeeld kiezen 
wij voor ‘zit los’. Als het een gebrek betreft dat u zelf dient op te lossen 
óf waarvoor u een andere partij moet benaderen, dan krijgt u hiervan 
direct een melding. U kunt het reparatieverzoek dan niet bij Antares 
indienen.

Stap 5

De laatste stap is optioneel: u kunt hier nog een aanvullende 
omschrijving toevoegen als dat nodig is. Dit hoeft niet. 

* U vindt Mijn Antares op de homepage van onze website 
www.thuisbijantares.nl. Heeft u geen inloggegevens meer? 
Neem dan contact op met ons Klant Service Centrum: 
(077) 373 36 66.

Tot slot

Als u de vijf stappen heeft door-
lopen, kunt u een datum en tijdvak 
selecteren van uw voorkeur. Dit 
betekent NIET dat de aannemer 
ook daadwerkelijk op dit tijdstip 
bij u kan zijn; dat is helaas niet 
(altijd) haalbaar. Een medewerker 
van ons servicebedrijf neemt altijd 
even contact met u op om een 
definitieve afspraak te maken.

Na het selecteren van een 
voorkeursdatum wordt u gevraagd 
uw gegevens te controleren. Klopt 
er iets niet, dan kunt u dit hier 
wijzigen. Zodra alles in orde is, 
klikt u onderin op de knop 
‘Dien reparatieverzoek nu in’. 
Uw reparatieverzoek wordt dan 
zo snel mogelijk opgepakt! 
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Een woningcorporatie en een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs. Een combinatie die niet voor de hand ligt. Toch 
werken Antares en VSO Impuls op diverse gebieden samen. 
Een win-winsituatie: voor Impuls biedt Antares een plek waar 
de leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen en Antares is 
blij met de extra ‘handjes’ die de leerlingen leveren!  

In 2016 bouwde Antares het gebouw dat 
VSO Impuls sinds de oplevering huurt: een 
school waar zeer moeilijk lerende jongeren 
en leerlingen met een meervoudige 
handicap in de leeftijd van 12 tot 20 jaar zich 
niet alleen met leervakken, maar ook met 
praktijkvakken voorbereiden op de toe-
komst. Impuls besteedt daarbij veel aan-
dacht aan sociale vaardigheden en het 
respectvol omgaan met elkaar en met 
volwassenen. Een belangrijke basis om in 
de maatschappij succesvol te kunnen 
participeren. Deze visie spreekt ook Antares, 
als sociale verhuurder, erg aan. 

‘Min of meer toevallig ontstond het idee om 
te komen tot een duurzame samenwerking’, 
vertelt P&O-adviseur Maud Kleeven van 
Antares. ‘Impuls huurt een pand van Antares, 

dat vlakbij ons kantoor ligt, de leerlingen 
willen participeren in de maatschappij en 
wij kunnen daarvoor wellicht mogelijkheden 
bieden. In een aantal verkennende gesprekken 
hebben we vervolgens de mogelijkheden 
onderzocht. Dat heeft geresulteerd in twee 
samenwerkingsverbanden: de servicedienst 
en de lunchtafel.’ 

Servicedienst
Eén keer in de maand komen de leerlingen 
van de servicedienst langs op het kantoor 
van Antares. Zij verzorgen allerlei klussen, 
zoals het verzamelen en weggooien van oud 
papier en het herverdelen van het servies 
over de verschillende afdelingen. Elke acht 
weken is een andere groep aan de beurt, 
vertelt groepsleerkracht Nicole Martens: 
‘Op locatie beginnen we met een briefing 

en een rondje door het gebouw. Leerlingen 
kunnen dan ook vragen stellen als ze iets niet 
begrijpen.’ Vervolgens gaan de leerlingen aan 
de slag. Nicole houdt een oogje in het zeil 
en geeft de leerlingen nog handige tips 
terwijl ze aan het werk zijn: ‘niet hoger 
stapelen dan twee kopjes’ en ‘als je alles uit 
het schap hebt gehaald, kun je het plankje 
ook meteen even afdoen met een doekje’. 
De leerlingen pikken de aanwijzingen goed 
op en even later is de klus al geklaard. ‘Na 
afloop evalueren we altijd hoe het ging en 
of er bijzonderheden waren’, licht Nicole toe. 

De leerlingen zelf vinden het prima om bij 
Antares klusjes te doen. ‘Het is altijd gezellig 
hier, de mensen zijn aardig. Bovendien zijn 
we dan lekker even weg van school.’ De 
servicedienst hoort bij het profiel ‘Productie 
en Winkel’, onderdeel ‘arbeidsvaardig-
heden’. Nicole vertelt: ‘We bieden de 
leerlingen binnen dit profiel drie vakken aan 
die rouleren. Leerlingen kunnen zich zo een 
goed beeld vormen van de bijbehorende 
werkzaamheden. Van hieruit kunnen ze een 
goede keuze maken van wat het beste bij 
hen past.’ De servicedienst is opgezet omdat 
er zowel op school als bij externe organisaties 
vaak allerhande kleine klusjes zijn. Soms leuk, 

Samenwerking Antares en VSO Impuls

‘Lekker even 
weg van school’
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soms ook vervelend, maar ze moeten wel 
worden gedaan. Juist de afwisseling hiervan 
maakt het interessant.’ 

Lunchtafel
Elke twee weken kunnen medewerkers van 
Antares inschrijven voor de lunchtafel: uit 
een menu dat Impuls heeft samengesteld, 
geven ze van tevoren hun keuze door. De 
leerlingen van Impuls doen de boodschappen, 
bereiden de broodjes en serveren deze uit; 
de ene keer bij Antares in de kantine, de 
andere keer komen de medewerkers van 
Antares naar Impuls toe. ‘We werken met 
twee ploegen’, vertelt onderwijsassistent 
Dithiana Evers, die de leerlingen vanuit 
Impuls begeleidt. ‘De ene ploeg bereidt 
de broodjes, de andere ploeg staat in de 
bediening. Ieder halfjaar wisselen we, zodat 
elke leerling beide aspecten kan meemaken.’  

Voor de leerlingen is het een goede manier 
om dat wat ze op school leren in de praktijk 
te brengen. En ze vinden het leuk om even 

uit hun schoolse sleur te zijn. ‘Het is heel leuk 
om met mensen te werken en een praatje te 
maken. En ik vind het gewoon heel leuk om 
dingen uit te serveren’ , zegt een van de 
leerlingen, die ook al stageloopt bij een 
‘echte’ horecazaak. Maar niet iedereen heeft 
altijd zin, geven de leerlingen eerlijk toe. ‘ 
Soms heb je niet zo’n goeie dag. Maar dan 
moet je evengoed je best doen om de 
mensen goed te bedienen.’  

Zodra de Antares-medewerkers aan tafel 
zijn aangeschoven, heten de leerlingen hen 
welkom. Ze vragen of ze koffie of thee lusten 
en vragen hun naam, zodat ze de juiste 
bestelling kunnen uitserveren. Als iemand 
melk of yoghurt erbij heeft besteld, brengen 
ze die netjes na. En wil iemand nog een 
extra kopje koffie of thee, dan kan dat 
natuurlijk ook. Na de lunch rekenen ze af en 
ruimen vervolgens de boel weer netjes op. 
En dan scheelt het dat er bij Antares een 
vaatwasser staat…  

Lunchtafel

Servicedienst
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Maaike Timmermans woont sinds kort met haar twee 
kinderen in een van de nieuwe energiezuinige woningen aan 
de Roermondseweg in Steyl. Waarom koos zij hiervoor en 
hoe bevalt het?

De afgelopen 4,5 jaar woonde Maaike 
Timmermans met dochter Iris (15) en zoon 
Stijn (12) in een woning aan de Globestraat in 
Steyl. ‘Het was een oudere woning en de 
eigenaar bracht er geen verbeteringen meer 
aan. Bovendien wilde ik liefst naar een 
nieuwe woning. Die zijn doorgaans prakti-
scher dan oudere woningen. Ook leek het 
me heerlijk om de eerste te gebruiker van 
een woning te zijn; alles netjes en schoon. 
Maar er worden de laatste jaren niet veel 
nieuwe huurwoningen gebouwd, dus heb 
ik een hele poos moeten wachten.’

Maaike schreef zich specifiek in voor een van 
de zeven nieuwe woningen aan de  
Roermondseweg. ‘Vooral omdat de slaap- 
kamers ongeveer even groot zijn. Daardoor 
hebben Iris, Stijn en ik nu alle drie min of 
meer evenveel eigen ruimte. Het feit dat de 
woning energiezuinig is, was voor mij niet 

doorslaggevend, omdat de totale woonlasten 
niet veel lager zijn dan van een gemiddelde 
andere huurwoning. Maar ik vind het wel 
mooi mee-genomen dat de woning duur-
zaam is. Ik heb immers twee kinderen en ik 
wil dat hun kinderen en kleinkinderen in de 
toekomst ook nog veilig en prettig kunnen 
leven. Als ik daaraan kan bijdragen door nu 
duurzaam te wonen, vind ik dat een mooie 
gedachte. Alle beetjes helpen.’

Snufjes
De zeven energiezuinige woningen aan de 
Roermondseweg zitten boordevol technische 
snufjes. Is het bedienen daarvan lastig?
‘Nee, helemaal niet. Als het goed is, gaat 
alles vanzelf en hoeven wij nergens aan te 
komen. Het energieverbruik wordt op 
afstand gemonitord. Zeker met de winter 
voor de deur moet ik nog wel een beetje 
wennen aan het idee dat we de thermostaat 

dag en nacht, zomer en winter op dezelfde 
stand kunnen laten staan. Als het goed is, 
is het binnen daardoor altijd en overal even 
warm. Ik kan me voorstellen dat ik het in de 
winter zeker ’s avonds nét een graadje 
warmer wil stoken of dat je het ’s zomers in 
de slaapkamer misschien net even wat koeler 
wilt hebben. Ik heb er vertrouwen in dat het 
ventilatiesysteem dit allemaal goed opvangt. 
In de winter vinden we het ook gewoon 
lekker om ons op de bank in een plaid te wik-
kelen als we het een tikkeltje frisjes vinden, 
dus dat komt helemaal goed.’

Wat Maaike ook heel praktisch vindt is 
het ontbreken van radiatoren, omdat een 
vloer-verwarming de woning op temperatuur 
houdt. ‘Dat geeft heel veel extra mogelijk-
heden voor het indelen en inrichten van de 
woning. Daardoor zijn de kamers effectief 
veel groter. In principe kunnen we het bed 
voor het raam  zetten. Als daar een radiator 
zit, doe je dat niet.’

Genieten
Maaike kon heel snel na de sleuteloverdracht 
haar intrek in de nieuwe woning nemen. 
De muren schilderde ze zelf en ook de vloer 
van pvc-stroken op de eerste en tweede 

verdieping legde ze eigenhandig. Haar vader 
plaatste een douchewand en zorgde voor 
alle verlichting. ‘Alleen de vloer op de 
begane grond heb ik voor de zekerheid laten 
leggen.’ Nu kan het grote genieten begin-
nen.’

‘Prachtig, zo’n praktische 
en duurzame nieuwe woning’

Thuis bij Maaike Timmermans
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Informatie- en adviespunten zijn geen overbodige luxe

‘Geen schande als je 
hulp nodig hebt bij een 
brief of formulier’ 
In dit informatietijdperk ontkomen we nauwelijks aan de constante stroom 
informatie die zich in allerlei vormen aan ons opdringt. Vaak betreft het 
informatie die velen als overbodig beschouwen. Soms zitten er belangrijke 
zaken tussen die we absoluut niet willen missen, maar wellicht niet 
snappen. Zeker kwetsbare groepen als mensen met een migratie-
achtergrond, ouderen en laaggeletterden gaan dikwijls gebukt onder 
de lawine aan informatie. 

Gelukkig kunnen mensen met 
vragen op het gebied van wonen, 
werk, welzijn, inkomen en jeugd en 
zorg in Groot Venlo voor hulp 
terecht in twaalf Huizen van de 
Wijk. Daar zitten op vaste tijden 
vrijwilligers klaar om bezoekers met 
raad en daad bij te staan. Bijvoor-
beeld voor uitleg over financiële 
regelingen, hulp bij schulden, 
echtscheiding of vrijwilligerswerk. 

Deze vorm van hulpverlening is 
bepaald geen overbodige luxe, 
zeggen Jos Vintcent en Inge 

Lommen, die als vrijwillig adviseur 
werken bij het Huis van de Wijk in 
De Haandert in Tegelen. Jos doet 
dat op maandag van 13.00 tot 
18.00 uur en Inge op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Inge: ‘Je hoeft 
je helemaal niet te schamen als je 
ergens hulp bij nodig hebt. 
Regelingen zijn vaak heel ingewik-
keld en ook het taalgebruik in 
brieven van instanties is voor lang 
niet iedereen begrijpelijk. Dus het 
is helemaal geen schande om te 
bekennen dat je er niet uitkomt. 
Toch denken mijn collega’s en ik 

dat veel meer mensen hulp en 
advies kunnen gebruiken dan het 
aantal mensen dat zich nu op de 
inloopspreekuren meldt. Ik denk 
dat veel mensen niet van het 
bestaan weten van de informatie- 
en adviespunten of niet willen 
toegeven dat ze hulp nodig 
hebben.’

Website
Inge en Jos zeggen dat zij natuur-
lijk niet op alle mogelijke vragen 
een antwoord paraat hebben. 
Jos: ‘De houdbaarheidsdatum van 

informatie is heel beperkt tegen-
woordig. Je zoekt iets op en korte 
tijd later is het alweer achterhaald. 
Daarom ben ik de website 
www.informatieenadviesvenlo.com 
begonnen met links naar de sites 
van zoveel mogelijk instanties 
waarmee wij samenwerken. Op 
die manier kom je altijd makkelijk 
terecht bij de meest actuele 
informatie.’

De hulpvragen die mensen stellen, 
zijn volgens Inge heel divers. ‘Soms 
komt er iemand met een briefje dat 
hij of zij niet begrijpt en die na een 
korte toelichting weer verder kan. 
Een andere keer komt er iemand 
met zo’n complexe problematiek 

dat je uren in de weer bent voordat 
duidelijk is waar de schoen precies 
wringt en wat daar aan te doen is. 
De meeste mensen komen 
eenmalig voor hulp voor een 
specifiek probleem, anderen zie 
je geregeld terug.’

Verbinding leggen
De medewerkers van de informatie- 
en adviespunten kunnen makkelijk 
verbinding leggen met de buurt-
teams in Venlo. Complexe vragen 
kunnen de medewerkers doorzet-
ten naar bijvoorbeeld maatschap-
pelijk werk. Zie ook de website van 
de buurtteams: www.samenzijnwij-
venlo.nl/buurtteams.  

Wilt u weten waar bij u in de buurt een informatie- en adviespunt is en 
wat de inlooptijden zijn, kijk dan op www.venlo.nl/informatie-en-advies.
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‘Ik heb ontzettend veel geluk gehad’, 
blikt Jacques terug op die bewuste koele 
woensdag in augustus. ‘Omdat ik de 
symptomen van het infarct herkende en zelf 
112 belde, was er relatief snel hulp hier. 
Daardoor heb ik grote kans dat ik uiteindelijk 
volledig herstel. Voorlopig sta ik nog onder 
controle en is mijn gezichtsvermogen nog 
niet volledig wat het was, maar het had veel 
erger kunnen aflopen.’ 

Klein-Chicago
Intussen is Jacques weer volop aan de slag 
als toezichthouder, een functie die hij al 
ongeveer een kwart eeuw uitoefent in de 
Koehoornstraat. ‘Daarvoor woonde in de 
Keramiekstraat, waar ik ook jarenlang de 
rommel rond ons appartementengebouw 

opruimde. Toen ik na de sloop van die flats 
naar de Koehoornstraat verhuisde, vond ik 
het niet meer dan normaal dat ik ook hier de 
handen uit de mouwen stak en me bekom-
merde om het bestrijden van zwerfvuil 
overlast. In die tijd was het hier net Klein-
Chicago. In de kelders zaten jongeren te 
blowen en overal lag troep. Ik heb die 
jongeren eigenhandig uit de kelders gehaald 
en de toegangsdeuren uit de deurposten 
getild. Daardoor tochtte het in de kelders 
en was het niet meer aangenaam om je daar 
langere tijd op te houden.’

Natje en droogje
Sinds de renovatie van de appartementen is 
de rust weergekeerd in en rond de woonge-
bouwen, zegt Jacques, die zijn naam vroeger 

als Sjaak schreef, maar die door zijn leraar 
Frans werd omgedoopt tot Jacques. ‘Het is 
nu al vele jaren heerlijk wonen hier, zeker 
sinds de huurders vooral 55-plussers zijn. 
’s Zomers zitten we vaak tot diep in de 
nacht in de tent die we van Antares hebben 
gekregen. Die tent trekt ook bewoners van 
de omliggende woongebouwen. 
Op sommige avonden zitten we daar met 
meer dan twintig mensen. Veel bezoekers 
nemen koeltassen met een koud drankje en 
een hapje mee. In de winter zitten we om 
beurten bij iemand thuis te kaarten. Ook dan 
zijn er steevast mensen die zorgen voor een 
natje en een droogje.’

Tuin
Als toezichthouder komt Jacques niet om in 

het werk. ‘Officieel hoef ik alleen kapotte 
lampen van de algemene ruimten van het 
complex te vervangen en erop toe te zien 
dat mensen zich aan de regels houden. 
Maar van de circa tachtig lampen die hier 
branden, gaan er op jaarbasis maar een paar 
kapot. En de bewoners houden zich over het 
algemeen keurig aan de regels. Dat geeft 
mij de tijd om ook de tuin bij te houden en 
ook eens een lampje te vervangen van een 
bewoonster die zelf niet meer op een ladder 
durft. Ach, het is net een grote familie hier. 
Want als een bewoner een aannemer of 
zo verwacht, maar daar zelf niet op kan 
wachten, krijg ik vaak de sleutel om de 
werklui binnen te laten. Mooi dat dat kan, 
vind ik.’ 

Maar liefst twee keer haalde de brandweer Jacques Beurskens (69) met een hoogwerker uit 
zijn appartement aan de Koehoornstraat in Nieuw Steyl. De eerste keer, een jaar of vier 
geleden, betrof het een ludieke actie toen hij met pensioen ging als corveeër bij de brandweer. 
Maar eind augustus was het menens. Toen werd de alleenwonende Jacques getroffen door 
een herseninfarct. Gelukkig kon hij zelf ternauwernood hulp inschakelen en de voordeur 
openzetten, al kreeg hij er niets van mee dat oud-collega’s hem met een hoogwerker naar 
beneden haalden voordat hij de ambulance inging.

Toezichthouder Jacques Beurskens Koehoornstraat Nieuw Steyl:

‘Het is hier één familie’
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Steeds meer huurders blijven 
tot steeds hogere leeftijd thuis 
wonen. Indien nodig wordt de 
zorg aan huis verleend, in plaats 
van dat mensen naar een zorg-
centrum verhuizen. 
Uit de praktijk blijkt echter dat de 
brandveiligheidsrisico’s voor deze 
groeiende groep zelfstandig wonende 
senioren ook groter zijn. Uit onder-
zoek blijkt dat ouderen 2,7 keer zo 
vaak het slachtoffer worden van 
een fatale woningbrand als de 
gemiddelde bewoner. 
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Bij mensen met een beperking of die slechter ter been 
zijn, is de kans groter dat het bij een calamiteit misgaat. 
Dat komt onder meer omdat deze groep mensen meer tijd 
nodig heeft om te vluchten. Ook komt het voor dat slecht-
horende mensen niet op tijd gealarmeerd kunnen worden. 
Mensen die een traplift in de woning hebben laten aan-
brengen lopen vaker een groter risico, omdat zij niet meer 
zelfstandig óf niet snel genoeg van de bovenste verdieping 
naar beneden kunnen vluchten. 

De rol van de corporatie
Woningcorporaties willen senioren op een veilige manier 
langer thuis laten wonen. De corporatie zorgt voor een 
brandveilige woning die aan de eisen van het Bouwbesluit 
voldoet. Hoewel wij als corporatie in de eerste plaats zorgen 
voor de ‘stenen’, doen we meer dan dat. Onze verhuurmake-
laars en coördinatoren leefbaarheid komen regelmatig bij 
mensen thuis en vormen de ogen en oren van de wijk. 
Signaleren wij een zorgwekkende situatie, dan attenderen 
wij de huurder hierop. Indien nodig spelen wij dit door naar 
betrokken partners of hulpverleners. Denk aan gemeente, 
zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. 

Ook de toezichthouders spelen een belangrijke rol. 
Regelmatig organiseert Antares in samenwerking met de 
brandweer voorlichting over brandpreventie in woongebou-
wen. Zo kunnen zij de brandveiligheid mede in de gaten 
houden. 

De rol van de huurder
Als huurder dient u zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s, 
zeker als u niet meer helemaal vitaal bent. U bent dan niet 
altijd meer in staat om snel en zelfstandig te handelen als er 
een calamiteit is. Het is sowieso belangrijk goed werkende 
rookmelders op te hangen, waarvan u twee keer per jaar de 

batterij controleert en indien nodig vervangt. Voorkom 
stof en vettigheid op de rookmelder, zodat rook snel wordt 
gedetecteerd en de rookmelder geen valse meldingen 
geeft. Ook de rookmelder zelf is na verloop van tijd aan 
vervanging toe. Controleer daarom wanneer dit voor uw 
rookmelder(s) geldt.

Verder is het belangrijk om te zorgen voor een vluchtroute 
die vrij is van obstakels. Persoonlijke alarmering is aan te 
bevelen. Via een ‘paniekknop’ kunt u verbinding maken met 
een zorgcentrale die de brandweer of - als het niet om 
brand gaat - uw buren of uw naasten kan alarmeren. 
Is er echt sprake van een sterk verhoogd veiligheidsrisico, 
dan is verhuizen naar een beter geschikte woonomgeving 
ook een optie. 

Tips voor brandveilig wonen:
• Blijf bij de pannen als u kookt en gebruik een kookwekker. 

Zo voorkomt u dat u de pannen vergeet. Zorg er ook voor 
dat de afzuigkap schoon blijft. In sommige gevallen kan 
stoppen met zelfstandig koken de meest veilige keuze zijn. 
Een goed alternatief is een maaltijdservice. 

• Is er zuurstofapparatuur in de woning? Zorg dat dit ook 
inzichtelijk is voor derden. Als er extra zuurstof aanwezig is, 
kunt u beter niet op gas koken. 

• Heeft u een elektrische deken? Gebruik deze dan volgens 
de voorschriften.

• Bent u slechthorend, dan kunt u speciale rookmelders 
installeren met een lagere toonfrequentie (bijvoorbeeld 
520 Hz) dan de gebruikelijke (3100 Hz). Deze speciale 
rookmelders kunnen zelfs worden gekoppeld aan een 
trilplaat en lichtflits.  

• Voor kwetsbare personen kan een mobiel watermist-
systeem uitkomst bieden. Dit kan snel en gemakkelijk  
in bestaande woonvoorzieningen worden geïnstalleerd  

en kan de vluchttijd met vijftien minuten verlengen. 
• Sluit binnendeuren altijd om rookverspreiding  

te beperken. 
• Roken is nog steeds een van de meest belangrijke 

veroorzakers van een fatale woningbrand bij ouderen. 
Vooral in combinatie met andere genotsmiddelen, zoals 
alcohol. Doof uw sigaretten altijd in een bakje met water, 
zodat peuken niet nasmeulen. 

• Geef een sleutel aan (een van) de buren, en zorg dat zij 
ook uw mobiele telefoonnummer en andere relevante 
gegevens hebben. Is er iets aan de hand, dan kan de 
hulpverlener snel de woning binnen. 

Laat brand u niet verrassen

Rook dodelijker dan vuur
Rook is giftig, belemmert het zicht en verspreidt zich 
razendsnel. Het is om die reden niet de enorme hitte 
die vrijkomt bij een brand die zorgt voor de meeste 
slachtoffers, maar de rook. En ook al verspreidt de brand 
zich niet, dan hoeft dit niet te gelden voor de rook. 
Deze kan andere woningen binnendringen, waardoor 
ook daar een gevaarlijke situatie ontstaat.  

Juist om deze reden is het belangrijk om bij een brand 
in de directe omgeving, de mechanische ventilatie uit te 
zetten. Woont u in een appartementencomplex, dan is 
er vaak sprake van een centrale mechanische ventilatie. 
Deze is alleen centraal in het gebouw aan en uit te 
zetten. De toezichthouder in uw woongebouw heeft 
hiervoor een instructie gehad en weet in geval van nood 
het ventilatiesysteem uit te zetten. 
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duizend nieuwe woningen verrijzen, vooral 
starters- en seniorenwoningen en (sociale) 
huurhuizen. Daar is nu een groot tekort aan. 
Eenzelfde aantal verouderde woningen moet 
worden gesloopt, dicteert ‘Maastricht’.

Bevolkingskrimp
Dat nieuwe provinciale beleid is een kolfje 
naar de hand van Paul Stelder. ‘Noodge-
dwongen focussen corporaties al enige tijd 
op renovatie en verduurzaming. Provincie en 
gemeenten temperen de nieuwbouw van 
woningen al een hele poos, uit angst dat er 
in de toekomst te veel woningen zouden zijn 
als gevolg van de verwachte bevolkings-
krimp. Ik heb al meerdere malen aangege-
ven dat ik dit een dom beleid vind, omdat 
je ook in de huidige markt niet zonder 
nieuwbouw kunt.’

Nieuwe prognoses gaan er van uit dat in 
Limburg voorlopig geen sprake is van krimp. 
Integendeel, tot 2030 zouden er in deze 
provincie juist vijfduizend huishoudens bij 
komen. De tien jaar daarna daalt het aantal 
huishoudens weer tot het huidige niveau van 
bijna 528.000. Nieuwbouw is nodig omdat 
de behoefte aan andere soorten woningen 
groeit, stelt de provincie nu tegen die 
achtergrond. Vooral aan starters(huur)
woningen en seniorenwoningen is veel 
behoefte. Tegelijkertijd moet er in het 
bestaande aanbod worden geschrapt, zegt 
de provincie. Die verwacht dat woningen 
waar minder vraag naar is geleidelijk 
verdwijnen, evenals (sociale huur-)woningen 
die kwalitatief zo slecht zijn dat renoveren 
geen optie is.

Opgelucht
Stelder onderschrijft dat nieuwe beleid 
volledig. ‘Gedateerde woningen verduur-
zamen door renovatie is vaak duurder en 
lastiger dan nieuwbouw. Ik ben opgelucht 
dat de provincie nu ook kiest voor nieuw-
bouw in combinatie met sloop. Dat biedt 
kansen om samen met de gemeente te 
kijken of we heel gericht nieuwbouwplannen 
kunnen ontwikkelen die zo goed mogelijk 
aansluiten bij de woningbehoefte van de 
toekomst. Ik denk dat we de discussie met 
de gemeente over hoe we dat gaan doen 
heel snel moeten aangaan. Het voordeel van 
het maken van lange-termijnafspraken met 
een corporatie is dat wij als eerste in staat 
zijn bepaalde complexen uit de markt te 
halen als de krimp toch toeslaat. Dat maakt 
ons als partner minstens zo interessant als 
een commerciële partij.’ 
Nu het beleid nieuwbouw weer toelaat, 
vindt Stelder het goed om op korte termijn 
met de gemeente in gesprek te gaan over 
concrete projecten. Stelder: ‘Nieuwbouw 
biedt ook nieuwe kansen om sociale 
woningbouw niet overal te laten samenklon-
teren, maar deze juist te mengen met andere 
vormen van woningbouw. Als we op die 

manier kwetsbare mensen over een groter 
gebied kunnen verspreiden én zij de juiste 
hulp krijgen, verklein je daarmee de kans dat 
het ergens spaak loopt.’

Leefbaarheid
Stelder verwacht dat het nieuwe beleid ook 
beter aansluit bij de pogingen van corporaties 
om het aantal en het soort woningen te laten 
aansluiten bij de behoefte van toekomstige 
huurders. ‘Dat bekent dat we comfortabele 
en duurzame woningen voor de juiste 
doelgroepen willen realiseren. Daarmee 
willen we ook een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid van de stad en de regio.’ 
Nu probeert Antares dat onder meer door 
te sturen op de mogelijkheden die het toe-
wijzingsbeleid biedt. Stelder: ‘In de Blerickse 
wijk Vastenavondkamp bijvoorbeeld, gaan 
we bij wijze van proef woningen toewijzen 
aan potentiële huurders die zich willen 
inzetten voor een leefbare wijk en aantoon-
baar ervaring hebben in vrijwilligerswerk. 
We hebben het dan over mensen die met 
hun gedrag een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de leefbaarheid in de wijk.’ 

Antares blij met kansen 
voor nieuwbouw

Directeur-bestuurder Paul Stelder van Antares heeft goede 
hoop dat Antares over enkele jaren extra nieuwbouw-
woningen kan opleveren nu de provincie heeft aangekondigd 
een flinke impuls aan nieuwbouw te willen geven.
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Maak jij het verschil in  
Vastenavondkamp? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in de Blerickse wijk 
Vastenavondkamp? En bent u bereid om enkele uren per 
week de handen uit de mouwen te steken om iets voor uw 
wijk te doen? Meld u dan aan voor ons pilotproject om de 
leefbaarheid in Vastenavondkamp te verbeteren. 

In de wijk Vastenavondkamp wonen mensen van meer dan 
veertig nationaliteiten. Om de verbinding in de wijk te bevorde-
ren, start Antares bij wijze van experiment met een speciaal 
toewijzingsbeleid. Doel is een positieve invloed uitoefenen op 
de leefbaarheid. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u ‘solliciteren’ 
naar een plek in het project. Zodra er een woning vrijkomt, wordt 
u hierover geïnformeerd. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Het systeem van ‘passend toewijzen’ blijft. Ofwel: de (wettelijk 
bepaalde) inkomenseisen en huurgrenzen blijven gehandhaafd. 
Als er een woning vrijkomt, verschijnt deze echter niet in het 
normale woningaanbod van Antares. De toewijzing zal plaats-
vinden aan de hand van een selectieprocedure, waarbij een 
bijdrage aan de samenleving een belangrijk criterium vormt. 
In de huurovereenkomst worden duidelijke afspraken opgenomen 
over deze maatschappelijke bijdrage. In ruil daarvoor is de 
woningzoekende niet gebonden aan een wachtlijst. 

Hoe kan ik deelnemen?
Woningzoekenden die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aan-
melden via verhuur@thuisbijantares.nl. Als uw motivatie en cv 
aansluiten bij de behoefte aan ondersteuning die er is in de wijk, 
wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Daarin kunt u zichzelf en 
uw ideeën voor vrijwilligerswerk presenteren. Bij de selectie is 
het belangrijk dat u aantoonbaar ervaring heeft als vrijwilliger 
en in staat bent om minimaal tien uur per maand hieraan te 
besteden. Dat kan door aan te sluiten bij bestaande werkgroepen 
of vrijwilligersactiviteiten, maar ook door nieuwe initiatieven te 
bedenken en op te zetten. Ook moeten kandidaten zelf een 
duidelijk idee hebben van het vrijwilligerswerk dat zij willen 
verrichten en hoe dit bijdraagt aan een prettige, levendige wijk.
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 Incasso Huurtoeslag aanvragen

Heeft u nog geen huurtoeslag aangevraagd? Dan kunt u via www.toeslagen.nl een 
proefberekening maken. Zo weet u direct of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. 
Het is handig om uw inkomensgegevens (aanslag inkomstenbelasting, jaaropgaaf en/of 
loonstrook) bij de hand te hebben. U kunt huurtoeslag over het hele jaar 2018 aanvragen 
tot 1 september 2019 als over 2018 geen inkomen (vermogen) in box 3 was. Twijfelt u of 
heeft u vragen? Of is er sprake van een bijzondere situatie? Kijk op www.toeslagen.nl 
voor meer informatie en de voorwaarden of bel gratis de BelastingTelefoon: 0800-0543. 

Het team Incasso staat dagelijks klaar voor huurders met kleine en grote financiële problemen. 
De incassomedewerkers bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar een goede 
oplossing. Met praktische tips en adviezen helpen zij u op weg. 
In deze editie van Thuis bij Antares vindt u informatie over het aanvragen én wijzigen van huurtoeslag. 

Wijzigt uw situatie? Pas uw huurtoeslag aan!
Veel huurders komen in aanmerking voor huurtoeslag. Dit hangt af van het inkomen 
en de hoogte van de huur. Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? 
Bijvoorbeeld omdat uw inkomen stijgt door een nieuwe baan? Of omdat de samen-
stelling van uw huishouden verandert? Dat heeft gevolgen voor de toeslag. Daarom 
is het belangrijk dat u zélf, zo snel mogelijk, veranderingen in uw situatie doorgeeft 
aan de Belastingdienst.  

Binnen vier weken
Helaas vergeten veel mensen om veranderingen door te geven aan de Belastingdienst. 
Als dit niet gebeurt, ontvangt u te weinig of juist te veel toeslag, wat de Belastingdienst 
dan terugvordert. En dat is jammer, want als u op tijd doorgeeft wat er verandert, wordt de 
huurtoeslag ook op tijd aangepast. U moet veranderingen in uw situatie binnen vier weken 
doorgeven aan de Belastingdienst. Dan krijgt u zo snel mogelijk de juiste toeslag. 
Veranderingen geeft u door via Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl of bel gratis naar 
de BelastingTelefoon: 0800-0543.    

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?
De volgenden wijzigingen geeft u binnen vier weken door via Mijn toeslagen:
• Uw huishoudsamenstelling verandert door samenwonen met een samenlevingscontract  

of door een scheiding of beëindiging relatie
• Uw inkomen verandert omdat u een loonsverhoging krijgt of een andere baan, minder  

of meer gaat werken, met pensioen gaat, stopt met werken of werkloos wordt 
• Uw vermogen verandert en komt daarmee boven het maximum (2 30.000 per persoon),  

bijvoorbeeld door een schenking of erfenis
• U verhuist naar een andere huurwoning 
• U verhuist naar een koopwoning of naar het buitenland. Zet dan de huurtoeslag stop 
• Uw huurwoning is aangepast vanwege een handicap. Gebruik hiervoor het formulier  

‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ dat u vindt op www.toeslagen.nl 
• U moet een straf uitzitten in de gevangenis of verblijft in een huis van bewaring  

of een tbs-kliniek. Bent u niet langer gedetineerd, dan geeft u dat ook weer door 
• Uw rekeningnummer wijzigt of u wil de toeslag op een andere naam laten zetten.

Welke wijzigingen hoef ik niet door te geven? 
De volgende wijzigingen hoeft u niet door te geven; de gemeente zorgt hiervoor: 
• U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan
• U gaat samenwonen 
• Iemand in uw huishouden overlijdt 
• U krijgt een kind, adopteert een kind of krijgt een pleeg- of stiefkind 
• De jaarlijkse huurverhoging van Antares. De toeslag wordt hier niet direct op aangepast; uw 

maandelijkse voorschot blijft hetzelfde. Na afloop van het jaar wordt de huurverhoging verwerkt 
in de afrekening én het nieuwe voorschot voor het nieuwe jaar.  
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Onderhoud slimmer organiseren
Als u een reparatieverzoek indient, wilt u dat dit zo snel 
mogelijk wordt opgelost. Daarvoor werkt Antares zeer 
nauw samen met onze servicebedrijven. Ook voor (grote) 
renovatieprojecten werken we steeds meer samen met 
vaste partner-bedrijven. Met de toenemende druk op de 
bouwsector is het belangrijk dat we op onze partners 
kunnen bouwen. 

U leest het vast wel in de krant of ziet het 
op de tv: in de bouw is een behoorlijk 
personeelstekort, de prijzen van manuren en 
materialen stijgen en wachttijden lopen flink 
op. En dat terwijl de vraag ook nog toe-
neemt. Een zorgwekkende ontwikkeling voor 
woningcorporaties, die bij zowel onderhoud, 
renovatie als nieuwbouw onder andere van 
bouwbedrijven afhankelijk zijn. ‘Gelukkig 
kunnen we onze huurders nog steeds goed 
helpen’, vertelt Marco van Rosmalen, 
regisseur onderhoud bij Antares, ‘maar er 
zijn zeker ook uitdagingen. Onze uitgaven 
voor onderhoud mogen niet stijgen, terwijl 
aan de andere kant de uurtarieven dat wel 
doen. Dat betekent dat we samen met onze 
vaste aannemers zoeken naar manieren om 
efficiënter te werken. Wij zien deze ontwik-
keling juist als een kans om beter en slimmer 
te werk te gaan.’   

Feedback
Antares trekt daar samen in op met de vaste 
onderhoudsbedrijven. Marco van Rosmalen: 
‘We blijven voortdurend in gesprek om te 
kijken waar onze dienstverlening beter kan. 
Ook bespreken we de feedback die we van 
onze huurders krijgen. Nadat een repartie 
gereed is gemeld, krijgt de bewoner een 
enquête over hoe dit is afgehandeld. Is dit 
positief, dan koppelen we dat terug. Maar 
zijn er klachten, dan koppelen we dit ook 
terug. Ook bespreken we de resultaten van 
de enquêtes intern. Zo blijven we het 
onderhoudsproces steeds verbeteren.’

Proces beter inrichten
Ook het vervangen van badkamers, toiletten 
en keukens - dynamisch onderhoud 
genoemd - gebeurt door de vaste partner-
bedrijven. ‘Dit proces gaan we beter 

inrichten’, licht Marco van Rosmalen toe. 
‘We ontkomen er niet aan dat aanvragen op 
een wachtlijst terecht komen. Maar als dat zo 
is, is het belangrijk om bewoners in elk geval 
wel zo snel mogelijk te kunnen informeren 
of de aanvraag wordt goedgekeurd en zo ja, 
wanneer ze dan de werkzaamheden kunnen 
verwachten. Daar gaan we in 2019 hard aan 
werken.’

Projectoverstijgende keten-
samenwerking
Omdat de druk in de bouwsector ook parten 
kan gaan spelen in nieuwbouw en renovatie, 
zet Antares ook op dit gebied in op een 
langdurige samenwerking met vaste 
partners. Deze zogenoemde ‘projectoverstij-
gende ketensamenwerking’ is erop gericht 
om de bouwkosten te beheersen en om de 
hoeveelheid woningen die we moeten 

aanpakken überhaupt uit te voeren, legt 
duurzaamheidsmanager Ric Leenders uit. 
‘De meeste renovatieprojecten die wij 
uitvoeren zijn in de basis vergelijkbaar en 
omvatten onderdelen als: betere isolatie, 
zonnepanelen, dak- en gevelrenovatie, 
kozijnvervanging en het vervangen of 
vernieuwen van de technische installatie. 
Het werkt zowel voor aannemers als voor ons 
vertragend én kostenverhogend om voor elk 
project een nieuwe opdracht uit te schrijven 
met bijbehorend papierwerk. Door te werken 
met een samenwerkingsconvenant, waarin 
goede afspraken zijn vastgelegd over 
kwaliteit en prijs zijn wij ervan overtuigd dat 
we efficiënter kunnen werken, wat ook voor 
de bewoners veel prettiger is. Zodat wij 
ondanks de druk toch verder kunnen met 
onze onderhouds- én duurzaamheids-
opgave.’  
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Aanpassing toewijzings-
criteria diverse wooncom-
plexen

Maaspoortactie: 
reserveer nu uw voorstelling! 

Dat verdient een bloemetje! Vijftig jaar huren bij Antares

Net zoals landelijk het geval is, is er ook in onze regio 
een tekort aan sociale huurwoningen. Vooral jongeren en 
(éénouder)gezinnen komen niet of nauwelijks voor een 
woning in aanmerking. 

Het is een taak van Antares als sociale verhuurder om ook 
deze doelgroep te kunnen voorzien van een woning. Dit is 
een van de redenen waarom wij sinds 1 september 2018 in 
een aantal van onze appartementen de toewijzingscriteria 
hebben gewijzigd. Dat betekent dat in een aantal wooncom-
plexen vanaf nu kinderen ook (alleenstaande) ouders met 
kinderen mogen wonen. Alle bewoners van de complexen 
waar het om gaat, hebben hierover een brief ontvangen.

Eind september heeft u van ons een brief met folder ontvangen 
dat wij de Maaspoortactie - waarbij u met korting een voorstelling 
kunt bezoeken bij Theater De Maaspoort in Venlo - dit jaar voor 
het laatst mogen inzetten. Het theaterseizoen loopt nog t/m juni. 
Maak snel uw keuze en reserveer uw kaarten online voor 2 15,- per 
stuk. Meer informatie vindt u op www.demaaspoort.nl/antares of 
bel van dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 tot 13.00 uur naar de 
Maaspoort: (077) 320 72 22. 

Wist u al dat u op elk moment van de maand uw huur kan 
opzeggen? En dat u dat al direct kun doen als u weet wanneer 
u verhuist? Inderdaad, dus ook al een aantal maanden van 
tevoren. De minimale opzegtermijn is één maand, maar eerder 
opzeggen mag altijd. Dat geeft ons én u meer tijd om zaken 
goed te regelen. Bijvoorbeeld de woning in orde maken of de 
overname van spullen. Zegt u de huur minimaal twee maanden 
van tevoren op? Dan ontvangt u als dank 
een bloemenbon van 2 20,- 
bij de eindcontrole! 

Heeft u al sinds 1969 een woning bij Antares? Dan zijn wij op 
zoek naar u! Wij zetten namelijk graag onze vijftigjarige huurders 
in het zonnetje! Helaas kunnen we de juiste gegevens niet 
achterhalen uit ons computersysteem. Daarom roepen we onze 
jubilarissen graag op om zichzelf bij ons te melden. 

Dus huurt u in de loop van 2019 vijftig jaar bij ons - of zelfs 
langer en bent u nog niet aan de beurt geweest? Stuur dan 
vóór 1 maart een e-mail naar communicatie@thuisbijantares.nl. 
Dan ontvangt u van ons een leuke attentie! 

Antares verloot bij iedere uitgave van 

dit bewonersblad vijf cadeaubonnen 

van € 50,00 onder huurders die sinds 

de vorige loterij kenbaar hebben 

gemaakt dat ze de huur automatisch 

gaan betalen en vijf cadeaubonnen van 

€ 50,00 onder huurders die al langer 

automatisch hun huur betalen.  

Vanwege de aangescherpte privacywet, 

de AVG, noemen wij niet langer de 

namen van de winnaars van de loterij. 

Wel kunnen wij melden dat de tien 

winnaars onlangs de cadeaubon 

thuisgestuurd hebben gekregen. We 

wensen hen veel (winkel)plezier!

Wilt u ook automatisch gaan betalen 

en voortaan kans maken op een cadeau-

bon? Download dan het formulier op de 

website, geef het aan via Mijn Antares 

of bel het Klant Service Centrum op 

telefoonnummer (077) 373 36 66. 

Ook kunt u e-mailen naar 

wonen@thuisbijantares.nl.
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11

 12  13  14  
15 16  17 18 19  20 21

22  23  24 25  26

27 28  29  30 31

 32 33  34 35  
36   37  38   39

40    41

  42 43  44   

 45 46  47 48 49  
50  51  52 53

54  55 56  57 58  59

60 61  62 63  64

 65 66   67 68  
69  70

HORIZONTAAL

1 hoofdstad van Sri Lanka 6 hoofd van de keuken 12 kern van een grap 14 plaats in 
Noord-Holland 15 indicatief (afk.) 17 stof 20 Keurig Nederlands voor de AMRO. 22 neon 
23 op de vermelde dag 24 fijngesneden sigarettentabak 26 en anderen 27 begrensd ge-
bied 29 Voornaam heideplantje. 30 gebroken wit 32 onwel 34 nu nog 37 voorzetsel 38 rij-
toer 40 Dat hoor je voortdurend in de VS. 41 Europese vrouw 42 IJslandse kroon 44 verge-
lijk 45 berucht 47 kant van een zaak 50 familielid 51 U aanschouwde de autoriteit. 52 pro-
grammapunt 54 eerstvolgend 55 haardroger 57 Europese taal 59 schoolonderzoek 60 die-
rentuin 62 zeilwedstrijd 64 straat 65 halfaap 67 cijfer 69 plaats in Spanje 70 tenminste.
VERTICAAL

1 land in Azië 2 beeldschermtype (afk.) 3 oosterlengte 4 loofboom 5 excentriciteit 7 taal-
kundige term 8 werk van oud-IJslandse literatuur 9 zangnoot 10 Koninklijke Militaire Aca-
demie 11 Zij staat haar mannetje. 13 hoofdcommissaris 16 wreedaard 18 boezem 19 Film-
beeld. 21 grote hoeveelheid 23 periode van vierentwintig uur 25 Erfstukje. 28 briefomslag 
31 zonder fouten 33 het gehoor betreffend 35 glazen bedekking 36 in samenwerking met 
(afk.) 39 klap 43 kadaver 44 mesthoop 45 Naar aanleiding van niks is dit verbond opge-
richt. 46 weefsel 48 vordering 49 proef 50 gespierd 53 manieren 56 zwaardwalvis 58 fijn ge-
voel van kiesheid 61 grootmoeder 63 Het hoort nu eenmaal bij de pijn! 64 bevel 66 Alge-
meen Nederlands 68 Hare Hoogheid.

Combipuzzel
Deze puzzel is een combinatie van een kruiswoord- en cryptische omschrijvingen.

C O L O M B O C H E F K O K
H C L O U H E D A M E
I N D R I B C O R D A B N
N E D A T O S H A G E A
A R E A E R I C A E C R U
O N G A N S A L S N O G

I V U I T R I T R M
S T E E D S N O O R S E
M L I S K V G L E P
N O T O I R A S P E C T

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

zonnepanelenactie
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toer 40 Dat hoor je voortdurend in de VS. 41 Europese vrouw 42 IJslandse kroon 44 verge-
lijk 45 berucht 47 kant van een zaak 50 familielid 51 U aanschouwde de autoriteit. 52 pro-
grammapunt 54 eerstvolgend 55 haardroger 57 Europese taal 59 schoolonderzoek 60 die-
rentuin 62 zeilwedstrijd 64 straat 65 halfaap 67 cijfer 69 plaats in Spanje 70 tenminste.
VERTICAAL

1 land in Azië 2 beeldschermtype (afk.) 3 oosterlengte 4 loofboom 5 excentriciteit 7 taal-
kundige term 8 werk van oud-IJslandse literatuur 9 zangnoot 10 Koninklijke Militaire Aca-
demie 11 Zij staat haar mannetje. 13 hoofdcommissaris 16 wreedaard 18 boezem 19 Film-
beeld. 21 grote hoeveelheid 23 periode van vierentwintig uur 25 Erfstukje. 28 briefomslag 
31 zonder fouten 33 het gehoor betreffend 35 glazen bedekking 36 in samenwerking met 
(afk.) 39 klap 43 kadaver 44 mesthoop 45 Naar aanleiding van niks is dit verbond opge-
richt. 46 weefsel 48 vordering 49 proef 50 gespierd 53 manieren 56 zwaardwalvis 58 fijn ge-
voel van kiesheid 61 grootmoeder 63 Het hoort nu eenmaal bij de pijn! 64 bevel 66 Alge-
meen Nederlands 68 Hare Hoogheid.

Combipuzzel
Deze puzzel is een combinatie van een kruiswoord- en cryptische omschrijvingen.
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Controleer regelmatig 

uw energieverbruik. 

Is dat ineens opvallend 

hoog of extreem laag, 

trek dan aan de bel 

        bij uw energie-

           leverancier. 

Contact
gegevens

Stuur uw oplossing vóór 15 februari 2019  
naar puzzel@thuisbijantares.nl of redactie Thuis  
bij Antares, antwoordnummer 9, 5930 VB Tegelen. 
Een postzegel is niet nodig. Vergeet niet uw naam 
en contactgegevens te vermelden!

Antares
Postadres

Postbus 3046
5930 AA Tegelen

T (077) 373 36 66
E info@thuisbijantares.nl
I www.thuisbijantares.nl

Voor spoedeisende 
storingen buiten kantooruren 

T (077) 373 36 66

Bezoekadres
Venloseweg 7, Tegelen

ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur
ma t/m do middag op afspraak

Servicedesk Meijel
Alexanderplein 2, Meijel

iedere eerste donderdag van 
de maand 9.00 - 12.00 uur

Servicedesk Kessel
Keverbergstraat 2-B, Kessel

ma 8.30 tot 12.30 uur
do 8.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

vr 8.30 - 12.30 uur

Puzzel 

Doordenker

De oplossing van de doordenker uit de vorige uitgave: BUURTVERBINDERS.  
Onder de goede inzendingen hebben we een cadeaubon verloot. 

De nieuwe puzzel is een combinatie van een cryptogram en een kruiswoord-
puzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vetgedrukt. Als u de puzzel hebt 
opgelost, vult u de gevraagde letters in de genummerde vakjes van de 
oplossingsbalk in. 

Horizontaal
1. hoofdstad van Sri Lanka, 6. hoofd van de keuken, 
12. kern van een grap, 14. plaats in Noord-Holland, 15. indicatief 
(afk.), 17. stof, 20. Keurig Nederlands voor de AMRO, 22. neon, 
23. op de vermelde dag, 24. fijngesneden sigarettentabak, 
26. en anderen, 27. begrensd gebied, 29. Voornaam heideplantje, 
30. gebroken wit, 32. onwel, 34. nu nog, 37. voorzetsel, 38. rijtoer, 
40. Dat hoor je voortdurend in de VS, 41. Europese vrouw, 42. IJslandse 
kroon, 44. vergelijk, 45. berucht, 47. kant van een zaak, 50. familielid, 
51. U aanschouwde de autoriteit, 52. programmapunt, 54. eerstvolgend, 
55. haardroger, 57. Europese taal, 59. schoolonderzoek, 60. dierentuin,  
62. zeilwedstrijd, 64. straat, 65. halfaap, 67. cijfer, 69. plaats in Spanje, 
70. tenminste.

Verticaal
1. land in Azië, 2. beeldschermtype (afk.), 3. oosterlengte, 
4. loofboom, 5. excentriciteit, 7. taalkundige term, 8. werk van 
oud-IJslandse literatuur, 9. zangnoot, 10. Koninklijke Militaire 
Academie, 11. Zij staat haar mannetje, 13. hoofdcommissaris, 
16. wreedaard, 18. boezem, 19. Filmbeeld, 21. grote 
hoeveelheid, 23. periode van vierentwintig uur, 25. Erfstukje, 
28. briefomslag, 31. zonder fouten, 33. het gehoor 
betreffend, 35. glazen bedekking, 36. in samenwerking 
met (afk.), 39. klap, 43. kadaver, 44. mesthoop, 
45. Naar aanleiding van niks is dit verbond opgericht, 
46. weefsel, 48. vordering, 49. proef, 50. gespierd, 
53. manieren, 56. zwaardwalvis, 58. fijn gevoel van 
kiesheid, 61. grootmoeder, 63. Het hoort nu eenmaal 
bij de pijn!, 64. bevel, 66. Algemeen Nederlands, 
68. Hare Hoogheid.



www.thuisbijantares.nl

Veel bewoners van appartementengebouwen brengen  
de entree van hun gebouw in december samen in 

kerstsfeer. Soms met echt kerstgroen, maar steeds 
vaker met een kunstboom. Carin van Deursen, 

toezichthouder van de Passageflat en van  
De Bongerdflat in Tegelen, ging onlangs naar een 

tuincentrum in Venlo om een paar mooie 
exemplaren uit te zoeken. ‘Zo’n boom kleedt de 

entree mooi aan en zorgt gelijk voor sfeer. En het 
mooie is dat je hem jaren op rij kunt gebruiken.’

We wensen u warme feestdagen en 
veel woongeluk in 2019!

Sfeer 


