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Colofon

Solidariteit

Zelden heb ik zo lang gewacht om dit 
voorwoord te schrijven voor de Thuis bij. 
Steeds had ik de hoop dat er een einde komt 
aan de waanzinnige oorlog in Oekraïne. 
Zoveel ellende voor gewone mensen zoals u 
en ik die hun hele hebben en houwen 
verliezen vanwege de waanzin in het hoofd 
van een enkeling in het Kremlin. Die hoop dat 
het gezonde verstand snel terugkeert heb ik 
nog steeds. Dit moet gewoon stoppen.

Wat had ik graag positief geopend in deze 
column. En wat had dat ook prima gekund. 
Corona lijkt overwonnen. Na twee jaar gaan 
de luiken weer open. We kunnen ons oude 
leven weer oppakken. Wat een feest zou dat 
moeten zijn. En toen die domper. Weg 
feestvreugde. Een nieuwe crisis dient zich aan. 
Een crisis die die in ons welvarende westen 
overigens nog schril afsteekt tegen de 
ongekende misère die de Oekraïners moeten 
doorstaan.

Hoe goed is het om te zien dat heel Neder-
land eensgezind lijkt om de vluchtende 
Oekraïners een onderdak te bieden. Ook bij 
Antares zijn er huurders die zich hebben 
aangemeld om vluchtelingen tijdelijk in huis te 
nemen. De betrokkenheid is groot. Antares 
juicht die solidariteit toe. Tegelijkertijd zeggen 
wij ook tegen huurders dat zij zich moeten 
realiseren dat de opvang langere tijd kan 

duren. De vraag of dat op termijn vol te 
houden is daarom wel op zijn plaats. 

De Antares-organisatie voelt ook een sterke 
verantwoordelijkheid om vluchtelingen een 
dak boven het hoofd te bieden. Tegelijkertijd 
willen we oog blijven houden voor de vele 
woningzoekenden die in de veel te krappe 
woningmarkt voortdurend achter het net 
vissen. Mede om die reden zijn we op dit 
moment nog voorzichtig met het beschikbaar 
stellen van reguliere huurwoningen uit onze 
voorraad. 

Wel zijn we vanaf dag één op zoek gegaan 
naar tijdelijke woonruimte in leegstaande 
gebouwen. Daarvan is er ook een aantal 
gevonden. Antares heeft de gemeente 
aangeboden om het beheer en eventuele 
bouwkundige aanpassingen voor zijn rekening 
te nemen. Op die manier kunnen we toch een 
belangrijke bijdrage leveren aan de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Ondertussen 
kunnen we ook zoveel mogelijk huurders die 
op de wachtlijsten staan van een passende 
woning blijven voorzien.

Ik zei het in een eerdere column: een woning-
corporatie is eigenlijk een minimaatschappij. 
Alles wat in de wereld gebeurt, heeft zijn 
weerslag op onze belangrijke taak: het 
huisvesten van mensen die om welke reden 

dan ook zijn aangewezen op sociale woning-
bouw.

Wie had durven denken dat die werkelijkheid 
sinds 24 februari, toen het schieten begon, zo 
massief op ons af zou komen? Maar ook nu 
staan we er. En dat alles in de hoop dat er snel 
een einde komt aan het bloedvergieten en 
Oekraïners op een veilige manier terug 
kunnen naar hun geliefde land. Oekraïners, we 
vergeten jullie niet.

 Paul Stelder
Directeur-bestuurder 
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Aan het bestaande woonzorgcomplex aan De 
Paast in Meijel zijn negentien zorgappartemen-
ten toegevoegd. Via een gang staan ze in 
verbinding met zorgcentrum Sint Jozef, 
waardoor zorg op elk moment nabij is. 

Alle appartementen zijn toegewezen aan 
mensen met een zorgindicatie. In maart 
mochten zij een kijkje nemen in hun woning om 
alvast de maten van de kamers op te nemen. 
Handig voor het geval ze nieuwe spullen willen 
bestellen. 

Vorige week hebben de bewoners de sleutel 
gekregen. Zodra ze hun appartement hebben 
aangekleed en ingericht, kunnen ze genieten 
van hun nieuwe thuis. Eind mei wordt de 
oplevering gevierd, samen met de bewoners en 
de betrokken medewerkers. Een mooi moment!

In het maasdorp Kessel zijn de laatste woningen 
aan de Sint Ursulahof verduurzaamd. Onder 
andere nieuwe geïsoleerde daken, vloer- en 
spouwmuurisolatie kunststof kozijnen met HR++ 
glas én een gloednieuw ventilatiesysteem 
zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en 
een beter energielabel. 

De zonnepanelen op het dak maken het af: 
hierdoor bereiken alle woningen een label A+. 
Doordat de bewoners nu zelf stroom opwekken, 
scheelt dat een boel in de energiekosten. Zeker 
met de huidige tarieven is dat zeer welkom!

Het is altijd mooi om te zien als projecten 
in een afrondende fase komen. Pas dan 
zie je het resultaat van alle inspanningen! 
Op dit moment is dat het geval in Meijel, 
Tegelen en Kessel. Maar… ondertussen 
zijn alle voorbereidingen opgestart voor 
een aantal nieuwe projecten. We 
presenteren ze graag aan u! 

Zorgappartementen aan De Paast in Meijel

Sint Ursulahof in Kessel

In volle 
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Nog een project dat flink opschiet en 
bijna in de afrondende fase terechtkomt: 
de zeven levensloopbestendige pa-
tiowoningen aan de rand van de wijk De 
Nieuwe Munt in Tegelen. Op 31 maart 
werd samen met de bouwvakkers en 

Antares gaat onverminderd door met het 
verduurzamen van woningen. Soms gaat 
het maar om kleine aantallen, zoals in 
Blerick, waar in de wijk Hazenkamp aan de 
Helmersstraat, De Genestetstraat en 
Brederostraat in totaal negen woningen 
werden aangepakt. 

Ook in de wijk Op de Heide in Tegelen 
gaan we aan de slag! Hier nemen we 35 
gezinswoningen, 12 levensloopbestendige 
woningen en 10 beneden- en 10 bovenwo-
ningen onder handen, die liggen aan het 
Sigarenmakerspad, Haammakerspad, 
Tinnegieterspad en Radmakerspad. Ook 
deze woningen zijn na de werkzaamheden 
weer toekomstbestendig.

Tot slot gaat Antares ook verduurzamen in 
het centrum van Tegelen en aan de rand 
van het centrum, in de wijk Op de Heide 

direct omwonenden gevierd dat het 
hoogste punt werd bereikt. Als dank 
voor hun inspanningen werden de 
medewerkers van de aannemer en 
onderaannemers getrakteerd op een 
frietje met een snack en kregen ze een 
leuke attentie mee naar huis. 

De komende weken geven zij nog even 
gas om het project vóór de bouwvak te 
kunnen opleveren. De verhuur en 
toewijzing zijn intussen gestart. Het gaat 
om woningen in het luxe huursegment 
(geen huurtoeslag mogelijk). De reden 
dat we ook in die prijsklasse huurwonin-
gen aanbieden, is dat mensen met een 
middeninkomen nu vaak tussen wal en 
schip belanden. Als woningcorporatie is 
het onze taak om ook voor deze doel-
groep passende woningen aan te 
bieden. De woningen aan de Lingsweg/
Wilderbeekstraat kennen een groot 
woonoppervlak en een luxe afwerkings-
niveau. 

Beneden. De in totaal 44 woningen die 
worden verbeterd, liggen verspreid aan 
verschillende straten. Dus ook daar staan 
binnenkort de steigers voor de deur!  

Levensloopbestendige woningen aan de 
Lingsweg/Wilderbeekstraat in Tegelen

Nieuwe 
verbeterprojecten
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Op de plek waar de Sint Josephkerk stond, aan de 
rand van het centrum in Tegelen, wordt binnenkort 
een woongebouw gebouwd met 23 zorgapparte-
menten. Het betreft een samenwerking tussen 
projectontwikkelaar WOOZ, conceptontwikkelaar 
Holikiday, zorgverlener Het Andere Wonen en 
Antares, dat straks eigenaar wordt van het gebouw. 
De appartementen zijn bestemd voor dementeren-
de ouderen. Niet Antares, maar Het Andere 
Wonen wijst de woningen straks toe.

Bescheiden beurs
Al sinds 2010 worden in de kerk geen diensten 
meer gehouden. Diverse plannen om hier wonin-
gen te bouwen zijn om financiële redenen niet 
doorgegaan. Als alternatief heeft projectontwikke-
laar WOOZ een plan ontwikkeld om op deze 

Om het woningtekort aan te pakken, is nieuwbouw 
belangrijk. Dat staat ook in ons nieuwe ondernemingsplan 
dat we vorig jaar hebben geschreven. We zijn er daarom 
trots op dat we twee nieuwbouwprojecten kunnen 
presenteren. 

Nieuwbouw  
in Tegelen 

Zorgappartementen Sint Josepkerk
locatie een zorgcomplex te bouwen volgens 
het Holikiday-concept. Dit concept richt zich 
op de doelgroep zorgbehoevende, demente-
rende ouderen (veelal tachtigplussers) met 
een bescheiden beurs. In tegenstelling tot 
veel zorgcomplexen kunnen hun partners 
(zonder of met een minimale zorgbehoefte) 
bij hen blijven wonen. Holikiday richt zich met 
name op de ouderen die wonen in de wijk 
waar het concept wordt gebouwd.

Toewijzing door Het andere Wonen
Na oplevering wordt Antares de eigenaar van 
het gebouw. Net als bij andere intramurale 
zorgwoningen, verhuren wij het gebouw aan 
zorgorganisatie Het Andere Wonen. Die wijst 
de woningen toe op basis van de indicatie. 

Antares houdt in de gaten of de woningen 
passend worden toegewezen.

Planning
De sloop van de kerk staat gepland voor april. 
Meteen daarna wordt het terrein bouwrijp 
gemaakt en start de bouw. Oplevering wordt 
verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

Meer informatie
Heeft u interesse of wilt u meer weten over 
dit project? Dan kunt u contact opnemen 
met Het Andere Wonen via 085 200 75 90 of 
info@hetanderewonen.nl. Omdat wij de 
woningen niet individueel verhuren, heeft het 
geen zin om u bij Antares te melden om uw 
interesse kenbaar te maken.
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Wie de laatste tijd nog over de Rijksweg in Tegelen  
heeft gereden, gefietst of gelopen heeft gezien dat er flink  
is gesloopt. Het voormalige terrein van Vossen-Breuers, 
beej de aje sigarefabriek, is helemaal bouwrijp gemaakt. 
De voormalige sigarenfabriek zelf is helemaal gestript en 
wordt omgetoverd tot 8 sfeervolle loft-appartementen.. 

Op het aangrenzende terrein worden 34 nieuwe woningen 
gebouwd: 22 koopwoningen en 12 huurwoningen. De 12 
huurwoningen van Antares bestaan uit 8 gezinswoningen en 
4 levensloopbestendige patiowoningen en bevinden zich in 
het sociale segment.

Historisch 
Wie in (de buurt van) Tegelen woont, kent deze historische 
plek vast en zeker. Anno 1935 was de sigarenfabriek hét 
middelpunt van de Tegelse sigarenindustrie. De locatie kreeg 
de afgelopen jaren wisselende bestemmingen, maar nu is de 
knoop definitief doorgehakt: de fabriek en het terrein 
eromheen worden een prachtige woonlocatie met een grote 
variatie aan woningen.

Groen karakter
Bij het ontwerp van de woningen in Het Domein heeft de 
architect zich laten inspireren door de vooroorlogse industri-
ele bouwstijl. Alle woningen reflecteren zo een stukje van de 
rijke historie en sluiten naadloos aan bij de uitstraling van de 
naastgelegen sigarenfabriek waarin acht loft-appartementen 
worden gerealiseerd. De woonwijk heeft een sterk groen 
karakter. Niet alleen door de ruime opzet met veel ruimte 
voor groen en om te spelen. In de direct nabijheid is 
voldoende parkeergelegenheid.

Energiezuinig
Het groene karakter van de woonwijk wordt doorgetrokken in 
de woningen. Deze zijn energiezuinig, volledig elektrisch en 
ieder huis heeft zijn eigen zonnepanelen en een eigen lucht/
water warmtepomp. Daarnaast is er ventilatie met warmtete-
rugwinning en een lage temperatuur (vloer)verwarming.

Planning
De bouw is in handen van Van Wijnen en start naar verwach-
ting na de zomer van 2022. Oplevering wordt verwacht in de 
loop van 2023.

Toewijzing
De huurwoningen worden regulier toegewezen conform het 
toewijzingsbeleid van Antares. Dus zodra de verhuur van de 
woningen start, worden deze gepubliceerd in ons online 
woningaanbod. Woningzoekenden die bij Antares zijn 
ingeschreven, kunnen hierop reageren.

Het Domein (Vossen-Breuers)
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Ald Weishoès neemt 
nieuwe vorm aan
Met man en macht werkt aannemersbedrijf Van Tienen 
momenteel aan de transformatie van het Ald Weishoès in 
hartje Venlo tot eigentijdse Stadsherberg Ald Weishoès. 

Van een wezenlijk deel van de renovatie die in 
juni vorig jaar startte is straks niks te zien. Een 
belangrijk onderdeel van het project betreft 
namelijk de verduurzaming van het monumen-
tale pand. Er is een integrale installatie 
aangebracht voor het verwarmen en koelen 
van het gebouw en voor de luchtverversing. 
Daken en ramen zijn geïsoleerd. Een warmte-
pomp is aangebracht die is voorbereid voor 
aansluiting op een eventuele komst van 
stadswarmte. Het installatieconcept is 
daarmee ‘aardgasloosready’. En al die 
techniek zit straks grotendeels verborgen; de 
leidingen en kabels zouden immers afbreuk 
doen aan het monumentale karakter van het 
pand, een van de oudste van de stad.

Ein thoès boetenshoès
In het nieuwe concept is de gemeenschaps-
functie een belangrijk onderdeel: Stadsher-
berg Ald Weishoès. Naast de gemeenschaps- 
en ontmoetingsfunctie krijgt het Ald Weishoès 
een functie als hostel met horeca. Ook komen 
er studentenkamers in het pand, zodat het Ald 
Weishoès straks voor diverse doelgroepen een 
‘thoès boetenshoès’ wordt.

Binnenplaats
De meest in het oog springende verandering 
aan het pand wordt de terugkeer van de 
binnenplaats, die sinds mensenheugenis 
overdekt is geweest. Het wordt weer een plek 
om te ontspannen en te genieten op het 
terras. Er komt veel groen op de binnenplaats, 
niet alleen om het een aangename plek te 
maken, maar juist ook om zogenaamde 
hittestress te verminderen, biodiversiteit te 
stimuleren en het geluid van het terras te 
reduceren voor hostelgasten en studenten die 
in het pand wonen.

Foutje, bedankt
De werkzaamheden liggen keurig op schema. 
Dat betekent dat Stadsherberg Ald Weishoès 
dit najaar zijn deuren kan openen. De officiële 
opening staat voor oktober gepland. Voor 
degenen die het Ald Weishoès alleen van zijn 
karakteristieke gevel kennen misschien een 
mooie gelegenheid om deze cultuurhistori-
sche parel van de binnenstad in het najaar ook 
eens van binnen te bekijken. Over gevel 
gesproken: die wordt binnenkort eindelijk 
opnieuw gevoegd. Bij een eerdere renovatie is 

die door een communicatiefout van verkeerde, 
lelijke voegen voorzien. Een geval van ‘foutje, 
bedankt’ dat nu gelukkig wordt hersteld!



Huis van de Wijk De Glazenap in de Tegelse 
wijk Op de Heide heeft de uitleenservice in 
samenwerking met Antares en KanDoen 
opgezet. Antares neemt de kosten van 
aanschaf van de gereedschappen voor zijn 
rekening, KanDoen zorgt voor de opslag, de 
uitleen en de inname van het materiaal en 
het Huis van de Wijk zorgt voor de jaarlijkse 
kosten van onderhoud en verzekering van de 
materialen. Doel is samen te zorgen voor 
een groene en leefbare buurt.

Grauw en saai
De afgelopen decennia is Op de Heide net 
als veel andere wijken behoorlijk ‘versteend’: 
steeds meer bewoners hebben hun voor- en/

opnieuw volledig dichtlegt met tegels of 
klinkers. We hopen uiteraard dat de gratis 
uitleen van tuingereedschap bewoners 
stimuleert om meer aandacht te besteden 
aan het groen in hun tuin. 

Voorzitter Piet Hoeben van De Glazenap:  
‘De uitleen is een onderdeel van het 
Klimaatwijkakkoord dat de gemeente Venlo 
en een aantal partijen, waaronder Antares, 
hebben gesloten. De uitleen zorgt dat we 
geen spullen hoeven te kopen die we maar 
zelden gebruiken. Laten we een kruiwagen 
als voorbeeld nemen. De meeste mensen 
hebben die maar af en toe nodig. Het is 
daarom zonde als iedereen een eigen 
kruiwagen aanschaft die de meeste tijd in de 
weg staat. Als je hem kunt lenen, kan één 
kruiwagen heel veel mensen dienen.’

Cake
Alle wijkbewoners kunnen gebruik maken 
van de uitleen, maar de service is vooral 
bedoeld voor mensen met een smalle beurs. 
Hoeben: ‘Dat is ook de reden dat de uitleen 
gratis is. Maar we verwachten wél van 
wijkbewoners die gebruik maken van de 

of achtertuin grotendeels of zelfs volledig 
bestraat. Hooguit in een of enkele bloem-
bakken staat dan nog wat van groen of 
bloemen. Het gevolg is dat sommige straten 
nogal grauw en saai ogen. Bovendien 
stroomt het meeste hemelwater rechtstreeks 
richting riool, waardoor de ‘tuinen’ in de 
zomer steeds droger en heter worden.

Om de wijk weer te vergroenen, verwijdert 
Antares in Op de Heide bij elke woningwis-
sel de bestrating. Bovendien brengen we 
een nieuwe laag vruchtbare grond aan, zodat 
toekomstig groen een goede basis heeft. 
Want het is de bedoeling dat de nieuwe 
bewoner de tuin beplant en deze niet 

uitleenservice dat ze eenmalig iets voor de 
buurt terugdoen. Dat kan van alles zijn. Cake 
bakken voor de vrijwilligers van De Glazenap 
bijvoorbeeld, of boodschappen doen voor 
een buurvrouw die moeilijk ter been is. Ik 
roep zomaar een paar dingen, maar laat de 
aard van de tegenprestatie eigenlijk liever 
over aan de fantasie van de bewoners. Door 
geen geld, maar een tegenprestatie voor de 
uitleen te verlangen, wordt de buurt socialer. 
Bovendien geven we medewerkers van 
KanDoen een zinvolle tijdsbesteding en 
leveren zij een waardevolle bijdrage aan de 
betrokkenheid in en van de wijk.’

De uitleenservice is gehuisvest in het 
onderkomen van KanDoen aan de Galgen-
venstraat 250, de voormalige basisschool 
Cocon. Op vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 
uur kunnen belangstellenden daar het 
nodige tuingereedschap ophalen. Inleveren 
kan op maandag tussen 8.30 uur en 12.00 
uur. Om teleurstelling te voorkomen is het 
verstandig om het gereedschap te reserve-
ren op genoemd adres. En denk eraan om 
bij het afhalen een kopie van uw identiteits-
kaart of paspoort mee te nemen. 

Heb je eindelijk de moed verzameld om in de tuin aan de 
slag te gaan, begeeft de heggenschaar het. Of je wilt een 
lekkere laag compost in je achtertuin verspreiden, maar je 
hebt geen kruiwagen om de organische bodemverbete-
raar te vervoeren. En denkt vervolgens: dan doe ik dat het 
volgend voorjaar wel... Herkenbaar? Voor bewoners van Op 
de Heide niet meer, want in die Tegelse wijk bestaat sinds 
kort een gratis uitleenservice voor tuingereedschap.

Gratis uitleen van 
tuinmaterialen in  
de wijk Op de Heide
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Na een extreem lange voorbereidingstijd gaven 
Antares, gemeente Venlo, Berden en Benders kort 
geleden het startsein voor de herontwikkeling van het 
Laurentiusplein in Blerick. Eind volgend jaar staat hier 
een gebouw met een uniek concept voor food, fashion 
& living, dat een boost moet geven aan het centrum 
van dit stadsdeel.

Een aanwinst voor 
Blerick in aanbouw

Daarnaast biedt de nieuwbouw onderdak aan een Jumbo-supermarkt met 
elementen van de Beej Benders-versformule, zoals supermarktondernemer 
Geert Benders die eerder al in hartje Venlo opende. Geert Benders: ‘Het 
verschil met de Beej Benders in Venlo is dat we in Blerick de afhaal- en 
restaurantfunctie gaan aanvullen met een compleet supermarktassortiment.’

Woonfunctie
Antares versterkt de woonfunctie van het centrum van Blerick door aan het 
nieuwbouwproject 25 appartementen toe te voegen. Vijftien van deze 
eigentijdse appartementen kijjken straks uit op het Laurentiusplein en tien 
hebben uitzicht op de Maasbreesestraat. In de kelder van het complex komt 
een fietsenstalling en alle appartementen krijgen een eigen balkon.

Hoog tijd
Berden en Benders zeggen dat de combinatie van food, fashion & living 
uniek is voor Nederland en verwachten dat hun winkels elkaar positief gaan 
beïnvloeden. Centrummanager Sjoerd van Heijster vindt het hoog tijd dat de 
plannen voor het Laurentiusplein uitgevoerd gaan worden. Tegen De 
Limburger zei hij pas geleden: ‘Het is een hartstikke mooi project. Benders 
neemt een hoop ervaring mee en ik denk dat het hele nieuwe concept wel in 
Blerick gaat landen. Bovendien versterkt het de positie van Blerick als 
kernwinkelgebied. Iedereen gaat hier profijt van hebben.’

Leven in de brouwerij
Van dat laatste zijn ook Jan Berden en Geert Benders overtuigd. Berden: ‘Het 
concept dat Berden en Benders hier neerzetten levert een mooie, complete 
winkelervaring op, maar onze klanten zullen ook over de rest van het centrum 

Bij de officiële start van de bouw zei directeur Paul Stelder van Antares dat hij met drie 
petten op betrokken is geweest bij de voorbereiding van dit project. ‘Eerst als raadslid, 
daarna als wethouder en vervolgens als directeur van Antares en die laatste pet heb ik al 
een jaar of achttien op.’ Al met al hebben we het daarmee over een ‘aanloop’ van bijna 
drie decennia! Maar nu de schop eindelijk de grond is ingegaan, kijken Antares en de 
andere initiatiefnemers liever vooruit, naar de kansen die het project biedt voor de 
ontwikkeling van Blerick-centrum.
 
Warenhuisformule
De nieuwbouw bestaat onder meer uit een uitbreiding van de bestaande Blerickse vestiging 
van Berden mode, wonen & meer met een nieuw assortiment. Jan Berden: ‘Wat we gaan 
toevoegen zijn segmenten als een parfumerie, huidverzorging, bijouterie en schoenenmode, 
waarmee eigenlijk een complete warenhuisformule ontstaat.’ 



van Blerick uitzwermen. Voor Berden en voor het hele Blerickse centrum is het van levensbelang 
dat we blijven investeren in een aantrekkelijk winkelgebied. Doe je dat niet, dan is het net als bij 
een boom: als deze niet groeit, sterft hij. Ik verwacht dat we met dit nieuwe concept weer klanten 
uit een gebied met een straal van ongeveer vijftien kilometer rond Blerick gaan trekken. We 
hopen dat er daarmee weer wat meer leven in de Blerickse brouwerij komt.’

Ook Geert Benders rekent erop dat het nieuwbouwproject bijdraagt aan het versterken van de 
winkelfunctie het westelijk stadsdeel. ‘Eigenlijk heb je het dan over het terughalen van de 
regiofunctie die het winkelcentrum van Blerick ooit had en die het zeker weer verdient.’ De 
gemeente Venlo draagt bij aan de herontwikkeling van het Laurentiusplein door de aanleg van 
parkeerplaatsen en de ‘aankleding’ met groen, zodat het plein ook een aangenaam verblijfsge-
bied wordt.

Leefbaarheid
Voor Paul Stelder staat het als een paal boven water dat de versterking van het centrum van 
Blerick bijdraagt aan de leefbaarheid van het totale stadsdeel. ‘Een levendig centrum met 
voldoende woongelegenheid dicht bij de voorzieningen heeft ook een positief effect op de 
wijken eromheen. Als het hart goed klopt, stroomt het bloed tot in alle haarvaten.  Daarom 
investeren we behalve in het centrum van Blerick ook in de centra van Venlo en Tegelen.’

Paul Berden, Geert Benders, Paul Stelder en wethouder Erwin Boom
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Bewoners 
Jan Vermeerstraat 
zitten er warmpjes bij

Het was een behoorlijke klus, de energetische renovatie 
van de 126 appartementen aan de Jan Vermeerstraat in 
Venlo. Hoe kijken de bewoners erop terug en vooral: 
wat merken ze van de aangebrachte verbeteringen?

Glunderend van trots toont Leo van der 
Hoeven (70) zijn appartement op de 
onderste verdieping van het woongebouw 
aan de Jan Vermeerstraat. ‘Strak hè?’, zegt hij 
zelf. ‘Toen ik hier bijna zes jaar geleden naar 
toe verhuisde, heb ik binnen eigenlijk alles 
laten opknappen. Nieuwe keuken en 
badkamer, nieuw stucwerk, alles geschilderd. 
Eerlijk gezegd stond ik daarom best scep-
tisch tegenover de energetische renovatie. 
Wat ik het liefst had gehad – een groter 
balkon – is er niet gekomen; te duur.’

Rommel
Van der Hoeven zag ook op tegen de 
rommel die de werkzaamheden met zich 
mee zouden brengen. ‘Juist omdat ik het 
allemaal niet lang geleden zo netjes had 
laten opknappen. Nou, er was ook best veel 
rommel hoor. En toch ben ik uiteindelijk heel 
blij met een aantal verbeteringen. Bijvoor-
beeld met de radiator en de stopcontacten 
die we in de badkamer hebben gekregen. 
Wat ik ook een groot pluspunt vind, is dat 
het gas uit de appartementen weg is en 
voortaan iedereen elektrisch kookt. Met al 
die senioren die hier wonen was ik in het 
verleden soms best bang dat iemand een 
gaspit opendraaide zonder die aan te 
steken. We mogen nog van geluk spreken 
dat de gevel er niet een keer is uitgeblazen 
vanwege een gasexplosie.’

Een grote vooruitgang vindt Leo ook de 
individuele meters die de huurders nu voor 
de verwarming en het warm water hebben. 
‘Nu weten we tenminste dat we precies 
betalen wat we verbruiken. We zitten er nu 
warmpjes bij, maar hoe dat uiteindelijk 
financieel uitpakt, is natuurlijk nog even 
afwachten tot de eerste jaarrekening.’ 

Netjes
Over het woongebouw zelf is Leo van der 
Hoeven dik tevreden, maar zorgen maakt hij 
zich soms wel over de samenstelling van de 
bewoners op langere termijn. ‘Hier wonen 
veel senioren. Dat betekent ook dat er 
geregeld een bewoner naar een verzor-
gingshuis vertrekt of komt te overlijden. 
Vooral de laatste paar jaar komt daar een 
bonte verzameling huurders voor in de 
plaats. Ik snap best dat Antares ook woning-
zoekenden met een probleem een kans op 
een woning moet geven, maar ik vraag me 
weleens af waar dat op langere termijn toe 
leidt. Mij valt het op dat het de laatste jaren 
wat rommeliger rond het gebouw aan het 
worden is. Samen met een paar medebewo-
ners ruim ik rond het appartementengebouw 
het zwerfvuil op. Ook onderhouden we het 
groen. Zo proberen we de omgeving netjes 
te houden. Want ik wil hier graag tot aan mijn 
dood blijven wonen.’

Opgelost
Wie voorlopig evenmin aan verhuizen denkt 
is medebewoonster Astrid Kok (52). Zij had 
amper overlast van de renovatie, omdat ze 
tijdens de werkzaamheden tijdelijk in 
Tegelen onderdak had. ‘Ik kwam wel elke 
dag kijken hoe ver ze waren hoor, zeker 
omdat ik ook een nieuwe badkamer en toilet 
kreeg en er binnen dus best wat moest 
gebeuren. Vooral de werklieden van het 
bedrijf dat de nieuwe verwarmingsinstallatie 
aanlegden, maakten er vaak een puinhoop 
van. Daar hebben we ook over geklaagd. 
Over het algemeen verliep de communicatie 
met de mensen van Antares en van 
KnaapenGroep gelukkig heel soepel. Mede 
daardoor is uiteindelijk alles picobello 
opgelost. Het enige wat ik minder vind is de 
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grote installatie met aansluitingen op de badkamer. Die zou 
eigenlijk omtimmerd moeten worden. Heb ik een prachtige 
nieuwe badkamer gekregen en dan hangt er zo’n ontsieren-
de kast met leidingen in het zicht; dat is gewoon jammer.’

Peuter
Astrid kent de appartementen aan de Jan Vermeerstraat al 
van kinds af aan. Haar oma woonde er zeventien jaar en 
zodoende kwam ze er als peuter al. ‘Ik zei altijd dat ik hier 
ooit ook wilde komen wonen. Twaalf jaar geleden was het 
zover. Ik was de koning te rijk. Maar intussen was ik ook wel 
blij dat het complex energetisch gerenoveerd zou worden. 

Voor het milieu en voor onze eigen portemonnee. Ook ik ben 
benieuwd wat we uiteindelijk kwijt zijn aan energie, maar dat 
is nog even afwachten.’

Astrid merkt wel dat het binnen comfortabeler in huis is. ‘Dat 
komt door de nieuwe radiatoren in de badkamer en de gang, 
door het centrale ventilatiesysteem en ook door de 
tochtstrips die overal zijn aangebracht. Ook mijn konijn Snuf 
geniet ervan dat het nu overal aangenaam warm is in huis.’
Tevreden is Astrid ook met de eigentijdse uitstraling die het 
appartementengebouw heeft gekregen met de nieuwe 
balkonschotten en de schilderbeurt. ‘En wat ik persoonlijk 
ook fijn vind is het feit dat mijn ouders afgelopen najaar een 
woning in de Jan Vermeerstraat hebben gekregen. Ik ben 
namelijk mantelzorger en dat is nu ideaal, want ik loop zo 
even op en neer.’

Evaluatie
Projectleider Boudewijn Manders is blij dat de bewoners 
tevreden zijn met het resultaat van de energetische renova-
tie. ‘Het is natuurlijk wel jammer dat er bij de uitvoering zowel 
in de planning als in de communicatie een paar dingen 
minder goed zijn verlopen. Dat evalueren we, zodat we daar 
bij volgende projecten extra alert op zijn.’



14

Thuis bij Antares O
p pad m

et

Net als Erik Rouwette is Michel Drissen van alle markten 
thuis. ‘Dat moet natuurlijk ook als je allround onder-
houdsmedewerker bent’, zegt Michel. ‘Voordat ik zo’n 
tweeënhalf jaar geleden bij Antares in dienst kwam, had 
ik bijna dertig jaar bij Bouwbedrijf Verlaak in Kessel 
gewerkt. Dat bedrijf werkte veel voor de plaatselijke 
woningstichting, die later met Antares is gefuseerd. 
Daardoor ken ik alle sociale huurwoningen in Kessel van 
binnen en van buiten. En ook veel huurders kennen mij. 
Dat maakt het werken makkelijker.’

Wc-bril
Een belangrijk deel van het werk van onze allround 
onderhoudsmedewerkers bestaat uit het opknappen 
van kleine klusjes wanneer een woning nieuwe huurders 
krijgt. ‘Als vuistregel hanteren Erik en ik dat we een 
woning binnen een dag klaar moeten kunnen hebben 
voor de volgende huurder. Dan hebben we het bijvoor-
beeld over het nakijken van het loodgieterswerk, het 
vervangen van een lekkende kraan of een wc-bril, het 
nakijken van elektra, het afstellen van een klemmende 
deur en misschien het texen van een muurtje. Als we 
daar allemaal losse vaklieden voor moeten laten komen, 
kost dat een vermogen. Moet er meer gebeuren dan 
Erik en ik op een dag af krijgen, dan schakelen we wel 
een van onze partnerbedrijven in.’

Op pad met  
Michel Drissen
Bij Antares werken twee allround onderhoudsmedewerkers, Erik Rouwette 
en Michel Drissen. Erik, actief in Venlo en Blerick, stelde zich in de vorige 
uitgave van Thuis bij Antares voor. Deze keer gaan we op pad met zijn 
collega Michel, die als werkgebied Tegelen, Steyl en de gemeente Peel en 
Maas heeft.
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Efficiënt
Net als Erik streeft Michel ernaar om zo efficiënt 
mogelijk te werken. ‘Een eenvoudig voorbeeld: 
eerst monteerden we rookmelders altijd door 
ze tegen het plafond te schroeven. Dus ladder 
op, gaten boren, pluggen erin en vervolgens 
vastschroeven. Dat kan tegenwoordig veel 
sneller, namelijk met montagekit. Moet de 
rookmelder na een aantal jaren vervangen 
worden, dan snij je de kit met een stanleymes 
door en kit je op dezelfde plek de nieuwe 
rookmelder. Zie je niks van en het werkt 
efficiënter. Per keer levert dat misschien niet 
veel tijdwinst op, maar als je per jaar tig 
rookmelders monteert, maakt dat wel degelijk 
verschil. Overigens kan dat niet overal, dus in 
een aantal gevallen blijven we wel met schroe-
ven werken.’

Buitensluiten
Nog een voorbeeld van een klus die allround 
onderhoudsmedewerkers geregeld moeten 
opknappen en waar tijdwinst te halen is: het 
helpen van huurders die zichzelf hebben 
buitengesloten. ‘Gemiddeld komt dat zo’n 
honderd keer per jaar voor. Twee keer per week 
dus’, rekent Michel voor. ‘Dat is natuurlijk vooral 
vervelend voor de huurder, zeker als het ’s 
avonds of in het weekend gebeurt en er een 
dure slotenmaker moet komen. Niet zelden kan 
de huurder niet binnen omdat de sleutel aan de 
binnenkant in de cilinder zit.’ 

Topdag
Wanneer heeft Michel een topdag? ‘Als ik een 
probleem heb opgelost en de huurder verder 
kan met zijn alledaagse leven. Niemand zit erop 
te wachten dat er iets stuk gaat in huis. Je wilt 
het zo snel mogelijk gefikst hebben, zodat je 

verder kunt. Zo simpel is het. Het geeft mij een voldaan 
gevoel als ik op die manier kan bijdragen aan het woongeluk 
van de huurder. Daarom ben ik ook blij dat Erik en ik sinds 
enige tijd een dag per week vrijhouden om onze collega’s 
van Leefbaarheid te helpen. Vaak heeft de ergernis van 
huurders in een wijk te maken met kleine dingen. Een 
kapotte lamp in een achterompad bijvoorbeeld, of een 
drempel die net iets te hoog is, waardoor mensen erover 
struikelen. Erik en ik kunnen niet alle problemen oplossen, 
maar soms gaat het over kleine dingen die tot grote ergernis 
leiden en die voor ons vrij makkelijk zijn te verhelpen.’

Michel Drissen heeft een goede tip om te voorkomen 
dat je jezelf buitensluit. ‘Wen jezelf aan om de deur 
altijd op te slot doen, ook als je maar eventjes weg 
bent. Op die manier maak je het inbrekers stukken 
lastiger en bovendien zorg je er op die manier voor dat 
je altijd een sleutel bij je hebt als je naar buiten gaat. 
Want wat heb je nodig om de deur op slot te kunnen 
draaien? Precies, een sleutel! Je kunt ook een sleutel-
kluisje bij de voordeur hangen zodat je altijd een 
reservesleutel hebt.’ Kies dan wel voor een kluis met 
het Politiekeurmerk Veilig wonen. Deze zijn ook te huur 
bij Antares. Kijk voor meer informatie op onze website 
www.thuisbijantares.nl. 

Tip
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Wees lief voor 
uw huis én 
voor uw buurt

Wij willen dat onze huurders woongeluk ervaren. Daar dragen wij een steentje aan 
bij door comfortabele, betaalbare, veilige en duurzame woningen aan te bieden en 
door netjes met onze klanten en onze partners om te gaan. Uiteraard heeft u zelf 
ook invloed op uw woongeluk. Onder meer door de woning naar uw eigen smaak in 
te richten en door deze extra comfortabel te maken. 

Onderhoud
Het fijnst woont u in een woning die goed onderhouden 
wordt. Als verhuurder zorgt Antares uiteraard voor een 
belangrijk deel van het onderhoud. Maar er zijn ook kleine 
onderhoudszaken waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. 
Te denken valt dan aan klussen als het repareren van een 
kapot slot of een klemmend raam. De kosten hiervan 
kunnen stiekem oplopen. Tegen veel van deze kleine 
klussen, bijvoorbeeld een verstopt riool, bent u voor een 
klein bedrag per maand verzekerd via ons 3-in-1-fonds. 

Zelf klussen
Bent u een beetje handig en wilt u verbetering aan de 
woning aanbrengen, dan geven we u daar graag de 
ruimte voor. Bent u bijvoorbeeld van plan extra stopcon-
tacten toe te voegen, een ligbad te plaatsen, de keuken 
uit te breiden of airconditioning of zonwering te installe-
ren? Dan heeft u in de meeste gevallen toestemming van 
Antares nodig. Voor sommige aanpassingen heeft u 
bovendien een vergunning van de gemeente nodig. 
Neem daarom altijd vóórdat u aan het klussen gaat 
contact met ons op om uw plannen te bespreken.

Maar woongeluk is meer dan een fijne woning en een 
knusse bank. Een verzorgd en veilig woongebouw is ook 
belangrijk. Net als een prettige buurt waarin bewoners 
geen (over)last hebben van elkaar. Om die reden investe-
ren wij ook in de leefbaarheid van uw woongebouw en 

woonomgeving en bieden we ruimte aan sociale voorzie-
ningen en (gezamenlijke) bewonersinitiatieven. Daarom 
zeggen wij: wees lief voor uw huis én voor uw buurt. Want 
op die manier woont u het lekkerst. Op deze pagina vindt 
u een aantal tips die u hierbij kunnen helpen. 
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Extra wooncomfort
Voor een aantal aanpassingen geldt dat u die niet zelf mag 
uitvoeren. Het gaat om veranderingen die zorgen voor meer 
wooncomfort. We noemen deze ‘geriefsverbeteringen’. U 
kunt hierbij denken aan het plaatsen van een tweede toilet, 
dubbel glas en het aanbrengen van isolatie. Wilt u zo’n 
aanpassing laten uitvoeren, dan kunt u ons vragen om deze 
voor u te verzorgen. U betaalt hiervoor een vergoeding. Het 
ligt dan aan het soort aanpassing of we de bijbehorende 
vergoeding in de huur of in de servicekosten verrekenen. 
Als u bij ons een aanvraag indient, informeren we u over de 
mogelijkheden en de kosten. Pas als u akkoord gaat, voeren 
we de werkzaamheden uit. 

Tuinaanleg
Een woning met een tuin is voor veel huurders een bewuste 
keuze. Wij geven u graag de ruimte om uw tuin aan te 
leggen. Het liefst zien we zoveel mogelijk groen. Dat geeft 
de buurt een vriendelijker aanzicht dan stenen. Bovendien 
kan regenwater dan beter in de grond wegzakken, wat 
droogte, wateroverlast én hittestress voorkomt. Houd er 
wel rekening mee dat u bomen minstens twee meter van 
de rand van de tuin plant. Voor het plaatsen van een 
tuinafscheiding, afdak of tuinhuisje en voor de aanleg van 
een vijver is toestemming nodig. Vraag daarom altijd vooraf 
of u toestemming nodig heeft voor uw plannen met de tuin.

Tuinonderhoud
Net als een woning vraagt een tuin regelmatig onder-
houd. Zorg ervoor dat de tuin netjes blijft. Daarmee 
voorkomt u dat wij dat op uw kosten moeten doen. Bent u 
niet (meer) in staat om de tuin te onderhouden? Schakel 
dan de hulp van vrienden en kennissen in of neem contact 
op met een vrijwilligersorganisatie bij u in de buurt. Wist u 
trouwens dat een achterompad bij de tuin hoort en dat u 
dus ervoor zorgt dat dit onkruidvrij blijft? 

Overlast
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het prettig 
wonen is in uw woongebouw, straat en buurt. Het gedrag 
van u en uw medebewoners bepaalt voor een groot deel 
de mate van woongeluk in een wijk. Voorkom dat uw 
buurtbewoners last hebben van uw gedrag. Het is moeilijk 
om precies aan te geven wanneer er sprake is van overlast. 
Dat is vaak heel persoonlijk. Daarom is het belangrijk om 
met elkaar in gesprek te gaan voordat u ons of de politie 
inschakelt. Soms is de veroorzaker zich niet bewust van 
bewust van zijn hinderlijke gedrag. Op een respectvolle 
manier uw irritaties kenbaar maken, is soms al voldoende 
om de overlast te verhelpen. 

Waar is dat feestje?
Heeft u iets te vieren, laat de buren dan weten wanneer 
het feestje plaatsvindt, zodat ze daar rekening mee 
kunnen houden. Zorg ervoor dat u de volumeknop van de 
geluidsinstallatie na middernacht zo ver terugdraait dat 
de buren geen geluidsoverlast ervaren.

Samen iets organiseren?
Antares juicht het toe als buurtbewoners samen iets 
organiseren om de leefbaarheid van de buurt te bevorde-
ren. Een buurtbarbecue bijvoorbeeld of de aanleg van 
een jeu de boulesbaan. Het Leefbaarheidsfonds van 
Antares is juist in het leven geroepen om financieel bij te 
dragen aan dit soort initiatieven. Informeer daarom naar 
de mogelijkheden als u samen met buurtbewoners een 
idee hebt om de leefbaarheid te bevorderen.
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Iets anders dat aandacht vraagt is de aanpassing van de 
huurovereenkomst (als de partner komt te overlijden maar de 
nabestaande op het huidige adres blijft wonen) of het 
opzeggen van de woning (als de laatste ouder komt te 
overlijden). Is de nabestaande medehuurder, dan wordt deze 
automatisch hoofdhuurder. Wel moet de naam in het huurcon-
tract worden aangepast. Is de nabestaande medebewoner (en 
staat dus niet op het huurcontract), dan kan hij binnen zes 
maanden na overlijden een aanvraag indienen om huurder te 
worden.

Bij het overlijden van een hoofdbewoner vragen wij de 
nabestaande(n) een kopie van de akte van overlijden naar ons 
op te sturen of naar ons te mailen. Volgens de Wet op de 
Huurtoeslag vervalt de huurtoeslag op de eerste kalenderdag 
van de maand die volgt op het overlijden. 

Huur opzeggen
Is er geen bewoner die de huurovereenkomst voortzet? Dan 
bent u als erfgenaam verantwoordelijk voor de huurbetaling 
en het gebruik van de woning. Als de laatste ouder komt te 
overlijden, dan eindigt de huurovereenkomst twee maanden 
na het overlijden sowieso van rechtswege. Wilt u de huur 
eerder opzeggen dan kan dat; de opzegtermijn is een maand. 
Zegt u de huur van de woning op, dan bent u als erfgenaam 
verantwoordelijk voor een correcte oplevering van de woning 
en de financiële afhandeling. U bent dan wettelijk erfgenaam.

Verwerpt u de erfenis, dan overhandigt u zo snel mogelijk een 
kopie van de notariële akte aan Antares en levert u alle 
sleutels van de woning in op ons kantoor. U mag de woning 
niet meer binnen, maar bent ook niet meer aansprakelijk voor 
alle financiële gevolgen. 

Beneficiair aanvaarden
Naast een erfenis zuiver aanvaarden of verwerpen, kun u ook 
kiezen voor ‘beneficiair aanvaarden’. Dit is een veiligere optie 
als u bijvoorbeeld niet weet of de erfenis groter is dan de 
schulden. U bent dan niet privé aansprakelijk als er inderdaad 
schulden zijn. U legt dit bij een notaris vast, waarna u een 
kopie van de notariële akte aan Antares stuurt. Zo kunt u niet 
aansprakelijk worden gesteld voor alle financiële gevolgen als 
er onvoldoende middelen zijn uit de erfenis. 

Ouder overleden,  
inwonend kind op straat?
De afgelopen tijd is er veel in het nieuws geweest 
over jongvolwassen kinderen die geen 
huurbescherming hebben als hun ouder(s) 
overlijden en ze er in een keer alleen voor staan. In 
de vorige editie van Thuis bij Antares besteedden 
we hier al aandacht aan. Volgens het huurrecht 
eindigt de huurovereenkomst met de overleden 
huurder van rechtswege twee maanden na het 
overlijden. De achterblijvende jongvolwassen 
kinderen moeten in dat geval de woning verlaten 
en hadden tot voor kort formeel geen recht op 
vervangende woonruimte. Onmenselijk natuurlijk, 
want je hebt al genoeg zorgen als je in een keer 
wees wordt. 

Vandaar dat we als Antares al een aantal jaren een 
humaner beleid hadden. Echter, ook dan moest 
een jongvolwassen wees de ouderlijke woning 
verlaten wanneer deze niet passend was. 

Gelukkig is er in de sociale huursector in de wet al 
ruimte gemaakt voor een humane aanpak. Dat 
betekent dat jongvolwassen wezen een tijdelijke 
huurovereenkomst voor maximaal twee jaar kunnen 
krijgen voor de ouderlijke woning – tegen een 
huurprijs die voor hen passend is (in de praktijk 
betekent dit meestal een lagere huur).

In die twee jaar kan hij of zij op zoek gaan naar 
passende woonruimte voor onbepaalde tijd. Wij 
moeten hen hiervoor woonruimte aanbieden. Dat 
geeft de betrokkenen in ieder geval de rust en 
ruimte om het overlijden van de ouder(s) te 
verwerken en daarna na te denken over de 
volgende stap.

Als een partner of ouder komt te 
overlijden, is er in de eerste plaats een 
gevoel van verlies. Tegelijkertijd zijn er 
tal van zaken die geregeld moeten 
worden, om te beginnen het afscheid 
van de dierbare. 

Partner 
of ouder 
overleden, 
wat nu?



Niet altijd een 
klacht
In veel gevallen krijgen we ‘klachten’ die 
in feite overlastmeldingen of reparatie-
verzoeken zijn. Deze horen niet thuis in 
de klachtenprocedure. Klachten gaan 
echt over de dienstverlening van (een 
medewerker van) Antares. 

Heeft u te maken met overlast?  Vul dan 
het overlastformulier in op onze website 
www.thuisbijantares.nl. Is er iets kapot 
in uw woning? Dan kunt u een reparatie-
verzoek doen. Dit kan via Mijn Antares of 
telefonisch via het keuzemenu. Hiervoor 
belt u  (077) 373 36 66. U wordt dan direct 
doorverbonden met onze aannemer. 

Tot voor kort was het beleid dat degene over 
wie de klacht ging, ook samen met de melder 
op zoek ging naar een goede oplossing. Op 
zich niet zo gek, omdat beide partijen erbij 
waren en dus weten waar ze over praten. Van 
de andere kant voelde de melder zich soms 
te weinig serieus genomen, omdat er geen 
‘second opinion’ was. 

Klachtencommissie beoordeelt 
objectief
Met het samenstellen van een klachtencom-
missie wordt een klacht objectiever beoor-
deeld. De leden van de commissie zijn in de 
meeste gevallen niet zelf betrokken geweest 
en kunnen met elkaar overleggen hoe ze de 
klacht het beste kunnen oplossen. Zo wordt 
elke klacht een leermoment, waardoor we als 
Antares de dingen beter kunnen doen. 

Afhandeling van een klacht
Heeft u een klacht? Dan kunt u het klachten-
formulier invullen op onze website. Ook kunt 
u contact opnemen met ons Klant Service 
Centrum. De medewerker vult dan samen 
met u het formulier in en stuurt dit door naar 
de klachtencommissie. De leden van deze 
commissie komen elke week bij elkaar om de 
binnengekomen klachten te bespreken en te 
behandelen. Een lid van de klachtencommis-
sie neemt binnen tien werkdagen na de 
melding contact op. 

Het is niet altijd mogelijk om direct een 
pasklare oplossing te hebben voor uw klacht. 
In dat geval hoort u op welke manier de 
klacht wordt opgepakt en hoe lang dat gaat 
duren. Soms is er meer informatie nodig om 
uw klacht of suggestie goed te kunnen 

behandelen. Ook in dat geval neemt een lid 
van de klachtencommissie contact met u op. 
U ontvangt altijd schriftelijk bericht over de 
afhandeling van de klacht. 

Geschillencommissie
Wij proberen uw klacht af te handelen naar 
ieders tevredenheid én leren hier ook weer 
van. Bent u toch niet tevreden met het 
standpunt van Antares? Dan kunt u uw 
klacht nog voorleggen aan de Regionale 
Geschillencommissie. Dit is een externe, 
onafhankelijke commissie. De Geschillen-
commissie spreekt een bindend advies uit. 
Meer informatie hierover vindt u op onze 
website www.thuisbijantares.nl. 

We doen elke dag ons best om met z’n allen samen te werken 
aan het woongeluk van onze huurders. In veel gevallen lukt dat 
ook: onze huurders geven ons gemiddeld een 8,1 en daar zijn 
we trots op! Helaas komt het ook voor dat onze dienstverlening 
tekortschiet of dat u het niet met ons eens bent. U kunt dan een 
klacht indienen. Sinds kort werken wij met een klachtencom-
missie. Daardoor behandelen we klachten allemaal op een 
uniforme wijze. 

Van elke klacht 
kunnen we leren
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Glasvezel ook 
iets voor u?
In de gemeente Venlo gaat Open Dutch Fiber (ODF) in 
samenwerking met T-Mobile de komende jaren glasvezel 
aanleggen. Tegelen, Blerick en Belfeld zijn als eerste aan 
de beurt. Alle bewoners krijgen een brief hierover. 

In die brief leest u dat uw woning gratis wordt aangeslo-
ten op het glasvezelnetwerk. Of u hier vervolgens gebruik 
van maakt door een abonnement af te sluiten bij T-Mobile 
is helemaal aan uzelf. U kunt dus ook blijven tv-kijken en 
internetten via uw huidige (kabel)abonnement. Het gaat 
dus alléén om de aansluiting. In de brief leest u dat u 
hiervoor toestemming moet geven. Dit geldt alléén voor 
bewoners van zogenoemde ‘grondgebonden’ woningen.

Woont u in een gezinswoning of een 
grondgebonden seniorenwoning?
Dan gaan deze werkzaamheden helemaal buiten Antares 
om, net als bij koopwoningen. Wij adviseren u uw 
contactgegevens door te geven aan Open Dutch Fiber, 
zodat uw woning kan worden aangesloten. Misschien is 
dit nu nog niet belangrijk voor u, maar wellicht in de 
toekomst wel.

Woont u in een appartement in een 
woongebouw?
Dan zoekt Open Dutch Fiber contact met Antares  
om samen te bepalen waar de kabels komen te liggen.  
U hoeft dus voorlopig niets te doen. Zodra hier overeen-
stemming over is, ontvangen alle bewoners een brief van 
Antares over wat er gaat gebeuren in het gebouw.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het 
aanleggen van glasvezel. Hiervoor kunt u op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met Open Dutch Fiber via 
088-163 36 33 of info@opendutchfiber.nl.
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Thuis bij Antares Incasso In 2021 zijn de huren niet verhoogd. Dit jaar stijgen de 
huren van sociale huurwoningen met 2,3%. Dit percentage 
is gelijk aan het inflatiepercentage, oftewel de gemiddelde 
prijsstijging, over 2021. 

Voor de luxe huurwoningen (zonder huurtoeslag) stijgen 
de huren met 3,3%. Wij volgen hierin het advies van de 
Rijksoverheid. 

Waarom huurverhoging?
Het is niet het leukste onderdeel van ons werk, de huren 
verhogen. Maar ook wij hebben te maken met prijsstijgin-
gen, bijvoorbeeld voor onderhoud, verduurzaming en 
nieuwbouw. Die kosten moeten worden betaald uit onze 
inkomsten, de huur dus. Daarom bepaalt de overheid elk 
jaar het percentage waarmee we de huren mogen 
verhogen. Dit jaar is gekozen voor alléén het inflatieper-
centage, zodat de huren – ondanks de verhoging – betaal-
baar blijven. 

Hoe verder?
Vóór 1 mei ontvangen alle huurders de brief over de 
huurverhoging. Daarin ziet u precies wat de huurverhoging 
betekent voor wat u vanaf 1 juli 2022 maandelijks moet 
betalen. Ook staat hierin uitgelegd wat u kunt doen als u 
het er niet mee eens bent. U kunt namelijk onder bepaalde 
voorwaarden bezwaar maken. Bijvoorbeeld als de 
huurverhoging hoger is dan wettelijk is toegestaan, of als 
er fouten staan in het voorstel, zoals een verkeerde 
huurprijs. 

Alles wordt duurder. Dat merkt u als u moet tanken, aan uw energierekening of 
als u afrekent bij de kassa van de supermarkt. Helaas ontkomen we er niet aan 
om dit jaar ook de huur te verhogen. Dat doen we niet hoger dan noodzakelijk. 
Zo proberen we om de huren toch zo betaalbaar mogelijk te houden. Krijgt u 
huurtoeslag? Dan blijft de verhoging beperkt tot soms maar een paar euro. 

Helaas gaat ook de 
huur omhoog… 



Verduurzamen 
nog niet klaar

Bijna tweeduizend woningen zijn intussen 
gerenoveerd of energetisch verbeterd. 
Daarnaast voldoen alle woningen die we de 
laatste jaren nieuw hebben gebouwd ook 
aan de laatste eisen van het bouwbesluit. 
Dat betekent een lager energieverbruik voor 
de bewoners. 

In de meeste gevallen zorgen het vervangen 
van oudere cv-ketels, het plaatsen van 
warmtepompen en zonnepanelen, het 
vervangen van kozijnen met HR++ glas én 
vooral isolatie van dak, gevel en/of vloer voor 
het maken van grote sprongen in het 
energielabel. Dat is niet alles, want deze 
maatregelen zorgen ook voor meer woon-
comfort en een prettig binnenklimaat. 

Nog niet klaar
In de tabel kunt u zien dat meer dan 80% van de woningen een label C of 
hoger heeft. Maar er zijn ook nog woningen met slechtere labels. Daarom 
gaat Antares de komende jaren door met het verbeteren van de woningen. 
Zo willen we over een paar jaar bijna alle woningen met energielabel E, F en 
G hebben aangepakt. Door het toepassen van steeds meer duurzame 
installaties, zoals warmtepompen en nog meer zonnepanelen, worden de 
woningen die al gemiddeld scoren, nóg energiezuiniger. 

Bewust omgaan met energie
Het verbeteren van de woningen zelf is een hele mooie stap in het terugdrin-
gen van het energieverbruik. Maar… het heeft pas écht effect als bewoners ook 
heel bewust omgaan met energie. Minder lang douchen, de verwarming een 
graadje lager en/of eerder uit of apparaten of lampen niet onnodig aan laten 
staan: alle beetjes baten. 

Wilt u advies wat u kunt doen om zuiniger met energie om te gaan? Schakel 
dan een van onze duurzaamheidscoaches in! Dat is gratis en levert u praktische 
tips op waardoor uw energierekening (verder) omlaag kan. Wie wil dat in deze 
tijd nu niet? Een afspraak maakt u via Duurzaam Bouwloket van de gemeente 
Venlo: www.duurzaambouwloket.nl/venlo-advies-da. Oók voor huurders in de 
gemeente Peel en Maas! 
 

De afgelopen jaren heeft Antares veel geïnvesteerd in het 
verbeteren en energiezuiniger maken van de woningen. 
Daardoor hebben we voor het hele woningbezit in 2021 een 
gemiddeld energielabel B weten te bereiken. Een doel dat 
door de overheid is opgelegd. Dat is mooi, maar daar stopt 
het voor ons niet. 

 • 
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Spoelen maar! 

Uw post digitaalWie huurt in 
2022 vijftig jaar? 

Hoewel u er meestal niet erg ziek van wordt, is 
het belangrijk om legionella te vermijden. 
Legionella kan voorkomen in leidingen die 
lange tijd niet worden gebruikt, maar ook in 
zaken die water vernevelen of sproeien, zoals 
de tuinslang, uw plantenspuit of luchtbevochti-
gers. Zorg dat hier geen water in blijft staan. 
Lange tijd niet gebruikt? Spoel ze dan eerst 
goed door of uit voordat u ze gebruikt. 

Voor kranen geldt dat als u ze een week of 
langer niet gebruikt, bijvoorbeeld als u op 
vakantie gaat, u ze eerst een minuut lang 
openzet. Laat het water rustig stromen, zodat 
het wordt ververst. U kunt geen legionella 
krijgen van apparaten waarvan de temperatuur 
regelmatig boven de 60° komt of waarvan het 
water niet wordt verneveld. Denk aan koffiezet-
apparaten, waterkokers en stoomapparaten. 

Antares gaat voor duurzaam! We werken steeds meer digitaal, 
waardoor we een heleboel papier besparen. Ook onze post sturen 
wij u graag zoveel mogelijk per e-mail. Dat is ook voor u vooral heel 
handig. U ontvangt informatie sneller en kunt alles gemakkelijk 
terugvinden in uw digitale postvak. 

In maart hebben wij dit in een brief aangekondigd aan al onze 
huurders. Daarna hebben de huurders waarvan het e-mailadres bij 
ons bekend is, een mail ontvangen om hun keuze te bevestigen. 
Huurders waarvan we géén mailadres hebben, zijn per post aange-
schreven om hun keuze te maken. 

Heeft u uw keuze nog niet gemaakt? Heeft u vragen of twijfelt u 
nog? Of heeft u geen mail ontvangen terwijl u wel een mailadres 
heeft? Laat het ons weten! Onze medewerkers van het Klant Service 
Centrum helpen u graag. Ze zijn bereikbaar via 077 373 36 66 of via 
wonen@thuisbijantares.nl.

Al een aantal jaren zetten we alle huurders die vijftig 
jaar bij ons huren in het zonnetje. Huurt u dit jaar 
vijftig jaar bij Antares? Of al langer, maar heeft u nog 
niet eerder een attentie van ons ontvangen? Meld u 
dan bij Antares door vóór 1 juni 2022 een mailtje te 
sturen naar secretariaat@thuisbijantares.nl. Zo kunnen 
wij ook dit jaar onze trouwe huurders op een leuke 
manier belonen! 

Let op: bent u de afgelopen jaren al door ons bezocht 
met een cadeau en een bos bloemen of bent u bij 
Antares geweest voor de viering van onze vijftigjarige 
huurders? Dan hoeft u zich nu niet te melden. De 
attentie is eenmalig en keert dus niet jaarlijks terug. 

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 
cadeaubon? Download dan het formu-
lier 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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• ADELDOM

• ALZIJDIG

• BEMESTEN

• BRANDING

• DERHALVE

• DOORNIG

• ELZENBOS

• EXAMEN

• FAVORIET

• GEBEENTE

• GELAAT

• GELAPT

• GOUDERTS

• GRIJNZEND

• HALSBAND
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• TEKENSET

• TERUG

• TOEWIJZEN

• TOVENARIJ

• TREFFEND

• ZEEKAART

• ZEGENING
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Puzzel 

Woordzoeker Contact
gegevens

De oplossing van de woordzoeker uit de vorige uitgave: OP EEN GEZOND 
NIEUWJAAR. Onder de goede inzendingen hebben we een cadeaubon 
verloot. 

De nieuwe puzzel is een woordzoeker. Heeft u alle woorden gevonden?  
Dan vormen de letters die overblijven een korte zin.

• ADELDOM

• ALZIJDIG

• BEMESTEN

• BRANDING

• DERHALVE

• DOORNIG

• ELZENBOS

• EXAMEN

• FAVORIET

• GEBEENTE

• GELAAT

• GELAPT

• GOUDERTS

• GRIJNZEND

• HALSBAND

• HANDZAAG

• JAZZBAND

• KLEDEN

• KOSTER

• LANTAARN

• MONDHOEK

• NAGELVIJL

• NEGENDE

• OLIELAAG

• OPVRETEN

• PIEPTOON

• RAVIJN

• REGENJAS

• TEKENSET

• TERUG

• TOEWIJZEN

• TOVENARIJ

• TREFFEND

• ZEEKAART

• ZEGENING

Stuur uw oplossing vóór 15 juni 2022  
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!

Mooi weer? 

Neem uw tuin of 

balkon eens onder 

handen!

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 9.00 - 12.30 uur
ma t/m do ‘s middags op afspraak

Servicedesk Meijel
Alexanderplein 2, Meijel

iedere eerste donderdag van 
de maand 9.00 - 12.00 uur

Servicedesk Kessel
Multifunctionele ruimte De Merwijck, 

Sint Annaplein 3, Kessel
donderdag in de oneven  

weken 9.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 9.00 - 16.30 uur

vr 9.00 - 12.30 uur
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Thuis bij Antares Contactgegevens



www.thuisbijantares.nl

Brandveilig
Rookmelders redden levens! Daarom is het vanaf  

1 juli 2022 het verplicht om in iedere woning in 

Nederland rookmelders op te hangen op elke 

bouwlaag. Voor nieuwbouwwoningen geldt deze 

plicht al langer. Gek eigenlijk, want brand maakt 

geen onderscheid in nieuwbouw en bestaande 

bouw. 

Omdat in onze woningen lang niet overal 

(voldoende) rookmelders hingen, gaan Bert en 

Olivier sinds begin van dit jaar dagelijks op pad om 

ze alsnog op te hangen. Dat geeft een gerust 

gevoel! 


