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 Geslaagde Dag van het Huren 

 

Het ‘promoteam’ van 3B Wonen ging op de Dag van het Huren in gesprek met bewoners. In het 

centrum van Bleiswijk en Berkel werden tasjes uitgedeeld met informatie over huren in 

Lansingerland. 

 

In gesprek 

Het team bestond uit vertegenwoordigers van 3B Wonen, de huurdersvereniging en de gemeente. 

Zij gingen met bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden in een fijne buurt. Voorzieningen, 

fijn contact met medebewoners en zich samen verantwoordelijk voelen voor een mooie wijk werden 

vaak genoemd. Natuurlijk werden ook andere vragen over huren en wonen in Lansingerland 

beantwoord. 

 

Samen optrekken 

Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen professionals ondersteunen? Bianca van Buren, bestuurslid van 

de huurdersvereniging, vertelt: Er zijn subsidiemogelijkheden als het ZEIL Fonds en het Oranje 

Fonds waar je als buurt een beroep op kunt doen. Je moeten alleen even weten welke wegen je 

hiervoor bewandelt. Wijkconsulente van 3B Wonen Rianka van den Berg vertelt enthousiast over de 

verschillende initiatieven die in de wijken zijn opgepakt. Bewoners knappen samen voortuinen op of 

organiseren een gezamenlijke vuilprikmiddag. Volgens Bob Bolleboom, wijkbeheerder in Bleiswijk 

en Bergschenhoek zijn er heel veel mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan een mooie 

buurt. We ondersteunen bewoners die het zwerfvuil in de wijk willen aanpakken. En er zijn 

prachtige voorbeelden waar bewoners samen een stuk groen in de straat onderhouden. 

 

Ideeën? We horen het graag! 

Heeft u ook ideeën om uw buurt nog mooier, veiliger of gezelliger te maken? We horen het graag! 

 

 



  

 

 

 

Dag van het Huren 

Op zaterdag 1 oktober vond de landelijke Dag van het Huren plaats. Na een succesvol verlopen 

eerste editie in 2015, waarbij Baston Wonen één van de deelnemers was, besloten wij om ook dit 

jaar weer mee te doen. 

Kleur geven aan wonen in de wijk 

Vorig jaar opende wij onze kantoordeuren, dit jaar gingen we de wijk in. De keus viel dit keer op de 

wijk Bergvrede, Bastion en Stadsgracht. We bakten poffertjes, organiseerden sport- en 

spelactiviteiten voor kinderen en uiteraard gingen we ook in gesprek met bewoners. Spektakelstuk 

was het maken van een enorm schilderdoek samen met de buurt. Dit kunstwerk blijft drie weken aan 

de gevel van een appartementencomplex in Bergvrede hangen.  

 

Een goed idee? 

Heeft u zelf een goed idee voor uw wijk? We horen dit heel graag. Zo maken we samen het wonen bij 

in de bij u in de wijk nog prettiger! 

 

 
 



  

 
Dag van het Huren een succes 

De eerste Dag van het Huren in en rondom Montferland was een succes. Woningcorporatie Plavei stond op 

twee locaties in de wijk met koffie, tuingereedschap en groencontainers. Huurders gingen samen met Plavei 

aan de slag in de tuin en ook achterpaden werden onkruidvrij gemaakt. De dag stond in het teken van 

ontmoeting en dialoog. 

 

Meerdere locaties 

Naast dat Plavei op twee locaties met koffie en tuingereedschap stond, reden er twee koffiebussen door de 11 

kleine kernen waar Plavei bezit heeft. Ook Kerkstraat 7, in de volksmond beter bekend als Pandje Peperkamp, 

werd goed bezocht. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de binnenzijde van het historische pand. Ook was er 

serieuze interesse voor aankoop. 

 

Waardevolle middag 

Tijdens de Dag van het Huren wilde Plavei vooral in gesprek met huurders over wonen, de woonomgeving. 

Leefbaarheid in wijken is een van de thema’s die Plavei op de agenda heeft staan voor de komende jaren. 

Ontmoetingen, gesprekken en een vijftal enquêtevragen leverden veel input op voor onder andere dit thema. 

“We kijken er met een heel goed gevoel op terug”, aldus Claudia van Gestel van Plavei. “Niet alleen vanwege 

de bruikbare input en de inzichten die dit oplevert, maar vooral vanwege het contact en de vele ontmoetingen. 

Het was echt een gezellige en waardevolle middag.”  

 

Landelijk initiatief 

De Dag van het Huren in Nederland is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. In ruim 

vijfentachtig gemeenten organiseerden woningcorporaties activiteiten in het kader van de Dag van het Huren. 

De Dag van het Huren in Nederland heeft ruim 15.000 bezoekers getrokken.  

 

 



 
 
Gezellige high tea met trouwe huurders van Vallei Wonen 
 
Woudenberg, 30 september 

 
Het werd een feestelijke, gezellige middag in Theehuis Eldorado aan de Griftdijk. De Woudenbergse 
woningcorporatie heeft op dit moment 30 adressen waarvan de bewoners al 50 jaar of langer huurder zijn. 
Dat loopt zelfs op tot 66 jaar! Dat is bijzonder en daarom zette Vallei Wonen op vrijdagmiddag 30 september 
deze trouwe huurders in het zonnetje.   
 
Even terug in de tijd 
Zo’n 27 huurders hadden zich aangemeld en genoten van half 3 tot half 5 van een uitstekend verzorgde high 
tea. Kees van Kampen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen, trapte af met een kort welkomstwoord. Hij 
ging daarin terug naar de oprichting van de corporatie (toen nog De Vooruitgang) in 1947. Hij vertelde van de 
eerste Woningwetwoningen aan de Maarten van Rossumweg en de eerste bewoners. Maar over het 
toenmalige bestuur en het eerste hoogtepunt van 250 woningen in 1967. Gestaag groeide het aantal door 
naar inmiddels bijna 1100 woningen. De anekdote hoe de huur destijds contant werd geïnd door de 
huurophaler die iedere zaterdag langs kwam, zorgde voor veel herkenning bij de aanwezigen. Evenals het 
feit dat er 50 jaar geleden ook wasmachines door de corporatie werden verhuurd. 
 
Nader kennismaken 
Vallei Wonen was met 4 medewerkers vertegenwoordigd. Zij schoven bij de verschillende tafeltjes aan om 
een praatje te maken. Ook Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes, was naar Woudenberg afgereisd 
om deze middag bij te wonen (Aedes is de overkoepelende brancheorganisatie van woningcorporaties). Na 
twee uur babbelen en smikkelen, kwam de middag tot een eind. Bij het afscheid werden de huurders nog 
verrast met een cadeautasje. 
 
Dag van het Huren 
Zaterdag 1 oktober 2016 vindt de tweede landelijke Dag van het Huren plaats. De ontmoeting met huurders 
en geïnteresseerden staat op die dag – of net ervoor of erna – centraal. In 2015 werd de Dag van het Huren 
voor het eerst georganiseerd. Toen organiseerde Vallei Wonen een open dag. Al meer dan 150 jaar zorgen 
woningcorporaties ervoor dat mensen goed kunnen wonen. Meer dan vier miljoen Nederlanders – één op 
drie huishoudens – wonen in een corporatiewoning! Met de Dag van het Huren laten woningcorporaties iets 
van hun dagelijkse werk en hun bijdrage aan de samenleving zien. De Dag van het Huren is een initiatief 
van woningcorporaties en branchevereniging Aedes.    
 

 



Terugblik op een geslaagde Dag van het 
Huren! 

Wat een geweldige dag afgelopen zaterdag! Het weer zat mee, de sfeer was goed en - last but not least - 

het enthousiasme bij deelnemende huurders was groot. We kijken terug op een geslaagde Dag van het 

Huren 2016. 

 

Vegen, boenen en vooral: opruimen! 

Aan de Pieter Breughelstraat begon de dag vroeg: al om 9.15 uur werd er verzameld, zodat op tijd kon worden 

gestart met de grote schoonmaakactie die op het programma stond. Organisator Abdellah was al ver vóór dat 

tijdstip in de weer met het opbouwen van het terrein. Na een kort openingswoord van directeur-bestuurder 

Mohamed Acharki - met Aedes-afgevaardigde Adriaan Vonk in zijn kielzog - gingen bewoners en Zayaz-

medewerkers samen aan de slag, De handen gingen bij iedereen flink uit de mouwen, met als resultaat 

vrachtwagens vol grofvuil dat kon worden afgevoerd en vooral: opgeruimde souterrains! De loterij, springkussens 

voor de kinderen en frietkraam maakten het feest compleet. 

  

 



Op ontdekkingstocht door De Muntel 

Bij kloosterhotel De Soete Moeder, verzamelplek voor de wandeling door De Muntel die voor huurders was 

georganiseerd, waren gidsen Adri en Janny niet veel later in touw. Na een kop koffie en lekkere plak 

kloostercake, werd om half 10 de eerste groep huurders meegenomen voor een interessante ontdekkingstocht 

door deze bijzondere wijk. Ook hierop enthousiaste reacties van alle deelnemers! 

 

Bedankt! 

Al met al was het een mooie dag, om trots op te zijn. Bedankt aan iedereen die erbij was en dit succes mede 

mogelijk heeft gemaakt!    

  

   

 

 

 



 
 

 

Ontmoeting tijdens de Dag van het Huren  

De Dag van het Huren was een prima dag met gezellige bedrijvigheid in en om het kantoor van 

Woningstichting Nijkerk en volop ruimte voor ontmoeting.  

 

De activiteiten 

Huurders lieten zich informeren over Buurtbemiddeling en Woonenergie, kregen klusadviezen en 

brandveiligheidstips van de vakman of grepen de kans aan wensen en zorgen rond hun woongenot 

met medewerkers te bespreken. Van het snelloket voor reparaties en het spreekuur voor vragen 

over Woningnet en woonruimteverdeling werd zeer goed gebruik gemaakt. HuurdersOrganisatie 

Nijkerk noteerde 15 nieuwe leden. Voor kinderen was er de bouwhoek en een springkussen. De 

poffertjes vielen bij klein en groot in de smaak.  

 

Een maand gratis huren 

Hoogtepunt was de verloting van een maand gratis huur onder de goede inzendingen van de digitale 

fotoprijsvraag. 

 

 



 

 

 

 

Nieuwsbericht Dag van het Huren (website WonenBreburg) 

 

Trouwe huurders genieten van een lekkere high tea, verzoeknummers en een 

echte meidenkist 

 

Tijdens de tweede landelijke Dag van het Huren zette woningcorporatie WonenBreburg op 

zaterdag 1 oktober 2016 haar trouwe huurders in het zonnetje. Huurders die al meer dan 40 jaar 

huren, werden verwend met een lekkere high tea en entertainment.  

 

In Tilburg konden verzoeknummers worden aangevraagd, waarop volop werd meegezongen. En in 

Breda was een zogenaamde historische meidenkist. Dankzij allerlei attributen ‘uit de oude doos’ 

kwamen bij de huurders allerlei verhalen van vroeger naar boven. 

 

40 jaar is een unieke mijlpaal 

Het was een zeer geslaagde dag. De huurders waren allemaal erg positief. Ook de medewerkers van 

WonenBreburg kijken terug op een gezellige middag vol leuke gesprekken met huurders en mooie 

verhalen uit de wijk. Een mijlpaal van 40 jaar is uniek, daarom organiseert WonenBreburg voor deze 

groep huurders ieder jaar iets bijzonders. 

 

Bekijk hier een compilatie filmpje van de dag. 

 

 

https://youtu.be/VJS_UWapSTU

