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Gelukkig zijn er veel buurten 
waar u fijn kunt wonen en 
leven. Maar we horen ook 
van bewoners dat de problemen 
in hun wijk zich opstapelen. 
Waar het voorheen nog een 
gezellige wijk was, neemt nu de 
onderlinge verbondenheid af 

en is er overlast. In Amersfoort 
bijvoorbeeld ging het een paar 
jaar geleden mis toen bewoners 
te maken kregen met een 
agressieve buur. 

Gelukkig zijn er ook veel mooie 
voorbeelden van bewoners die 

bijdragen aan goed samenleven. 
Zo is er in Arnhem een groep 
bewoners die elke week een 
hapje eet met elkaar. Het is 
fijn om uw buren te kennen, 
u spreekt elkaar makkelijker 
aan en het verdrijft de 
eenzaamheid. In de Leidse 

Zeeheldenbuurt maken 
buurtbewoners er iedere  
maand samen een feestje van. 
En hoe mooi is het als je op 
je 86ste hulp krijgt van een 
onbekende? Over deze mooie 
voorbeelden leest u meer in 
deze Post van Portaal.

Bijdragen 
aan goed 
samenleven
Bijdragen aan goed samenleven. Dat is 
de nieuwe missie van Portaal. We willen 
daarmee een stap verder zetten dan alleen 
het leveren van betaalbare huurwoningen. 
Want de buurt waarin uw huis staat, is 
minstens zo belangrijk. Daarom kijken we 
zoveel mogelijk samen met bewoners en 
alle andere partners in de wijk, naar wat 
ons te doen staat. En werken we dagelijks 
aan buurten waar bewoners naar elkaar 
omkijken en waar het prettig wonen is.

Wist u dat u eenvoudig
en snel uw woonzaken
zelf kunt regelen via
onze website? Met een
MijnPortaal account 
kunt u bijvoorbeeld een 
afspraak inplannen voor 
een reparatie, uw huur 
betalen of opzeggen. 
Maak een account aan
via www.portaal.nl/
mijnportaal.

Geldzorgen? Blijf er 
niet mee rondlopen

Bent u bang dat u de 
huur niet kunt betalen? 
Blijf er niet mee 
rondlopen en neem 
tijdig contact met ons 
op via 088 - 767 82 25. 
Samen met u gaan we 
op zoek naar een 
passende oplossing. 

https://www.portaal.nl/mijnportaal/inloggen/?returnUrl=%2fmijnportaal
https://www.portaal.nl/mijnportaal/inloggen/?returnUrl=%2fmijnportaal
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 GertJan, je werkt nu bijna 40 jaar 
bij ons. In de wijk waar je bent geboren 
en getogen. Volgens mij ga je nog elke 
dag fluitend naar je werk. Vertel eens, 
waar zit dat ‘m in voor jou?
“Het contact met onze bewoners maakt 
mijn werk. Ik leg mensen uit hoe dingen 
werken en help ze echt verder. Geen dag is 
hetzelfde. Ik maak van alles mee. Bij iedere 
bewoner begin ik weer opnieuw.

Soms kom ik op een dag bij iemand waar 
net een kindje is geboren en kom ik direct 
daarna bij iemand over de vloer waar een 
bewoner in een ziekenhuisbed in de 

woonkamer ligt. Stervende. Dan kan ik 
daar natuurlijk niet met een grap en een 
grol binnenvallen. Ik geef altijd aandacht. 
Maak dan ook een praatje met diegene 
in dat ziekenhuisbed. Die vijf minuten 
aandacht doet heel veel. Dat maakt mijn 
werk zo bijzonder en de bewoners kunnen 
dat altijd erg waarderen.”
 

 Hoe pak jij dingen aan in je 
dagelijkse werk? 
“Ik probeer altijd zoveel mogelijk mee te 
denken met bewoners. Kijk, ik kan niet altijd 
alles repareren. Soms kom ik bij iemand 
thuis voor een kleine reparatie die gemeld is. 
Bijvoorbeeld een scheef hangend 
keukenkastje. Eenmaal in de woning blijkt 
dat er nog veel meer te repareren valt. 
Die reparaties zijn dan niet gemeld. Dat is 
dan weleens lastig. Ik moet ook weer door 
naar de volgende klus. Of ik heb niet alle 
materialen bij me, omdat de reparatie niet 
gemeld is. Ik zeg ook altijd tegen mensen 
bij wie ik over de vloer kom: meld al je 
reparaties. Spaar ze niet op. Kom ik lekker 
vaak bij je over de vloer, gezellig toch?” 

 Je zegt dat je graag meedenkt met 
bewoners. Heb je daar een voorbeeld van?
“Soms kan iets heel kleins een groot verschil 
maken. Afgelopen zomer reed ik door een 
wijk en zag ik een groep bewoners bij elkaar 
staan. Ze waren geld aan het inzamelen. 
Ze gingen met de hele straat vlaggetjes 
ophangen voor het WK. Hartstikke leuk 
natuurlijk. Dus ik sta even te praten en 
vraaghoe zij die vlaggetjes gaan ophangen. 
We draaien een haakje in het kozijn, werd 

er gezegd. Dus ik leg uit dat dat niet handig 
is en allerlei problemen geeft. Dat ze beter 
middenin een baksteen kunnen boren 
en dan een oogje eraan kunnen maken. 

Zo kunnen ze die vlaggetjes elke twee 
jaar weer makkelijk opnieuw bevestigen. 
Ik heb ze een doosje pluggen cadeau 
gedaan en verteld hoe ze het netjes 
kunnen doen. Voor hen fijn dat ze elke 
keer leuke vlaggetjes op kunnen hangen. 
En voor ons fijn dat de boel heel en netjes 
blijft. Of als ik bij iemand binnenstap en ik 
hoor dat de voordeur piept, dan doe ik 
daar meteen een paar druppels olie op. 
Al is niet iedereen daar altijd blij mee. 
Laatst zei een mevrouw: wat doe je nou? 
Nu hoor ik niet meer hoe laat mijn 
dochter thuiskomt.”

Mijn werk draait om de bewoner
We stellen u graag voor aan één van onze vakmensen: GertJan Peters. GertJan is een 
geboren en getogen Nijmegenaar. Hij wilde al van jongs af aan timmerman worden. 
In zomervakanties haalde zijn moeder kilo’s spijkers en haalde zijn vader hout van 
zolder, daar was GertJan zes weken zoet mee. Heel even twijfelde hij of hij toch niet 
liever elektricien wilde worden. Het mooie aan zijn werk, als één van de vakmensen van 
Portaal, is dat hij het nu allebei kan doen. En dat doet hij al bijna 40 jaar met veel plezier.

‘  Meld al je reparaties en 
spaar ze niet op’

‘  Het contact met  
onze bewoners maakt  
mijn werk’

GertJan Peters

Een reparatie meldt u snel en 
simpel via portaal.nl:
 
• Ga naar www.portaal.nl
•  Klik bovenin op reparatie melden
•  Voer uw postcode en  

huisnummer in
• Geef de reparatie door
• Plan direct uw afspraak

http://www.portaal.nl
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Direct enthousiast
Toen Jasper Boskamp, manager 
Volkshuisvesting bij Portaal, van 
Kamers met Aandacht hoorde 
was hij direct enthousiast. 
“Ik weet nog goed dat ik zelf 
zo’n 18-19 jaar was en dacht 
dat ik alles zelf kon. Nou mooi 
niet. Voor de wet was ik wel 
volwassen, maar wat had ik 
mijn ouders nog nodig. Nu 
had ik gelukkig een vangnet, 
maar dat heeft niet iedereen.” 

Geen vangnet
Het verhuren van een kamer 
aan een jongere past heel goed 
bij Portaal. Bianca van der Neut 
is projectleider van Kamers met 
Aandacht. Zij bemiddelt tussen 
jongeren en mensen die een 
kamer willen verhuren. “Bij 1 
op de 3 van deze jongeren die 
op eigen benen gaan staan, 

gaat het uiteindelijk niet goed. 
En dat komt doordat er geen 
vangnet is. Zelf verhuurde ik 
ook een Kamer met Aandacht. 

Ik kon jongeren helpen op 
weg naar zelfstandigheid en 
als het niet goed gaat met 
de jongere is dat vervelend, 
maar ik voel niet die zorg om 
dat op te lossen. Daar is 
begeleiding voor. Ik zeg altijd: 
iedereen kan een Kamer 
met Aandacht aanbieden en 
elke kamer kan een Kamer 
met Aandacht worden.”

Tijdelijke contracten
“Bianca heeft gelijk dat iedere 
kamer ervoor in aanmerking 
komt”, zegt Jasper. “Toch 
moest ik nog wel wat regelen 
en vooral ook juridisch 
controleren. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat onze 
bewoner problemen krijgt met 
bijvoorbeeld de huurtoeslag.” 
Het onderverhuren van een 
Kamer met Aandacht heeft hier 
geen invloed op. De belasting-
dienst stelt jaarlijks de 
kamerverhuurvrijstelling vast. 
Dit betekent dat u in 2021 tot 
5.668 euro per jaar huur mag 
ontvangen voor een kamer 
zonder dat u daar belasting over 
betaalt. Jasper: “Kamers met 
Aandacht werkt met tijdelijke 
huurcontracten van minimaal 1 
en maximaal 5 jaar. U bepaalt 
dus zelf hoe lang u een kamer 
onderverhuurt. Een 
huurcontract voor onderhuur is 
gekoppeld aan een begeleidings-
over een komst voor de jongere. 
Wij geven als Portaal graag 
toestemming voor onderverhuur 
via Kamers met Aandacht. 
Het is fijn dat we op die manier 
jongeren kunnen helpen op 
weg naar zelfstandigheid. En, 
in de huidige wooncrisis is dit 
een mooie aanvulling om 
jongeren een kamer te bieden 
voor een redelijk huurbedrag.”

Kamers met Aandacht
Sinds 2020 koppelt Kamers met Aandacht jongeren aan mensen die een kamer willen 
verhuren. Deze jongeren zijn toe aan zelfstandig wonen maar hebben behoefte aan 
iemand in de buurt. Een luisterend oor, een helpende hand en een beetje oog voor 
elkaar; dat is wat Kamers met Aandacht vraagt. Bewoners van Portaal in Utrecht, 
Nieuwegein en Bunnik kunnen nu ook een Kamer met Aandacht onderverhuren. 

Je draagt echt iets bij
 
“Het is heel fijn als 
mensen          dit vanuit de 
goedheid van hun hart 
willen doen. Je draagt 
echt iets bij in het leven    
van een ander, dat 
geeft een goed gevoel. 
Maar realiseer je wel 
dat je altijd privacy 
inlevert   . De badkamer 
is wel eens bezet, dat 
soort dingen. Daar 
moet je vooraf goed over 
nadenken   en afspraken    
over maken.” 
Verhuurder Jos

Ik heb structuur nodig

“Ik volg een opleiding 
tot laboratorium-analist. 
Iedere week heb ik 
een gesprek met mijn 
begeleider. Ik heb 
structuur    nodig en 
vind dingen als de 
administratie    moeilijk. 
Jos, mijn verhuurder, 
betrekt mij bij het 
gezinsleven   . Dat vind 
ik fijn.”
Huurder Martijn 

‘  Elke kamer kan 
een Kamer met 
Aandacht worden’
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Meer weten?
Wilt u iets betekenen voor 
een jongere? Kijk dan op 
www.kamersmetaandacht.nl 
of bel 06 - 11 13 46 85. Iedere 
maand organiseert Kamers 
met Aandacht een online 
informatiebijeenkomst. 

Vele vormen en maten
Kamers met Aandacht zijn 
er in vele vormen en maten. 
Sommigen kiezen er voor om 
de jongere bij het gezinsleven 
te betrekken. Ze eten samen, 
kijken samen tv. Andere 
verhuurders bieden alleen 
woonruimte en een signalerende 
functie. Daar past een huurder 
bij die veel vrijheid wil en bijna 
toe is aan alleen wonen, maar 
wel iemand in de buurt nodig 
heeft. Alle verhuurders en 
jongeren krijgen persoonlijk 
bezoek. Na het kennismakings-
gesprek bij de verhuurder thuis, 
kunnen alle partijen er nog een 
nachtje over slapen voordat ze 
ja of nee zeggen. Vervolgens 
stellen ze huisregels op, die 
beide partijen ondertekenen.

Gewone jongeren
Bianca: “Aan de jongeren die 
wij plaatsen is helemaal niets 

spannends of geheimzinnigs. 
Ze zijn niet afkomstig uit de 
reclassering en hebben geen 
crimineel verleden. Het zijn 
gewone jongeren, die wat 
extra aandacht nodig hebben, 
in een veilige omgeving. 
Wij zijn heel zorgvuldig in 
het koppelen van de jongere 
en de verhuurder. We bieden 
goede hulp en ondersteuning 
aan degene die de kamer 
verhuurt. Je staat er zeker niet 
alleen voor. En we zijn 24/7 
bereikbaar als dat nodig is.”

We hadden gelijk 
een klik 

Ik had een kamer 
over en dacht al na 
over onderverhuur

“We maakten kennis 
met twee kandidaten. 
De eerste was een heel 
schuchter meisje. Zij was 
nog niet klaar voor deze 
stap. Met de jongen die 
daarna kwam, hadden 
we meteen een klik. 
Allebei   . Je zag het al aan 
de manier waarop hij 
zich vrij door ons huis 
bewoog, bij de eerste 
kennismaking. Dat is 
belangrijk   . Want je gaat 
als huisgenoten een 
aantal    voorzieningen 
met elkaar delen. 
Het moet goed voelen.” 
Verhuurders Schenly 
en Helenus 

“Ik las in een lokale 
krant over Kamers met 
Aandacht en vond het 
een leuk project. Later zag 
ik in de bibliotheek een 
flyer liggen. Ik had een 
kamer over en dacht al 
na over onderverhuur. 
Ik woonde namelijk alleen 
in een eengezinswoning. 
Ik kon natuurlijk ook 
iemand    van het prikbord 
in de supermarkt plukken 
maar dit leek me een 
beter idee.

Bianca kwam met een 
collega langs en vroeg  
wie ik ben en wat mijn 
verwachtingen en voor-
keuren zijn. Zo maken 
ze een passende match 
met een jongere. Er kwam 
ook een kennismakings-
gesprek tussen de  
jongere  , zijn begeleidster, 
Bianca en mij. Ik koos 
voor maximaal 2 jaar. 
Ik woon in een huur-
woning dus ik moest eerst 
toestemming vragen aan 
de woningcorporatie. 
Zij verleenden alle 
medewerking    en vonden 
het zelfs leuk. 

Het bevalt me tot nu 
toe goed. Mijn huidige 
huurder maakt gebruikt 
van de keuken, de 
badkamer    en het toilet. 
We hebben afgesproken 
dat mijn woonkamer privé 
blijft en dat gaat prima. 
Hij komt dus niet bij mij 
op de bank hangen.” 
Verhuurder Ada

Aan de jongeren die wij plaatsen is helemaal niets spannends of geheimzinnig

https://kamersmetaandacht.nl/


6 | Post van Portaal

Allemaal verzamelen! 
Het is een drukte van belang op de 
parkeerplaats om tien voor zes ’s avonds. 
Negen bewoners wachten tot de groep 
compleet is. Ze zijn allemaal al een dagje 
ouder, maar nog hartstikke fit. Samen steken 
zij zo de straat over naar het Buurt-Resto 
voor een smakelijke maaltijd. Ben van Eck 
is ‘aanvoerder’ van de club dinergangers. 
Zelf komt hij al jaren bij het Leger des Heils. 
Een heilsoldaat en secretaris van het leger, 

soldaat Toeter, kent hij nog uit de tijd 
dat hij werkzaam was in de uitvaartzorg. 
Acht jaar lang werkten ze samen, tot 
Ben met pensioen ging. 

Tijd nuttig besteden
Heilsoldaat Toeter stelde Ben voor dat 
hij hem kwam helpen bij de voedselbank. 
En dat aanbod pakte Ben met beide 
handen aan. Hij haalt hier veel voldoening 
uit. De heilsoldaat stelde Ben ieder jaar 

dezelfde vraag: “Kom je eten met kerst?” 
En iedere keer beloofde Ben dit. Hij ging 
dan naar de locatie van het Leger des Heils 
aan de Leidenweg. 

Warm eten en een goed gesprek 
Een kom dampende soep, heerlijk geurende nasi, een lekker toetje en daarna nog 
een kop koffie. Maar bovenal, goede gesprekken en veel gezelligheid met elkaar. 
Iedere maandagavond gaan bewoners van woongebouw Elderburen in Arnhem met 
elkaar uit eten op een bijzondere locatie: het Buurt-Resto van het Leger des Heils.

‘ Het gaat als een lopend 
vuurtje, er sluiten steeds 
meer buren aan’ 

De dinergangers in het Buurt-Resto van het Leger des Heils
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Nieuwe woongemeenschap
Nu woont hij sinds afgelopen zomer in 
het nieuwe woongebouw Elderburen, 
tegenover het Leger des Heils aan de 
Leidenweg. Hij woont in een bijzonder 
gebouw: het is een woongemeenschap 
waarin iedereen meetelt. Hier wonen 
betekent het fijn vinden om samen 
activiteiten te doen. Zich inzetten om 
samen iets te organiseren en er voor 
elkaar zijn. De bewoners krijgen hierbij 
ondersteuning van een community coach. 

Koken zonder kooktoestel
De eerste paar weken had Ben nog geen 
kooktoestel. En wat is er dan makkelijker 
dan even gaan eten aan de overkant, bij het 
Leger? Sindsdien steekt Ben elke week de 
straat over naar het Buurt-Resto voor een 
smakelijke hap. En het bevalt hem heel erg 
goed. “Voor die 5 euro kan ik niet koken”, 
vertelt hij. “Ach, en dan heb je het daar eens 
over met je buurvrouw. Die vertelt het weer 
aan haar buurvrouw. Zo gaat het natuurlijk 
als een lopend vuurtje”. En zo sluiten steeds 
meer buren aan. 

Eenzaamheid verdrijven
Ze gaan niet alleen mee voor het eten. 
Het verdrijft ook de eenzaamheid. 
De meesten buren zijn alleenstaanden. 
Ben: “Het babbeltje is zo belangrijk. 
Even echt contact hebben. Je zit anders 
alleen te eten. Nu ben je samen en op 
zo’n avond komen allerlei onderwerpen 
voorbij. Soms gaat het over het nieuws 
van de dag. Soms over wat iemand heeft 
meegemaakt. Je hoort zoveel verhalen. 
Iedereen kan wel iets vertellen. De tijd vliegt 
voorbij. Eigenlijk is het tot half acht, maar 
vaak zitten we er om 8 uur nog wel hoor. 
Zo gezellig is het!” 

Bekroond met de ZorgSaam Wonen award
De buren hebben elkaar gevonden. Dat blijkt 
ook uit de andere activiteiten die door de 
bewoners worden georganiseerd. Samen 
een eindje wandelen of een stukje fietsen. 
Een kaartje leggen of gewoon een kop koffie 
drinken. De sfeer zit er goed in. En dat valt 
op. Het project heeft zelfs de ZorgSaam 
Wonen award gewonnen. Projecten die 
eenzaamheid verminderen en ontmoetingen 
stimuleren maken kans op deze prijs.

‘ Voor die 5 euro kan ik  
niet koken’

‘ De tijd vliegt voorbij.  
Zo gezellig is het!’

Buurthuiskamers

De buurthuiskamers van het 
Leger des Heils zijn van en door de 
buurt. Ontmoeting, omkijken naar 
elkaar, goede gesprekken en samen 
optrekken. Door heel Nederland 
heeft het Leger des Heils zo’n 
honderd buurthuiskamers. Plekken 
voor en door de buurt, waar iedereen 
welkom is. In de buurthuiskamers 
kunnen mensen terecht voor 
een kop koffie, een maaltijd, een 
goed gesprek, zingevingsvragen of 
bijvoorbeeld tweedehands kleding. 
Kortom: een plek waar je thuiskomt. 
Ook u bent van harte welkom in 
de buurthuiskamers! Benieuwd 
naar een huiskamer bij u in de 
buurt? Kijk dan op de website van 
het Leger des Heils. 
www.legerdesheils.nl/buurtwerk

Het nieuwe woongebouw Elderburen

https://www.legerdesheils.nl/buurtwerk
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Bijdragen aan goed samenleven
Begin november organiseerden we de Portaal draagt bij week. Ruim 200 medewerkers 
van Portaal die vaak op kantoor werken, kwamen in actie in onze wijken. Van een 
bingo tot onkruid wieden, binnentuinen opknappen, entrees schilderen, blad blazen 
en schrobben tot meerijden met één van onze vakmensen. Misschien heeft u ons 
gezien in uw wijk? 

Het was een week met veel opbrengst. Dan hebben we het niet alleen over de klussen 
die zijn geklaard. Ook de verbinding tussen onze collega’s en vooral de contacten met 
u waren waardevol. Want bijdragen aan goed samenleven kunnen we alleen samen. 

Bingo in Maarssen Bingo in Maarssen

Schoonmaken in 
Leuvensehof, Nijmegen

Schoonmaken in Leuvensehof, Nijmegen Schoonmaken in 
Leuvensehof, Nijmegen

Een kleine greep uit de vele klussen die zijn geklaard:
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Plantenbakken vullen Lakenplein, Leiden

Blad opruimen in Kanaleneiland,Utrecht

Vegen en schoonmaken in Vathorst, Amersfoort

Schoonmaken in 
Vathorst, Amersfoort

Entree schilderen 
in Soest

Rommel opruimen en straat reinigen Agaatlaan, Leiden

Opknappen tuinen en achterpaden in Arnhem
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Veiligheid en rust terug
In het woongebouw aan de 
Paladijnenweg verhuren wij 66 
sociale huurwoningen rond een 
binnentuin. Bewoners waren de 
overlast en onveiligheid zat en 
eisten actie van Portaal en de 
gemeente. Bewoners moeten 
zich veilig voelen in hun woning 
en woonomgeving. Dat had, en 
heeft, prioriteit. Meer toezicht 
was noodzakelijk. Portaal en 

de gemeente schakelden een 
beveiligingsbedrijf in om enkele 
maanden toezicht te houden 
in en rond het gebouw. 

Daarnaast plaatsten wij camera’s 
en zetten de wijkbeheerder in. 
De politie surveilleerde ook 
regelmatig en sprak daarbij 
met bewoners. Dit bracht de 
veiligheid terug. Er waren geen 
incidenten meer, bewoners 

konden rustig slapen. De kleine 
groep overlastveroorzakers 
kon niet blijven. Zij moesten 
verhuizen. Woningen die vrij 
kwamen, werden toegewezen 
aan woningzoekenden die 
passen in het gebouw. Dit 
gebeurde met een intake-
gesprek, een soort sollicitatie-
gesprek. Zo weten bewoners 
waar ze gaan wonen en wat 
van ze verwacht wordt. 
Ook nu nog worden woningen 
aan de Paladijnenweg op 
deze manier verhuurd.

Academie van de Stad
Portaal en de gemeente vroegen 
hierbij hulp van Academie van 
de Stad, een stichting die zich 
inzet voor de vergroting van de 
leefbaarheid met behulp van 
studenten. Zij zette het project 
Springlevend Paladijnenweg op. 
Menno Tigelaar, wethouder 
Wonen: “We vonden het 
belangrijk dat bewoners zelf 
en met elkaar werkten aan de 
leefbaarheid. Dan is de kans 
ook groter dat positieve 
veranderingen blijvend zijn. 

In het kader van het project 
Springlevend Paladijnenweg 
woonden anderhalf jaar lang 
vier studenten in het gebouw. 
Zij zetten zich in voor bewoners 
door hen in contact met elkaar 
te brengen, activiteiten te 
organiseren, een luisterend oor 
te bieden en te helpen waar dat 
nodig was.” Zo organiseerden 
de studenten maandelijkse 
koffie-uurtjes, een zomerfeest, 
een rommelmarkt en een 
concertje in de binnentuin. Dit 
alles met resultaat. Bewoners 
geven aan dat ze elkaar spreken 
en er weer een positieve sfeer is. 

Bespreek het
Het project Springlevend 
Paladijnenweg is afgerond. 
Portaal, de gemeente 

Beter een 
goede buur…
Overlast, intimidatie, een bewoner die 
een andere bewoner aanviel met een groot 
mes en een woningbrand. Het ging twee 
jaar geleden mis aan de Paladijnenweg in 
Amersfoort. Bewoners sloegen alarm bij 
Portaal en de gemeente. Inmiddels is er 
veel veranderd. De rust is terug en 
bewoners wonen er weer prettig. 
Hoe komt dat? 

‘ Heerlijk om de 
handen uit de 
mouwen te steken,  
je ziet direct resultaat’

Daar knapt het van op

Kijk ‘m glimmen!
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Amersfoort, de wijkagent en 
andere partijen blijven zich 
inzetten door regelmatig in het 
gebouw aanwezig te zijn en te 
luisteren naar bewoners. Net als 
in elk gebouw waar bewoners 
dicht op elkaar wonen, is ook 
aan de Paladijnenweg niet te 
voorkomen dat mensen soms 
last van elkaar hebben. 
Belangrijk is dat bewoners in 
staat zijn om dit met elkaar te 
bespreken en samen tot een 
oplossing te komen: beter 
een goede buur dan een verre 
vriend. Ook krijgen bewoners die 
dit willen ondersteuning van het 
welzijnswerk, bijvoorbeeld bij 
het organiseren van activiteiten.

Te rustig?
Zo waren er afgelopen oktober 
twee koffiebijeenkomsten in de 
binnentuin. De bewoners en 

onze medewerkers gingen met 
elkaar in gesprek over hoe zij 
het wonen nu ervaren. Ook 
waren er enkele medewerkers 
van gemeente en welzijnswerk. 

De sfeer was positief. Er werd 
veel gelachen en gedold. 
Bewoners vertelden dat er 
veel veranderd is in positieve 
zin. Het is vooral erg rustig 
geworden. Dat is prettig, maar 
voor sommige bewoners is het 
nu iets té rustig. Zij willen graag 
dat bewoners actiever worden 

en dat de binnentuin gebruikt 
wordt voor activiteiten. 
Bewoners kunnen daar met 
elkaar mee aan de slag en 
uiteraard zullen wij en het 
welzijnswerk ondersteunen 
daar waar nodig. 

Samen aan de slag
Vorige maand was er een 
activiteitenmiddag. Bewoners 
vonden namelijk dat het gebouw 
wel een opknapbeurt kon 
gebruiken, dus staken we de 
handen uit de mouwen. Zo 
werd de heg gesnoeid, de 
ramen gewassen, de galerijen 
schoongespoten en onkruid weg 
gehaald. Ondertussen kwamen 
andere bewoners langs om een 
praatje te maken. Het werd 
zeer gewaardeerd en er was 
een gezellige sfeer. Bewoonster 
Anne-Wilke: “Ik vind het heerlijk 

om even de handen uit de 
mouwen te steken, het is 
toch je eigen woonomgeving. 
En je ziet direct resultaat!”

Volgend jaar weer!
Bewoner Norbert wil dit 
meegeven: “Ik vind het prettig 
wonen aan de Paladijnenweg 
en ik ervaar relatieve rust nu. 
Het is veel beter dan twee jaar 
geleden. Ik zou het fijn vinden 
als jullie ervoor kunnen zorgen 
dat het zo blijft”. En zoals 
bewoner Willem het treffend 
uitdrukt: “Achteruitkijken is 
struikelen over de dingen 
die voor je liggen”. Na het 
harde werken werd er samen 
pizza gegeten in de binnentuin. 
De conclusie van iedereen: 
komend voorjaar weer zo’n dag! 

‘ Achteruitkijken 
is struikelen over 
de dingen die voor 
je liggen’

Tijd voor een welverdiende pauze met koffie en thee
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Handen uit de Nijmeegse mouwen
Portaal, het Leger des Heils en Bindkracht 10 gingen samen langs met de koffiekar in 
de wijk Heseveld in Nijmegen. Zo horen we hoe het er met de bewoners gaat en wat 
er speelt in de buurt. “Ik zou nog graag wat willen doen voor anderen,” vertelde een 
net-gepensioneerde bewoner aan onze collega Wietske Verweijen, terwijl ze samen 
koffiedronken. Een week later maakte hij al de tuin winterklaar van een mevrouw die 
dat zelf niet meer kon.

Vele handen maken licht werk
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de boodschappen. Nog geen twee dagen 
later hebben meneer en mevrouw kennis 
gemaakt. Chris en ik waren erbij. Met zijn 
drieën hebben we in een uurtje, onder 
toeziend oog van mevrouw, haar voortuin 
winterklaar gemaakt. Daarna keuvelden we 
nog wat over van alles. Van Japanse tuin tot 
Portugal, waar mevrouw vroeger vaak was 
geweest met haar tot camper omgebouwde 
stadsbus: ‘De port en vis smaakten daar 
altijd erg goed!’ Meneer zou er nog graag 
een keer heen willen, mijmerde hij.”

Elkaar helpen
“Dat is tóch waar we het voor doen?  
Mensen verbinden en werken aan 
buurten waar mensen naar elkaar 
omkijken en elkaar helpen. Deze twee 
mensen fleurden helemaal op van de 
ontmoeting. En meneer gaat graag nog 
een keertje terug voor de achtertuin. 
Ik hoop oprecht dat als ik met pensioen 
ben, ik zo iemand kan helpen. En als ik 
86 mag worden, en ik heb hulp nodig, 
dat ik die dan mag ontvangen.”

Gewaardeerd
Wietske: “Meneer is nog niet zo lang 
gepensioneerd. Hij woont in één van 
onze portiekflats waar we bezig zijn 
met veel onderhoud. Voordat aannemer 
De Variabele de steigers plaatst, nodigen 
we bewoners uit op de koffie. Voor een 
praatje. Om te horen hoe het met ze gaat 
en met de buurt. Ook zetten we een grote 
container neer waarin ze hun overtollige 
spullen kunnen gooien. Dat wordt erg 
gewaardeerd.” De bewoner vertelde Wietske 
dat hij graag eens wil helpen. Met tuintjes 
opschonen, zwerfvuil prikken, Afghaanse 
vluchtelingen Nederlands leren, hij had 
genoeg ideeën.”

Winterklaar
Wietske: “Een week later komt collega 
en wijkbeheerder Chris Witjes een 
alleenstaande mevrouw van 86 jaar tegen. 
Ze woont al meer dan vijftig jaar in een 
andere wijk in Nijmegen. Kortgeleden 
overleed onverwachts haar zoon, die 
haar af en toe hielp in de tuin en met 

‘ De port en vis smaakten 
daar altijd erg goed!’

‘ Ik hoop oprecht dat ik  
zo iemand kan helpen’

Onderhoud en renovaties

Er zit veel ‘energie’ in Heseveld. 
Samen met de aannemer zijn we 
na de zomervakantie begonnen 
aan een grote renovatie van 
285 eengezinswoningen. Deze 
woningen zijn uitgevoerd in de 
bouwstijl van de Bossche School. 
De wijk Heseveld is vanwege 
deze bouwstijl aangewezen als 
beschermd stadsgezicht.

Even verderop in de wijk doen 
we groot onderhoud aan 305 
portiekwoningen. Voordat we er aan 
de slag gaan, geven we bewoners 
van deze woningen de kans om 
thuis op te ruimen. We plaatsen 
een container voor de flat en 
samen met het Leger des Heils en 
Bindkracht 10 (sociaal werk) staan 
we er met een koffiekar: “Als u toch 
buiten bent, kom dan even op de 
koffie. We horen graag van u hoe 
het leven in uw buurt is en hoe het 
met u gaat.”

De Generaal Smutsstraat valt 
buiten het gebied waar onderhoud 
en renovatie plaatsvindt. Daarom 
gingen we daar naartoe tijdens de 
Portaal draagt bij week. U leest hier 
meer over op pagina 8 en 9 van 
deze Post van Portaal.

Zo komt de container wel vol
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De sfeer en het karakter maken 
de Zeeheldenbuurt een zeer 
geliefde wijk bij zijn bewoners. 
Sommigen wonen er al (bijna) 
hun hele leven en zien nu de 
(achter)kleinkinderen hier 
opgroeien. Portaal stond dan 
ook voor een grote uitdaging 
in 2011. Want hoe vertel je 
bewoners dat je in hun geliefde 
wijk woningen gaat slopen? 
Hoe pak je zoiets samen op? En 
hoe leef je zo een lange periode 
van slopen en bouwen prettig 
samen in de wijk? Het geheim? 
Dat is de bewonerscommissie 
De Zeehelden: betrokken, 
meedenkende bewoners!

Onmisbare schakel
De bewonerscommissie 
De Zeehelden is voor ons en 
de bewoners een onmisbare 
verbindende schakel geweest. 
En niet alleen voor onze 
bewoners, maar voor de 
hele wijk. “Het is niet altijd 
even makkelijk geweest,” 

begint Jo Verhoeven, 
bewonerscommissielid en 
wijkbewoner, haar verhaal. 
“Buren die hun fijne huis 
moesten verlaten, of maanden 
in de overlast zaten door 
de bouwwerkzaamheden 
in en rondom hun woning. 
En dan de sloop van de oude 
arbeiderswoningen. Voor 
sommigen onder ons was het 
toch een stukje geschiedenis 
dat verdwijnt.” Jo is zelf een 
geboren en getogen ‘Zeeheld’. 
Haar moeder woont ook nog 
steeds in de wijk, en ook haar 
dochter met kleinkinderen en 
haar zus. 

Praatje op straat
Jo kent bijna alle buurtbewoners 
bij naam. Of ze nou in een 
woning van Portaal wonen of 
in één van de koopwoningen. 
Dat kenmerkt wel het sociale 
karakter van deze bewoners-
commissie. “Door oog te houden 
voor elkaar, even dat praatje te 
maken op straat en vragen hoe 
het met iemand gaat, dat doet 
een mens goed. Wij hadden 
een kort lijntje met Portaal. 
Vooral waar het ging om de 
leefomgeving, wisten we elkaar 
snel te vinden. En dat is erg fijn! 
Je moet toch samen de wijk 
leefbaar zien te houden. En elf 
jaar is een lange tijd,” vervolgt 
Jo haar verhaal. Was het dan 
altijd koek en ei? “Nee, natuurlijk 
niet. Maar dat hoort er bij. 
We konden af en toe lekker 
discussiëren met elkaar. Maar 
wel met wederzijds respect. 
Het was een lang en pittig traject 
voor iedereen en zo houd je 
elkaar scherp. Alles in belang 
van de bewoners…”

Met veel plezier
Samen met Pieter Dool, 
voorzitter van de bewoners com-
missie, en Annette Chaudron, 
penningmeester, zet Jo zich al 
jaren met hart en ziel in voor 
haar buurtgenoten. Van het 
schoonhouden van de straten, 

Samen kom je verder
Net buiten de Leidse singels, omgeven door water, ligt de karaktervolle Zeeheldenbuurt. 
De volkswijk kenmerkt zich door de kleinschalige arbeiderswoningen en kent sinds het 
ontstaan in 1880 een hechte gemeenschap van buurtbewoners. Jong en oud wonen 
hier al vele jaren fijn samen met en voor elkaar. Elf jaar geleden startten wij in deze wijk 
een grote vernieuwing. Dit jaar werd het project afgerond en keerde de rust deze zomer 
weer terug. Een terugblik.

‘ Voor sommigen 
onder ons was er 
toch een stukje 
geschiedenis dat 
verdwijnt’ 

Samen met bewoners proosten we op het mooie resultaat
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het maken van meldingen 
over lantaarns die niet werken 
tot het inzaaien van de perken 
in de wijk. Voor de oudere 
wijkbewoners zijn zij een 
luisterend oor. 

Bewoners die slecht ter 
been zijn, bieden zij een 
boodschappen dienst aan. 
Ook spannen ze zich in voor 

de eenzame wijkbewoners 
door plantjes uit te delen, 
(kerst) kaarten te sturen of een 
draaiorgel te regelen in de 
straten. Samen met activi teiten-
team De Zeeheldjes organiseren 
zij maandelijks activiteiten 
voor de kleinste wijkbewoners: 
van piratenspeurtocht tot 
waterpretfestijn, een discofeest, 
paaseieren zoeken… niks is ze 
te gek. Het zijn de kleine dingen 
die het grote geluk maken. 
En daarom zetten Pieter, Annette 
en Jo samen met hun team van 
buurtbewoners, met veel plezier 
het werk in de wijk voort, voor 
en door de bewoners. 

Sfeer en karakter behouden
Wie nu door de wijk loopt, 
valt het direct op. Het is een 
mooie mengeling van oud en 
nieuwbouw. De sfeer en het 
karakter van de volksbuurt zijn 
behouden gebleven. In 2014 
stelden wij met de bewoners, 
gemeente Leiden en partners 
in de wijk een wijkvisie op: 
‘Samen maken we de 
Zeeheldenbuurt’. Een van de 
belangrijkste voorwaarden 
was de uitstraling van de 
nieuwbouw. De bewoners 
wilden graag charmante 
historische delen behouden. 
En dat is gelukt. De bewoners-
commissie en wij zijn erg trots 
op het resultaat. “We krijgen 
veel positieve reacties. En wat 
ook zo leuk is, is dat mensen 
die hier vroeger woonden 
weer terug zijn gekeerd in 
de nieuwbouw,” sluit Jo haar 
verhaal af. 

Benieuwd naar wat de 
bewonerscommissie doet voor 
de buurtbewoners? Kijk op de 
Facebook pagina: Activiteiten 
Team De Zeeheldjes & 
De Bewoners Commissie

‘ Het zijn de kleine 
dingen die het grote 
geluk maken’

Wat veranderde er de 
afgelopen jaren? 

•  2008: start van het 
project   , oprichting 
bewonerscommissie    
De Zeehelden en  
klanttevredenheids-
onderzoeken  .

•  2009 - 2013: onderzoeken, 
overleggen met de 
gemeente    en partijen in 
de wijk, plannen maken, 
betrekken en informeren 
wijkbewoners.

•  2014: buurtbewoners, 
gemeente    Leiden en 
Portaal     stellen wijkvisie op.

•  2015: overeenstemming 
Portaal en bewonerscom-
missie aanpak op 
te knappen    woningen.

•  2016: sloop 25 woningen 
aan de Van Speyk-,  
Evertsen  -, en Oosterstraat 
(nieuwbouw Oosterhof   ).

•  2017: onderhoudswerk-
zaamheden 258 
woningen    in de 
Munniken   -, Tromp- en 
Oosterstraat.

•  2018: oplevering 
Oosterhof   , 41 sociale 
huurappartementen.

•  2019: sloop appartemen-
ten Zijlsingel, woningen 
Van Speyk- en Tromp-
straat.

•  2021: oplevering 
24 sociale    huurapparte-
menten   aan de Zijlsingel 
en 12 sociale huurappar-
tementen in de 
Evertsenstraat   , 13 vrije 
sector eengezins woningen 
aan de Evertsenstraat 
en 27 vrije sector  
huurwo ningen    aan  
de Van Speyk- en  
Trompstraat.

De karaktervolle Zeeheldenbuurt

https://www.facebook.com/groups/1428751143989620/about/
https://www.facebook.com/groups/1428751143989620/about/
https://www.facebook.com/groups/1428751143989620/about/
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Spoedreparatie? 
Bel ons!

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
Als u zelf iets regelt via internet weet 
u niet met wie u te maken heeft. 
Er zijn veel malafide bedrijven die 

zeer hoge kosten rekenen. Trap er 
niet in en bel ons via telefoonnummer 
088 - 767 82 25 (met een vaste lijn 
belt u gratis via 0800 - 767 82 25).
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Woordzoeker Maak kans op een 
bos bloemen

Wie houdt er nou niet van een 
mooie bos bloemen in huis? 
Wij geven 5x een boeket weg.
Meedoen? Los de woordzoeker 
op. Streep alle woorden weg. 
De overgebleven letters 
vormen een zin. E-mail deze 
zin voor 8 januari 2022 
naar website@portaal.nl. 
De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. Veel puzzelplezier!

Is uw sleutel afgebroken in het slot? Heeft u een 
lekkage of verstopping? Bel onze klantenservice en 
zoek niet zelf op internet naar een monteur. 

http://www.portaal.nl
mailto:website%40portaal.nl?subject=

