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Omwonenden centraal bij binnenstedelijk bouwen
Stel: vlak bij je huis – in een drukke wijk – komt hoogbouw. Een jaar lang is jouw straat een bouwput. Voor bewoners van de Wittebollestraat 

en omgeving in Tilburg is dit realiteit. In opdracht van woningcorporatie Tiwos en Chapeau Woonkringen bouwen we hier een woon-

voorziening voor mensen met psychische problemen. Goede omgevingscommunicatie is topprioriteit. 

Op een braakliggend terrein midden in de wijk verrijst een complex met 

negentien appartementen, verdeeld over drie en vier bouwlagen. Eind 

februari startte de bouw. Een van de redenen waarom wij de opdracht 

gegund kregen, is de stevige inzet op omgevingscommunicatie. Want 

één ding is zeker: bouwen in een binnenstedelijke omgeving heeft impact 

op mensen. Daar komt bij dat het hier gaat om huisvesting van een 

bijzondere doelgroep. Niet voor niets staken Tiwos en Chapeau 

Woonkringen in het voortraject al veel energie in goede communicatie 

met de buurt. 

Zorgvuldig opgesteld communicatieplan
Voor de communicatie over de bouw en alles wat daarmee samenhangt, 

stelden wij samen met Tiwos een weloverwogen plan op. Daarbij draait 

alles om proactieve informatievoorziening, open communicatie, 

betrokkenheid en toegankelijkheid. Hiervoor zetten we een breed scala van 

middelen in. Van informatiebijeenkomsten, nieuws- en bewonersbrieven tot 

wekelijkse spreekuren en kijkmomenten op de bouw.  Onze bewoners-

begeleidster Ageet Reith neemt hierin samen met uitvoerder Peter Hulsen 

en projectleider Robert van Gendt het voortouw. 

Serieus genomen
In februari was de eerste informatieavond over de bouw. “De sfeer was 

positief”, blikt Ageet terug. “Natuurlijk kwamen er kritische vragen over de 

bouwactiviteiten, maar er was geen weerstand. Mensen hebben vanaf 

het begin gemerkt dat er naar hen geluisterd wordt. Dat is belangrijk. We 

houden ze goed op de hoogte en zijn makkelijk te bereiken. Mensen 

groeien als het ware met de bouw mee.” 

Weten wat er leeft
Hendriks Coppelmans stelde voor om eens per twee weken contact te 

hebben met een bewonersvertegenwoordiger. Tijdens de informatie-

avond stelde buurtbewoonster Suzanne Maas zich beschikbaar. 

“Suzanne kent veel mensen, maakt graag een praatje op straat en vangt 

veel op”, vertelt Ageet. “Daardoor weten wij nog beter wat er leeft. We 

willen de drempel voor opmerkingen en klachten verlagen. Zo zijn we er 

op tijd bij als er wat aan de hand is.”   

Serviceteam helpt corporatie besparen op onderhoudslasten
Voor woningcorporatie Huis & Erf verzorgt ons Serviceteam al vele jaren het planmatig onderhoud en de grotere opdrachten voor mutatie-

onderhoud. Een bijzondere en intensieve vorm van samenwerken, waarbij wij Huis & Erf volledig ontzorgen. Zo bespaart de corporatie op 

personeels- en onderhoudskosten. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het onderhoud.

Het Serviceteam heeft een eigen vestiging in Schijndel, waar ook Huis & 

Erf is gevestigd. De samenwerking loopt inmiddels tien jaar en is in de 

loop der tijd steeds verder geïntensiveerd. “Een ontwikkeling die 

naadloos aansluit op onze opgave om anders te gaan werken”, vertelt 

Peter Kleijnen, specialist vastgoedbeheer bij Huis & Erf. “Van alles in 

eigen hand houden schuiven we steeds verder op naar regisserend 

opdrachtgeverschap om zo onze bedrijfskosten omlaag te brengen. De 

inzet van het Serviceteam bij planmatig onderhoud helpt ons daarbij. Elk 

jaar geven wij de adressen door van de woningen waarvan de keuken, 

badkamer en het toilet aangepakt moeten worden. De rest geven we 

volledig uit handen.” 

Geen gedoe over meerwerk en facturen
Het Serviceteam regelt zelf alle activiteiten rond het planmatig onder-

houd. Van het maken van de jaarplanning volgens een wijkgerichte 

aanpak, tot en met de oplevering. “Dus inclusief de communicatie met 

bewoners, de eerste opnames en de aanpassingen die huurders voor eigen 

rekening laten uitvoeren”, legt Pieter Driessen van Hendriks Coppelmans uit. 

“Daarbij werken we met vaste ruimteprijzen per eenheid. We hebben 

prijsafspraken gemaakt voor het vervangen van het toilet, vaste prijzen voor 

een basiskeuken, een grote en een kleine badkamer, en voor het verplaatsen 

van een badkamer.” Peter Kleijnen: “Dat scheelt enorm in de kosten, want 

we hebben nooit discussies over meerwerk of facturen. Het gaat om de 

grote massa en dat middelt zich op jaarbasis uit. Bovendien zijn onze 

huurders in de loop der jaren vertrouwd geraakt met de mensen van 

Hendriks Coppelmans. Die herkenbaarheid is ons ook wat waard.”

Werken aan lagere onderhoudslasten
Binnen het Schijndelse Serviceteam zijn ongeveer tien personen continu aan 

het werk voor Huis & Erf. Met Edwin Paalman als uitvoerder en Frank 

Hermkens als coördinator. “Frank was eerst bij onze corporatie in dienst”, 

zegt Peter Kleijnen. “Wij moesten inkrimpen, maar het werk dat hij doet blijft 

natuurlijk nodig. Daarom wilde ik Frank graag voor onze organisatie 

behouden. Hij kent ons woningbezit en weet precies wat er moet gebeuren. 

Frank verricht de opnames, bepaalt wat nodig is en onderhoudt het contact 

met de huurders. Vervolgens legt hij bij ons de opnames per woning neer, 

waarna wij de formele opdracht kunnen verstrekken en het Serviceteam aan 

de slag kan. Heel bijzonder dat we dit samen zo hebben geregeld. Het laat 

zien hoeveel wederzijds vertrouwen er is. Dat maakt ook dat we snel en 

effectief werken, met lagere onderhoudslasten als resultaat.”

Nieuwe Serviceteamvestiging Drunen
Na vestigingen in Uden en Schijndel openden we in februari ook een 

Serviceteamvestiging in Drunen/Nieuwkuijk. Van hieruit verzorgen wij voor 

woningcorporatie Woonveste het dagelijks onderhoud in de regio 

Heusden, Haaren en Den Bosch. Ook kleinschalige onderhoudsprojecten 

worden vanuit deze nieuwe vestiging gecoördineerd. Het Serviceteam 

Drunen bestaat uit vaklieden die zijn gespecialiseerd in onderhouds- en 

reparatieklussen bij de huurders thuis, mutatieonderhoud en kleinere 

projecten. Het team van uitvoerder Robert van Lith kan vanuit de nieuwe 

vestiging in Drunen snel reageren op alle onderhoudsaanvragen van 

Woonveste. Ook ’s avonds en in het weekend.   

“Toen ik voor het eerst over de bouwplannen hoorde, moest ik wel even 

slikken. Het was zo fijn, dat vrije uitzicht en een speelveldje voor de deur. 

Maar het is nu eenmaal zo en we worden heel goed op de hoogte 

gehouden. Er zijn informatieavonden, de brieven en e-mails zijn duidelijk 

en je kunt elke woensdag bij de uitvoerder binnenlopen. Daarnaast 

kunnen buurtbewoners bij mij terecht. Ik hoor tot nu toe nauwelijks 

klachten, maar ik heb laatst wel aan Ageet gemeld dat er voor 7.15 uur 

activiteit was op de bouwplaats, terwijl dat niet de afspraak is. Daar is 

gelijk actie op ondernomen en het is niet meer voorgekomen.”

Suzanne Maas, bewonersvertegenwoordiger

Uitvoerder Edwin Paalman geeft mevrouw Martens uitleg over de vervanging van haar keuken. Bewonersbegeleidster Ageet Reith en uitvoerder Peter Hulsen in gesprek met omwonenden tijdens het ’open huis’ op de bouw.




