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Bewoners gaan zelf zonne-energie opwekken op het dak van complex Entrepotbrug. Enkelen van hen bezochten ter inspiratie het 
zonnepanelendak van VvE Sporenboog - Het Funen. V.l.n.r. Herman Bouwmeester, Sitta Jan, Frans Salman en Bram van Garderen.
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In deze krant

De bewoners van Entrepotbrug, 
een woongebouw voor huurders in 
Amsterdam-Oost, doen mee aan de 
pilot die De Key, in samenwerking 
met huurderskoepel Arcade en 
Zon op Nederland, startte. Herman 
Bouwmeester is bewoner van het eerste 
uur en lid van de projectgroep Zon op 
Zeeburg. ‘We hadden al snel de handen 
op elkaar. Voor het project is een 
minimale afname van 70 zonnepanelen 
nodig. De teller staat nu op 147 en ik 
denk dat we de 200 wel gaan halen.’ 

Aantrekkelijk
De bewoners hebben een coöperatie 
opgericht en investeren nu zelf in de 
zonnepanelen. ‘De aanschaf wordt 
wel heel aantrekkelijk gemaakt’, 
zegt Herman. ‘Het Amsterdams 
Investeringsfonds (AIF) verschaft 
een lening tegen een lage rente. Dat 
geldt voor de eerste 5 Zon op De Key-
projecten. Na btw-teruggave kost een 
paneel uiteindelijk nog maar
€ 215,-. Verder krijg je als eigenaar van 
zonnepanelen je energiebelasting terug.’ 
De Key onderzoekt momenteel of de 
prijs per zonnepaneel nog verder kan 
zakken naar circa € 100,- per paneel. 
Bijvoorbeeld door een eenmalige 

bijdrage per zonnepaneel te geven 
vanuit de te verwachte huuropbrengsten 
van het dak voor een duur van 25 jaar. 
Afhankelijk van de wijze waarop De Key 
deelneemt en kan deelnemen in dit 
project zal de aanschafwaarde van een 
paneel uitkomen tussen de € 100,- en 
€ 215,-. De met de panelen opgewekte 
energie wordt afgenomen door een 
energieleverancier. Wordt er meer 
geleverd dan afgenomen, dan houdt 
de coöperatie wat geld over. ‘Maar het 
is ons niet om het geld te doen’, vertelt 
Herman. ‘De meeste mensen hebben 
echt een duurzaam motief en dit is een 
geweldige kans om deel te nemen. 
Binnen 5 jaar kun je je investering 
terugverdienen.’

Investering terugverdienen
Zonnepanelen zijn ‘hot’. Je ziet ze 
steeds vaker in het straatbeeld. Zon op 
Nederland begeleidt initiatieven om 
panelen op de daken te krijgen. De Key 
stelt de daken beschikbaar middels 
een opstalrecht of een contract, maar is 
verder geen eigenaar van de panelen en 
participeert ook niet in de coöperatie. 
‘De coöperatie sluit een contract met De 
Key voor het gebruik van het dak. Ook 
andere bewoners uit het postcodegebied 

kunnen onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking komen om de daken van 
de Entrepotbrug te gebruiken voor het 
plaatsen van panelen. ‘Ik weet dat er 
meer bewonersgroepen bezig zijn. Maar 
het is niet overal mogelijk. Hiertegenover 
staat bijvoorbeeld de Watertoren. Daar 
heb je veel huiseigenaren, maar ze 
hebben nauwelijks dakruimte.’ 

Beste papieren
De projectgroep benaderde bewoners, 
organiseerde een informatieavond en 
een voorinschrijving en zit nu om de 
tafel met bijvoorbeeld Greenchoice. Die 
energieleverancier wil mogelijk onze 
groene stroom afnemen. ‘Er waren vijf 
complexen voor de pilot aangemeld,’ 
zegt Herman Bouwmeester, ‘maar wij 
hadden kennelijk de beste papieren. Als 
dit een succes wordt, gaan Arcade en De 
Key ook met andere bewonersgroepen 
aan de gang.’

Als het een beetje meezit, liggen er in het najaar op het dak van het woongebouw Entrepotbrug 
200 zonnepanelen. Daarmee besparen meer dan 35 bewoners op hun energieverbruik door het 
opwekken van duurzame stroom.

Bewoners kopen zelf zonnepanelen

Meer weten? Kijk dan op 
www.zonopnederland.nl/
nieuwe-projecten/zon-op-zeeburgi
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Nieuwe website

Vanaf 1 juli is de nieuwe website van De Key in de lucht. Daar kunt u belangrijke 
woonzaken voortaan heel eenvoudig online regelen. Woonbericht geeft u een kijkje 
voor én achter de schermen. Ga naar www.dekey.nl om zelf het gemak van de 
nieuwe website te ervaren. 

U kunt op www.dekey.nl ook 
terecht voor: 

• Uw huurdersgegevens.
• Informatie over (het wijzigen van)  
 uw huurcontract. 
• Informatie over huurprijzen,   
 huurbetaling, huurverhoging en  
 servicekosten. 
• Wat u moet doen bij een   
 betalingsachterstand.
• Het zoeken van een huurwoning,  
 koopwoning, bedrijfsruimte of   
 parkeerplaats.
• Belangrijke adressen en   
 contactgegevens (o.m.   
 van de beheerderskantoren).
• Tips over ventilatie,    
 koolmonoxidegevaar en   
 spelregels voor zelf klussen.
• Tips bij problemen met de buren.

Eenvoudig online uw woonzaken regelen
Kijk snel op www.dekey.nl

De wensen van huurders staan centraal
En dus deed De Key eerst uitgebreid 
onderzoek naar wat zij het liefste 
online regelen. Het indienen van een 
reparatieverzoek en het inplannen van 
een reparatieafspraak waren veruit 
het populairst. Direct gevolgd door het 
zoeken naar een geschikte woning en het 
opzeggen van de huur. Het is nu allemaal 
mogelijk op www.dekey.nl.  

Huurders achter de schermen
Huurders kropen tijdens de ontwikkeling 
van de website letterlijk achter de 
schermen. Ze testten diverse malen de 
gebruiksvriendelijkheid. Hun ervaringen 
en adviezen zijn meegenomen in de 
nieuwe website. 

Huur opzeggen
Voer uw postcode en huisnummer in. 
U ziet dan eerst wat er komt kijken 
bij huuropzegging. De website leidt u 
vervolgens door een aantal stappen. 
Voer de daarbij gevraagde gegevens 
in en uw huurcontract is opgezegd.

Melding doorgeven
Heeft u een tip, wilt u een compliment 
doorgeven of bent u ergens ontevreden 
over? Laat het ons weten. U krijgt direct 
een bevestiging per e-mail en binnen drie 
werkdagen een reactie.

Ervaar de voordelen!
• Heel eenvoudig uw woonzaken  
 online regelen.
• Wanneer het u het beste uitkomt:  
 24 uur per dag, 7 dagen per week.
• Niet meer in de rij bij de balie of  
 wachten aan de telefoon. 

Huurders zijn nauw betrokken

 ‘De website is makkelijk, 

duidelijk en snel. 

Laagdrempelig en dus voor 

iedereen te begrijpen.’

Projectleider Saskia Fliek:
‘Stap voor stap gaan we onze online diensten op www.dekey.nl verder 
uitbreiden. Het mes snijdt aan twee kanten. Want omdat huurders hun 
belangrijkste woonzaken online kunnen regelen, krijgen wij meer ruimte om 
waar nodig mensen meer persoonlijke aandacht te geven.’

Deze woonzaken regelt u voortaan online:

Reparatieverzoek indienen 
Voer uw postcode en huisnummer in. Geef stap 
voor stap aan waar in uw woning of complex de 
reparatie moet plaatsvinden en wat er precies 
gerepareerd moet worden. 
Klaar? Dan ziet u direct wanneer de reparatie 
wordt uitgevoerd. 

Onderwerp vinden?
Vul het onderwerp in in het zoekveld en 
klik op het vergrootglasicoon. U krijgt 
dan een overzicht van alle zoekresultaten 
waaruit u kunt kiezen.
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De Technische Meerjaren Planning is 
gebaseerd op een visuele inspectie 
conform de NEN-normen. Dit zijn de 
officiële eisen waaraan gebouwen 
in Nederland moeten voldoen. De 
Technische Meerjaren Planning gaat uit 
van een theoretische levensduur. Neem 
bijvoorbeeld schilderwerk. Theoretisch 
gaan we ervan uit dat we een gebouw 
eens in de zes jaar schilderen. Maar in 
de praktijk blijkt dat bij het ene gebouw 
eerder of vaker schilderwerk nodig is dan 
bij het andere. Dat hangt af van factoren 
als het weer en de constructie rondom 
de te schilderen delen. Daarom wordt 
er elke drie jaar kritisch gekeken naar 
de Technische Meerjaren Planning. De 
Technische Meerjaren Planning is dus een 
hulpmiddel om het werkelijk uit te voeren 
jaarplan Onderhoud te maken. 

Afwegingen
Bij het maken van een jaarplan 
Onderhoud kijken we of we onderhouds-
werkzaamheden in één gebouw 
tegelijk kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld 
schilderwerk en dakonderhoud. Verder 
verdelen we al het geplande onderhoud 
gelijkmatig over de komende jaren. Zodat 
we niet het ene jaar heel veel onderhoud 
en het andere jaar heel weinig onderhoud 
uitvoeren. Op basis van al deze afwegingen 
komt ieder jaar het jaarplan Onderhoud tot 
stand. We overwegen overigens om met 
een tweejarenplan te gaan werken. Want 
sommige onderhoudsprojecten vragen 
veel voorbereidingstijd en er moeten soms 
vooraf veel zaken goed worden overlegd 
met bewoners. In die gevallen is het prettig 
om verder vooruit te kunnen kijken en 
werken. 

Onderhoud aan uw woongebouw
Wilt u weten wanneer er onderhoud 
gepland staat voor uw woongebouw? 
Als er in uw gebouw een bewoners-
vertegenwoordiging actief is, kunt u uw 
bewonersvertegenwoordiging vragen om 
dit onderwerp op de agenda te zetten 
van het voor- of najaarsoverleg tussen 
uw bewonersvertegenwoordiging en de 
gebiedsbeheerder. Zij bepalen samen de 
agenda van dit overleg. U kunt er ook altijd 
zelf naar vragen bij de gebiedsbeheerder. 
Neem hiervoor contact op met het 
algemene nummer van De Key of stuur 
een e-mail naar info@dekey.nl. Staat uw 
complex niet in het jaarplan Onderhoud? 
Dan staat het verwachte onderhoud 
aangegeven in de Technische Meerjaren 
Planning. De gebiedsbeheerder kan u op 
basis hiervan een indicatie van de planning 

geven. Deze verwachte planning staat nog 
niet vast en kan dus nog veranderen.

Hoe wordt u geïnformeerd over 
onderhoudswerkzaamheden?
Zodra er onderhoud aan uw woongebouw 
gaat plaatsvinden, informeert de 
gebiedsbeheerder u hierover. Per project 
en type onderhoud bepalen we wat we 
verder doen. De ene keer is een brief 
voldoende, de andere keer organiseren we 
een informatiebijeenkomst. En in sommige 
gevallen is ook een groep bewoners bij 
de invulling van het onderhoudsplan 
betrokken. 

Zo maakt De Key de onderhoudsplanning
Elk jaar maken we bij De Key een jaarplan Onderhoud. Daarin staat exact aangegeven welk onderhoud we aan welk 
woongebouw in dat bewuste jaar gaan uitvoeren. De basis van al het planmatige onderhoud van De Key is de Technische 
Meerjaren Planning. Daarin leggen we per woongebouw vast wat we voor de komende 25 jaar aan technisch onderhoud 
verwachten. 

Fleur samen uw complex op
Wilt u uw saaie, grijze hal opfleuren? 
Kan uw portiek of kunnen de muren in 
de gang van de algemene ruimte een 
frisse laag verf gebruiken? Doe dan 
mee aan de actie Geef Samen Kleur en 
pak samen met uw medebewoners de 
kwast. De Key levert alle benodigde 
materialen en onze ervaren 
medewerkers geven u desgewenst 
advies. Vorig jaar was de actie een groot 
succes. Op maar liefst 43 verschillende 

plekken in de stad fleurden bewoners 
hun algemene ruimte op. Reden genoeg 
om er dit jaar mee verder te gaan.

Doe mee! 
Dien als huurder bij De Key uw aanvraag 
in op www.dekey.nl/geefsamenkleur. 
Belangrijk: het budget is beperkt, 
aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. 

V.l.n.r. de energiecoaches Andre Bosse, 
Nanja Scheurer, Stephan Jackmuth, 
Carla Dinee, Yet ten Hoorn, Marja Gooijer en 
Rico Lampe. Coaches Weny Lisse en 
Ismael Bouchtaoui ontbreken op de foto.

Energiecoaches geven praktische bespaartips
Soms moet het zo zijn. Yet ten Hoorn was 
zich aan het oriënteren op een nieuwe 
energieleverancier, toen de oproep van 
De Key voor ‘energiecoach’ onder haar 
aandacht kwam. De interesse van de 
voorzitter van bewonerscommissie De 
Vijf was gewekt. ‘Op dit gebied is nog 
een hoop slimmer en zuiniger te regelen, 
had ik al ontdekt.’ Ze deed de speciale 
cursus en nu kunnen huurders van De Key 
in Amsterdam-Centrum bij haar terecht 
voor adviezen die bijdragen aan een beter 
milieu en een lagere energierekening. ‘Als 
energiecoach gaan we voor praktische 
maatregelen die direct toepasbaar zijn 
en effect hebben.’ De Key heeft in totaal 
negen bewoners en twee beheerders 
opgeleid tot energiecoach. Wilt u advies? 
Kijk op www.dekey.nl/energiecoach.
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Vier vragen aan Maartje Swüste, coördinator DuurSaam

Het programma DuurSaam staat voor 
samenwerken op het gebied van 
duurzaamheid. We brengen bij De Key 
samenhang aan in onze duurzame 
activiteiten en bundelen onze krachten. 
Drie thema’s staan centraal: 
duurzaamheid in de eigen organisatie, 
duurzaamheid van bestaande en nieuwe 
woningen en duurzame bewoners-
initiatieven en voorlichting.

Wat zijn de duurzame ambities van 
De Key?
‘We willen bijdragen aan een beter 
milieu en streven tegelijkertijd naar 
lagere energiekosten voor onze huurders 
en meer comfort in hun woningen. Dat 
gaat samen met het toekomstbestendig 
maken van de woningen die De Key 
bezit. In 2011 had dertig procent van 
onze woningen een energielabel E, F of 
G. Onze doelstelling is om dat in 2020 te 
hebben teruggebracht tot vijftien 
procent.’

Hoe pakt De Key dat aan?
‘Duurzame aanpassingen aan 
woongebouwen en woningen laten we 

samenvallen met onderhoudswerk-
zaamheden die al op de planning staan. 
Worden de kozijnen geschilderd, dan 
kan er isolatieglas geplaatst worden. 
Wordt het dak vervangen, dan kan er 
dakisolatie worden aangebracht. Moet 
een verwarmingsinstallatie worden 
vervangen, dan komt daar een zuinigere 
installatie voor in de plaats. En als de 
verlichting in algemene ruimtes van 
complexen aan vervanging toe is, kijken 
we eerst ter plekke hoeveel licht er 
werkelijk nodig is en plaatsen we 
standaard energiezuinige ledverlichting.’ 

Welke andere duurzame initiatieven 
heeft De Key?
‘We hebben een pilot gestart: Zon op De 
Key. Bewoners vormen een coöperatie en 
investeren zelf in zonnepanelen. Wij 
stellen daken van onze complexen ter 
beschikking en faciliteren hen. De 
investering verdienen de bewoners terug 
via een lagere energierekening. Het 
maakt bewoners bovendien meer 
energiebewust en betrokken bij 
energiebesparing. Verder hebben we een 
aantal bewoners en medewerkers 

opgeleid tot energiecoaches. Zij lichten 
bewoners voor en zijn hun aanspreek-
punt bij vragen over energiebesparing. 
Duurzaamheid doe je samen. Wij dragen 
ons steentje bij als corporatie, maar 
bewoners hebben ook een belangrijke 
rol in en om hun huis. Elders in deze 
editie van Woonbericht staat overigens 
meer informatie over Zon op De Key en 
de energiecoaches.’

Doet De Key zelf ook aan duurzaamheid?
‘Zeker. We gebruiken in ons kantoor aan 
de Hoogte Kadijk ook ledverlichting in 
combinatie met bewegingssensoren. We 
hebben een nieuwe, energiezuinige 
computerserver die bovendien om 
minder koeling vraagt. Al met al heeft 
dat ons het afgelopen jaar een 
energiebesparing van zeventien procent 
opgeleverd. Verder bezuinigen we op het 
printen van documenten en zamelen we 
op elke gang kantoorafval gescheiden in. 
De kantine gaat stap voor stap over op 
biologische producten. Bij de inkoop van 
kantoorartikelen, werkkleding en 
bloemen stellen we ook voorwaarden op 
het gebied van duurzaamheid. We 

hebben elektrische auto’s en scooters. 
En nog beter: als het even kan pakken 
medewerkers de fiets om naar een 
afspraak in de stad te gaan.’ 

Contactgegevens De Key
De Key Woonservice: 020 - 621 43 33
De Key Zandvoort: 023 - 571 77 41
Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam
www.dekey.nl

Huurdersvereniging Arcade 
020 - 623 36 28

Redactie Woonbericht
Eindredactie: afdeling Communicatie
Fotografie: Hes van Huizen, 
Zorro Producties en Blinkfotografie

Illustratie: Bart Aalbers
Tekst: Krachttaal!
Productie: Communication Concert

Tips of vragen? 
Mail naar woonbericht@dekey.nl
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Vier vragen aan

Voorkom schade 
door regen
Ons klimaat verandert. Juist in de 
zomer kunnen hierdoor soms hevige 
regenbuien vallen. Met als gevolg: 
grote plassen op straat, ondergelopen 
kelders en veel schade. Een goede 
afvoer van regenwater is dus belang-
rijk. Met deze tips kunt u schade 
voorkomen: 

• Tegels in uw tuin maken de afvoer  
 van regenwater lastig. 
 Haal eens een tegel eruit en zet 
 op de plek van de tegel een plant  
 in de grond. Dan loopt regenwater  
 makkelijker weg.
• Zet een regenton onder uw regen 
 pijp. Het regenwater stroomt zo  
 niet direct weg, maar kunt u gebrui- 
 ken om uw planten te bewateren. 
• Bewaar in uw kelder geen waar 
 devolle spullen laag bij de vloer. 

Kijk voor veel meer tips op 
www.rainproof.nl. 

Bezoek stadslandgoed Klarenbeek
Stadslandgoed Klarenbeek is weer open. De 17e-eeuwse boerderij kreeg in 2007 na 
een restauratie en verbouwing een nieuwe bestemming. In de moestuin, de thee-
tuin en het winkeltje werken cliënten van Cordaan: mensen met een verstandelijke 
beperking. Gedurende de zomermaanden is het landgoed toegankelijk voor publiek 
en kunt u er genieten van de prachtige natuur, de dieren die er rondlopen, heerlijke 
versnaperingen op het terras en producten uit het winkeltje voor thuis. 

Adres: Ouderkerkerdijk 225, Amsterdam 
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur
www.boerderijklarenbeek.nl

Uittip

Controleer uw contactgegevens
De Key biedt steeds meer online diensten aan. Zo kunt u huurzaken direct regelen via onze nieuwe website. Ook willen 
we waar mogelijk brieven zoveel mogelijk vervangen door e-mails. Dat is sneller en duurzamer. Het is daarvoor belang-
rijk dat we over uw correcte contactgegevens beschikken. Ga daarom naar www.dekey.nl om uw contactgegevens te 
controleren. Kloppen ze niet? Dan kunt u uw contactgegevens daar direct aanpassen.
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‘De laatste keer dat we groot onderhoud 
hebben gehad, is 25 jaar geleden’, zegt ze 
bij binnenkomst. ‘Veel mensen die 
tegenstemmen, weten niet precies wat er 
allemaal gaat gebeuren en wat ze terug-
krijgen voor die 30 euro huurverhoging. 
Ben je al in de modelwoning geweest?’ 
Even later lopen we samen in het middag-
zonnetje naar een blok verderop. Daar 
heeft De Key een modelwoning zodat 
bewoners kunnen zien hoe hun huis gaat 
worden. Dubbel glas met de hoogste 
isolatiewaarde, ventilatie die zorgt voor 
schone lucht en schimmel en vocht 
tegengaat. Mevrouw Six is er al een paar 
keer geweest. Gebiedsbeheerder Saïda 
Allilti noemt haar een ambassadeur. ‘Van 
mij mogen ze morgen beginnen, hoor. Ik 
begrijp best dat sommige mensen 
aanhikken tegen die 30 euro huurverho-
ging. Maar aan de andere kant ga je ook 
besparen op je energiekosten. Bovendien 
rekent De Key in het jaar van het onder-
houd niet de gebruikelijke huurverhoging 
aan ons door.’ ‘De besparing op energie-
kosten zal zo’n 30 tot 40% zijn’, zegt 
Saïda. ‘Alle woningen gaan van energiela-
bel D of E naar energielabel B.’

Voorlichtingsavond
Eind april was er een voorlichtingsavond 
voor bewoners. Ruim de helft van de 
bewoners van de Karel Klinkenbergstraat 

en de Johan Greivestraat was aanwezig. 
‘We waren blij met die opkomst’, zegt 
Saïda. ‘Als mensen eenmaal hebben 
gezien hoe het gaat worden en hoe we het 
gaan aanpakken, zijn ze vaak overtuigd. 
Verder konden we veel vragen beantwoor-
den en hebben we ook goede ideeën 
gehoord.’ 

Persoonlijke gesprekken
Chris Sipman, bouwkundig opzichter, leidt 
ons ondertussen rond. Hij vertelt wat er in 
vijf werkdagen gebeurt. Eén dag wordt 
aan de buitenkant asbest verwijderd. Dan 
wordt er een tussenwandje geplaatst in de 
woning en worden de kozijnen in één dag 
verwijderd en de nieuwe kozijnen terug-
geplaatst, zonder dat bewoners last 
hebben van stof. De rest van de dagen 
wordt in de woning een ventilatiesysteem 
aangebracht en wordt de voordeur 
vervangen en voorzien van een driepunts-
sluiting met politiekeurmerk. ‘Ik ga nu 
langs bij de mensen die niet hebben 
ingestemd met de plannen. Ik ben 
benieuwd naar de reden en leg in deze 
persoonlijke gesprekken nog verder uit 
wat de bedoeling is. Ik nodig mensen ook 
uit voor ons spreekuur in de modelwo-
ning. We proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wensen van 
bewoners. Wat we doen is bijna maat-
werk.’ 

Weer iemand akkoord
‘Zo’n dubbele spoelbak lijkt me ook wel 
wat’, zegt mevrouw Six. Maar even later: 
‘O nee, dan heb ik geen werkblad meer 
over. Ik maak nog weleens buffetten op 
aanvraag. En hapjes voor de inloop-
avond. Dan heb ik wel wat ruimte nodig.’ 

Saïda zwaait met een formulier. ‘Weer 
iemand die akkoord is’, zegt ze.
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‘Van mij mogen ze morgen beginnen’
Mevrouw Six, bewoonster Karel Klinkenbergstraat:

De grote onderhoudswerkzaamheden die gepland zijn voor 8 woonblokken aan de Karel Klinkenbergstraat en de Johan 
Greivestraat kunnen pas van start als 70% van de bewoners een handtekening heeft gezet. Een deel van de bewoners ziet de 
plannen nog niet zitten. Mevrouw Six (76), die al 35 jaar in de Karel Klinkenbergstraat woont, is vanaf het begin voorstander. 

Amsterdam

Opzichter Chris Sipman vertelt mevrouw Six in de modelwoning over de 
voorgestelde onderhoudswerkzaamheden.

Dichtbij
  nummer 2, juli 2015

Vorig jaar hield De Key in het Oostelijk 
Havengebied de pilot ‘vakman in de wijk’. 
Een vakman en een beheerder van De Key 
trokken een half jaar samen op in de wijk. 
Het doel was om bewoners sneller van 
dienst te zijn, bijvoorbeeld bij het 
afhandelen van reparatieverzoeken. Want 
vakmannen zijn nu gemiddeld 30% van 
hun tijd onderweg en die tijd wordt niet 
gebruikt om reparaties uit te voeren. De 
pilot bleek succesvol, want de kwaliteit 
van dienstverlening werd in de wijk sterk 
verbeterd. De werkwijze zal daarom ook 
in andere gebieden worden toegepast. In 
het volgende nummer van Woonbericht 
leest u er meer over.

De pilot ‘vakman in de wijk’ was een idee 
van beheerder Carolien Buytenhek. 
Samen met beheerder Marcel Wedage 
(links) en allround vakman Robin Beets 
(midden) vormden zij het pilotteam in het 
Oostelijk Havengebied.

Pilot ‘vakman in de wijk’ krijgt vervolg

www.dekey.nl/karelenjohan i
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In Nieuw-West verhuurt De Key een ruimte 
aan Stichting Ara Cora. Een organisatie 
die zich inzet voor jongeren met een 
sociale achterstand en tegelijkertijd de 
leefbaarheid in de buurt. Ara Cora zet 
onder andere zaalvoetbalteams op die 
deelnemen aan de officiële 
zaalvoetbalcompetities van de KNVB. 
Naast zaalvoetbal en de kans om zich via 
sport persoonlijk en maatschappelijk te 
ontwikkelen biedt Ara Cora de jongeren 
ook persoonlijke begeleiding. 
Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
bij het zoeken naar werk en waar nodig in 
hun privésituatie. Verder doen de 
jongeren mee aan allerlei activiteiten 
waarmee ze zelf een bijdrage leveren aan 
hun buurt. Hiervoor heeft Ara Cora met De 
Key een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Zo waren jongeren op 10 juni 

betrokken bij een bewonersactie in de 
binnentuinen van een wooncomplex 
tussen de Willem Nakkenstraat en de 
Derkinderenstraat. Er werd vuil geprikt en 
de kinderen die het meeste vuil 
ophaalden, kregen een cadeaubon. De 
catering werd verzorgd door een 
vrouwengroep die ook actief is bij Ara 
Cora. De dag was volgens de bewoners en 
deelnemers geslaagd en krijgt een 
vervolg. Komend najaar wordt op dezelfde 
wijze een van de andere binnentuinen 
aangepakt. 

4

‘Ik miste vooral het uitzicht’
Bewoners keren terug naar de Beukenhorst

De muren zijn fris gewit, op de vloer 
ligt nieuw laminaat. Niets in de woning 
van Susan herinnert meer aan de 
gasexplosie die de flat de Beukenhorst 
in Diemen zwaar beschadigde. Het was 
4 september 2014 en gelukkig was ze op 
dat moment op bezoek bij haar vriend. 

De luide knal was ook te horen in 
Duivendrecht, waar haar ouders in 
de tuin zaten. Opgeschrikt hoorde 
vader Michiel van de buurman dat het 
waarschijnlijk in de Beukenhorst was 
geweest. ‘We zijn nog nooit zo snel naar 
Diemen gereden’, zegt hij.

Het mirakel van Diemen
Op de salontafel ligt een plakboek 
met krantenknipsels van de zware 
calamiteit, die het landelijke nieuws 
haalde en een lange nasleep kende. 
Voor Susan, die een lichte verstandelijke 
beperking heeft, is het maken van 
dit boek een manier geweest om 
de gebeurtenissen te verwerken. 
Direct na de ontploffing moest Susan 
buiten toekijken hoe de Beukenhorst 
hermetisch afgesloten werd. Ze kon 
niet meer bij Stampertje, die in de flat 
hokte. ‘Dat vond ik het ergste. Pas na elf 
dagen mochten we naar binnen om wat 
persoonlijke spulletjes op te halen. Ik 
was zo opgelucht dat hij nog leefde.’ ‘We 
noemen het ‘het mirakel van Diemen’’, 
lacht vader Michiel.

Lieve kaartjes
Susan trok bij haar ouders in totdat de 
vervangende huisvesting gereed was. 
Michiel: ‘De Key heeft haar woning 
leeggehaald, de inboedel opgeslagen 
en later verhuisd naar haar nieuwe, 
tijdelijke flat. Dat was keurig geregeld.’ 

Een half jaar woonde ze er en je hoorde 
haar er niet over klagen. Maar toen begin 
juni de 32 herstelde woningen werden 
opgeleverd en ze terug kon naar de 
Beukenhorst, was de blijdschap groot. 

Susan: ‘Ik miste vooral het uitzicht. Ik 
woon op de vijfde etage. Kijk, daar zie je 
in de verte de ArenA en de hoge flats bij 
de Amstel.’ Eerlijk is eerlijk, het zal best 
wel even duren voordat ze zich weer

helemaal veilig voelt. Maar Susan 
voelt zich gesterkt door alle lieve en 
bemoedigende kaartjes die ze gekregen 
heeft. Die heeft ze natuurlijk ook in haar 
knipselboek geplakt.

De verzameling Kuifje-poppetjes staat in de kast. Konijn Stampertje zit in zijn hok op de vertrouwde plek voor het grote 
woonkamerraam. Na een emotionele periode die begon met een doffe dreun, is Susan (41) weer thuis in haar woning in de 
Beukenhorst.

Susan en haar konijn zijn weer terug in hun woning in de flat Beukenhorst.

Stichting Ara Cora stimuleert jongeren 
met sport en buurtacties 

Een vrijwilliger van Ara Cora steekt samen met buurtkinderen de handen uit de 
mouwen tijdens een wijkactiedag in Nieuw-West. www.aracora.nli
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Dichtbij
Zandvoort   nummer 2, juli 2015

Op de plek aan de Sophiaweg waar ooit een 
sterk verouderde flat stond, is nu een 
modern groen hof verrezen waaromheen 21 
eengezinswoningen en een appartemen-
tencomplex zijn gebouwd. Deze Nieuwe 
Sophia is onlangs geopend. De 28 sociale 
huurappartementen worden verhuurd door 
De Key aan mensen die allemaal op een 
andere manier zijn binnengekomen.

De terugkeerder
Bas is een ‘terugkeerder’. Hij woonde al in 
de oude Sophiaflat. Dat die flat gesloopt 
moest worden, was voor hem een 
uitgemaakte zaak. ‘In Zandvoort kan het 
aardig waaien. Waar ik woonde op de 
vierde verdieping hoorde je dan de 
boeidelen klapperen. Daarnaast was er 
geen lift. Niet meer van deze tijd. Op een 
van de eerste avonden in ons nieuwe 
appartement werden mijn vriendin en ik 
getrakteerd op een prachtige koperkleurige 
maan die langzaam opkwam van achter de 
bomen. We hoorden geen auto’s, alleen het 
gefluit van vogels. Het leek net een 
vakantieappartement.’

Reguliere verhuur
Lisa had zich in een spontane bui inge-
schreven op Mijnwoonservice.nl, maar was 
niet echt op zoek. Toen ze een woning in de 
Nieuwe Sophia kon huren, was dat een 
aanbod dat ze niet kon weigeren. ‘De 
Nieuwe Sophia ligt dichter bij het dorp dan 
mijn oude huis. Het is fonkelnieuw. De 
woonkamer telt zes deurramen die stuk 
voor stuk open kunnen. Alsof je in een 
penthouse woont. Zelf maak ik nog van een 
van de kamers een grote inloopkast. Vind ik 
ook wel chic.’

Passend Wonen
Sia is 75. Zij en haar man Fred woonden 
hiervoor 24 jaar aan de Celsiusstraat. Een 
riante hoekwoning, maar langzamerhand 
iets te bewerkelijk voor het echtpaar. ‘Ik 
was gek op onze tuin, maar door artrose 
kon ik hem niet meer goed onderhouden.’ 
Een tijd geleden kwamen Fred en Sia in 
aanraking met het project Passend Wonen. 
Plaatsmaken voor een nieuw gezin in hun 
woning en zelf naar een appartement 
verhuizen; het leek hen een natuurlijke 
overgang. De Nieuwe Sophia is precies wat 
Sia zocht. ‘Weer een hoekwoning, met als 
bonus de grote ramen.’

Dichtbij
Ruim en licht thuis voor nieuwe bewoners
De Nieuwe Sophia

De ruime kamers en vooral de uitbundige daglichtinval; die aspecten komen telkens terug in het antwoord op de vraag wat 
wonen in de Nieuwe Sophia zo aangenaam maakt. Bewoners raken snel gewend aan het markante nieuwbouwcomplex in 
Zandvoort. 

Sia en Fred genieten van hun nieuwe, ruime, lichte woning in de Nieuwe Sophia.

De bewoners van 28 nieuwbouwappar-
tementen aan de Sophiaweg in 
Zandvoort kregen woensdag 27 mei 
2015 de sleutels van hun nieuwe 
woning. De gloednieuwe apparte-
menten zijn klaar, aan de bestrating 
wordt nog gewerkt. Medewerkers van 
De Key verwelkomden de bewoners bij 
het complex en liepen met hen door de 
woning. Ze legden de werking uit van de 
verschillende installaties zoals de 
verwarming en intercom en noteerden 
de laatste opleverpunten. Na de 
officiële ondertekening kregen de 
gelukkige bewoners de sleutels van hun 
woning en een plantje voor het balkon. 

Nieuwe woning, 
blije gezichten
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Kruiswoordpuzzel  

Horizontaal: 1 insect  5 veeleer  10 eentonig  11 eikschiller  13 jongstleden  14 Europe-
aan  18 numero  19 Bijbelse figuur  20 deel v.h. lichaam  22 kaartenboek  24 grote bijl  
26 verdieping  28 paars  29 test  31 drietal  32 boom  34 open ruimte  36 boom  37 
strafwerktuig  38 rangtelwoord  41 bloot  44 vleesgerecht  45 knorrig  48 deel v.e. tafel  
50 welpenleidster  52 zeepwater  53 wapen  54 zonderling  56 natie  57 riv. in Rusland  
59 soort spin  60 de dato  61 Chinees gerecht  63 verbond  65 hiaat  66 categorie.

Verticaal: 1 vestibule  2 onder andere  3 zwaar vergrijp  4 pl. in Noord-Holland  6 land 
in Azië  7 gevierd sporter  8 eerstkomende  9 snelle loop  10 kledingstuk  12 cowboy-
feest  15 schrede  16 speelkaart  17 soort hert  19 omnivoor  21 nonsens  23 zenuwtrek  
24 als onder  25 heilige  27 sterke drank  29 lompe vrouw  30 reinigingsmiddel  33 
plechtige gelofte  35 Bijbelse figuur  38 deel v.e. woning  39 betrekking  40 vorstenze-
tel  42 handgeklap  43 gesloten  44 ontvangkamer  46 United States  47 knokploeg  49 
deel v.e. trap  51 papegaai  53 zangnoot  55 peulvrucht  56 vies  58 speelgoed  60 
aanwijzend vnw.  62 selenium  64 Nederlandse Spoorwegen.

Zet voor de oplossing de letters uit de puzzel in de hokjes met het corresponderende 
nummer.

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 20,-. Stuur uw oplossing voor 1 oktober 
2015 naar redactie@dekeyzandvoort.nl. De oplossing van de puzzel uit 
Woonbericht 1 - 2015 was ‘energiebesparingsmogelijkheden’.

De Key verbetert dienstverlening en bereikbaarheid

Woonzaken zelf regelen via onze website
Is er iets stuk waarvoor De Key verant-
woordelijk is? Vanaf 1 juli regelt u 
eenvoudig een vakman op de vernieuwde 
website www.dekey.nl. Ook huurzaken 
zoals het opzeggen van uw woning of het 
aanvragen van woningruil zijn via de 
website 24 uur per dag en 7 dagen per 
week te regelen. Zoekt u informatie over 
bijvoorbeeld ventilatie of zelf klussen in 
uw woning? U vindt het op www.dekey.nl. 

Ronald: ‘Steeds meer mensen regelen 
allerlei zaken online, op het moment dat 
het hen het beste uitkomt. De Key wil haar 
huurders daarom 24/7 online diensten 
verlenen. Een reparatieverzoek indienen 
gaat op de nieuwe website bijvoorbeeld 
heel gemakkelijk. Wie telefonisch een 
reparatieverzoek doorgeeft, krijgt voortaan 
niet onze receptie aan de lijn maar onze 
afdeling Woonservice. Deze afdeling is 
gespecialiseerd in het afhandelen van 
reparatieverzoeken, zodat we u direct van 
dienst kunnen zijn.

Nieuwe openingstijden
Maandag- t/m vrijdagochtend van 
9.00 tot 13.00 uur.
Donderdagavond van 17.00 uur tot 
20.00 uur.

Ronald: ‘Voorheen waren we vijf dagen per 
week open. ’s Ochtends en ’s middags. 
Mensen die overdag werken, konden dus 
nooit bij ons langskomen op kantoor met 
vragen en ideeën. Of ze moesten er 
speciaal vrij voor nemen. Nu doen we dat 
beter. Wie overdag kan en wil komen, is 
welkom in de ochtend. Wie overdag niet in 
de gelegenheid is, kan op donderdag-
avond bij ons terecht.’

Vernieuwde ontvangstruimte
In het kantoor van De Key aan de 
Pasteurstraat wordt binnenkort de ont-
vangstruimte aangepast. De balie 
verdwijnt. In plaats daarvan komt u binnen 
in een open ruimte met een statafel en een 
zitje. Hier wordt u ontvangen door een van 
onze medewerkers en is er alle ruimte voor 
een goed gesprek. 

Ronald: ‘We willen onze huurders 
ontvangen in een gastvrije, persoonlijke en 
informele sfeer. Er komt internet speciaal 
voor mensen die aan de hand van onze 
uitleg willen ontdekken hoe de nieuwe 
website werkt.’  

Onderhoudsabonnement
De Key verzorgt het groot onderhoud aan 
uw woning. Schilderwerk, dakvervanging 
en ander onderhoud aan de buitenkant 
van uw huis. Klein onderhoud binnen in 
huis is uw verantwoordelijkheid als 
huurder. Met een onderhoudsabon-
nement doet De Key voor € 7,07 per maand 
bepaald klein onderhoud voor u. Alle 
huurders hebben een folder ontvangen 
waarin te zien is welk onderhoud De Key 
verzorgt, voor welk onderhoud u zelf 
verantwoordelijk bent en welke klussen De 
Key voor u doet als u een 
onderhoudsabonnement afsluit. 

Ronald: ‘Niet iedereen kan of wil kleine 
klusjes in huis zelf doen. Het repareren van 
hang- en sluitwerk, lichtschakelaars en 
kranen of het bijvullen van de cv-ketel. Voor 
hen is een onderhoudsabonnement een 
uitkomst. Onze vaklieden komen dan op 
verzoek langs om de werkzaamheden uit te 
voeren.’

De Key past haar dienstverlening aan en verbetert haar bereikbaarheid. De behoeften van huurders staan daarbij voorop. 
Regiomanager Ronald Elenbaas vertelt er meer over. 

Behoeften huurders staan voorop 
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44 5 55 46 59 33 65 2 56 26 12 38 37 19 32 1 49

U kunt steeds meer huurzaken online regelen op www.dekey.nl. Heeft u hulp 
nodig? Kom langs bij ons kantoor, dan wijzen we u de weg. 


