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Dichtbij

Van februari tot en met juli 2017 worden 
in Zandvoort 25 sociale huurwoningen 
met voorrang aangeboden aan 
65-plussers. Het gaat om vrijkomende 
seniorenwoningen en andere geschikte 
sociale huurwoningen. Ze zijn gelijkvloers 
en bevinden zich op de begane grond of 
in complexen met een lift. De woningen 
worden aangeboden via Woonservice 
(www.mijnwoonservice.nl). In een enkel 
geval wordt een woning eerst aangeboden 
aan kandidaten van Passend Wonen: 
65-plussers die in een eengezinswoning 

van De Key in Zandvoort wonen.  

Proef
Met deze proef onderzoekt De Key hoe het 
aanbod van sociale huurwoningen aansluit 
bij de vraag van Zandvoortse 65-plussers. 
Over de uitkomsten van het onderzoek 
volgt na juli 2017 een gesprek met de 
gemeente en Huurdersplatform Zandvoort. 
De proef komt voort uit de koers ‘Ruimte 
voor evenwicht’, waarmee De Key wil 
bijdragen aan een beter evenwicht in jonge 
en oudere bewoners in Zandvoort. •

Extra woningaanbod voor 65-plussers
In woningen die zijn gebouwd voor 1994 
zitten vaak asbesthoudende materialen: 
isolatiematerialen, wandaftimmering of 
dakplaten. Belangrijk om te beseffen als u 
gaat klussen in zo’n woning. Bewoners met 
een woning van voor 1994 hebben onlangs 
een brief gehad. 

Vijf tips over asbest
1. Gaat u klussen in een woning van voor  
 1994? Twijfelt u of u asbesthoudend  
 materiaal in huis heeft? Vraag advies  
 aan De Key. 

2. Verwijder nooit zelf asbest uit uw woning. 
 Vraag De Key dit voor u te regelen.   
3. Verzaag, schuur, breek of doorboor  
 nooit asbest. Het is gevaarlijk en  
 strafbaar. 
4. Ook in vinylzeil van voor 1984 kan  
 (hechtgebonden) asbest zitten. Bij het  
 verwijderen kunnen asbestvezels
 vrijkomen. Vraag De Key het zeil te  
 onderzoeken en zo nodig te laten  
 verwijderen. 
5. Wilt u meer weten? 
 Kijk op www.dekey.nl/asbest •

Asbest in en om uw woning

Rob en Joris knappen hal van flat Distel op
‘Meer sfeer en saamhorigheid dankzij een paar planken’
De hal van wooncomplex Distel in de Keesomstraat 
ziet er weer prachtig uit. Bewoner Rob Snoeks 
(rechts op foto) had er namelijk een mooi idee 
voor, legde het voor aan De Key en stak samen met 
buurman Joris Lotte de handen uit de mouwen. 

‘Ik ben een van de allereerste bewoners, ik woon al 47 jaar in deze flat. 
Ik ben iemand die van nature de boel hier een beetje in de gaten en 
netjes houdt’, vertelt Rob. ‘Een plek en een omgeving die schoon en 
gezellig zijn, dat is fijn wonen. Dat vind ik zelf en dat wil ik ook doorge-
ven aan mijn medebewoners. En aan de volgende generatie, de 
kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de plek waar we wonen.’

Warm, stoer en natuurlijk
Al een tijdje dacht Rob: die hal van ons is verouderd. ‘Er was geen sfeer, 
op de muur zat een lelijke plek omdat er ooit een prikbord hing. 
Gewoon geen fijne entree. Mijn hobby is meubels maken. Ik ben gek op 
hout en heb er allerlei gereedschap en machines voor. Toen ik op de 
koffie was bij mijn bovenbuurman Joris, ontstond het idee om de hal 
zelf op te knappen. Joris handelt onder meer in steigerhout. Als we daar 
nu eens de wanden mee zouden verfraaien. Steigerhout heeft een 
warme, stoere, natuurlijke uitstraling en past ook bij een badplaats als 
Zandvoort.’

Gevoel van thuiskomen
Rob legde het plan voor aan De Key. Daar juichte men het initiatief van 
de bewoners toe en er werd toestemming voor het plan gegeven. Rob 
en Joris konden aan de slag. ‘We hebben er flink wat tijd in gestoken en 
De Key heeft de kosten van het steigerhout betaald. Toen we bezig 
waren, kwamen veel bewoners kijken en ze reageerden meteen enthou-
siast. En het resultaat vinden we met z’n allen prachtig. Als je nu de 
entree binnenloopt, krijg je meteen dat warme gevoel van thuiskomen. 
En je merkt dat iedereen ook zuinig is op de hal. We houden het samen 
netjes en gezellig. Je ziet: met een paar planken kun je meer sfeer en 
saamhorigheid creëren.’
Heeft u ook een leuk idee om uw wooncomplex te verfraaien? Bespreek 
de mogelijkheden met de beheerder van De Key. Kijk voor meer informa-
tie op www.dekey.nl/geefsamenkleur •

‘Samen zijn we verantwoordelijk 
voor de plek waar we wonen’  

Heeft u ook een leuk idee om uw wooncomplex te verfraaien? Bespreek de mogelijkheden met 
de beheerder van De Key. Kijk voor meer informatie op www.dekey.nl/geefsamenkleur •



Woonbericht - mei 20174

Kruiswoordpuzzel  
Maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 20,-. Stuur uw oplossing voor 31 
juli 2017 naar redactie@dekeyzandvoort.nl. De oplossing van de 
puzzel uit Woonbericht 3 2016 was ‘eindejaarsgeschenk’. 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponde-
rende nummer.

Horizontaal: 1 graag 5 gebalsemd lijk 10 zeeslak 12 mestvocht 14 ante 
meridiem 15 redevoering 18 senior 19 wezen 20 centrum 22 bevoor-
rechte groep 24 bladzijde 26 huursysteem 28 riv. in Rusland 29 onvrij 
mens 31 op het genoemde 32 provinciehoofdstad 34 godsdienst v.d. 
moslims 36 zeehond 37 komisch nummer 38 schmink 41 stopplaats 44 
blijk van liefde 45 circusarena 48 betaaleenheid 50 adellijk persoon 52 
boom 53 strijdgewoel 54 deel v.e. bureau 56 Europese voetbalbond 57 
laagtij 59 telwoord 60 symbool voor beryllium 61 zwaar metaal 63 wild 
zwijn 65 onzinnig 66 draagband.
Verticaal: 1 vlakgom 2 reeds 3 diplomatenkoffer 4 proest 6 staat in 
Amerika 7 vis 8 dierengeluid 9 loofboom 10 dun baksel 11 salarisverho-
ging 13 rotzooi 16 Engels telwoord 17 paling 19 troubadour 21 soort 
spin 23 bijbelse vrouw 24 bladzijde 25 zie aldaar 27 eindbedrag 29 
zoetigheid 30 speelpenning 33 pl. in Drenthe 35 halt! 38 opperwezen 
39 inheems 40 Europees land 42 visgerei 43 glorie 44 vlies v.d. 
graankorrel 46 in opdracht 47 tot en met 49 wal 51 pl. in Gelderland 53 
honingdrank 55 zijrivier v.d. Elbe 56 deel v.e. koe 58 halsbont 60 schel 
62 omzetbelasting 64 van een.•

Jeroen Rous (42) is sinds 1 februari de nieuwe regiomanager in Zandvoort. Tijd voor een kennismaking! 

Wie is Jeroen Rous?
‘Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen, 
van 4 en 6. Ik woon in Haarlem en kom uit een 
Hoogovens-gezin. Mijn vader en moeder werkten 
er en hebben elkaar daar ontmoet.’

Wat deed je voor je bij De Key aan de slag ging?
‘De afgelopen tien jaar heb ik bij de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties gewerkt. Als 
beleidsadviseur hield ik me bezig met wonen en 
zorg, verhuur en beheer, woonruimteverdeling en 
de huisvesting van doelgroepen. Ik word geboeid 
door de vraag hoe mensen optimaal samen in een 
stad of dorp kunnen wonen en wat daarvoor nodig 
is. Ik hoop mijn kennis en ervaring optimaal in te 
zetten voor onze huurders in Zandvoort.’

Wat is je eerste indruk van Zandvoort?
‘De eerste gesprekken met bewoners vond ik 
heel plezierig. Het zijn open mensen die op je 
afstappen als ze een vraag hebben of iets kwijt 
willen. Zandvoort is een dorp, persoonlijk contact 
is vanzelfsprekend. Zo weten we van elkaar wat 
er speelt en kunnen we snel schakelen. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor Huurdersplatform 
Zandvoort. De leden zijn de ogen en de oren van 
de huurders en De Key. We hebben gedeelde 
belangen en dus wil ik graag met hen optrekken en 
samen nieuwe uitdagingen aangaan.’ 

Welke uitdagingen liggen er in Zandvoort?
‘We hebben een heldere koers: ‘Ruimte voor 
evenwicht’. We willen dat ouderen in Zandvoort zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
En dat ook jonge mensen en gezinnen kansen 
hebben om een passende woning in Zandvoort te 
vinden.’

Hoe ontstaat er ruimte voor evenwicht?
‘Met de proef Passend Wonen is een eerste keten 
van verhuizingen tot stand gebracht. Op dit 
moment geldt een tijdelijke voorrangsregeling voor 
65-plussers. Het zijn de eerste verkenningen op 
basis waarvan we nieuwe activiteiten ontwikkelen. 
Ouderen zien vaak op tegen een verhuizing. Ik 
begrijp dat best. Het is een hoop gedoe en geregel 
en je laat toch een huis vol herinneringen achter. 
Het is aan ons en de gemeente om het voor hen 
makkelijker en aantrekkelijker te maken om 
over die drempel te stappen. Achteraf valt het 
vaak mee, blijkt vaak. Ze zijn dan dolblij met hun 
nieuwe woning. Die is immers gelijkvloers, op 
de begane grond of in een complex met een lift. 
Hierdoor kunnen ze langer zelfstandig verder.’ 

En de jonge mensen en gezinnen in Zandvoort?
‘Ervoor zorgen dat ook voor hen wonen in 
Zandvoort aantrekkelijk is en blijft, is de 
allergrootste uitdaging. Dat gaat verder dan alleen 
maar zorgen dat de juiste woningen - huur of koop 
- beschikbaar komen. Ook goede voorzieningen 
zoals winkels, zorg en goede scholen en opvang 
voor hun kinderen tellen mee. De optelsom 
daarvan bepaalt of zij kiezen voor Zandvoort. Daar 
moeten we samen de schouders onder zetten. 
De Key, de gemeente en de gemeenschap. Want 
een goede mix van jong en oud houdt Zandvoort 
vitaal.’ •

‘Een goede mix van jong en 
oud houdt Zandvoort vitaal’  

‘Zandvoortse uitdagingen wil ik samen 
met huurders aangaan’

Nieuwe regiomanager Jeroen Rous:


