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In deze derde Klinktaal van dit jaar draait het om wonen en zorg. In de plannen van de regering
staat dat dit vergaand moet worden losgekoppeld. Dat heeft voor elke huurder met een zorg-
vraag verstrekkende gevolgen. Of het een verbetering is hangt ervan af hoe mondig u (nog)
bent. U leest daarover op blz 3 en 4. Het is ook het thema bij de komende ALV (zie achterkant).

Ook Elize van Weet je Wetje komt met een geval waarin de problematiek wordt toegelicht
die kan ontstaan bij koppeling van zorg en wonen.

Het is u misschien bekend dat Portaal, net als andere corporaties, in zwaar weer is beland.
Zij is door de regering onder verscherpt toezicht gesteld. Natuurlijk zit de Klink hier bovenop.
We hebben een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur (landelijk) waarin we stellen dat
de huurder niet moet opdraaien voor de financiële problemen die er, mede door nieuwe eisen
van de overheid en risicovolle beleggingen (derivaten), zijn ontstaan. Het antwoord was dat
dit niet het geval zal zijn. Over maatregelen die ook aan de regio Nijmegen worden opgelegd
formuleren we momenteel onze zienswijze.

Portaal is van plan om de regels voor het ZAV-beleid te wijzigen (ZAV = zelf aangebrachte
veranderingen). Het lijkt er allemaal niet beter op te worden. Binnenkort ontvangt u een enquête
waarin we vragen om uw mening. Hoe meer antwoorden we krijgen, hoe beter wij ons advies
kunnen onderbouwen. Insturen dus, dit kan zowel per antwoordenvelop als via het internet.

In december is het twintig jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Daarom is er een
artikel opgenomen over de geschiedenis hiervan met enkele bereikte resultaten en een voor-
beeld van het kritisch meedenken met Portaal. En natuurlijk een uitnodiging voor de receptie
die wij organiseren naar aanleiding van dit heugelijke feit.

Kortom: er is weer veel interessants te lezen in deze Klinktaal.

Max van den Berg, voorzitter de Klink

k

de klink

belangen van
huurders



KLINKtaal  3

Per 1 januari 2013 worden wonen en zorg financieel  gescheiden.U gaat er dus apart voor

betalen.Het lijkt te mooi om waar te zijn. U mag wonen waar u wilt en de zorg kiest u zelf.

De gevolgen hiervan worden niet duidelijk verteld.Wat betekent dit in de praktijk voor u?  

Er zijn twee mogelijkheden 

1. Buiten een instelling 
U betaalt de huur en de zorg apart.U kunt nog zelfstandig wonen.Heeft
u speciale aanpassingen nodig, dan kunnen deze geregeld worden door:
•  Zelf te klussen met familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers.
•  Een aanvraag in te dienen bij de gemeente om gebruik te kunnen
maken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
• De corporatie, bijvoorbeeld brede galerijen, intercominstallatie, per-
soonsalarmsysteem, stroeve douchevloeren, drempelvrije woning, enz.
Deze kosten zullen deels of helemaal worden verrekend als service-
kosten bovenop de huur.
• Een instelling of andere hulpverleners.
U moet dus zelf uitzoeken waar en bij wie u zorg  en voorzieningen kunt
krijgen.

2. Binnen een instelling
Heeft u meer zorg nodig dan bent u veelal aangewezen op woonruimte
in een gebouw waar een zorginstelling actief is, zoals de Zonnebaars aan
de rand van Hatert. Corporaties sluiten huurcontracten af met instel-
lingen.Als de zorg die u nodig heeft niet helemaal te verkrijgen is binnen
die instelling, zult u toch aangewezen zijn op u zelf of hulp van buiten.

Betaalbaarheid
Voorheen werd gekeken naar inkomen en bezit en aan de hand daarvan
werden zorgverlening en woonruimte betaalbaar gehouden. Nu vragen

Wonen &
Zorg
Apart betalen
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corporaties maximale huren, de zorginstellingen berekenen hun
kosten en de leveranciers van voorzieningen hun vergoedingen.
Het totale bedrag moet u betalen.Van onderlinge afstemming
is geen sprake meer. Zij doen tenslotte wat wettelijk mag. Dit
komt erop neer dat u keuzes moet maken, omdat het anders
niet te betalen is.Wordt het niet elke dag meer aankleden of één
keer per week douchen of wordt het beneden een bed neerzet-
ten in plaats van een duurdere gelijkvloerse woning. En hoe moet
dat met uw steunkousen? U mag toch kiezen… 

Kapitaalkrachtig?  Geen zorgen, wel zorg!
Het aantal woongebieden met zorg voor de rijken groeit. Deze
zullen de beste zorgverleners en diensten gaan inhuren. Zij zitten
in de A-klasse, u mag het met de C-klasse doen. Gewoon je eigen
boontjes doppen.Dat heet marktwerking. De kans is niet zo groot

dat u straks uw zelfgekozen huisarts, specialist of andere zorg-
verlener kunt krijgen. .

Hulp van De Klink
De Klink voorziet nu al dat veel mensen niet precies begrijpen
waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden zijn. Dit willen we
graag bespreekbaar maken met onze achterban en de verhuurder.
Daarom vraagt de Klink u mee te praten en mee te denken en uw
mening te laten horen tijdens de algemene ledenvergadering op 29
oktober a.s. zodat wij voor uw belangen op kunnen komen.
Mariëtte Welbers van Portaal legt u dan uit hoe het na 1 januari
2013 gaat werken.Ze zal ook stilstaan bij het woon- en zorgbeleid
van Portaal. Heeft u vragen: bel gerust of mail ons.We zullen de
vragen en opmerkingen noteren en op deze avond aan de orde laten
komen. (zie ook de uitnodiging op de achterkant van deze Klinktaal)

Kennis is macht
Wij raden u aan om in ieder geval een cursus zorgplanning, een
cursus op de juiste manier een aanvraag doen, en een cursus
kiezen van de juiste zorg  te doen. Dan bent u al een heel eind.
Die bestaan echter niet. Natuurlijk zijn er partijen die dit van u
over kunnen nemen, maar die vragen op zijn minst een bijdrage
in de vorm van lidmaatschap of een tarief. Dus dat is ook niet
gratis. Kortom, het gaat u meer tijd, geld en moeite kosten om
zorg te krijgen. En dat is besparen voor de overheid.

Inzet van de Klink
Huurdersvereniging De Klink heeft meermalen de corporatie
en gemeenteraad het advies gegeven om naar de totale woon-
en leefkosten te kijken alvorens de huur te bepalen. Het gaat
immers om sociale huurwoningen.De wet schrijft voor dat ieder-
een recht op een woning heeft, maar dan moet dit wel, naast alle
andere noodzakelijke kosten, betaalbaar zijn. Door het verlagen
van de huurtoeslag en het stijgen van de kosten in de zorg, en
bovendien het verminderen van mogelijkheden om hulpmidde-
len en aanpassingen te verkrijgen, ziet De Klink voor huurders
knelpunten ontstaan in het budget en in de kwaliteit.



Elize Sopacuwa

van de Huurdersbalie,

is gespecialiseerd in het

Huurrecht en helpt 

de Klink en individuele 

huurders als het nodig is.

Deze keer gaat het 

over het combineren 

van wonen en zorg.

Wat is het geval?
Door een ernstig ongeval is Ruud
lichamelijk zwaar gehandicapt ge-
raakt. Hij heeft de controle over
zijn onderlichaam verloren en last
van spierspasmen. Het is voor
hem dan ook niet meer mogelijk
om zelfstandig te wonen.
Gelukkig krijgt hij hulp van de
woningcorporatie, die hem een
aangepaste woning kan aanbie-
den, in een flat waar meer aange-
paste woningen zijn. In zijn nieu-
we huis kan hij waar nodig zorg
krijgen, maar toch zelfstandig
wonen. Dat lijkt hem ideaal.

Als Ruud eenmaal in de woning
zit, valt de situatie hem al snel
tegen.Hij is zeer ontevreden over
de hulpverlening en hij doet hier
regelmatig zijn beklag over, zowel
mondeling als in brieven.Tot zijn
verbazing wordt hier echter niet

op gereageerd, maar krijgt hij van
zijn hulpverleners te horen dat ze
het ‘maar zielig vinden dat hij zo
moeilijk doet’. Daarnaast zijn er
diverse incidenten waarbij Ruud
het gevoel krijgt dat er expres
langer wordt gewacht om op zijn
hulpverzoeken in te gaan.Zo moet
hij vaak meer dan een uur wachten
voordat hij uit bed wordt gehaald.

Door deze ontwikkelingen gaat
het psychisch slecht met Ruud en
zijn gezondheid heeft hieronder
te lijden. Zijn spasmen worden
erger en Ruud wordt depressief.
Als hij om hulp vraagt aan de
woningcorporatie geven zij aan
dat hij heeft getekend voor ex-
clusieve hulpverlening en dat hij
niet kan overstappen naar een
andere hulpverlener.
Ruud neemt hier geen genoegen
mee en vraagt de Huurdersbalie
om advies.

Wat zegt de wet hierover?
Bij het aangaan van een huur-
overeenkomst met een zorgcon-
tract, kan het zijn dat er sprake is
van een verplichte zorgafname bij
één aanbieder. Er zijn woningen
die speciaal zijn aangepast voor
gehandicapte mensen, waar de
eigenaar veel geld in heeft geïn-
vesteerd. (drempels weggehaald,
speciale badkameraanpassingen
etc.) Deze investeringen worden

door de overheid gesubsidieerd,
maar alleen als de huurder hier-
voor een indicatie heeft en een
gespecialiseerde zorgaanbieder
de zorg aanbiedt. Als een huur-
der dan de zorg niet meer af-
neemt, krijgt de verhuurder geen
subsidie meer en worden de kos-
ten voor de woning veel hoger.
In deze gevallen staat de wet het
dan ook toe, dat je als huurder
geen keuzevrijheid hebt.

Hoe ging het verder?
Omdat sommige incidenten door
getuigen zijn waargenomen en
Ruud zijn klachten (dus) kan
onderbouwen heeft de verhuur-
der een inspanningsplicht om in
deze zaak te bemiddelen.
Op aanraden van de Huurders-
balie wordt er een gesprek tussen
partijen georganiseerd, waarbij
de klachten ter sprake komen.
De zorginstelling is het niet eens
met alle klachten van Ruud, maar
erkent dat er fouten zijn gemaakt.
Ruud erkent dat de zorginstelling
soms beperkingen kent in haar
mankracht en dat dit invloed heeft
op de dienstverlening.
Omdat Ruud eigenlijk ook niet
meer blij is met de woning, wil hij
toch graag weg. Gelukkig kan de
verhuurder Ruud een andere aan-
gepaste woning aanbieden, die hij
graag aanneemt.

zie verder pagina 6

Weet 
je

Wetje
Huurrecht 
in de praktijk
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WIJKBEZOEK

leuvensehof malvert aldenhof
vervolg van rubriek “Weet je Wetje”

In de nieuwe woning krijgt Ruud
hulp van andere medewerkers en
daar is hij zeer tevreden over.

TIP: Woont u in een aangepaste
woning en bent u niet tevreden over
de zorginstelling die u haar diensten
aanbiedt? Dan is het belangrijk uw
klachten zo veel mogelijk op schrift
in te dienen. Zowel de zorginstelling
als uw verhuurder hebben de plicht u
te woord te staan en serieus naar uw
klacht(en) te kijken.Als u er samen
niet uitkomt,kunt u contact opnemen
met de Klink voor advies en hulp.

Elize Sopacuwa,
juridisch bewonersadviseur

◗ ◗

Op 10 juli bezocht de Klink een drietal wooncomplexen, samen met een
aantal medewerkerkers van Portaal. In de ontmoetingsruimte van de Leuvensehof
kregen we van Mariëlle Heuvelmans (gemeente Nijmegen) een uitleg over
de samenwerking van de gemeente en de corporaties wat betreft het beleid
voor probleemhuurders. Niemand wil tenslotte overlast van asociale buren.
Deze nieuwe aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Bewonerscommissie
We maakten ook kennis met de bewonerscommissie van deze flat. Zij
zijn niet alleen de spreekbuis naar Portaal maar organiseren ook acti-
viteiten voor bewoners. Ze hebben een mooi informatieboekje voor
nieuwe bewoners.Goed idee voor andere commissies, het is een mooie
ingang tot verder contact met de nieuwe buren.

Ronde van Dukenburg
Daarna gingen we tussen de regenbuien door op de fiets langs het kanaal
naar de complexen in Malvert en Aldenhof.Wij op onze eigen stalen
rossen en het peloton van Portaal op hun portaalfietsen.We  bezochten
twee leegstaande woningen die in de verkoop staan.Onze opmerkingen
over kleine gebreken zijn genoteerd!   
In de woning in de Aldenhof troffen we twee uitvoerders van Portaal die
ons precies lieten zien wat zij aan verbeteringen hadden aangebracht.

Leerzaam
Bij deze wijkschouw kwam de leefbaarheid aan de orde, maar
ook de gevolgen van de geplande opknapbeurt en het groot
onderhoud voor de bewoners.We zagen de werkelijkheid waar
we over vergaderen en adviseren.Het was een leerzame middag.

Overleg op de Leuvensehof
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✍
Huurderskracht

20 jaar 
huurders
belangen

Het begon allemaal met de Wet BBSH, (Besluit beheer sociale huursector) en
een groepje bouwkundigen met idealen. Een bouwkundig advies-bureau, BOA
(Bewoners Ondersteuning Arnhem) was, vooral in Arnhem,al jaren bezig met
verbetering van de wantoestanden bij particuliere huizenbezitters en woningen
van corporaties.Hiervoor pleegde het overleg met huiseigenaren, gaf advies en
soms kwam het tot een rechtszaak.

Eén van de medewerkers, Dik Gersen, woonde in Nijmegen. Het leek
hem zinvol om een huurdersvereniging op te richten. Op 3 december
1992 werd dit een feit. Dik heeft de belangenvereniging nog jaren met
raad en daad ondersteund.

De naam van de huurdersvereniging
De huurdersvereniging voerde tot vorig jaar in haar naam altijd de naam
van de verhuurder,om zo duidelijkheid te verschaffen.Deze naam moest
steeds worden aangepast.
Zo werd Huurdersvereniging WSN (van woningstichting Nijmegen), volgens
de statuten de eerste naam, in 1999 gewijzigd in HvPN (Huurdersvereniging
Portaal Nijmegen).

Vorig jaar heeft het bestuur besloten de naam van de verhuurder niet
meer te noemen.We kozen toen voor ‘de Klink’.Portaal en de wet mogen
vergaan, de Klink blijft bestaan! Woningbouwvereniging Nijmegen hield
altijd een ledenvergadering waarop alle huurders hun zegje konden
doen.Die taak viel daarna toe aan de HvPN en nu aan HBV de Klink. En
dat is maar goed ook, want wij zijn onafhankelijk.



De kracht van de huurdersvereniging
Over allerlei onderwerpen zijn de afgelopen 20 jaren afspraken
gemaakt enovereenkomsten gesloten.Bijvoorbeeld over de huren,
om ze betaalbaar te houden voor iedereen.
•  afspraak maximale huurverhoging van 4.5% in 1994 
•  3-jarige afspraak huurverhoging in 2004 
• differentiatie in huren (complexen met meer of met minder
huurverhoging).

Verbetering van positie
De positie van de huurdersvereniging is in die 20 jaar aanzienlijk
verbeterd.Dit  kwam door een krachtig bestuur dat op natuurlijke
wijze steeds ververst is. Daardoor bleven er dynamiek, levendige
discussies, verhelderende inzichten en nieuwe energie in de huur-
dersvereniging.
Een ander belangrijk punt is de serieuze houding naar WSN (later
Portaal). Hierdoor konden met de directeur rechtstreeks afspra-
ken gemaakt worden op basis van wederzijds respect en goede
argumenten.

vervolg op pagina 10

Een mailtje uit 2004 aan onze 
contactpersoon bij Portaal van toen,

Henny Peeters.

Hoi Henny,

Fijne vakantie gehad? Al weer een beetje aan het wennen?

In het eerste (integrale?) beheerplan dat ik heb gezien, voor
Centrum/Benedenstad Nijmegen, lees ik dat het nieuwe beleid
wordt om bij mutatie alle huren op te trekken naar 80% van het
wettelijke maximum.Dat is erg hoog voor Nijmeegse begrippen.

Nu heb ik de woningplattegronden van de nieuwbouw in de
Wolfskuil er even bij gepakt en het puntensysteem hierop los-
gelaten. Volgens mijn voorzichtige raming krijgen deze wonin-
gen 186 punten. De maximale huur is dan E 792,37. En 80%
hiervan is E 633,89. Dat is ruim boven de bovengrens van de
huursubsidie. De grenzen bij woningtoewijzing liggen aanmer-
kelijk lager. Uitgaande van 3-en-meerpersoons huishoudens is
E 499,92 het maximum. Dat is 63% van de maximale huur
van E 792,37.

Kort door de bocht:
•  Alle eengezinswoningen van Portaal die een beetje bij de tijd
zijn – bijv. centrale verwarming hebben, rondom geïsoleerd en
niet te klein – worden onbereikbaar voor doelgroephuishoudens.
• 148 punten = E 624,03; 80% hiervan is E 499,22 dus dat
kan net voor 3-of-meerpersonen met huursubsidie.
Uitgaande van een aantal vaste woningwaarderingspunten
(woonomgeving 18 punten, centrale verwarming 15 punten,
keuken+sanitair 12 punten, rijtjeswoning+tuintje 16 punten,
dubbel glas 6 punten) blijven er hooguit 80 punten over voor
de oppervlakte.
•  Voor 1-2 persoonshuishoudens ligt dat allemaal nog een stuk-
je scherper.

Met vriendelijke groet,

Dik Gersen, (ondersteuner HvPN)

1994 actie....
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U I T N O D I G I N G  F E E S T

k
Ja, ik kom ook op 8 november! Met mij erbij wordt het nog gezelliger.

En ik doe dan mee met de verloting. Aub vóór 26 oktober a.s. inzenden!

Naam  ..................................................................................................................................................

Adres   ...............................................................................................................................................

Postcode /woonplaats    .................................................................................................................

Email  .................................................................................................................................................

❑ ik kom alleen   

❑ ik kom met mijn partner

KLINKtaal  9

✂

Drie december 1992 is de oprichtingsdatum van onze huurdersbelangenvereniging, die sinds 2011 ‘de Klink’ heet.
We bestaan dus 20 jaar! Om dit te vieren houden we een feestelijke receptie. U als lid bent vanzelfsprekend welkom.
We zouden het op prijs stellen wanneer u zich van tevoren aanmeldt, zodat we weten hoeveel gasten we kunnen
verwachten. Daarom vindt u hieronder een antwoordkaart.Alle ingezonden antwoordkaarten doen mee met een
verloting voor een leuke prijs,die te maken heeft met verbetering van uw woning.Er worden drie winnaars getrokken.

DONDERDAG 8 NOVEMBER 2012
Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Locatie: zaal 5 bij de Boskapel, Graafseweg 276, naast het Augustinusgebouw.
Er is voldoende parkeergelegenheid en lijn 2 van Breng stopt nagenoeg voor de deur.

PROGRAMMA
Welkomstwoord door de voorzitter  ❥ Toespraak medewerker Portaal  ❥ Levende muziek

❥ Gezellig samenzijn met een drankje en een hapje  ❥ Prijsuitreiking verloting  ❥ Netwerken

We hopen dat dit een mooie gelegenheid is om onze leden beter te leren kennen en van u te horen wat u belangrijk
vindt bij de behartiging van uw belangen als huurder. Samen maken we er een leuk feestje van!



vervolg van pagina 8 artikel  “Huurderskracht 20 jaar huurdersbelangen”

Het beheer van de gelden voor bewonersgroepen en advieskosten
heeft de huurdersvereniging de afgelopen 10 jaar in een onafhan-
kelijker positie gebracht.
Bewonerscommissies hebben nu het grote voordeel dat er voor
geld niet meer bij Portaal hoeft te worden aangeklopt.

Steeds alert
Twintig jaar: dat is een echte mijlpaal! Er is in die tijd veel werk
verzet. Talloze vergaderingen. Vuistdikke beleidsstukken. Allerlei
adviezen. Inspraak op belangrijke onderwerpen. Publicatie van o-
piniestukken.En uiteraard veel overleg  met de leden.Het bestuur
stond en staat nog altijd open voor de inbreng van haar leden.

Maart 1995: Hetty Janssen,
lid van het eerste uur, toont de
participatieovereenkomst

KLINKtaal  10
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KLINKET kort nieuws

In oktober 2011 hebben we
in de Klinktaal en tijdens de
AlgemeneLedenvergadering
al aandacht geschonken aan
de regeling rondom de Zelf
Aangebrachte veranderingen
(ZAV). Die zijn in 2004 na
lang onderhandelen tot stand
gekomen.

Het gaat hier vooral om be-
tere keukens en badkamers,
een extra dakraam of een
serre, die u zelf aanbrengt of
laat aanbrengen.

Onder bepaalde voorwaar-
den draagt Portaal dan bij in
de kosten.Nu wil Portaal deze
regeling veranderen.Het lijkt
erop dat er vooral wordt aan-
gestuurd op:
minder vergoedingen,
korte afschrijvingstermijnen
achteraf vergoeden en 
alleen vergoeden van bedragen
boven 2.000 euro

De Klink zal een adviesaan-
vraag ontvangen van Portaal.
We hebben besloten al onze
leden te raadplegen over dit
onderwerp. Binnenkort ont-
vangt u daarom een enquête-
formulier. Let op uw post!!
Ook kunt u zich aanmelden
voor een discussie-avond.
Houd ook onze website in
de gaten: www.hbvdeklink.nl

VERHUISD NAAR EEN
ANDERE WONING  VAN 
PORTAAL?

Uw lidmaatschap van de
Klink verhuist helaas niet
mee wanneer u naar een
andere woning van Portaal
verhuisd bent. Laat ons daar-
om uw nieuwe adres weten,
dan kunnen we ervoor zorgen
dat u lid blijft van de Klink.

IN MEMORIAM

LIBBE SIJBRANDA 

Eind augustus bereikte ons
het droeve bericht van het
overlijden van Libbe Sijbranda.
Libbe was van 2005 tot 2010
bestuurslid van de HvPN.
Een aantal jaren vervulde hij
de functie van voorzitter.

Wij zijn dankbaar voor de
inzet die hij in zijn laatste
jaren heeft betoond voor
onze huurdersvereniging.
Libbe is 82 jaar geworden.

Reacties kunt u sturen naar:

info@hbvdeklink.nl

OPGELET !!! 

ENQUÊTE OVER DE ZELF AANGEBRACHTE 

VERANDERINGEN (ZAV)

k
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DE KLINK BELANGEN VAN HUURDERS  VAN PORTAAL NIJMEGEN
GRAAFSEWEG 274  6532 ZV NIJMEGEN  T 024 - 377 71 05

Maandag 29 oktober houden we onze volgende Algemene Ledenvergadering in wijk-
centrum Dukenburg, Meijhorst 79-39. We nodigen u allen van harte uit deze bijeen-
komst bij te wonen. We zullen uitgebreid stilstaan bij het thema ‘Wonen en Zorg’.
De vergadering begint om 20.00 uur;vanaf 19.30 uur zal er koffie en thee klaar staan.
Wijkcentrum Dukenburg is te bereiken met lijn 2 van Breng, halte Meijhorst sporthal.

AGENDA

20.00 uur Opening en vaststelling van de agenda, mededelingen
20.05 uur Thema: Wonen en Zorg 

Spreker: Mariëtte Welbers, medewerkster Portaal, zal een inleiding  
geven over dit thema.

20.25 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten.
20.45 uur Pauze
21.00 uur Verenigingszaken

-  Verslag Algemene Ledenvergadering van 2 april 2012
-  Voorstel begroting 2013
-  Voortgang lopende zaken
-  Beleidsvoornemens voor 2013

21.30 uur Rondvraag
21.45 uur Sluiting

Vanaf 19.30 uur zullen we het concept voor de begroting van 2013 uitdelen.

We hopen u te kunnen begroeten op 29 oktober. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Klink,
Harry Wagenvoort, secretaris

29 OKTOBER  A.S.ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING


