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SLIMME SENSOREN VOOR EEN VEILIG THUIS

ACTIUM INVESTEERT IN NIEUWBOUW

‘ Hier 
kennen 
mensen 
elkaar door 
en door’

DE BEWEEGTUIN BIJ ‘T BEURTSCHIP
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voor haar huurders en relaties en verschijnt 
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Actium

Postbus 500, 9400 AM Assen

T. 0900 0604

F. 0592 400 400

E. contact@actiumwonen.nl

I.  www.actiumwonen.nl

Bezoekadressen

Assen, Portugallaan 10

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 

van 8.30 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken

Algemene reparatieverzoeken kunt u iedere dag 

melden via onze website www.actiumwonen.nl.

Op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur kunt u 

reparaties ook telefonisch melden via 

T 0900 0604. Buiten kantooruren kunt u 

telefonisch uitsluitend spoedeisende 

reparatieverzoeken melden die niet tot de 

volgende werkdag kunnen wachten. Voor het 

ontstoppen van het riool kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met RRS, T 0800 - 099 1313.

Voor reparaties aan de cv kunt u contact 

opnemen met de organisatie die staat vermeld op 

de sticker op uw ketel.

Aan de informatie in dit magazine kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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BINNENKOMER

Een 
binnenkomer 
met een 
afscheid

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om deze keer 

de binnenkomer te schrijven van ons zeer gewaardeerd 

bewonersblad. Daarbij heb ik direct een bijzondere 

boodschap: na ruim zeven jaar met veel plezier bij Actium te 

hebben gewerkt, ga ik de organisatie verlaten. Per 1 januari 

2020 word ik namelijk bestuurder van woningcorporatie 

Lefier. Ook daar blijf ik werken aan het bieden van betaalbare 

en goede woningen in een prettige buurt, voor mensen die 

financieel of om andere reden wat ondersteuning nodig 

hebben. Bovendien blijf ik in deze mooie noordelijke regio. 

Toch verlaat ik Actium met pijn in mijn hart. Want ik 

ben trots op Actium en de gedrevenheid van alle collega’s 

die elke dag hard werken om ruim 15.000 gezinnen in 

Drenthe en (een stukje van) Friesland prettig te laten 

wonen. Gelukkig waardeert u onze inzet ook, gezien de 

goede klanttevredenheidscijfers die we van u krijgen. 

Maar het kan altijd beter. De wereld is in beweging, en wij 

dus ook. Wij blijven continu ons best doen om te vernieuwen 

en verduurzamen. Hoe we dat doen, daarover kunt lezen 

in deze editie van Over de vloer. Zo zijn we trots op het 

gemiddeld energielabel B van onze woningen. Dat hebben 

we zonder huurverhoging kunnen realiseren, waardoor we 

bijdragen aan een beter milieu én u als huurder gemiddeld 

25 tot 30 euro per maand op uw woonlasten kunt besparen. 

Ook hebben we oog voor onze oudere huurders.

In ons pas geopende ‘Beleefhuis’ kunt u zien met 

welke simpele aanpassingen in de woning ouderen 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Mooie 

voorbeelden die invulling geven aan onze missie: Een 

thuis voor onze huurders. Nu, en in de toekomst. 

Ik wens u alle goeds toe. 

En voor nu: veel leesplezier. 

Elles Dost
directeur-bestuurder
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BUITENSHUIS

Hoe gaat het nu met…? 

De beweeg tuin 
bij ’t Beurtschip 
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Hoe gaat het nu met…? 

De beweeg tuin 
bij ’t Beurtschip 

Annie Grit demonstreert het fitnesstoestel

Ruim 2,5 jaar geleden kreeg de kale, 

natte tuin van ’t Beurtschip in 

Smilde een make-over. Vijf actieve 

bewoonsters maakten zich sterk 

om de tuin om te laten spitten tot 

een sportieve binnenplaats. 

Inmiddels is ’t Beurtschip vier 

fitnesstoestellen, een jeu-de-

boulesbaan en een terras rijker. 

Annie Grit is één van de gebruikers van de 

beweegtuin. Soms is ze er zelfs al om 7.00 uur 

’s ochtends. ‘Ik maak elke dag een rondje langs de 

fitnesstoestellen. Daar voel ik me gewoon goed bij’, 

glundert de fanatieke bewoonster. ‘Het is een 

dagelijkse routine geworden. Zo blijf ik vitaler, gaat 

buigen me soepeler af en ben ik lekker fit.’

Samen bewegen is leuker
Annie noemt zo nog vier bewoners op die sporten. 

‘Maar ook op de jeu-de-boulesbaan zijn iedere 

week mensen te vinden. En het terras is helemaal 

een groot succes! Vooral op warme, zomerse dagen 

wordt dat druk bezocht.’

Seniorfit
Iedere donderdagochtend is er een les Seniorfit.

 Die wordt gegeven door Han Jansen. Bij mooi weer 

sporten de senioren buiten. Bij slecht weer vindt de 

les plaats in een zaaltje van ’t Beurtschip. ‘Seniorfit 

is een initiatief dat is ontstaan dankzij de 

beweegtuin’, vertelt Annie trots. ‘Maar er is nog 

ruimte genoeg voor meer activiteiten, dus kom 

gerust eens langs om onze beweegtuin uit te 

proberen. Daar is hij tenslotte voor!’
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GROEN DOEN

Bouwen aan de toekomst
In 2040 100% circulair bouwen en renoveren. Dát doel hebben de Drentse 

woningcorporaties. Zo willen we ook in de toekomst betaalbaar en comfortabel 

wonen mogelijk maken voor onze huurders. 

Drenthe Woont Circulair is een initiatief van acht Drentse 

woningcorporaties, waaronder Actium. We nemen de 

verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een circulaire 

sociale huurwoning. Hoe? Dat gaan we samen ontdekken in 

onze proeftuin. Die proeftuin bestaat uit zo’n veertig sloop- en 

zeventig nieuwbouwwoningen, verdeeld over zes projecten 

in heel Drenthe.

Circulair bouwen
De bouw in Noord-Nederland gebruikt jaarlijks 1,8 miljoen ton aan 

nieuwe materialen. Denk daarbij aan stenen, beton of ijzer. En al 

deze materialen komen bij de sloop van woningen op de afvalberg. 

In de proeftuin gaan we onder meer de circulaire manier van 

bouwen onderzoeken, waarbij je grondstoffen en producten 

oneindig hergebruikt. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om 

sloopmaterialen in te zetten als grondstof voor nieuwe 

bouwproducten. Ook onderzoeken we manieren om anders samen 

te werken, bijvoorbeeld in de vorm van een inkoopcombinatie.

Jeugd doet mee
Drenthe Woont Circulair wil een bijdrage leveren aan een 

gezondere wereld voor volgende generaties. Drentse scholieren 

doen daarom actief mee in de proeftuin. Want de scholieren van 

nu, dat zijn de huurders van de toekomst.

Meer weten? 
Op de website www.drenthewoontcirculair.nl staat alle 

informatie over de proeftuin en het proces. 

“ Doen is het nieuwe denken. In plaats van vergaderen over de noodzaak zetten wij met Drenthe Woont Circulair in op 
een proces van experimenteren waarbij we ook echt gaan bouwen. Zo leren we al doende wat nodig is om van circulair 
bouwen het nieuwe normaal te maken. Noem het ambitieus, maar wij gaan het gewoon doen!”

3160 Over de vloer november 2019.indd   6 18-11-2019   14:30



7over de vloer

Bouwen aan de toekomst

Om langer zelfstandig thuis te kunnen 

wonen, zijn geen ingewikkelde systemen 

of ingrijpende veranderingen in huis 

nodig. Het Beleefhuis in Assen inspireert 

huurders van Actium om, met behulp van 

eenvoudige aanpassingen, hun huis met 

hun mee te laten groeien. Op 3 oktober 

werd het Beleefhuis feestelijk geopend. 

Het Beleefhuis is een reguliere gezinswoning. In drie verschillende 

routes worden gebruiksvriendelijke en laagdrempelige 

woningaanpassingen gepresenteerd. Bezoekers kunnen de 

producten uitproberen en zelfs noteren op hun persoonlijke 

“boodschappenlijstje”. Zo kunnen ze de producten na hun bezoek 

zelf aanschaffen bij bijvoorbeeld een bouwmarkt in de buurt. 

Veiligheid vergroten
‘Het is geen zorgwoning’, benadrukt Marcel van Halteren. Marcel 

is manager Klant & Strategie bij Actium. ‘We willen ouderen laten 

ervaren wat er allemaal te koop is. Zo hopen we de drempel te 

verlagen om de veiligheid in huis te vergroten. We laten 

bijvoorbeeld kleine aanpassingen zien om brand en inbraak te 

voorkomen, maar ook om vallen tegen te gaan.’

Feestelijke opening
Op donderdag 3 oktober was er een feestelijke opening samen 

met omwonenden en betrokken organisaties. Marcel: ‘Natuurlijk 

konden we dit mooie initiatief niet alleen opzetten. Hierbij kregen 

we medewerking van onze samenwerkings partners Icare, 

ledenvereniging Icare, Medipoint, Vaart Welzijn, gemeente Assen, 

KlusWijs en de brandweer.’

Loop eens binnen!
Het Beleefhuis is gevestigd aan de Zwartwatersweg 155 in Assen 

en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 

16.30 uur. Tijdens deze momenten kunnen belangstellenden 

zonder afspraak en kosteloos binnenlopen. Ook zijn er 

medewerkers van de betrokken organisaties aanwezig voor 

advies en vragen. 

‘Het Beleefhuis 
neemt drempels weg’

WELKOM
THUIS

Buurvrouw Koster opent het Beleefhuis samen met Elles Dost (directeur-bestuurder Actium).
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     Edger Alberts, 
teammanager Vastgoedrealisatie:

‘ In mijn kantoor 
is iedereen welkom’

IN DE 
KEUKEN

Van slopen naar bouwen: een groter contrast is er bijna 
niet. Toch? Voor Edger is de overstap van een sloop- en 
saneringsbedrijf naar een woningcorporatie echter een 
hele logische. ‘Na elf jaar was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. In mijn vorige functie was Actium één van mijn 
klanten – één waar ik ook nog eens graag mee 
samenwerkte. Bovendien ben ik opgeleid als bouwkundige. 
Dus toen ik de vacature voor teammanager 
Vastgoedrealisatie zag, hoefde ik niet lang na te denken.’ 

Afdelingen samengevoegd
De afdeling Vastgoedrealisatie is verantwoordelijk voor het 
verbeteren, verduurzamen en vernieuwen van al het 
vastgoed dat Actium bezit. ‘Hier werken bijvoorbeeld 
opzichters, werkvoorbereiders en projectleiders: allemaal 
functies die ik eerder in mijn loopbaan zelf ook heb 

Hij werkt pas een aantal maanden bij 

Actium, maar nu al weet Edger Alberts: 

dit is een woningcorporatie met een 

sociaal hart. En daar draagt de 

teammanager graag elke dag aan bij. 
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     Edger Alberts, 
teammanager Vastgoedrealisatie:

‘ In mijn kantoor 
is iedereen welkom’

uitgevoerd. Dat maakt dat ik veel feeling heb met het 
werk dat op de afdeling wordt verzet.’ Als teammanager is 
Edger het aanspreekpunt voor “de jongens”, zoals hij de 
collega’s van de afdeling Vastgoedrealisatie noemt. Ook is hij 
verantwoordelijk voor het coördineren van de veranderingen 
die op de afdeling plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat. 
‘Voorheen waren dit twee afdelingen, namelijk Nieuwbouw 
en Planmatig Onderhoud. De afdelingen zijn onlangs 
samengevoegd. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we 
daadwerkelijk als één afdeling gaan functioneren.’ 

Teambuilding
Op dit moment informeren we elkaar binnen 
de afdeling door onder meer een gezamenlijke 
weekstart te houden. Volgend jaar starten we met 
een andere vorm van overleg en reserveren we 
tijd om te werken aan teambuilding. Zo werken 
we continu aan een nog betere afstemming en 
samenwerking. Daarnaast zijn we druk bezig om 
een eenduidig werkproces te ontwikkelen. Dat 
zit ‘m in eenvoudige dingen, zoals het opslaan 
van documenten onder de juiste bestandsnaam, 
maar ook in de manier waarop we een project 
aanpakken. Zet iedereen daarin dezelfde stappen?’

Tegelijkertijd is de teammanager bezig met het 
uitwerken en verduidelijken van een nieuwe manier 
van werken. ‘Actium wil in de toekomst op een andere 
manier gaan werken. Voor onze afdeling betekent 
het dat de jongens een meer coördinerende rol gaan 
innemen. Nu staan ze soms zelf op de bouwplaats en 
vullen ze details voor de aannemer in. Straks gaan 
ze de projecten meer van bovenaf coördineren. Dat 
vraagt om andere vaardigheden van de jongens. In 
gesprekken probeer ik met iedereen af te spreken hoe 
ze invulling aan die nieuwe werkwijze kunnen geven.’

Kletspraatje
Edger heeft dus volop contact met zijn collega’s. ‘Dat 
vind ik belangrijk, elkaar regelmatig spreken. De deur 
van mijn kantoor staat altijd open. Iedereen is welkom 
om binnen te stappen. Of dat nu voor een gezellig 
kletspraatje of een serieus gesprek is. Natuurlijk mogen 
collega’s zelf bepalen wat ze wel en niet met me delen. 
Maar ik merk dat de meeste mensen erg open zijn. Ik 
leer de jongens steeds beter kennen en weet wat er in 
hun leven speelt. Dat vertrouwen waardeer ik enorm.’

Het sociale hart van Actium komt, als je het Edger 
vraagt, niet alleen terug in het onderlinge contact. 
‘In mijn vorige baan, toen Actium mijn klant was, 
merkte ik al dat dit een corporatie is die niet alleen een 
huis bouwt voor haar huurder, maar zich ook inzet 
om daar een thuis van te maken. Bijvoorbeeld door 
ook actief te zijn in de wijk. Dat sociale hart spreekt 
me aan, daar wil ik graag aan bijdragen. Dus als ik 
’s middags weer naar huis toe rijd, dan hoop ik dat 
ik iets heb kunnen betekenen. Voor de organisatie 
of een collega. Ik wil elke dag waarde toevoegen.’

‘Mijn taak? Ervoor zorgen dat 
we als één afdeling gaan 
functioneren’
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MET BELEID

Actium investeert in 
nieuwbouw.
    En dit is 

waarom.
  Een woning wordt verkocht, gesloopt of er wordt een nieuwe 

gebouwd: de woningvoorraad van Actium verandert vrijwel 

continu. In totaal bezitten we zo’n 14.600 huurwoningen. 

Actium wil ervoor zorgen dat al die woningen blijven passen 

bij haar huurders. Daarom investeren we de komende jaren volop 

in nieuwbouw. Dat doen we om verschillende redenen.  
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Actium wil de komende vijf jaar zo’n 

1.700 nieuwe woningen bouwen. Dat 

is een flinke investering, maar wel 

een die volgens ons hard nodig is. 

Op basis van onderzoek verwachten 

we namelijk dat in sommige 

woonplaatsen de vraag naar woningen 

gaat stijgen. Door in die plaatsen 

onze woningvoorraad uit te breiden, 

kunnen meer woningzoekenden 

aan een woning worden geholpen. 

Deze vorm van nieuwbouw heet 

uitbreidingsnieuwbouw. Daarnaast 

is er de zogenoemde vervangende 

nieuwbouw. Hierbij slopen we 

bestaande, verouderde woningen en 

bouwen op dezelfde locatie nieuwe 

woningen terug. Dit doen we om ervoor 

te zorgen dat de woningvoorraad 

van goede kwaliteit blijft. 

Voordelen van nieuwbouw
Een nieuwe woning is voor huurders 

vaak erg fijn. Nieuwbouw is immers 

comfortabeler dan een verouderde 

woning. Een nieuwe woning voldoet  

aan de huidige eisen op het gebied 

van geluidsisolatie, energieprestatie 

en ventilatie. Ook voor Actium heeft 

nieuwbouw voordelen. Een nieuwe 

woning vraagt namelijk minder 

onderhoud dan een oudere woning. 

Dat levert een kostenbesparing op.

Vooruit kijken
Doordat we de woningvoorraad 

blijven vernieuwen, kunnen we ervoor 

zorgen dat onze woningen passen bij 

de wensen van huidige en toekomstige 

huurders. Een woning gaat namelijk 

ongeveer tachtig jaar mee. Door goed 

vooruit te kijken en te denken, zorgen 

we dat de vraag naar en het aanbod van 

woningen op elkaar aan blijven sluiten. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal 

gezinnen dat een sociale huurwoning 

zoekt, steeds verder afneemt. In de 

toekomst zullen onze woningen dus 

vooral bewoond worden door één of 

twee personen. Een groot deel van 

die kleine huishoudens zal bovendien 

worden gevormd door oudere huurders. 

Bij het ontwerp van onze nieuwe 

woningen houden we rekening 

met deze ontwikkelingen. We 

slopen grote eengezinswoningen en 

bouwen vooral kleinere woningen 

met minder slaapkamers: geschikt 

voor de kleinere huishoudens. Voor 

oudere woningzoekenden creëren 

we woningen met een slaapkamer 

en badkamer op de begane grond, 

dichtbij voorzieningen in de 

woonplaats. 

Enorme opgave
Ons doel om de komende vijf jaar 

bijna 1.700 woningen te bouwen, 

is een enorme opgave. Een 

nieuwbouwproject neemt namelijk 

zomaar enkele jaren in beslag. We 

bereiden een project zorgvuldig 

voor, en daarna moet het natuurlijk 

ook nog worden uitgevoerd. Net als 

andere corporaties loopt Actium tegen 

belemmeringen aan die nieuwbouw 

bemoeilijken. We zijn bijvoorbeeld 

afhankelijk van gemeenten, die de 

bouwvergunningen verstrekken. 

Maar ook van de Rijksoverheid, 

die steeds strengere eisen stelt aan 

nieuwe woningen. Ook zijn er maar 

weinig bouwlocaties beschikbaar om 

nieuwbouwwoningen te bouwen, 

zorgt de stikstofproblematiek 

voor vertraging en is er een groot 

tekort aan bouwvakkers en 

bouwmaterialen. Desondanks blijven 

we ons inzetten voor een passende 

woningvoorraad. We blijven zorgen 

voor voldoende, betaalbare en goede 

woningen voor onze huurders. 

Feiten en cijfers
• Onze woningen zijn gemiddeld 40 jaar oud. 

•  Onze oudste woningen zijn al meer dan 100 jaar oud. 

Ze zijn gebouwd in 1916 en staan in Hoogersmilde.

• We leveren dit jaar 260 nieuwe woningen op.

• Een nieuwbouwwoning kost ons gemiddeld 215.000 euro. 

Actium investeert in 
nieuwbouw.
    En dit is 

waarom.
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DREMPEL
VRIJ

21-jarige Kyra Römers 

woont in aangepaste seniorenwoning

‘Dankzij dit 
huis voel ik 
me beter’
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Kyra, waarom heb je een aangepaste 
woning nodig?
‘Ik heb fibromyalgie. Dat is een ziekte die je kunt 
vergelijken met reuma. Waar je bij reuma pijn hebt 
in je gewrichten, hebben mensen met fibromyalgie 
pijn in hun spieren. Ik heb 24 uur per dag pijn en ben 
chronisch vermoeid. De gewone, dagelijkse dingen, zoals 
koken of traplopen, zijn voor mij heel zwaar. Daarom 
kan ik eigenlijk niet in een gewoon huis wonen.’

Wat betekent de ziekte voor 
je dagelijks leven?
‘De ene dag kan ik best veel, de andere dag kan ik eigenlijk 
alleen maar in bed liggen. Werken gaat niet, dat is te 
vermoeiend. Vroeger deed ik nog wel vrijwilligerswerk, maar 
ook dat lukt niet meer. Ik zit dus hele dagen thuis. Dat is soms 
best saai. Gelukkig ben ik creatief en kan ik mijn ei kwijt 
in tekenen of bijvoorbeeld kaarten maken. Ik ben van plan 
om de berging om te toveren tot knutselruimte. Dat lijkt me 
heerlijk, dat ik daar lekker al mijn knutselspulletjes heb staan.’

Hoe ben je aan deze woning gekomen?
‘Een jaar of drie geleden ben ik uit huis gegaan. Ik ging in 
Dwingeloo wonen, in een bovenwoning. Dat kon toen nog, 
want ik had toen veel minder last van mijn ziekte. Dat 
ik elke keer als ik mijn huis in wilde, een trap op moest, 
was toen nog geen probleem. Maar in de afgelopen jaren 
werd de fibromyalgie steeds heftiger en werd die trap een 
enorme hindernis. Ik ging er steeds meer tegenop kijken 
om mijn huis uit te gaan, want dat betekende dat ik op de 
terugweg die ellendige trap weer moest beklimmen. Op 
een gegeven moment wist ik: dit kan niet. Toen ben ik gaan 
zoeken naar een woning met een slaap- en badkamer op de 
benedenverdieping. Zo kwam ik bij seniorenwoningen uit.’

Kun je als 21-jarige wel een 
seniorenwoning krijgen dan?
‘Normaal gesproken niet. Eigenlijk kom je alleen in 

aanmerking als je boven een bepaalde leeftijdsgrens zit. 
Daarom heb ik medische urgentie aangevraagd. Daardoor 
mocht ik ook reageren op de seniorenwoningen die vrij 
kwamen. Toen dit huis in Vledder beschikbaar kwam, 
wist ik meteen: die moet ik hebben. Dit is namelijk een 
seniorenwoning mét aanpassingen. Dat is perfect voor mij.’

Wat is er “anders” aan dit huis?
‘Het hele huis is geschikt voor iemand die in een 
rolstoel zit. Dat zit ik niet, maar de aanpassingen zijn 
wel heel fijn. Het aanrechtblad van de keuken zit 
bijvoorbeeld lager, de onderkastjes zijn verrijdbaar 
en de bovenkastjes zijn lager dan normaal. Als ik 
ga koken, zit ik op een soort kapperskruk. Door 
de aanpassingen kan ik dan toch overal bij. In 
de badkamer is trouwens een douchestoel en de 
wasmachine en vaatwasser staan op hoogte.’

Hoe bevalt het om hier te wonen?
‘Echt heel goed. Ik ben nog elke dag zó blij dat ik hier 
woon. Het gaat beter met mijn gezondheid, omdat 
ik dankzij de aanpassingen minder moeite heb met 
de dagelijkse dingen. In mijn vorige huis kookte ik 
niet graag, omdat het lange staan erg pijnlijk was. 
Nu kook ik vaker en eet ik veel gezonder. Ook de 
buurt vind ik heel leuk. Ik ben natuurlijk veruit de 
jongste, maar daar doet niemand moeilijk over. Een 
van mijn buren zet zelfs altijd de containers voor 
mij aan de weg. Zó lief vind ik dat. Het is echt een 
buurtje waarin mensen oog voor elkaar hebben.’

Je woont hier pas een paar maanden. 
Voelt het al als thuis?
‘Dat voelde het meteen al. Ik denk ook nooit meer 
terug aan mijn vorige plek, in Dwingeloo. Soms ben ik 
bij mijn ouders, die aan de andere kant van het dorp 
wonen, en dan heb ik op een gegeven moment echt zin 
om naar huis te gaan. Lekker naar mijn eigen plek.’

Met haar 21 jaar is ze veruit de jongste van 

haar buurtje. Maar dat kan Kyra Römers 

niks schelen. Sinds september woont ze in 

een aangepaste seniorenwoning in Vledder. 

Die woning blijkt niet alleen geschikt voor 

senioren, maar ook voor Kyra: zij heeft 

namelijk de spierziekte fibromyalgie. ‘Een 

trap is voor mij al een grote hindernis.’

‘Door de aanpassingen 
kan ik overal bij’
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VAN DE
STRAAT

‘ We vieren 
graag onze 
gezamenlijke 
geschiedenis’

MOLUKSE WIJK 
BOVENSMILDE BESTAAT 
VIJFTIG JAAR

Een hechte gemeenschap 
met een eigen identiteit. Zo 
omschrijft Willem Hullij (59) 
de Molukse wijk in 
Bovensmilde. Vijftig jaar 
geleden verhuisde hij met 
zijn ouders naar de wijk, ze 
werden de eerste bewoners. 
Nu is het tijd voor een 
jubileumfeest. Als voorzitter 
van het feestcomité weet 
Willem wat er gaat gebeuren. 
‘De bijzondere verhalen van 
bewoners zijn onze 
inspiratiebron.’ 

De wijk is in 1969 nog in aanbouw, 
als de negenjarige Willem er met 
zijn ouders komt wonen. ‘Het was 
een bijzondere verhuizing’, vertelt 
Willem. ‘Wij woonden al twee 
maanden in de wijk, toen de groep 
Ambonezen uit Schattenberg er ook 
kwam wonen. Dat gebied kreeg een 
andere bestemming en daarom zijn 
de huizen in Bovensmilde gebouwd. 
Van oktober ‘69 tot de zomer van ‘70 zijn 
ongeveer honderd gezinnen verhuisd.’

Sterke familiebanden
Vijftig jaar later wonen veel families 
nog altijd in de wijk. Willem woonde 
een tijdje ergens anders, maar is weer 
teruggekeerd om voor zijn zieke 
schoonvader te zorgen. ‘De mensen hier 
kennen elkaar door en door. We delen 
lief en leed, lopen de deur bij elkaar 
plat. De familiebanden zijn sterk; veel 
mensen die vertrekken, komen weer 
terug. Ze voelen zich hier thuis. We 
hebben een gezamenlijke geschiedenis.’

Verhalencafé’s
Verhalen. Die spelen de hoofdrol bij 
het vieren van vijftig jaar lief en leed. 

Willem: ‘Je merkt nu al dat er veel 
herinneringen worden opgehaald. 
We gebruiken de verhalen voor 
een historische wandelroute met 
informatiepanelen in de wijk. Ook maken 
we een gedenkboek en een tijdlijn met 
fi lmpjes en foto’s. Bovendien organiseren 
we verhalencafé’s, waar iedereen in 
een fi jne sfeer verhalen kan delen.’ 
Een ander hoogtepunt is een gezamenlijke 
wijkmaaltijd. Willem: ‘Eten is belangrijk 
voor de Molukse gemeenschap. Het 
staat symbool voor samenzijn, delen 
en genieten. We gaan samen lekkere 
gerechten maken en eten. Ook wordt er 
een feestelijke kerkdienst georganiseerd, 
met als thema gedenken, vieren en de 
toekomst. Er is dus veel te beleven.’

Positief betrokken
Willem is blij met de positieve 
betrokkenheid van Actium. ‘We kregen 
een fi nanciële bijdrage en Actium is 
heel belangstellend. Als bewoners 
creëren we hier een fi jne woonwijk en 
dat vindt de corporatie belangrijk. We 
doen veel zelf, maar kunnen altijd advies 
vragen. Wij kijken uit naar een mooi 
feest en een nog mooiere toekomst!’ 

3160 Over de vloer november 2019.indd   14 18-11-2019   14:30



15over de vloer

WAT BETEKENT EEN 
GEMIDDELD ENERGIELABEL B?
Actium gaat voor duurzaam. Dit betekent dat we 
grootschalig investeren in onze bestaande woningen. 
Helaas kunnen we niet alle woningen op dezelfde 
manier energiezuinig maken. Wél hebben we nu al de 
doelstelling om vóór 2020 onze gehele woningvoorraad 
naar gemiddeld energielabel B te krijgen, behaald.

WAAROM HEEFT MIJN WONING 
DAN GEEN ENERGIELABEL B? 
Actium bekijkt per woning welke (combinatie van) 
energiebesparende maatregelen het beste resultaat geven. 
Het toepassen van energiebesparende maatregelen is 
dus geen garantie op een energielabel B of hoger. Vaak 
plaatsen we dubbel glas, isolatie en energiezuinige 
verwarming. Ook installeren we op veel woningen 
zonnepanelen. Dit doen we als huurders hierdoor lagere 
energielasten krijgen. Niet iedere woning is echter 
geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit geldt 
overigens niet voor woningen die gesloopt worden. 

WAAROM INVESTEERT ACTIUM IN 
AARDGASVRIJE WONINGEN EN 
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN?
Het klinkt misschien ver weg, maar in 2050 moeten alle 
huurwoningen van corporaties CO²-neutraal zijn. We 
moeten dan gebruikmaken van andere energiebronnen dan 
aardgas. Denk aan zonne-, water- en lichtenergie. Omdat 
dit een uitdagende opgave is, is Actium nu al bezig om 
haar woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. 

MOET IK DAAROM OOK MEER GAAN 
BETALEN VOOR ALLE MAATREGELEN?
Ons doel om gemiddeld energielabel B te halen is gelukt 
zonder dat onze huurders daarvan de rekening betalen. 
Ook in de toekomst willen we maatregelen graag 
realiseren zonder dat onze huurders daar iets van merken 
in de portemonnee. Maar zolang we nog ieder jaar een 
verhuurderheffi ng van ruim 10 miljoen euro moeten
aftikken bij de overheid gaan we dat simpelweg niet

redden. Wij starten bijvoorbeeld met het CO2-neutraal 
maken van ons woningbezit. Wij kunnen niet beloven 
dat deze nieuwe doelstelling zonder huurverhoging lukt. 
Daarnaast willen we ons op de toekomst voorbereiden, 
maar kunnen we niet in de toekomst kijken. Sommige 
ontwikkelingen weten we, maar sommige ook nog 
niet. We zijn dus ook afhankelijk van wijzigingen, 
nieuwe ontwikkelingen en wat er gaat gebeuren 
met (fi nanciële) regelgeving. Uiteraard wordt hierbij 
het belang van de huurders goed vertegenwoordigd 
door onze huurdersplatform MEVM. MEVM en 
Actium maken altijd in goed overleg afspraken over 
ons beleid en een eventuele huurprijsstijging.

EN NU?
In oktober maakte Actium samen met andere 
woningcorporaties bezwaar tegen het innen van de 
verhuurderheffi ng. Onze directeur-bestuurder Elles 
Dost zei daarover: ‘Samen met alle andere heffi ngen 
komt dat neer op zo’n drieënhalve maand huur per 
gezin dat rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Geld dat 
we ook nuttig hadden kunnen besteden. Bijvoorbeeld 
dus voor de bouw van duizenden nieuwe woningen of 
om meer woningen te verduurzamen.’ Actium zet zich 
hiervoor in. Toekomstbestendig en betaalbaar wonen 
is en blijft één van onze belangrijkste opdrachten.   

VRAAG EN 
ANTWOORDGEMIDDELD 

ENERGIELABEL B
HOE NU VERDER?

‘ We vieren 
graag onze 
gezamenlijke 
geschiedenis’
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IN ACTI-UM

De veiligheid en zelfstandigheid van zelfstandig wonende 

ouderen verbeteren en hun zorgverleners ontlasten. 

Dat is het doel van alarmeringssysteem Leefsamen. 

Vijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde proberen 

een half jaar lang gratis het alarmeringssysteem uit. 

Slimme 
sensoren 
voor een 
veilig thuis
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De gemeente Midden-Drenthe, 

woningcorporaties Actium 

en Woonservice, het Drenthe 

College en de brandweer zijn in 

oktober gestart met een proef 

met het alarmeringssysteem. 

Studenten Techniek en Zorg & 

Welzijn van het Drenthe College 

plaatsten slimme sensoren bij 

70-plussers. Daarmee zijn de 

woningen uitgerust met slimme 

rookmelders, een bewegingsmelder, 

deursensoren en een paniekknop. 

Berichtje in de app
In een noodsituatie worden één 

of meerdere contactpersonen 

uit het netwerk van de bewoner 

gealarmeerd met een berichtje 

in de Leefsamen-app. 

Zo kunnen mantelzorgers, 

familieleden of buren op een 

afstand een oogje in het zeil 

houden en snel optreden.

Zorg en slimme 
technieken
Het blijkt dat veel ouderen zich 

onveilig voelen in hun woning. 

Ze zijn bang dat ze bij een val pas 

na lange tijd gevonden worden of 

bij brand niet op tijd buiten staan. 

Op deze manier verbinden we 

zorg en slimme technieken met 

elkaar. Daardoor kunnen we hulp 

organiseren voor inwoners die 

graag zelfstandig willen blijven 

wonen, maar waar niet 24/7 een 

zorgverlener beschikbaar is.’

Ervaringen
De deelnemende huishoudens delen 

iedere maand hun ervaringen met de 

studenten van het Drenthe College.

Digitale post:  
goed voor 
het milieu, 
handig 
voor u
Actium gaat voor duurzaam. Daarom 

doen we steeds minder op papier en 

steeds meer digitaal. 

Goed voor het milieu en handig voor u. 

U ontvangt informatie sneller en vindt 

alles gemakkelijk terug in uw mailbox of in uw persoonlijke omgeving op 

Mijn Actium. De organisatie Postex verstuurt onze (digitale) post. Misschien 

kreeg u van ons al de vraag om te kiezen voor digitale post. Zo niet, dan kunt u 

deze vraag binnenkort verwachten. 

Win een VVV-bon van € 25,-
Onder alle huurders die hun post per e-mail krijgen, verloten we tot en met maart 

2020 een VVV-bon van € 25. Hiervoor hoeft u niets te doen. Als u zich aanmeldt 

(of u al eerder heeft aangemeld), loot u vanzelf mee. 

Wilt u ook uw post per e-mail ontvangen? 
Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar 

contact@actiumwonen.nl. Zet in deze e-mail uw naam, e-mailadres, huisadres en 

dat u de post digitaal wilt ontvangen.

Digitale 
vragenlijst
Onze huurdersorganisatie MEVM 
komt op voor de belangen van 
huurders van Actium. Ze vertegen-
woordigt de huurders in het overleg 
met Actium en de gemeenten en 
adviseert over het beleid (en de 
gevolgen van) het beleid van Actium.

MEVM wil graag weten hoe ze haar 
achterban het beste kan informeren 
en hoe ze haar huurders kan 
betrekken. Ook wil ze graag weten of 
er huurders zijn die zelf actief willen 
worden. Hoe meer huurders 

meewerken, hoe beter MEVM de 
belangen van alle huurders kan 
behartigen.
In opdracht van MEVM verzorgt de 
Woonbond daarom een digitale 
vragenlijst. De Woonbond is de 
landelijke belangenbehartiger van 
huurders. 

Meepraten? 
Vul dan de vragenlijst in via
www.mevm.nl/onderzoek 
Meedoen aan de vragenlijst kan tot 
uiterlijk 8 december. U maakt 
daarmee kans op één van de tien 
boodschappen bonnen van € 35,-. 
Alle deelnemers ontvangen voor 
22 december een reactie over 
hun deelname.
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DE HUURDER
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In de rubriek Stem van de Huurder lichten we een 
huurdersvraag uit. Dit keer: de vraag van mevrouw Rutgers. 

     Mevrouw Rutgers:
‘ Een tijdje geleden ging middenin de nacht mijn rookmelder 
af. Gelukkig was er geen brand, maar ik schrok natuurlijk 
enorm. Toen ik dit bij jullie meldde, legden jullie me 
uit dat rookmelders iedere tien jaar vervangen moeten 
worden. Blijkbaar was de mijne aan vervanging toe en 
ging hij daarom af. Eén van jullie medewerkers heeft 
mijn rookmelder gelukkig vervangen. Toen vroeg ik me 
af: is het mogelijk om een systeem te ontwikkelen, zodat 
jullie automatisch een seintje krijgen als de rookmelders 
in jullie woningen moeten worden vervangen?’

     Actium:
‘ Wat vervelend dat uw rookmelder u zo heeft 
laten schrikken. Het zou natuurlijk fijn zijn 
als we zulke situaties in de toekomst kunnen 
voorkomen! We gaan onderzoeken of het 
mogelijk is om onze onderhoudsmonteurs een 
seintje te geven als rookmelders aan vervanging 
toe zijn. Hartelijk dank voor uw suggestie!’
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PUZZEL

WOORDZOEKER

Los de puzzel op

Los de puzzel op en mail uw oplossing vóór vrijdag 31 januari 

2020 naar info@actiumwonen.nl  onder vermelding van 

AodV-2-2019. U kunt uw oplossing ook versturen naar: 

Postbus 500, 9400 AM Assen. Onder inzenders met de juiste 

oplossing verloten we drie cadeaubonnen van € 25,-.

Succes! 

De oplossing van de woordzoeker in de mei-editie  
van Over de vloer was “Geniet van de zon”.

De winnaars zijn:

De heer/mevrouw De Boer, Ruinerwold

De heer/mevrouw T. Visser, Wilhelminaoord

Claudia Doller, Oosterwolde

Van harte gefeliciteerd!

Zoek de winterwoorden. De overgebleven letters vormen twee woorden.

De oplossing:

BONTJAS

CHOCOLADEMELK

GLAD

GLÜHWEIN

HANDSCHOENEN

IGLO

KOUD

KRUIK

LANGLAUFEN

MUTS

NACHTVORST

OORWARMERS

REGEN

ROOKWORST

SCHAATSEN

SLEE

SNEEUW

SNEEUWPOP

THUIS

TRUI

VETBOLLEN

WANTEN

WINTERSLAAP

WIT

WORTEL

5-11-2019 Print de woordzoeker
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G K O E I N K D R E G E N

L E O N E L L O B T E V H

A L R U N I E W H Ü L G A

D S W I D U M U T S T N N

P A A L S R E T N I W A D

O J R J K T D K W W I C S

P T M N I W A N T E N H C

W N E F U A L G N A L T H

U O R T R W O R T E L V O

E B S E K R C E E L S O E

E R O O K W O R S T L R N

N E S T A A H C S G ! S E

S N E E U W C S I U H T N

BONTJAS
CHOCOLADEMELK
GLAD
GLÜHWEIN
HANDSCHOENEN
IGLO
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
NACHTVORST
OORWARMERS
REGEN

ROOKWORST
SCHAATSEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWPOP
THUIS
TRUI
VETBOLLEN
WANTEN
WINTERSLAAP
WIT
WORTEL

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

eindelijk winter!

Oplossing
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‘ Ik stimuleer 
anderen om hun 
verhaal te vertellen’

HUURHELD

Een held? Zo ziet Els zichzelf niet. 

Haar inzet voor Actium vindt ze 

haar huurdersplicht, en vooral ook 

leuk. Als huurderscommissaris 

vertegenwoordigde Els duizenden 

huurders in de Raad van Actium. 

‘Het was altijd spannend om een 

goed evenwicht te vinden tussen het 

beleid van Actium en de belangen van 

de huurders.’ Gelukkig kwam haar 

achtergrond bij deze uitdaging goed 

van pas. Jarenlang werkte ze onder 

andere als pr-adviseur voor een groot 

opleidingsinstituut: ‘Daar leerde ik 

goed kijken, knelpunten signaleren 

en samenwerken met groepen.’

Inmiddels is Els geen huurders-

commissaris meer. Maar nog altijd 

komt ze in actie bij problemen in en 

rondom haar complex. Daarnaast 

sluit ze regelmatig aan bij Bewoners 

Adviesgroepen (BAG), waarin 

verschillende partijen samen nadenken 

over verbetering van beleid binnen 

Actium. Els: ‘Mijn belangrijkste 

bijdrage? Ik probeer anderen, en 

vooral vrouwen, te stimuleren om 

ook naar voren te komen en hun 

verhaal te vertellen. Sommige mensen 

doen dat uit zichzelf, anderen moet 

je even aanspreken of vragen.’

Els vindt het belangrijk om 

maatschappelijk betrokken te blijven. 

‘Wat ik zou willen toevoegen aan de 

wereld om me heen? Meer kunst in de 

openbare ruimte. Veel panden staan leeg, 

daar kun je kleine ateliers van maken. 

Kunst maakt mensen gelukkig. Ik ben 

graag actief bezig, maar geniet ook van 

muziek, beeldende kunst en literatuur. 

Zo houd ik mijn leven in evenwicht.’

DIT IS ELS VAN DINTEREN (73) 
ZIJ WOONT AL SINDS 1977 IN 
ASSEN. ZIJ IS EEN HUURHELD, 
VANWEGE HAAR JARENLANGE INZET 
VOOR ACTIUM EN DE HUURDERS.
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