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303 woningen in nieuw 
woongebied ‘Hooghe Bomen’

Op pad met
huismeester Erik

Van      komt 
 niet altijd

ruilen  
huilen



Elkaar weer 
ontmoeten

De coronaperiode heeft 
goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk de 
echte ontmoeting is. Een kopje koffie bij de 
buurman, het spreekuur van de huismeester, 
het fysieke contact in de wijk. Het zijn dit 
soort ontmoetingen die we hebben moeten 
missen. Inmiddels zijn alle coronamaatregelen 
opgeheven en mogen we elkaar weer ontmoeten.  
Ik hoop dat u daar net zo van geniet als wij  
bij Centrada.

We kunnen weer volop de wijken in
Samen met u maken we de buurten gezellig 
en mooi. Een goed voorbeeld is de wijkaanpak 
in de Kempenaar. Hier worden niet alleen de 
woningen verbeterd. Er is ook (persoonlijke) 
aandacht voor de bewoners. 

Bewoners kunnen weer bij elkaar komen
Daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt, 
zoals u in dit Woonmagazine kunt lezen. 
Zo bruist het in Wonen bij LILY en maken 
de bewoners van appartementencomplex 
Zuiderstaete het geadopteerde stukje grond 
naast hun complex klaar voor de zomer. 

U bent van harte welkom op ons kantoor
En daar zijn we blij mee! In de ochtend kunt 
u weer gewoon bij ons binnenlopen. Tussen 
12.30 uur en 17.00 uur ontvangen we u graag 
op afspraak. Neem hiervoor contact op met de 
Klantenservice.

Ik wens u veel leesplezier en tot ziens bij u in 
de wijk!

Martine Visser
Directeur-bestuurder
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Wilt u graag in contact komen met andere 
Lelystedelingen en gezellige activiteiten 
ondernemen? Download dan de nieuwe app ‘Lelystad 
met elkaar’ van Een tegen Eenzaamheid.
In deze gratis app vindt u activiteiten en evenementen 
op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Ook geeft 
de app informatie over eenzaamheid en wat u hieraan 
kunt doen als u dit ervaart. De app is interessant voor 
zowel jongeren, volwassenen als senioren.

Een tegen Eenzaamheid
Iedereen kan met eenzaamheid te maken krijgen.  
Oud én jong. Een klein steuntje in de rug kan een 
groot verschil maken. Samen sporten, naar het 
theater gaan of een andere leuke activiteit doen. 
Misschien is een boswandeling of kopje koffie al 
voldoende. Centrada steunt de coalitie Een tegen 
eenzaamheid van harte.

Lelystad is een mooie, ruime en groene stad 
om in te wonen en daarvoor zijn we samen 
verantwoordelijk. Iedereen woont graag in een 
leefbare, nette, schone en veilige buurt. Een buurt 
met goed onderhouden tuinen en achterpaden 
geeft een plezierige uitstraling. Samen met de 
bewoners zorgen we ervoor dat de wijk er mooi uit 
ziet. Iedereen draagt daaraan zijn steentje bij. Als 
huurder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud 
van uw tuin en het achterpad. In het tuinbeleid van 
Centrada zetten we de algemene regels voor u op 
een rij en geven we nog wat handige tips. U vindt 
het tuinbeleid op www.centrada.nl/tuinbeleid

Geen losse informatie meer, maar één handzaam 
boekje. U heeft bij deze editie van het Woonmagazine 
de eerste uitgave van het Centrada bewonersboekje 
ontvangen. Hierin vindt u direct antwoorden op 
belangrijke vragen met een rechtstreekse verwijzing 
naar meer informatie op onze website. Uit ons 
klantenpanel is gebleken dat hier bij onze huurders 
behoefte aan is. Heeft u tips om dit boekje te 
verbeteren, mail naar communicatie@centrada.nl.
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Zo’n vier jaar geleden kreeg Kimberley de sleutel van 
haar appartement aan De Stelling. Ze is net gescheiden 
en vertrekt met haar zoontje vanuit het Galjoen naar hun 
nieuwe onderkomen. “We woonden prima in de flat, maar 
ik heb altijd het gevoel gehad dat het tijdelijk was”, vertelt 
Kimberley. Na verloop van tijd krijgt Kimberley een nieuwe 
relatie en is het appartement met z’n drietjes aan de krappe 
kant. Samen met haar partner gaat Kimberley op zoek naar 
een andere huurwoning. Maar er zijn meer woningzoekenden 

en het aanbod is beperkt. “We reageerden op huizen in de 
Jol, het Galjoen of de Punter zodat mijn zoontje op dezelfde 
school kon blijven”, legt Kimberley haar voorkeur uit. Maar 
zonder succes. Kimberley besluit het anders aan te pakken 
en volgt het voorbeeld van haar zus. Zij deed jaren geleden 
een geslaagde woningruil via Facebook. Kimberley meldt 
haar appartement aan op de Facebookpagina ‘Woningruil 
in Lelystad’. Uiteindelijk duurt het nog een jaar voordat 
Kimberley een match heeft met Milka.  

BEWONERSVERHAAL

WONINGRUIL? 
ZO PAKT U DIT AAN!
Van ruilen komt huilen wordt vaak gezegd. Maar bij de woningruil van Milka en Kimberley is het 
tegendeel waar. Milka verhuisde naar het appartement van Kimberley en Kimberley naar de ruime 
hoekwoning van Milka. Beide huurders zijn na hun woningruil tevreden en blij. Hoe zij dit hebben 
aangepakt vertellen ze in dit artikel. 
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Alles gelijkvloers
Milka houdt eigenlijk niet zo van flats, maar reageerde toch 
op het Facebookbericht van Kimberley. “Ik heb ooit in een 
flat gewoond en dat beviel me niet. Ik miste een tuintje of 
balkon.” Toch verruilt Milka haar eengezinswoning met drie 
slaapkamers voor een appartement op de tweede etage. 
“Ik woon alleen en heb die drie slaapkamers niet nodig. En 
toen ik eind vorig jaar ging kijken in het appartement van 
Kimberley, was ik blij verrast. Er is een lift in het complex 
en binnen is alles gelijkvloers. Dat is prettig, want door 
mijn ziekte kan ik moeilijk trap lopen. Bovendien heeft het 
appartement een extra slaapkamer voor als mijn kleinzoon 
komt logeren. Het is dicht bij de stad en ligt op een hoek. 
Hierdoor heb ik voor en achter een balkon waar ik heerlijk 
van het zonnetje kan genieten.”

Draai gevonden
Kimberley en Milka regelden zelf het papierwerk dat 
nodig is voor woningruil en spraken af welke spullen 
achterbleven. Kimberley voelde zich meteen thuis in de 
ruime eengezinswoning: “Vooral die extra slaapkamer en 
de tuin zijn fijn. En voor mijn zoontje is er een speeltuintje 
in de buurt.” Milka moest iets langer wennen: “Ik heb er 
10 jaar gewoond en vond het een knus huis. Door de 
speelse indeling kon ik het leuk inrichten met planten 
en gezellige hoekjes. Het appartement daarentegen is 
rechttoe rechtaan. Maar nu bevalt het me goed en ook de 
buren zijn aardig. Zo heb ik van berging geruild met een 
buurman omdat mijn scootmobiel niet in mijn eigen berging 
paste. De buurman bood aan om te ruilen en Centrada 
veranderde de sloten. Ik heb mijn draai hier ook gevonden.”

CENTRADA WOONMAGAZINE

• Centrada moet alle huurwoningen ‘passend 
verhuren’. Dit betekent dat de nieuwe huurprijs, 
de huishoudgrootte en uw inkomen bij elkaar 
moeten passen. Een eenpersoonshuishouden kan 
bijvoorbeeld via woningruil niet verhuizen naar een 
grote eengezinswoning. Vraag om teleurstelling te 
voorkomen vooraf bij ons na aan welke voorwaarden 
u en uw ruilpartner moeten voldoen.

• U zoekt zelf een ruilpartner. Dit kan ook iemand zijn 
die van een andere verhuurder huurt.

• U vraagt met uw ruilpartner de woningruil aan.
• Een aanvraag voor woningruil kost € 60.
• U wordt uitgeschreven als woningzoekende.

U vindt alle voorwaarden voor woningruil op  
www.centrada.nl/woningruil. 

Belangrijk om te weten over woningruil



6

Ideeën voor uw straat of buurt zoals:
• Bloembakken rondom uw complex
• Samen koken en eten
• Samen nieuwe schuttingen plaatsen
• Een schoonmaakactie

Benieuwd naar nog een leuk voorbeeld?
Kijk op de achterpagina van dit Woonmagazine!

HEEFT U IDEEËN OM 
UW BUURT LEUKER OF  
GEZELLIGER TE MAKEN?
Vraag de Beter Buurt Bijdrage aan!

Een huis is pas fijn als de buurt ook fijn is:  
als buren elkaar kennen, rekening met elkaar 
houden en meehelpen om de woonomgeving 
leefbaar te houden. 

Centrada stimuleert bewoners dan ook om zelf de woon-
omgeving of het contact tussen buren te verbeteren.  
Goede ideeën ondersteunen we graag met een financiële 
bijdrage.

LEEFBAARHEID

Buurtbewoners Zandbank plaatsen zelf nieuwe schuttingen

Actieve feestcommissie brengt bewoners Marktzicht samen

Ga naar:
www.centrada.nl/beterbuurtbijdrage
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SAMENWERKEN IN DE WIJK

De komende twee jaar voert Centrada onderhoudswerkzaamheden uit in de wijk Kempenaar. Dit is 
een groot project, dat hofje voor hofje wordt opgepakt. De woningen worden er niet alleen verbeterd, 
er is ook (persoonlijke) aandacht voor de bewoners. Alianne Heemskerk, project consulent bij 
Centrada, is de contactpersoon in de wijk.

WIJKAANPAK KEMPENAAR: 
Hoe een simpele ‘hoe gaat het?’ kan helpen

Ruim 700x op de koffie
In de wijkaanpak staat persoonlijk contact centraal. Alianne: 
“Met 80% van onze huurders hebben wij doorgaans geen 
contact. Wij hopen dat dit is omdat alles goed gaat, maar 
dat weten wij niet zeker. De komende twee jaar ben ik 
actief aanwezig in de Kempenaar om de bewoners beter 
te leren kennen. Ik ga samen met de aannemer bij ruim 
700 huishoudens op de koffie. Dit bezoek heeft meerdere 
doelen: de aannemer inspecteert de woning en beantwoordt 
eventuele vragen over de werkzaamheden. Ik ben er om te 
vragen of men nog fijn woont en hoe het gaat.” 

Waardevol contact
De eerste huis-aan-huis gesprekken zijn inmiddels geweest. 
Het persoonlijke contact is zeer waardevol volgens Alianne. 
“Mensen kunnen hun verhaal kwijt en eventuele tips met 
ons delen. Problemen in de woning pak ik als het kan 
gelijk op. Het is ook een moment om sociale problemen 
te signaleren. Denk aan eenzaamheid en armoede. Het is 
als woningcorporatie niet onze taak om dit op te lossen, 
maar wij helpen graag. Bijvoorbeeld door mensen in 
contact te brengen met één van onze maatschappelijke 
partnerorganisaties.”

U leest in de volgende editie van ons woonmagazine 
hoe bewoners de wijkaanpak in de Kempenaar 
ervaren. Meer informatie over het project vindt u op 
www.centrada.nl/wijkaanpakkempenaar

“Door onze bewoners 
beter te leren kennen 
kunnen wij hun wensen 
in kaart brengen en onze 
dienstverlening verder 
verbeteren.”



De bewoners van Wonen bij LILY wonen sinds eind vorig jaar in hun complex. Samen 
thuis is het doel dat Centrada heeft bij het woonproject. Daarom is het belangrijk dat de 
bewoners het leuk hebben en er met elkaar prettig wonen. Hiervoor is het belangrijk dat 
bewoners betrokken zijn bij elkaar en bij hun woonomgeving. Dat gaat makkelijker als je 
elkaar kent en het samen doet. Dan vraag je sneller om hulp en is het eenvoudiger om 
elkaar te ondersteunen en te motiveren. 

LEEFBAARHEID

HET BRUIST IN WONEN BIJ LILY
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Bewoners weten elkaar te vinden
Samen willen ze iets moois maken van Wonen 
bij LILY. Zo hebben bewoners onlangs met elkaar 
het paviljoen ingericht. Ze hebben er een fijne 
gezamenlijke huiskamer van gemaakt. Ook 
hebben veel bewoners zich inmiddels verenigd in 
diverse teams waarin mensen samen activiteiten 
ondernemen. Variërend van een kookteam en een 
tuinteam tot een klusteam, schoonmaakteam en 
sport & spelteam. De positieve energie is duidelijk 
voelbaar in het complex. Met elkaar maken de 
bewoners er een gezellig, schoon en levendig 
wooncomplex van.

HET BRUIST IN WONEN BIJ LILY



SAMENWERKINGSPARTNER
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Vlotte reactietijd
Bij Binnema staat uw woonbeleving voorop. Ze hebben 
oog voor kwaliteit en aandacht voor de communicatie 
richting onze huurders. Binnema neemt dan ook na een 
melding snel contact met u op. Dan wordt de reparatie 
ingepland. Door de samenwerking met Binnema kunnen 
wij onze dienstverlening verbeteren. 

Blij met lokale partner 
Binnema is een Lelystads bedrijf, dat de woningen en 
wijken in de stad goed kent. Het bedrijf voert voor ons 
een deel van het onderhoud uit, maar is ook een partner. 
Samen denken wij na over hoe dingen nog slimmer en 
duurzamer kunnen. Door deze samenwerking met een 
lokale partij stimuleren wij ook de werkgelegenheid in 
Lelystad.

DE MENSEN DIE 
DE KLUS KLAREN

Een lekkage, een losse deurkruk of een kapot slot. Voor u als huurder heel vervelend. Het is daarom 
belangrijk dat u snel geholpen wordt. Sinds 1 januari 2022 verzorgt Binnema Groep een deel van de 
onderhoudswerkzaamheden voor Centrada. Dit betekent dat als u een reparatieverzoek bij ons indient, 
naast onze eigen mensen ook het team van Binnema de reparatie kan uitvoeren.

Even voorstellen: Binnema Groep 

Onderhoud, wie doet wat?
U bent als huurder samen met Centrada 
verantwoordelijk voor het onderhoud van uw 
woning. Centrada voert het grote onderhoud uit. 
De wet zegt dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
klein en dagelijks onderhoud. Laat u ook kleine 
werkzaamheden liever door Centrada uitvoeren? 
Sluit dan het Onderhoudsabonnement af!  
Voor slechts € 5,25 per maand neemt Centrada u tot 
wel 50 klussen uit handen. 

In de brochure ‘Onderhoud, wie doet wat?’ leest 
u wie er verantwoordelijk is voor de verschillende 
werkzaamheden in en rond uw woning. Meer 
informatie: www.centrada.nl/onderhoud.
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Deze rubriek in Woonmagazine van  
Centrada wordt verzorgd door de 
Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB).  
We gebruiken deze mogelijkheid om onze 
bekendheid te vergroten.

Wie zijn wij?
HVOB is een onafhankelijke vereniging en behartigt op  
de eerste plaats de belangen van de huurders van 
Centrada. Als huurders van andere verhuurders ons 
raadplegen geven we ze graag advies. Bij projecten op  
het gebied van stedelijke vernieuwing of leefbaarheid 
kunnen alle bewoners uit zo’n gebied bij ons terecht, 
huurders en eigenaren.

Hoe doen we dat?
Onder meer door:
• Overleg met Centrada en gemeente over beleid en 

uitvoering daarvan.
• Het houden van spreekuren waar mensen terecht kunnen 

voor advies. (dinsdag 10-12 uur, donderdag 14-16 uur)

Exclusieve kalender
Onze leden ontvingen elk jaar een exclusieve kalender. Wij 
willen graag weten of u dat verder op prijs stelt. U kunt dat 
aangeven via onderstaande contactmogelijkheden. Als u dat 
al eerder heeft aangegeven, hoeft dat uiteraard niet meer. 

Meer informatie:
www.hvob.nl, info@hvob.nl, Tel: 0320 841733

DOE MEE MET DE HVOB

Heb ik wel de juiste zorgverzekering? Past een ander 
energiecontract niet beter bij mijn situatie? Op welke 
toeslagen heb ik eigenlijk recht? Het is best lastig om zelf 
antwoorden te vinden op deze vragen. Hulp bij het kiezen van 
een passende zorgverzekering of bij andere financiële zaken 
kan dan heel prettig zijn. Door samen met een onafhankelijke 
bespaarexpert van De VoorzieningenWijzer te kijken naar 
uw zorgverzekering, energiecontract en andere regelingen 
waar u recht op hebt, kan veel geld bespaard worden. 
Gemiddeld tot wel € 500,- per jaar.

Een cadeautje voor onze huurders
In de afgelopen maanden wezen wij al onze huurders 
op De VoorzieningenWijzer in een persoonlijke brief. 
Inmiddels vroegen al een paar honderd mensen een gratis 
adviesgesprek aan.

WILT U TOT 
€ 500 BESPAREN?

Kijk voor meer informatie op  
www.datgeldtvoormij.nl/lelystad. Hier kunt u ook 
direct een gratis adviesgesprek aanvragen.

Samenwerking
De VoorzieningenWijzer wordt in de gemeente 
Lelystad uitgevoerd in samenwerking met Centrada 
en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
(MDF). Wilt u eerst meer weten? Bel dan met (0320) 
239 600. U kunt ook direct contact opnemen met 
MDF via telefoonnummer (0320) 211 700. 

WAT GELDT VOOR JOU?
Dat kom je snel te weten, in een gratis adviesgesprek. 
Onze adviseur weet precies welke toeslagen en/of 
regelingen voor jou gelden. Ook checkt hij gelijk even of 
je wel de energieleverancier en de zorgverzekering hebt, 
die voor jou het beste zijn. En als je wilt, regel je het direct 
samen met de adviseur. Dat geeft rust. Onze adviseur 
helpt je graag!

STAP 1: 
Inkomen verhogen? 

Wij checken 
welke toeslagen 
en gemeentelijke 
regelingen voor  

jou gelden.

STAP 2:
Uitgaven verlagen? 
Wij checken welke 
energieleverancier  
en zorgverzekering  

voor jou het  
beste zijn.

STAP 3:
Alles direct 

goed regelen? 
Wij helpen je bij 

het aanvragen en 
overstappen.

Let op: een adviesgesprek is gratis en vrijblijvend. De informatie die je bespreekt 
met onze adviseur, wordt nooit zonder jouw toestemming gedeeld. 

Wil jij een adviesgesprek aanvragen, voor jezelf of voor iemand in je omgeving? 

Ga naar

WWW.DATGELDTVOORMIJ.NL  
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Gemiddeld voordeel € 500,-per jaar!
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NIEUWBOUW

Ontwikkeling aantrekkelijk en groen 
woongebied ‘Hooghe Bomen’
Op het terrein tussen het politiebureau en de Grietenij 
realiseren we de komende jaren (2022 – 2024) in totaal 
303 appartementen in een nieuw, mooi vormgegeven en 
groen woongebied. Deze appartementen worden verdeeld 
over in totaal zeven woongebouwen. 
 
Een gevarieerd woonaanbod
Ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit nieuwe 
woongebied is dat er voor ieder wat wils is. Van jong 
tot oud, alleenstaanden en gezinnen. En van starters tot 
senioren, van lage tot middeninkomens.
Er komt een ruim aanbod van huurappartementen voor 
middeninkomens. Van leerkracht tot politieagent, van 
mensen uit de zorg tot mensen van de techniek of 
de administratie. Het maakt niet uit wat je werk is en 
het maakt niet uit of je starter bent of al een woning 
achterlaat. Wie een inkomen heeft tot ongeveer € 61.000 
en graag een mooie ruime nieuwbouwwoning wil, doet 
er goed aan dit project in de gaten te houden. Er zijn 
ook woningen speciaal bestemd voor ouderen die aan 
een volgende levensfase beginnen en van een grote 
koop- of huurwoning naar een fijn, centraal gelegen 
huurappartement willen verhuizen. 

Grietmannen
De naam van het nieuwe woongebied en die van de 
gebouwen verwijzen naar vroegere tijden waarbij 
verschillende dorpen samen een Grietenij vormden.  
Met aan het hoofd een Grietman, een soort rechter en 
politie-chef in één. Deze Grietmannen waren mensen van 
naam die boven het maaiveld uitstaken en vol de wind 
vingen. Met andere woorden: ‘Hooghe Bomen’.  
De stoere, krachtige architectuur van de zeven 
verschillende woongebouwen zal gesierd worden  
met de naam van één van de Grietmannen  
van weleer. 

Om op deze woningen te 
 reageren, moet u ingeschreven staan als 

woningzoekende. De precieze doelgroepen en 
huurprijzen zijn op dit moment nog niet bekend. 

Houd onze website in de gaten voor meer 
informatie. www.centrada.nl/ 

hooghebomen

CENTRADA BOUWT  AAN LELYSTAD
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OP PAD MET HUIS- 
MEESTER ERIK BOOM

Centrada heeft een team van zes huismeesters. 
Bewoners betalen via de servicekosten voor de diensten 
van de huismeester. Iedere huismeester heeft een 
signalerende functie in de algemene ruimtes van de 
complexen. Denk aan kapotte lampen, lekkages of 
schuifdeuren die niet goed werken. “Daar waar het kan, 
los ik de mankementen zelf op, of ik bel onze vakmannen. 
Als het nodig is schakel ik andere bedrijven in. We komen 
in principe niet achter de voordeur bij mensen”, legt 
Erik uit. Maar er is een grijs gebied. “Een bewoner van 
85 laat ik echt niet op een trapje staan om de batterij 
van de rookmelder in huis te vervangen. Zo’n klusje kan 
makkelijk even tussendoor. Voor mij een kleine moeite en 
voor de bewoner een groot plezier.”

Technische en sociale rol
En met dit voorbeeld stipt Erik gelijk de sociale rol aan 
die hij als huismeester heeft. “We willen dat mensen goed 
kunnen wonen in een fijn huis en een prettige omgeving. 
Bewoners kunnen bij mij terecht als er iets is. Dat kan 

technisch zijn, maar ook andere zorgen kunnen ze met 
mij delen. Of ergernissen met de buren. In sommige 
complexen heb ik spreekuur, bij andere complexen loop 
ik wekelijks rond en kunnen bewoners mij aanspreken. 
Het is fijn om een vertrouwensband op te bouwen. En ik 
stimuleer bewoners om problemen zoveel mogelijk zelf 
op te lossen. Maar dat betekent niet dat ik alles goed 
vind. Als iets echt niet kan, dan vertel ik dat ook. Mijn 
motto: Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe”.  

Controle op de schoonmaak
Als huismeester is Erik ook verantwoordelijk voor controle 
op de schoonmaak. “Daar spelen bewoners zelf ook 
een rol in. Want een schone leefomgeving begint bij de 
hoofdingang van het wooncomplex. Vuil trekt vuil aan 
en dat betekent dat als er één vuilniszak in de hal staat, 
het er overmorgen vier zijn. Dat gaat stinken en trekt 
ongedierte aan. Ik vraag bewoners dan ook om elkaar 
hierop aan te spreken. Hetzelfde geldt voor de veiligheid. 
Het gebeurt dat mensen het gebouw binnenkomen 
met kwade bedoelingen. Bewoners vragen dan of we 
een camera op kunnen hangen of de sloten kunnen 
vervangen. Maar dat heeft geen zin als mensen de deur 
opendoen zonder te weten wie er beneden in de hal 
aanbelt. Ik probeer bewoners mee te geven dat we met 
elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone en veilige 
leefomgeving.” 

Rode trui
Erik is huismeester van het Rode Klif, Zuiderstaete, 
Blokkerhoek, Muiderzand en Blauwe Slenk. Zelf woont hij 
ook in Lelystad, dus hij kent de wijken goed. Op een vrije 
dag spreken bewoners hem ook wel eens aan, maar dat 
vindt hij niet vervelend: “In de supermarkt leg ik uit dat ik 
op dat moment mijn rode trui van Centrada niet aan heb. 
Dan hebben mensen snel door dat ik niet in functie ben 
en ze hun vragen even moeten bewaren”, lacht Erik.

Zijn werkdag begint om half 8, waardoor hij het eerste uur rustig kan opstarten. Want zodra  
om half 9 de Klantenservice van Centrada bereikbaar is, bepaalt de waan van de dag zijn 
agenda. Maar juist die afwisseling vindt Erik Boom zo leuk aan zijn werk als huismeester.  
En nee, de huismeester is geen handhaver, politieagent of conciërge. Wat hij wel doet in ‘zijn’ 
wooncomplexen legt hij uit in dit artikel. 

“Een fijne woonomgeving begint bij de hoofdingang”



Arthur René woont al jaren met veel plezier in 
appartementencomplex Zuiderstaete. Alleen het 
onderlinge contact tussen de bewoners verliep in 
zijn ogen nog wat stroef. Een ongebruikt stuk grond 
naast het complex bleek de ultieme kans om hier 
verandering in te brengen. 

Van ons allemaal
Arthur vertelt: “Ik heb via een briefje alle bewoners 
gevraagd om het plan om de grond van Centrada te 
adopteren, te steunen. En dat hebben ze gedaan! Het is 
nu van ons allemaal. Iedereen die mee wil helpen, kan 
helpen. Door de aanleg van een straatje kunnen sinds 
kort zelfs de bewoners die slecht ter been zijn makkelijk 
bij de tuin. Dat was een grote wens.”

Ontmoetingsplek
Arthur is erg sociaal en brengt mensen graag samen.  
De tuin is een plek om elkaar te ontmoeten. Er wordt 
niet alleen hard gewerkt, er is ook altijd tijd voor 
een praatje. “Af en toe leggen we allemaal een euro 
in en kopen we iets lekkers voor bij de koffie. We 
hebben het gezellig samen!”

Maak uw buurt ook gezelliger
De aanleg van ‘Zuiderstaete Garden’ is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage  
van Centrada. 
Heeft u een mooi idee voor de buurt? Vraag de 
Beter Buurt Bijdrage aan via www.centrada.nl/
beterbuurtbijdrage.

BUURTCONTACT KOMT TOT 
BLOEI IN ZUIDERSTAETE


