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Beste huurders
Verheugd bieden wij u Huurderspraad aan. Deze nieuwe krant omvat aller- 
lei informatie over zaken die de Huurdersraad en de organisatie Destion 
onder handen hebben.

Voorwoord

De Huurdersraad is een zelfstandig  
orgaan dat bestaat uit huurders die 
elk een dorpskern uit het werkgebied 
van Destion vertegenwoordigen.  
Wij denken dat er onder de huurders
behoefte is aan een eigen krant waar-
in de leden van de Huurdersraad 
vertellen over hetgeen er speelt en 
leeft. Huurderspraad wordt u een 
keer per jaar aangeboden.

Waar praten wij over? 
De Huurdersraad heeft inspraak 
over onderwerpen die het algemeen 
belang van de huurders aangaan. 
De raad is er ook om aan de bel te 
trekken wanneer er iets structureel 
dreigt mis te gaan. Ook geeft zij 
advies over zaken die opvallen. 

Ervaringen uit het verleden leren 
ons dat sommige huurders ook wel 
eens uit eigenbelang naar de leden 
van de Huurdersraad stappen. De 
opmerkingen worden dan besproken 
tijdens een volgende vergadering. 
Het is echter niet zo dat de raad  
bemiddelt bij kwesties tussen de 
organisatie Destion en huurders of 

woningzoekenden. Dáár zijn klachten-
procedures voor. De Huurdersraad 
praat mee over beleidsplannen en 
de jaarlijkse begroting en heeft 
daarin een adviserende rol. 
 
Zo komen er veel onderwerpen  
aan de orde zoals huurverhoging 
(indien mogelijk wordt deze beperkt, 
zonder dat het negatieve effecten 
voor Destion oplevert), betaalbare 
woningen voor iedereen, woning-
onderhoud, het ondernemingsplan 
(2018-2022), nieuwbouw, het RvC- 
fonds Leefbaarheid en overleggen 
we met de gemeenten over de pres-
tatieafspraken en beleidsvoornemens.  

In deze uitgave wordt een aantal 
onderwerpen nader toegelicht.  
Wij hopen hiermee aan de behoefte 
van de huurders te voldoen en  
wensen u veel leesplezier.

Namens de Huurdersraad, 

Wim Wijnhofen, voorzitter 

Colofon

De voorzitter van de Huurdersraad, Wim Wijnhofen
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Het maken van nieuwbouwplannen is 
niet iets dat in enkele weken afgerond is. 
Het sprekende voorbeeld daarvan is het 
project aan de Verbindingsweg in Mook. 
Ook hier geldt echter dat geduld wordt 
beloond. Het resultaat is vier multiwo-
ningen die voldoen aan alle eisen van 
deze tijd. 
 
Spittend in het geheugen ontdek je dat 
dit project één van de langstlopende 
bouwplannen in de Destion-historie is. 
De eerste plannen dateren van 2008.  
De ontwikkeling en besluitvorming kostten 
door verschillende oorzaken veel tijd. 

Geduld is een schone zaak

Multiwoningen in Mook
Woningen in de stijl van oude boederij
Voor lid van de Huurdersraad Bep Derks 
heeft het plan een speciaal tintje. “Op 
deze plaats stond vroeger het ouderlijk 
huis van mijn man Johan”, zegt Bep.  
Het echtpaar is al 53 jaar met volle  
tevredenheid huurder bij Destion en 
voorloper De Vuurkuul. Ook is Bep lid van 
de Huurdersraad. “Het mooie is dat de 
vier nieuwe woningen gebouwd zijn in de 
stijl van de boerderij die er eerder stond.”

Duurzame woningen
De vier multiwoningen (woningen voor 
senioren) zijn ontworpen volgens de  
ontwikkelingen die de huizenmarkt  
sinds 2008 doormaakte. De woningen 
zijn gasloos en energiezuinig en de  
architectuur en het materiaalgebruik  
zijn helemaal actueel. Voor de vier  
huurhuizen konden huurders inschrijven. 
De mensen die het langst aan Destion 
verbonden zijn, genoten voorrang.”

De woningen zijn in december afgelopen
jaar opgeleverd. “Tijdens deze bijeenkomst

hoorde ik alleen maar enthousiaste 
geluiden van de nieuwe bewoners. En 
het mooie is dat zij allemaal uit Mook 
komen”, zegt Bep, die vol lof is over de 
nieuwbouw. “De indeling is prachtig en 
ruim, de woningen hebben een ruime 
zolder en een fraai tuintje met een  
handige schuur.” 

Als woningcorporatie is Destion een autonome organisatie, maar dat betekent niet 
dat een geheel eigen koers wordt gevaren. De rol van de Huurdersraad wordt in deze 
uitgave al belicht. Ook de lokale overheid maakt met Destion afspraken, per jaar maar 
ook voor de langere termijn. 

Prestatieafspraken
Lokaal maatwerk

Omdat Destion in drie gemeenten  
opereert, worden in Bergen, Gennep en 
Mook en Middelaar prestatieafspraken 
gemaakt. De prestatieafspraken sluiten 
aan op de Woningwet die sinds juli 2015 
van kracht is. Het eerste doel van de wet  
is het verder reguleren van activiteiten 
van en toezicht op corporaties. De relatie  
tussen de gemeente, Huurdersraad en 
Destion is essentieel voor de manier 
waarop ieder de rol op het gebied  
van wonen invult en vervult.

Om tot goede overeenkomsten te  
komen, worden per gemeente gesprekken 
gevoerd. Naast directeurbestuurder  
Wilbert Pothoff schuiven ook de lokale 
leden van de Huurdersraad aan. Dat 
betekent dat in Bergen Collin Lauf en 
Frits Muller, in Gennep Thijs Spikmans en 
Chris de Graaf en in Mook en Middelaar 
Bep Derks-De Haar en Wim Wijnhofen 
met de vertegenwoordigers van het  
college van Burgemeester en Wethou-
ders onderhandelen.

“Vaste onderwerpen van gesprek zijn 
woningen voor bijzondere doelgroepen, 
het aantal sociale koop- en huurwoningen, 
woningtoewijzingsbeleid, duurzaamheid 
en WMO-voorzieningen”, zegt Huurders-
raad voorzitter Wim Wijnhofen.  

Prestatieafspraken zijn lokaal maatwerk
De prestatieafspraken worden in de 
Huurdersraad besproken. De situatie 
verschilt per gemeente. 

“Het is mede daarom dat in elke gemeente 
lokale vertegenwoordigers van de Huur-
dersraad deelnemen in het overleg”, zegt 
Wim Wijnhofen tot besluit. 
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Op het complex aan de Spoorstraat vordert  
de verbouwing  

Herontwikkeling drie-eenheid 
Libermannhof vordert

Onderhanden project

Ton Onincx in zijn woonwijk Achter de Hove: “Destion is tot overname overgegaan omdat het aantal  
paters binnen de Congregatie afneemt.”

Het complex waar de Paters van de  
Congregatie van de Heilige Geest en 
senioren met zorg van zorgverlener  
Proteion wonen, wordt momenteel druk 
gebouwd en verbouwd. Ton Onincx, die 
al sinds 2008 huurder van een woning op 
de grens van Gennep en Ottersum is en  

een jaar later tot de Huurdersraad  
toetrad, vertelt over de ontwikkeling  
van het project. 

Wonen met zorg
Het complex dicht bij de rotonde  
Brabantweg-Spoorstraat bestaat uit  
de gebouwen Hilhorst, Spiritijnenhof en 
Libermannhof. Destion is na overleg met 
Proteion en de Congregatie eigenaar 
van het geheel geworden en is in 2019 
gestart met de verbouwing Libermannhof, 
het gebouw dat met de ‘rug’ naar de 
Brabantweg gekeerd is. “Destion is tot 
overname overgegaan omdat het aantal 
paters binnen de Congregatie afneemt”, 
weet Ton. 

Het complex Libermannhof omvat  
straks 26 psychiatrisch-geriatrische en 

Ook in de huidige tijd is Destion actief op de vastgoedmarkt. Dat is beslist niet om te 
speculeren, maar juist in het belang van huurders en woningzoekenden in de samen-
leving. In dat kader is de organisatie afgelopen jaar ook eigenaar geworden van het 
complex van de Congregatie van de Heilige Geest tussen de Spoorstraat en het  
Voorhoevepark in Niersstad Gennep. 

evenveel somatische zorgappartementen. 
In het souterrain komt een hospice. 

“Daarover is onlangs overeenstemming 
met stichting De Orchidee bereikt”, zegt 
Ton Onincx, “In de Hilhorst wonen mensen 
met een zorgindicatie en in de Spritijnen- 
hof de paters van de Congregatie van de 
Heilige Geest.” 

Het gebied rondom de drie gebouwen 
wordt opnieuw bestraat en aangeplant. 
Het totale project, dat door Bouwbedrijf 
van Oijen is aangenomen, is naar verwach-
ting eind dit jaar gereed. 
 
En waar kunnen de mensen die de 
dagopvang genoten bij Proteion dan 
terecht? Ton: “Zij gaan voortaan naar het 
voormalige Groene Kruisgebouw aan de 
Picardie in Gennep. Dat pand is ook in 
eigendom van Destion. Deze dagopvang 
is begin 2020 in gebruik genomen.”
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Animo RvC-fonds Leefbaarheid
Meer voorzieningen in de kernen

De duofiets, Mook en Middelaar

Wat is de
toekomst van 
Maasduinen 
Staete?

Vooruitkijken

Leefbaarheid is een speerpunt voor de 
organisatie Destion. In alle kernen, van 
Wellerlooi tot aan Molenhoek, stelt de 
woningcorporatie hoge eisen aan het 
leefgenot. Dat geldt voor de woning en 
voor de woonomgeving. 

Voorzieningen rondom de omgeving van 
de huurders zijn belangrijk. Destion zorgt 
voor multifunctionele centra en huiskamers 
in zoveel mogelijk dorpen maar ook be-
vordert de corporatie de initiatieven die 
huurders ontwikkelen. Plannen en ideeën 
die het huurdersgenot een aanmoediging 
geven, kunnen bij een positief advies van 
de Huurdersraad rekenen op een bijdrage 
uit het RvC-fonds Leefbaarheid.

Raad van Commissarissen
Het RvC-fonds Leefbaarheid is een voor-
ziening van Destion en wordt mogelijk 
gemaakt door de Raad van Commissa-
rissen. De leden van dit orgaan staan 

een deel van hun honorarium af ten  
bate van het RvC-fonds Leefbaarheid.  
Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld, 
dat door de Huurdersraad wordt verdeeld 
over de ingediende initiatieven.

Aanvraag indienen
Het staat iedereen vrij een goed onder- 
bouwde aanvraag in te dienen. Deze 
worden per e-mail verzonden naar 
Huurdersraad@destion.nl of per post 
gericht aan Huurdersraad Destion,  
Postbus 199, 6590 AD, Gennep. 

“De aanvragen moeten gerelateerd  
zijn aan de huurders van Destion”, zegt 
Wim Wijnhofen, “Ook is een prijsopgaaf 
of offerte nodig. En het moeten tastbare 
objecten zijn. De bijdrage is niet bedoeld 
om een financieel tekort af te dekken.”

Het reglement van het RvC-fonds Leef-
baarheid is te vinden op www.destion.nl.

Uitgevoerde projecten 
Voorbeelden van de steun uit het  
RvC-fonds Leefbaarheid zijn bijdragen 
aan de duofiets voor de Algemene  
Hulpdienst in Mook en Middelaar,  
het Eetpunt, de nieuwe keuken in de 
Huuskamer van Ven-Zelderheide en  
elektrische apparatuur voor Huiskamer 
De Prôst in Ottersum.

Het was in de regio een van de eerste ge- 
bouwen met een sedumdak. Maasduinen 
Staete in Nieuw Bergen is echter veel meer 
dan een voorloper in de natuurlijke bouw. 
Tientallen jaren werden er senioren met 
uiteenlopende zorgbehoeften gehuisvest
in het complex dat eigendom is van Destion.
In 2025 loopt het contract af tussen Destion
en De Zorggroep, die de psychiatrisch ge-
riatrische-cliënten (PG) begeleidt. Er wordt
nagedacht over de toekomstplannen. 

Nieuwe locatie voor PG-cliënten
De PG-cliënten worden straks gehuisvest 
op een nieuwe locatie. Dit omdat het  
huidige gebouw niet meer voldoet aan 
de actuele eisen. De medewerkers  
kunnen daarom niet meer de gewenste 
zorg verlenen. 

Naar verluidt is het terrein waar voorheen 
aannemersbedrijf Van Mil aan de Linden- 
laan in Nieuw Bergen gevestigd was, de
beoogde nieuwe plaats. Het bestemmings-
plan wordt aangepast en als alles verder 
zonder problemen verloopt, kan in de  

zomer van 2022 alles gereed zijn.  
“Kunnen er tot nu drie groepen van acht 
mensen ontvangen worden, er is straks 
ruimte voor veertig mensen. Dat is een 
forse uitbreiding”, weten Frits Muller en 
Colin Lauf van de Huurdersraad. 

Maasduinen Staete heeft momenteel 110 
eenheden bestaande uit zorg-, aanleun- 
en PG-woningen. Toewijzing hiervan regelt 
De Zorggroep. Na de verbouwing en de 
verplaatsing van de PG-cliënten wil  
De Zorggroep het hoofdgebouw blijven 
gebruiken. Een deel van de beneden-
verdieping en de groepswoningen zijn 
opgeknapt. De afdeling op de begane 
grond sluit beter aan bij de wensen en be- 
hoeften van de bewoners. Het geheel staat 
in het teken van ontmoeten, recreëren 
en behandeling. 

In de nabijheid van de zorgappartementen 
komen buurtkamers en huiskamers. De 
huidige PG-woningen krijgen een nieuwe 
bestemming.
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In de Bommelroystraat in Nieuw Bergen is  
op 8 juni een start gemaakt met het  
zonnepanelenproject

Woningcorporatie Destion streeft ernaar haar woningvoorraad op een zo hoog mogelijk 
niveau te brengen. Dat gebeurt door hoge eisen te stellen aan het wooncomfort, maar 
ook duurzaamheid is een belangrijk item. Destion rolt momenteel een plan uit waarbij 
alle woningen in de aankomende jaren worden voorzien van tenminste zes zonnepanelen.

Voor deze zes zonnepanelen worden 
geen kosten bij de huurder in rekening 
gebracht. Kunnen er meer zonnepanelen 
geplaatst worden, dan kost dat de bewoner
slechts één euro per maand per paneel. 

Al meer dan 100 daken met panelen
De familie Birsak uit Nieuw Bergen had 
begin juni de primeur. Sindsdien zijn  
om en nabij honderd woningen in de ge-
meenten Mook en Middelaar, Gennep en 
Bergen voorzien van de zonnepanelen. 

Aan de Bommelroystraat werden de eerste 
zonnepanelen geplaatst door Tenten Solar 
uit Lichtenvoorde. Met het Gelderse bedrijf 
is Destion een overeenkomst aangegaan 
voor het plaatsen van de zonnepanelen 

op de daken van hun woningen. De eerste 
groep huurders werd de afgelopen 
maanden geïnformeerd over het project. 
Tachtig procent van deze bewoners heeft 
ervoor gekozen om meer dan de zes  
panelen te plaatsen.

Minst gunstige energielabel eerst
“Onze corporatie streeft ernaar de  
woningen een zo hoog mogelijk  
energielabel te geven. Het mes snijdt  
met deze maatregelen aan twee  
kanten: de woningen worden daarmee 
duurzamer met een hoger energielabel 
en onze bewoners krijgen lagere maand-
lasten”, zegt projectleider Loek Smeets 
van Destion. “We zijn begonnen met de 
oudste woningen die het minst gunstige 

Eerste ‘gratis’ zonnepanelen op 
woningen Destion geplaatst

Duurzame woningen

energielabel hebben. Met de stijgende 
energieprijzen ondersteunen we op deze 
wijze als eerste onze huurders die daar 
het meeste last van hebben.”

Solar Edge omvormer voorkomt verlies 
door schaduwvorming
Op de daken worden de zonnepanelen 
met een vermogen van 315 Watt piek 
geplaatst. “Bij deze woningen worden de 
panelen gekoppeld aan een Solar Edge 
omvormer. Dat heeft als voordeel dat 
er geen verlies is door schaduwvorming 
als gevolg van schaduw van bomen, 
ontluchtingspijpen of dakkapellen”, zegt 
Mannie Domhof van Tenten Solar.

“Bij de zogenaamde stringomvormers, 
die normaliter worden geplaatst, heeft 
schaduw op één paneel hetzelfde nade-
lige effect op de rest van de geschakelde 
reeks.” Daardoor ondervinden Henny en 
Ronny Birsak geen hinder van de bomen 
die in de sfeervolle Bommelroystraat 
groeien.  

Mooi aanbod
De familie Birsak woont al veertig jaar  
in het huis dat model staat voor het  
zonnepanelenproject van Destion.  
Het echtpaar ging in op het aanbod  
van Destion. 

“We zouden dit niet uit eigen initiatief  
gedaan hebben, maar dit aanbod is 
mooi. We betalen voor acht panelen 
twee euro per maand en verdienen  
er ongeveer vier per paneel terug.”  
Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar 
voor de huurders van Destion gaat voor 
niets de zon op. 
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Riet van de Louw–Van Kuppeveld bij het plan Hoofdstraat in Heijen: “Er komen tien seniorenwoningen, twee appartementen en natuurlijk de dorpskamer.”

Plan Hoofdstraat Heijen

Een project 
van de
lange adem

Keulen en Aken werden niet op één dag gebouwd. Het realiseren van bouwprojecten is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. 
Dat er voordat de schop de grond in kan de nodige procedures doorlopen moeten worden, hebben ook de initiatiefnemers voor het 
nieuwbouwproject voor twaalf woningen en een huiskamer in Heijen ondervonden. Momenteel vordert de bouw gestaag en daarmee 
wordt het geduld beloond.

Een groot deel van de voorgeschiedenis 
is aan Huurdersraadslid Riet van de 
Louw-Van Kuppeveld voorbijgegaan.  
Zij was bij het ontstaan van de plannen 
nog inwoonster van Ottersum. Sinds zes 
jaar woont zij aan de Boommarterstraat 
in Heijen.

Lange voorgeschiedenis
“De eerste plannen dateren van 2001”, 
zegt Riet van de Louw, “In het Dorpsont-
wikkelingsplan is er in 2009 door Hèjje 
Mojjer over geschreven. Omdat er voor 
ouderen en starters te weinig woningen 
in Heijen waren, is actie ondernomen.” 

In eerste instantie waren de levensloop-
bestendige woningen gepland aan de 
Nieuwwijkstraat. Heijenaren vonden echter 
de verplaatsing van het evenemententer- 
rein van daar naar het braakliggende  
perceel tussen Kasteelstraat en Hoofd-
straat geen goede keuze. 

Tijdens een tweede informatieavond 
werd duidelijk dat er onvoldoende 

draagvlak was voor woningbouw op het 
kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat. 

Twaalf woningen en een huiskamer
De plannen werden gewijzigd en in 2014 
werd de keuze voor de Hoofdstraat  
definitief. Daar is begin dit jaar de schop 
daadwerkelijk de grond in gegaan. De 
contouren van de twaalf woningen en 
een dorpskamer (de stichting Bevordering 
Leefbaarheid Ouderen Heijen geeft deze 
naam aan het fenomeen huiskamer) 
worden duidelijk. “In het plan komen tien 
seniorenwoningen, twee appartementen 
en natuurlijk de dorpskamer”, vertelt Riet. 
 
Er is ook een stichting Huiskamer Heijen. 
Deze organisatie houdt zich bezig met  
de inrichting, maar ook met de werving 
van begeleiders en het maken van een 
programma. De dorpskamer heeft even-
als de huiskamers in Ven-Zelderheide, 
Milsbeek en Afferden een plaats op de 
begane grond. Op de eerste verdieping 
zijn twee huurappartementen. Het unicum 
is dat het plan in Heijen volgens de nieuwe 

richtlijnen in de woningbouw geschiedt. 
De woningen en de dorpskamer zijn  
klimaatvriendelijk en zelfs gasloos!
 
Goed toegankelijk voor iedereen
“De dorpskamer is goed toegankelijk, 
heeft een grote huiskamer en is voorzien 
van een mindervalidentoilet en keuken”, 
zegt Riet. Met de bouw is er rekening 
mee gehouden dat de ruimte bij  
verdwenen animo als woonhuis dienst 
kan doen. Destion verhuurt de ruimte 
voor het symbolische bedrag van 1 euro 
per maand. “Voor de inrichting heeft 
dorpsvereniging Héjje Mojjer een  
ideeënwedstrijd uitgezet ten bate van  
de leefbaarheidsbevordering”, zegt Riet. 
 
Eind dit jaar is het eerste nieuwbouwplan 
in Heijen in de 21e eeuw gereed. “Het 
heeft even geduurd, maar was de moeite 
van het wachten waard”, besluit Riet. 
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Verkoop sociale huurwoningen 
maakt koopwoning bereikbaar
Destion verkoopt met regelmaat een deel van haar huizenbestand. Door de verkoop van de sociale huurwoningen wordt een koop-
woning haalbaar voor een grotere groep mensen. Het voordeel wordt geboden door aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 
30 procent. De Nieuw Bergense Colin Lauf vertelt hoe dat in zijn werk gaat. Colin is sinds 2010 huurder bij Destion en is in 2015 lid van 
de Huurdersraad geworden. 

“Destion maakt een selectie van de  
woningen die in aanmerking komen voor 
verkoop. De huurder van de te verkopen 
woning heeft het eerste recht op koop”, 
zegt Colin, “Het verkoopbeleid is in  
2009 ingezet.” 

Minder gezinswoningen
De regeling werd getroffen om het aantal 
gezinswoningen af te bouwen en het aan- 
tal seniorenwoningen en appartementen 
uit te breiden. De regeling werkt. Van de 
545 voor verkoop gelabelde woningen zijn 
er inmiddels ongeveer 220 verkocht. Het 
aantal wooneenheden voor de verhuur 
steeg met 80.

Woning kopen met korting
De verkoopprijs is gebaseerd op de 
taxatiewaarde van de woning. Er moet 
een goede verhouding tussen prijs en 
kwaliteit van de woning bestaan. “De 
huurder krijgt een basiskorting van 500 

tot 1000 euro, die wordt aangevuld met 
een bedrag van 250 euro per jaar dat de 
koper heeft gehuurd bij Destion.” De kor-
ting kan zo behoorlijk oplopen. 

“Er zijn wel voorwaarden aan de verkoop 
gesteld. Bij doorverkoop van de woning 
wordt de getaxeerde meerwaarde ge-
deeld. Dat geldt overigens ook als blijkt 
dat de woning in waarde is gedaald bij  
de verkoop”, zegt Colin. 

Voordelen Slimmer Kopen® korting
De aankoop van de huurwoning heeft 
zijn voordelen. “Na aankoop kunnen je 
maandlasten een stuk lager zijn dan de 
huurprijs. En met de Slimmer Kopen® 
korting zijn er nog meer voordelen. 

Kijk voor rekenvoorbeelden maar eens 
op www.destion.nl. Of neem voor meer 
informatie vrijblijvend contact op met de 
verkoopmedewerkster van Destion.

Voordelige regeling met Slimmer Kopen® korting

Bij vragen over de koop van een huurwoning 
legt verkoopmedewerkster Janneke graag uit 
wat de mogelijkheden voor u zijn

Met Slimmer Kopen® korting wordt een koopwoning voor meer mensen haalbaar
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Destion 
waakt voor 
vergrijzing van 
de organisatie

Klaar voor de toekomst

De Huurdersraad praat als belangenbehartigers van de  
huurders van Destion mee over het reilen en zeilen. Zij is 
een schakel tussen de organisatie en de huurders. In deze 
krant spreekt voorzitter Wim Wijnhofen zijn bezorgdheid 
uit over de animo bij jongeren voor het meebesturen. Geldt 
dat ook voor het ‘bedrijf’ Destion? Hoe zijn de diverse leef- 
tijdscategorieën daar vertegenwoordigd? Chris de Graaf, 
het Milsbeekse lid van de Huurdersraad, is aan het woord.

Chris is 46 jaar huurder bij Destion. Sinds 2010 is hij lid  
van de Huurdersraad als vertegenwoordiger van de kern 
Milsbeek. De keramist is ook steeds nauw betrokken bij het 
maken van de prestatieafspraken met de gemeente Gennep.

Mensen worden steeds ouder
“Vergrijzing is een normaal verschijnsel in deze tijd”, vindt 
Chris de Graaf. “In de maatschappij worden mensen steeds 
ouder. In 1950 werden mannen nog 70,3 en vrouwen 72,6 
jaar. In 2018 werd de man 80 en de vrouw 83,3 jaar. Binnen 
de organisatie Destion is er ook sprake van vergrijzing.”

Kritisch blijven kijken 
Chris de Graaf wijst op gegevens van afgelopen jaar.  
Op 31 december werkten er 12 vrouwen en 12 mannen bij 
Destion. De 24 mensen vulden 20,22 fte in de organisatie. 
De gemiddelde leeftijd van een medewerker bedroeg af-
gelopen jaar 52 jaar. Van de 24 personeelsleden waren er 8 
ouder dan 60 jaar. Zes mensen waren tussen 55 en 60 jaar. 
 
De organisatieleiding benadert die samenstelling kritisch  
en beschouwt deze als een risico voor de organisatie. 
“Destion anticipeert en maakt gebruik van het generatiepact”, 
zegt Chris de Graaf. “Medewerkers kunnen vanaf hun drie-
enzestigste 20% minder werken. Zij behouden een groot deel 
van het loon terwijl de pensioenopbouw gegarandeerd 
blijft. Voor werknemers is er altijd bijscholing mogelijk. Daar- 
naast kunnen ze flexibel werken.” Over de werkgelegenheid 
maakt Chris zich geen zorgen. “Destion zorgt voor een  
goed werkveld.”

Chris de Graaf tussen de twee jongste medewerkers van Destion: 
facility manager Ilona Kersten en onderhoudsmedewerker  
Koen Leenen



Als huurder en lid van de Huurdersraad 
roemt Wim Rossen de dienstverlening  
bij Destion. Die is uit de kunst vindt de 
inwoner van Wellerlooi die al 43 jaar  
met tevredenheid een huurwoning  
betrekt en ruim twee decennia lid van 
de Huurdersraad is. Ook over de website 
www.destion.nl is Wim enthousiast.

Overzichtelijk en up to date
“Ik was al huurder en Huurdersraadslid 
bij de voorloper van Destion, Cosmas en 
Damianus”, zegt de man die het klappen 
van de zweep kent. “Ik vind de website 
erg overzichtelijk en up to date. Je kunt 
er veel informatie vinden. Of je nu meer 
over de organisatie wilt weten, of je wilt 
een defect aan de woning melden, op de 
site is het eenvoudig te vinden. De site is 
gericht op alle gebruikers. En ben je om 
welke reden dan ook de taal niet machtig; 
er wordt taalhulp geboden”, zegt hij. 
Ook mensen die niet met een computer of 
tablet overweg kunnen, worden geholpen.
“Sinds enkele jaren is er de gesproken hulp-
verlening”, zegt Wim, “ook de digibeten 
kunnen op de website terecht.”

Destion online 
ook goed bereikbaar

Klantgericht werken
Om nog klantgerichter te kunnen werken 
biedt het internetmedium de mogelijkheid 
MijnDestion. Op deze gepersonaliseerde 
pagina van de website kan de huurder 
overlast melden en vragen stellen over 
(schoonmaak)onderhoud en woningaan-
passingen.

Kwaliteit dienstverlening
“Het is goed gesteld met de kwaliteit van 
onze dienstverlening”. Zonder zichzelf  
en Destion al te zeer op de borst te klop-
pen steekt Wim Rossen de loftrompet 
uit voor de woningcorporatie waar hij al 
jaren huurder is. “Als ik een rapportcijfer 
mocht geven, gaf ik een 8”, zegt Wim. 
“Destion is bescheiden, maar dat is  
volgens mij nergens voor nodig. Als je 
goed werk levert, mag je daar best  
mee te koop lopen.” 
 
Het Wellerloois lid van de Huurdersraad 
noemt de korte lijnen als een pluspunt 
en de kosten voor het onderhoud aan 
de woningen mogen vermeld worden. 
“We hebben als Huurdersraad kunnen 

Wim Rossen uit Wellerlooi: “Ik vind de website erg up to date.”

bewerkstellen dat bijna alle onderhouds-
klussen kosteloos worden uitgevoerd.” 
Volgens Wim weet de Huurdersraad  
de belangen van de huurders goed te 
behartigen. “De leden hebben kennis  
van zaken, er is voldoende competentie.”
 
De kwaliteit van de dienstverlening is  
ook buiten de organisatie doorgedrongen. 
Destion scoort prima bij het Kwaliteits-
centrum Woningcorporaties Huursector 
(KWH). Het KWH meet de kwaliteit van 
die dienstverlening doorlopend. De huur-
ders gaven de organisatie gemiddeld 
een 8,2. Afgemeten tegen het landelijke 
gemiddelde dat op 7,6 ligt, is dat hoog. 
De benchmark van de brancheorganisatie 
Aedes hanteert dienstverlening, kwaliteit
en onderhoud van gebouwen, duurzaam-
heid, betaalbaarheid en beschikbaarheid 
en bedrijfsvoering als toetsingscriteria. 
Via deze benchmark behoort Destion tot 
de beste vijf corporaties van Nederland.

Vriendelijke huurprijzen
Wim Rossen gaat prat op de huurprijzen 
bij Destion. De woningcorporatie kent 
immers een gematigd huurbeleid. “We 
hebben daar als Huurdersraad zeker 
invloed op gehad”, zegt hij, “Het is een 
jaarlijks terugkerend bespreekpunt in  
de vergaderingen.” Waar Nederlandse 
woningcorporaties de afgelopen tien 
jaren de huurprijzen met 44 procent  
opvoerden, heeft Destion de rem op  
de stijgingen kunnen houden. “Bij ons 
stegen de prijzen met nog geen elf  
procent (10,8).” Ook is Destion wars van 
de inkomensafhankelijke huurverhoging. 
“Begrijpelijk”, vindt Wim, “Toch raar dat 
men zou moeten betalen op basis van  
inkomen. Stel je voor dat de bakker 
vraagt wat jouw inkomen is en dan pas 
de prijs bepaalt van het brood!” 

Unieke Jubileumkorting
Uniek bij Destion is de Jubileumkorting. 
Als eerste woningcorporatie verlaagde 
Destion de huur. “En de korting was niet 
eenmalig. De verlaging bleef, maar  
natuurlijk worden de prijzen geïndexeerd”, 
zegt Wim Rossen, “De korting werd ge-
geven als cadeautje bij het honderdjarig 
bestaan in 2018. De trouwe huurders 
kregen de meeste korting. Ze vonden het 
presentje van de organisatie geweldig.”

Digitalisering en dienstverlening
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Een gemeenschapshuis of beter gezegd, 
een multifunctioneel centrum (MFC) is een 
belangrijke schakel in de leefbaarheid in 
wijken en kernen. Als woningcorporatie 
heeft Destion MFC’s in Well (De Buun),  
Siebengewald (De Klaproos) en Middelaar 
(De Koppel) mogelijk gemaakt. 

“De multifunctionele centra voldoen aan de 
behoefte van sociale ontmoeting die in de 
dorpen bestaat”, zegt Wim Wijnhofen uit  
Middelaar, “Zo’n centrum biedt ruimte voor 
muziek, theater, sport en volksfeesten zoals 
carnaval en kermis.”

In Middelaar is MFC De Koppel de vervanger 
van het inmiddels gesloopte dorpshuis. In 
Siebengewald werd De Klaproos gerealiseerd 
in samenspraak met lokale verenigingen  
en horecaondernemers. Dat was ook bij  
De Buun in Well het geval. 

“Diverse organisaties uit het dorp vergaderen 
er. Er zijn particuliere feesten en uitvaarten, 
maar ook worden er activiteiten voor jong 
en oud gehouden. De Koppel draagt net 
als De Buun en De Klaproos bij aan de leef-
baarheid in het dorp”, zegt de voorzitter van 
de Huurdersraad, “En die leefbaarheid is 
een voorname doelstelling van ons.” 
 
Om een MFC in stand te kunnen houden is 
een goed en deskundig beheer nodig.  
“Voor zover ik dat kan zien, is dat overal 
goed gewaarborgd”, zegt hij. Dat beheer  
is in de drie plaatsen verschillend. In  
Middelaar wordt De Koppel tegenwoordig 
geëxploiteerd door een commerciële  
huurder, die in andere gemeenten  
gemeenschapsaccommodaties beheert.  
In de Siebengewaldse Klaproos en De Buun 
(Well) zijn lokale horecaondernemers 
 verantwoordelijk voor de exploitatie.

Eenzaamheid voorkomen

Multifunctionele centra 
bevorderen de leefbaarheid 
in kernen

Huurdersraad voorzitter Wim Wijnhofen: “De multifunctionele centra  
voldoen in de dorpen waar er behoefte bestaat aan sociale ontmoeting.”
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Ingrid Hendrix vertelt onder andere over onderhoudsklussen die door Destion bijna allemaal kosteloos worden uitgevoerd

Korte lijnen en een prettige benadering

Onderhoud woning

Wim Cramers is al 18 jaar jaar onderhouds-
vakman bij Destion

Ook René Martens is al 19 jaar zichtbaar  
in de wijk

Huizenbezitters worden regelmatig geconfronteerd met onderhoud aan hun woning. 
Wie een huis gekocht heeft, draait zelf voor de kosten op. Hoe is dat eigenlijk geregeld 
voor de huurders van Destion? Weten zij de juiste weg te bewandelen wanneer er een 
defect optreedt in huis en wie betaalt de reparatie? In haar appartement aan de  
Kapittelweg in Molenhoek deelt Ingrid Hendrix haar ervaringen.

Als woningcorporatie heeft Destion een 
eigen onderhoudsdienst. Voor periodiek 
onderhoud zoals schilderwerk wordt een 
extern bedrijf ingeschakeld. Dat geldt 
ook voor het groen rond woningen. 
Daarnaast heeft Destion de ambitie haar 
woningen en appartementen volgens de 
actuele richtlijnen aan te passen.

Onderhoudsdienst van Destion
Ingrid Hendrix heeft sinds zij de woning 
betrokken heeft de onderhoudsdienst 
van Destion wel eens geraadpleegd. Er 
blijkt, sinds de bouw van een naastgele-
gen woning, een waterafvoerprobleem 
bij hevige regenbuien. “Onze schuurtjes  
buiten de flat komen dan blank te staan, 
er wordt gezocht naar een oplossing, 
maar die is er nog niet.” 

Een van ons neemt daarover dan contact 
op met Destion”, legt zij uit. 

Voor enkele andere technische klusjes 
deed Ingrid ook een beroep op Destion. 
“Het contact is prettig en laagdrempelig. 
Door de korte lijnen is een mankement 
vaak snel verholpen en dat is fijn. De  
benadering is prettig.”
 
Persoonlijk heeft het lid van de Huurders-
raad enkele wensen op haar verlanglijstje 
staan. Zo houdt de Molenhoekse een 
warm pleidooi voor het gebruik van  
biologische schoonmaakmiddelen door 
de huishoudelijke dienst. 

Ingrid weet op welke manier zij haar 
wensen kan uiten, ook bespreekt zij met 
de overige huurders de problemen die 
zij signaleert. “Het zijn dingen die in de 
wandelgangen te sprake komen. 
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Nieuwbouw Bessembiender en Nieuweweg

Bouwplannen in  
Siebengewald
Soms lopen plannen net even iets anders dan verwacht. In deze uitgave worden al 
twee initiatieven belicht waarbij veel geduld gevraagd werd van de belanghebbenden 
en toekomstige gebruikers. Waar de woningen in Mook al bewoond worden en in Heijen 
het hoogste punt bereikt is, duurt het in Siebengewald nog even voordat het bij het 
bouwplan Nieuweweg de schop de grond in mag. Ook de renovatie van het door brand 
beschadigde kloostergebouw aan de Kloosterstraat laat op zich wachten.

Wim Heijl (78) licht de status van beide 
plannen toe. Het in Siebengewald geboren 
en getogen lid van de Huurdersraad is 
veertien jaar huurder bij Destion. “Ik ben 
vier jaar lid van de Huurdersraad”, zegt hij.

Gezins- en multiwoningen Nieuweweg
Bij het plan voor een nieuwe dorpsentree 
aan de Nieuweweg in Siebengewald snijdt 
het mes aan twee kanten. De sluiting en 
sloop van horecabedrijf Wahlen geeft 
Multifunctioneel Centrum (MFC) De 
Klaproos bedrijfsmatig en zakelijk een 
impuls. Op het terrein op de kruising van 
de Nieuweweg met de Verlengde Boter-
dijk werden drie gezinswoningen en acht 
multiwoningen ingetekend. 

“Het is ook nodig om vier bestaande 
seniorenwoningen aan de Verlengde 
Boterdijk te slopen”, zegt Wim Heijl, “Dat 
gebeurt pas als de eerste vier multiwo-
ningen gereed zijn.” Voordat begonnen 
kan worden moet het bestemmingsplan 

gewijzigd worden. “De bestemming was 
‘horeca’ en die moest omgezet worden 
naar ‘wonen’. En daar zijn bezwaren van 
omwonenden tegen gekomen”, zegt Wim. 
In afwachting van de bezwaarprocedure 
ligt het terrein aan de Nieuweweg er nog 
even troosteloos bij.

Woningen aan de Bessembiender
Een noodlottige binnenbrand op oudjaars- 
avond 2016 beschadigde het voormalige 
klooster aan de Kloosterweg in Siebenge- 
wald dusdanig dat het onbewoonbaar 
werd. Omdat het gebouw al in slechte 
staat verkeerde werd in samenspraak met 
de verzekeringsmaatschappij besloten 
op een andere locatie een nieuw appar-
tementencomplex te bouwen. Dat nieuwe 
gebouw met vijf kwalitatieve woningen 
aan de Bessembiender is begin dit jaar 
in gebruik genomen. 

Het kloostergebouw wacht nog op een 
nieuwe bestemming. “Er is bezwaar 

gemaakt tegen de sloop omdat het gebouw
een gemeentelijk monument is”, weet Wim. 
Destion respecteert de bezwaren maar 
is niet voornemens het pand in eigendom 
te houden. 

“Het gebouw wordt deels hersteld met  
de bedoeling het straks casco te verkopen. 
De buitenruimte rondom de daarachter 
gelegen vijf woningen wordt ook opge- 
knapt en opgewaardeerd.”

Het gebouw aan de Bessembiender is begin dit jaar in gebruik genomen

Wim Heijl vertelt over de plannen in Siebengewald

Het plan aan de Nieuweweg
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Op eigen benen gaan staan. Buiten de 
regio studerende jongeren gaan op  
kamers in ‘de stad’ en maken kennis met 
de huurwereld. Hoe gaat dat met andere 
mensen die een huis voor zichzelf willen? 
Kopen is niet voor iedereen weggelegd. 
Gelukkig zijn er dan woningcorporaties. 
Colin Lauf weet er veel van en geeft tekst 
en uitleg.

Colin woonde vele jaren elders in het 
land en werkte lang voor een woning- 
corporatie. Tegenwoordig woont zij in de 
Van Straelenstraat in Nieuw Bergen. Er is  
een verschil tussen ‘ingeschreven staan’ 
en ‘woningzoekend zijn’. Mensen kunnen 
zich vanaf achttien jaar inschrijven als 
woningzoekende. Ze moeten, als zij een 
huis willen huren, wel zelf reageren op 
het woningaanbod. 

“Een inschrijving is geldig tot het moment 
van herinschrijving. Jaarlijks benadert 
Destion alle woningzoekenden hiervoor”, 
zegt Colin.
 
Wekelijks huuraanbod ontvangen
Bij Destion ingeschreven mensen ontvan- 
gen wekelijks op woensdag via e-mail 
een overzicht van het actuele huuraanbod. 
Reageren kan via MijnDestion, het inlog-
portaal voor woninzoekenden en huurders. 

“Als je een woning toegewezen krijgt, moet 
je een inkomensverklaring overleggen. 
Deze verklaring kun je downloaden via 
de website van de Belastingdienst. Er 
wordt door middel van deze inkomens- 
verklaring getoetst of de huurprijs past 
bij het inkomen.

Soort woning en de wachttijd
Gezinswoningen op een hoek of aan  
het eind van een blok wijst Destion 
met voorrang toe aan twee- of meer-
persoonshuishoudens. Alleenstaande 
woningzoekenden jonger dan 55 jaar 
komen wel in aanmerking voor tussen- 
gezinswoningen en HAT-woningen. 
Daarmee hebben ingeschrevenen bij 
corporaties die meer op het platteland 
gericht zijn een voordeel op mensen die 
in de stedelijke gebieden een huurhuis 

Toewijzing van sociale huurwoningen

De ins en outs van
inschrijven en 
huren Colin Lauf: “Het is niet waar dat mensen  

zomaar voorrang krijgen bij een toewijzing.”



zoeken. “Zij zijn meer aangewezen op 
flats of appartementen”, zegt het lid van 
de Huurdersraad. Colin wijst erop dat 
mensen die een voorkeur hebben voor 
een bepaalde wijk of buurt de wachttijd 
ook langer is, dan als je breder zoekt op 
plaatsen en bepaalde woningtypen.” 

Eerlijke toewijzingsprocedure
In de volksmond wordt wel eens gesug- 
gereerd dat de toewijzing niet altijd eerlijk 
gebeurt. “Dat is zeker niet waar”. In prin-
cipe worden de woningen toegewezen 
op langste inschrijftijd. Er zijn enkele  
uitzonderingen, bijvoorbeeld woning- 
zoekenden met een medische indicatie. 
 
“Op de website is voor iedere toegewezen 
woning een verantwoording zichtbaar; 
hierbij wordt aangegeven hoeveel mensen 
op de woning hebben gereageerd, hoe-
veel mensen de woning vervolgens hebben
afgewezen en hoelang degene die de 
woning uiteindelijk heeft gekregen inge-
schreven staat bij Destion.”

Zorgen over wetsvoorstellen
Tot slot maakt Colin zich zorgen over de 
naderende wetsvoorstellen die het huren 
voor alleenstaanden in de sociale sector 
met een inkomen boven de zesendertig-
duizend euro aan banden legt. “Als het 
aan Minister Ollongren en de regerings-
coalitie ligt, komen deze woningzoekenden 
dan niet langer in aanmerking voor een 
betaalbare huurwoning, terwijl ze met 
hun inkomen nauwelijks een alternatief 
hebben.” 
 
Als corporatie draagt Destion aan de 
staat jaarlijks een verhuurdersheffing 
per wooneenheid af. “Dat loopt flink op, 
want die jaarlijkse heffing per woning 
bedraagt zo’n zevenhonderd euro. Dat 
is geld dat niet geïnvesteerd kan worden 
ten behoeve van de huurders, terwijl 
Destion dat graag zou willen.”

In deze krant komen de leden van de Huurdersraad aan het woord over verschillende 
zaken binnen het kwaliteitsgebied van het orgaan dat tussen de huurders en de 
Raad van Commissarissen opereert. Voorzitter Wim Wijnhofen geeft in het voorwoord 
een globaal inzicht in de werkzaamheden. In dit artikel licht hij toe wat gevraagd 
wordt van de leden en spreekt hij over de toekomst van de Huurdersraad.

Vertegenwoordiging van alle huurders
De leden van de Huurdersraad vormen 
een vertegenwoordiging van alle kernen 
uit het verzorgingsgebied van Destion. 
Elke woonkern tussen Molenhoek en 
Wellerlooi heeft een afgevaardigde. 

Oorspronkelijk was het zo dat de ver-
tegenwoordiger ook in de betreffende 
kern woonde, maar dat is vanaf 2020 
niet meer het geval. Verhuizingen en 
het ontbreken van geïnteresseerden 
voor de functie lagen daaraan ten 
grondslag. “Wel heeft de vertegenwoor- 
diger een goed inzicht in het reilen en 
zeilen onder de huurders in zijn kern”, 
zegt de voorzitter.  

Verjongen is lastig
Het is echter wel moeilijk jonge huurders 
te betrekken bij de Huurdersraad.  
Jongeren staan niet in de rij voor 
bestuursfuncties en dat verschijnsel 
ervaart Destion ook. “Het is lastig om 
te verjongen en dat komt ook omdat 
de hedendaagse nieuwe huurder voor  
kortere perioden gebruikt maakt van  
een woning van Destion.”
 
Toch roept Wim Wijnhofen huurders  
op zich aan te melden voor de raad.  
“Er zijn jaarlijks wat mutaties waardoor 
er een plaats vrijvalt.” Het lidmaatschap
van de Huurdersraad brengt een verga-
deragenda van vier, vijf bijeenkomsten 
per jaar met zich mee. “De Huurdersraad
zit dan in vergadering met directeur-
bestuurder Wilbert Pothoff en een  
vertegenwoordiger van de Raad van 
Commissarissen. We bespreken interes- 
sante onderwerpen. Je kunt daarbij 
denken aan de prestatieafspraken 
tussen Destion en de gemeenten Bergen,
Mook en Middelaar en Gennep. 
Periodiek maken gemeenten en wo-

ningcorporaties afspraken over  
huurwoningen, de betaalbaarheid, 
duurzaamheid en huurdersvoorzienin-
gen. Maar ook heb je een stem in het 
RvC-fonds Leefbaarheid. Uit dit fonds 
worden jaarlijks huurderswensen in 
kernen van het werkgebied van  
Destion waargemaakt.” 
 
Op de agenda staan veel verschillende 
onderwerpen. Het valt helaas niet mee 
mensen enthousiast te maken voor de 
Huurdersraad. “En dat is jammer, want 
een lidmaatschap brengt verantwoor-
ding met zich mee, maar in ruil daar-
voor krijg je een kijkje in de keuken van 
onze organisatie”, besluit de voorzitter.

Wie zitten er in de Huurdersraad?
De Huurdersraad van Destion bestaat 
uit de volgende leden die zich vrijwillig 
inzetten voor het woongenot van alle 
huurders: Wim Wijnhofen (voorzitter), 
Thijs Spikmans (vicevoorzitter),  
Wim Rossen (secretaris), Bep Derks, 
Chris de Graaf, Ton Onincx, Wim Heijl, 
Karel Versteegen, Colin Lauf, Frits Muller, 
Herman Camps, Ingrid Hendrix,  
Riet van de Louw-Kuppeveld en
Dorita Giesbers.

De rol van de 
Huurdersraad

Meepraten over beleid

De Huurdersraad van Destion vergadert 
vier à vijf keer per jaar
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De leefbaarheid in wijken en kernen in het werkgebied is bij Destion 
een speerpunt. Om een bijdrage aan die leefbaarheid te geven, worden
huiskamers gerealiseerd. De voorzieningen in de diverse kernen doen 
de naam eer aan; de huiskamers zijn de laagdrempelige ontmoetings-
plaatsen voor ouderen, maar ook voor alleengaanden uit andere 
leeftijdscategorieën. Thijs Spikmans vertelt over het ontstaan van 
een geliefd fenomeen.

Huiskamers 
groot succes
in de kernen

Saamhorigheid vergroten

Kijkje in
de keuken

De organisatie Destion

Het oorspronkelijke idee ontstond
bij de bouw van wooncomplex 
Eldershof in Well. Zorgorganisatie 
De Zorggroep bedacht het plan, 
was de initiatiefnemer voor een 
huiskamer in Eldershof en klopte 
bij Destion aan”, weet de Otter-
summer. 

Het was dan ook in 2010 dat in 
het Maasdorp Well de eerste 
huiskamer in gebruik genomen 
werd. In de gemeente Gennep 
had Ven-Zelderheide de primeur 
met een huiskamer aan de  
Antoniusstraat. Inmiddels zijn 
ook Afferden en Milsbeek voor-
zien van een ontmoetingsruimte 
in een woonwijk. In Heijen wordt 
momenteel een huiskamer ge-
realiseerd in het bouwproject 
Kasteelstraat-Hoofdstraat. Deze 
voorziening wordt de eerste  
gasloze huiskamer.

Goed toegankelijk voor iedereen
De huiskamers zijn gerealiseerd 
in nieuwbouwprojecten op een 
benedenverdieping met daar-
boven appartementen. “De 
voorwaarde is dat het een goed  
toegankelijke ruimte moet zijn. 

De ruimte heeft een aangepast  
toilet en eenvoudige keuken”, zegt 
Thijs, “Ook moet de ruimte bij 
te geringe belangstelling weer 
eenvoudig tot normale woning 
aangepast kunnen worden.”  
De huiskamer wordt voor een 
symbolisch bedrag verhuurd 
aan de stichting Bevordering 
Leefbaarheid Ouderen (BLO) 
die het lokale huiskamerproject 
faciliteert met vrijwilligers en 
activiteiten. De verzekering en 
het onderhoud komen voor  
rekening van Destion. 

Saamhorigheid vergroten
De huiskamerprojecten zijn ont- 
staan om de saamhorigheid in 
dorpskernen te vergroten. 
“Het houdt mensen uit een iso-
lement. En dat de belangstelling 
groot is tonen de huiskamers in 
Well, Afferden, Milsbeek en Ven- 
Zelderheide aan. Het resultaat 
is dat steeds meer kernen aan 
de deur kloppen voor een huis-
kamer. Waar mogelijk en met 
medewerking van betrokken 
organisaties proberen we dat 
te regelen.”

Hoe steekt de organisatie Destion in  
elkaar en wie staat er aan het roer?  
De voorzitter van de Huurdersraad,  
Wim Wijnhofen, geeft een kijkje in de 
keuken van de woningcorporatie met 
aan het hoofd directeurbestuurder 
Wilbert Pothoff.

Destion heeft het verzorgingsgebied in
de Kop van Noord-Limburg. Van De Hamert
tot aan de Mookerheide, van Wellerlooi tot
aan Molenhoek, verhuurt Destion ongeveer
2.500 woningen en maatschappelijk vast-
goed. Ook brengt Destion betaalbare 
koopwoningen op de markt. Vanuit het 
Gennepse kantoor dat centraal in het ver- 
zorgingsgebied staat, zijn 24 medewerkers 
in diverse leeftijdsgroepen actief.

Destion is een stichting die naast de  
directeurbestuurder een Raad van  
Commissarissen (RvC) kent. Deze RvC 
bestaat uit vijf mensen die de interne 
toezichthouder zijn van de corporatie.  

Voor het externe toezicht vallen  
corporaties onder Inspectie Leefomge- 
ving en Transport van het Ministerie  
Infrastructuur en Milieu en de Autoriteit  
Woningcorporaties. De RvC controleert, 
ondersteunt en adviseert de directeur-
bestuurder en controleert de algemene 
gang van zaken binnen Destion. Het 
belang van de corporatie staat daarbij 
voorop. De RvC beslist ook over benoe-
ming, beoordeling, schorsing en ontslag 
van de directeurbestuurder en ontvangt 
een passende vergoeding.

“De mensen in de organisatie zijn betrokken
bij de huurders. Alles is bespreekbaar”, zegt 
Wim Wijnhofen, “De lijntjes zijn kort en dat 
werkt direct en prettig.” Bovendien staat 
efficiëntie voorop. “Er wordt bij de woning- 
corporatie gewerkt met geld van huurders 
en dat betekent dat we bij Destion verant- 
woord met het geld omgaan.”

16  I  Huurderspraad


