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ievolgen regional 
woonvisie 
• In de regionale woonvisie maken Achterhoekse 

gemeenten, de provincie Gelderland en de wooncorpo-
raties afspraken over de woningbouw. De plannen daar
voor gaan flink omlaag. Reden is de voorspelling dat 
het aantal inwoners in de Achterhoek de komende 30 
jaar met 30.000 terugloopt (oevolkingskrimp). Ook de 
economische crisis speelt de woningbouw parten. 

• In de hele Achterhoek gaan de plannen voor woning-
bouw tot 2020 omlaag van 14,000 naar 5.900 wonin
gen, in Oude IJsselstreek mag het aantal woningen nog 
met 685 stijgen. 

• Daarbovenop komt nog vervanging voor 270 sloopwo
ningen (vooral in de Vogelbuurt in Ulft) en zo kunnen we 
955 nieuwe weningen bouwen, 

• En omdat een woningbouwplan nooit helemaal zeker is, 
worden er wat meer plannen gemaakt dan nodig is. 
Namelijk voor 1242 woningen (130% van het aantal te 
bouwen woningen). De gemeente had plannen voor 
2544 woningen. " 

• Ongeveer de helft van de oiannen moet dus geschrapt. 
Daarvoor heeft de gemeente een voorlopige keuze 
gemaakt. Daarbij is gekeken naar hoever een plan al is, 
de woningbehoefte, de ruimtelijke kwaliteit en de kos
ten. Zowef tn de grotere als de kleine kernen blijven er 
wonrngbouvvptannsn, maar worden ook plannen 

rïsche bebouwing nog kunnen bfijven benutten. 

*JPas later vc^\^jgsiu^^^gÊ..ÈI^^^.-if^^,&^><^., 
wel en niet gebouwd wordt. Dan pas is ook duidelijk 
hoeveel de gemeente er feitelijk bij inschiet. Op basis 
van de voorlopige keuze kan dat maximaal 26 miljoen 
euro zijn. Omdat het uiteindelijke bedrag ook afhangt 
van gesprekken met bouw- en contractpartners kan de 
gemeente de voorlopige keuze niet bekend maken. 
Bovendien bespreken de gemeenten met de provincie 
of die een deel van de 'krimpkosten' betaalt. En ook de 
regering is aan het nadenken of er bijdragen moeten 
komen voor gemeenten waar de bevolking daalt. 
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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2011 van WAC Oude IJsselstreek. Afgelopen jaar was ook voor de WAC 
Oude IJsselstreek de crisis merkbaar en zijn er minder woningbouwplannen ter advisering 
aangeboden dan het jaarervoor. 

Stevig debat in gemeenteraad 
over vermindering woningbouw 

Dit was overigens voor ons geen aanleiding om stil te zitten. 
Wij hebben twee woonkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd, namelijk aanbouw "Debbeshoek" te Ulft 
en het appartementencomplex "Nijeborgherpoort" te Terborg. 
Daarnaast zijn wij actief geweest om onze kennis te vergroten door het volgen van cursussen en 
deelname aan studiedagen. 

Vanaf de oprichting van WAC Oude IJsselstreek is er goed overleg met de Gemeente en Wonion, de 
wooncorporatie, over alles wat met bouwen in de Gemeente Oude IJsselstreek en met woonkwaliteit 
te maken heeft. Een belangrijk punt uit deze gesprekken is dat het voor goede advisering nodig is om 
zo vroeg mogelijk bij de bouwprojecten betrokken te worden. 

Ondanks dat dit het jaarverslag 2011 is willen wij toch even stilstaan bij het overlijden van Henk 
Veerman, directeur Wonion, op 31 januari 2012. Hij was de grote inspirator achter diverse projecten. 
De WAC heeft altijd met veel plezier met hem samengewerkt. Wij zullen hem missen. 

Wij hebben als WAC in 2011 tien keer vergaderd en genieten hiervoor gastvrij onderdak in het 
Gemeentehuis. 
In februari hebben wij afscheid genomen van Johanna Groenewegen. Wij danken haar voor haar 
enthousiaste inzet voor de WAC. Vooral haar bemoeienissen voor het organiseren van de 
jubileumdag in 2010 hebben wij bijzonder gewaardeerd. 

Door haar drukke baan en drukke huiselijke omstandigheden heeft Ida Lammers moeten stoppen 
met het secretariaat. Wij danken Ida voor haar jarenlange inzet en zijn blij dat zij wel lid is gebleven. 
Haar taken zijn overgenomen door Toke van Mierlo. 

In verband met zijn gezondheidstoestand heeft onze voorzitter Gerard Agelink zijn lidmaatschap bij 
het ROCOV moeten beëindigen. Ook heeft hij zijn taken als voorzitter van de WAC tijdelijk 
overgedragen aan Maja Metselaar. 

Rest ons u te vertellen dat ook dit jaar een digitale versie van dit jaarverslag beschikbaar is. U kunt 
deze opvragen bij wacoudeijsselstreek@gmail.com. 

Maja Metselaar, vice-voorzitter 
Toke van Mierlo, secretaris 
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2. Doelstelling 

De doelstellingen van de Stichting WAC Oude IJsselstreek zijn: 

1. Het bewaken en bevorderen van de gebruikskwaliteit van de woning en omgeving en van al 
hetgeen dat daarmee in de ruimste zin verband houdt. 

2. Het behartigen van de belangen van de toekomstige woonconsumenten en van de zittende 
bewoners. 

3. Het onderstrepen van het belang van duurzaam bouwen, behoud van milieu, algemene en 
sociale veiligheid. 

4. Het toetsen van woningen en omgeving op geschiktheid voor mensen die afhankelijk zijn van 
hulpmiddelen en/of zorg. 

Anders gezegd: het streven naar betere woningen in een goede woonomgeving, waar ieder lid van 
een huishouden - jong of oud, man of vrouw, met of zonder kinderen en met of zonder 
functiebeperking - tot zijn of haar recht kan komen. 

Bouwen is een ingewikkeld proces. Vele verschillende partijen zijn erbij betrokken: gemeente, 
architect, woningcorporatie, projectontwikkelaar, aannemer en onderaannemer. Al deze partijen 
hebben hun eigen vakmatige inbreng en belang. Het belang van de gebruiker wordt heel specifiek 
door de WAC behartigd. 

De WAC is de enige organisatie die bouwplannen toetst vanuit een integrale visie op woonkwaliteit, 
waarbij de gebruikskwaliteit een belangrijke rol speelt. Formeel hebben (toekomstige) 
woonconsumenten geen enkele invloed op het plan-en bouwproces, terwijl zij in het resultaat 
(woning en woonomgeving) moeten leven. 

Wanneer de WAC bij bouwplannen wordt ingeschakeld - in schets, ontwerpfase en/of in 
projectteamverband - is zij gesprekspartner van hierboven genoemde partijen. De betrokkenheid 
van de WAC begint al bij het stedenbouwkundige plan. Goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
sociale veiligheid voor bewoners staan daarbij hoog in het vaandel. Waar mogelijk draagt de WAC bij 
tot verdere ontwikkeling van de woonkwaliteit. 
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3 . Samenstelling WAC Oude IJsselstreek 2010 

Stichting WAC Oude IJsselstreek 

Woonadvies Commissie voor woningbouw en woonomgeving. 

Opgericht: 1990 (Fusie van VAC-Gendringen en VAC- Wisch 2005) 

adres: 

Staringstraat 5 
7061XZ Terborg 
e-mail adres: 
wacoudeiisselstreek@gmail.com 

Voorzitter: 

Gerard Agelink 
Geulstraat 56 
7071 W U l f t 
Tel: 0315-844416 
E-mail: g.agelink7@chello.nl 

Maja Metselaar (2 e voorzitter) 
Markt 6 
7064 AZ Silvolde 
Tel: 0315-342579 
E-mail: majametselaar(5>msn.com 

Penningmeester: 

Ben Wellink 
St. Lidwinastraat 18 
7075 AK Etten 
Tel.: 0315-324792 
E-mail: b.wellink(5)upcmail.nl 

Secretariaat 

Toke van Mierlo 
Staringstraat 5 
7061 XZ Terborg 
Tel.: 0315-328850 
E-mail: tokevanmierlo (5) hetnet.nl 

Overige leden: 

E.H.A. Lammers-te Lindert(lda) 
Entinkweg 1, 
7051 GT Varsseveld 
Tel: 0315-241689 
E-mail: lammers.hieha@planet.nl 

Lineke Damen 
Koren weg 7 
7064 BW Silvolde 
Tel: 0315-341227 
E-mail: aj.damen@planet.nl 

Elly Zwerus 
Anholtseweg 27 
7081CJ Gendringen 
Tel.: 0315- 683619 
E-mail: zwerus@hetnet.nl 

Toon Jansen 
Mars 3 
7071TR Ulft 
Mobie l : 06-27063559 
E-mail: tooniansenl309@gmail .com 
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4. WAC vergaderingen 

Lokaal: 
Gemeente: 
Wooncorporatie: 
Provinciale VAC: 

10 x agenda vergaderingen 
1 x overleg vergadering 
2 x overleg vergaderingen 
1 x voorzittersoverleg 

voorjaarsvergadering 
Jubileumdag VACpunt Wonen 

De jubileumdag van VACpunt Wonen werd gehouden op donderdag 31 maart in theater De Flint in 
Amersfoort. 65 Jaar geleden werd in Rotterdam de eerste VAC opgericht en VACpunt Wonen bestaat 
45 jaar. Twee goede redenen om stil te staan bij 65 jaar VAC-werk; niet alleen om terug te blikken, 
juist ook om vooruit te kijken. Een ding is duidelijk: het nut en de noodzaak van het VAC-werk is in 65 
jaar niet minder geworden. Er werden vier interessante lezingen gegeven: 

Meindert Smallenbroek, 
Hij geeft aan dat bij de bouw "de goede huizen op de goede plek" heel belangrijk is. Men 
kijkt meer naar "wat wil de consument". Denk daarbij aan het Particulier Opdrachtschap. 
Thomas Rau. 
Thomas Rau begint met de zinnen: "niet het onmogelijke is mogelijk geworden maar het 
mogelijke is realiteit geworden", en "We gaan het doen omdat het moeilijk is". 
Deze inspiratie haalde hij uit een oude film waarop President Kennedey deze visie uitsprak. 
Volgens dhr. Rau hebben we geen energieprobleem, maar wel een energievraag. Wij gaan de 
rekening betalen voor het zogenaamde "duurzaam gedrag" van nu. 
De waarde- en kringloop-economen. De Cradle to Cradle-gedachten. We moeten 
grondstoffen anders organiseren. Als voorbeeld noemt hij het oprichten van 
grondstofbanken. Met grondstoffen bedoelt hij koper, zink, enz. Hij wil deze grondstoffen 
opslaan in stoelen, banken, gebouwen. Een stoel maken van zink en naderhand weer als 
grondstof gebruiken. 

Hierna volgde een pauze waarin we hebben kunnen genieten van een goedgeorganiseerd lunch. 
Er wordt een film over het VAC-werk door de jaren heen vertoond. "Hoe keken gemeenten en 
bouwende partijen in de jaren 50 en 60 tegen de VAC's aan? 

Prof. Dr. Paul Schnabel 
Hij vertelt over onderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft uitgevoerd op het 
gebied van wonen. Over wat de woonwensen van de Nederlanders zijn en hoe de wensen 
per groep kunnen verschillen. Ook over welke trends en ontwikkelingen effect kunnen 
hebben op het werk van de Adviescommissies Wonen. Hij vraagt aan ons of wij weten wat 
een Mantelzorgwoning, een meegroeiwoning of een meer-generatie woning is. Hij geeft 
onder andere hierover zijn interessante zienswijze. 
Onno Dwars 
Dhr. Dwars start met de vraag "Duurzaam bouwen een pleonasme"? 
Hij liet ons een filmpje zien van Max en Mientje. Max was een (getekende versie) man van 
ongeveer 30 jaar, snelle zakenjongen, groot huis, grote riante tuin met zwembad, snelle auto, 
vele vliegreizen enz. Mientje daarentegen een magere dame iets jonger, maar zij heeft een 
klein huisje, eigen groentetuin, gaat op fietsvakantie in eigen land, geen auto enz. Deze 
beiden worden verliefd en tja hoe nu verder? Gaat Mientje naar Max met zijn grote huis en 
riante tuin of gaat Max naar Mientje met haar kleine huisje en eigen groentetuin. Een goede 
vergelijking met hetgeen hij ons wilde vertellen. Minimaliseren in de bouw en terug naar de 
basis. Energie-neutraal, cradle to cradle. 

Ter ere van het 65 jaar bestaan is het boek "Dat is pas VAC-werk" verschenen, leder lid heeft een 
exemplaar ontvangen. 
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5. Adviezen 

Plan Het Bosveld te Ulft 
Dit plan omvat 5 nieuwe kopwoningen in een te renoveren wijk. Hierdoor ontstaat een meer open 
karakter dat ten goede zal komen aan de leefbaarheid van deze wijk. 
Enkele van onze adviezen waren: 

• de berging vergroten 
• niet een open trap, maar een dichte met kastruimte eronder, energiebesparend en meer 

bergruimte 
• een toilet in de badkamer wat vooral voor ouderen en minder-validen wenselijk is. 

In een reactie laat Wonion weten dat KAW architecten/adviseurs aan deze en veel van de andere 
adviezen hebben voldaan. 

Bij het zien van een mooi huis is de 
les: kijk in de toekomst, denk na over 
het leven in de komende jaren. Wat 
wordt hec alleen, samen, met een 
kleuter of opgroeiende kinderen, 
met buggy, rollator of rolstoel. 

Concreet: 'Is die voordeur wel 
breed genoeg voor een kinderwa
gen?' 

Bestemmingsplan "Kom Terborg" 

Een groot complex plan voor de Kom van Terborg waarin onder andere de uitbreiding van het bedrijf 
Lovink ter sprake komt. Deze uitbreiding is zeer positief voor een vitaal platteland. Een tweede 
ontsluitingsweg is noodzakelijk. De WAC adviseerde in verband met de verkeersveiligheid deze weg 
rechtstreeks op de Varsseveldse weg te laten uitkomen in plaats van op de smalle 
Munstermanstraat. 
Een ander punt was het advies om duidelijk richtlijnen te geven voor de afscheidingen van 
achtererven. De verschillende schuurtjes, carports, schuttingen e.d. staan vaak op gespannen voet 
met de visuele kwaliteit van het publieke terrein. 
Zo zijn er diverse items aan de orde gekomen. 
De WAC heeft het bijzonder gewaardeerd dat we zo snel een reactie op het advies hebben mogen 
ontvangen. 

6. Cursus, studiebijeenkomsten: 

• cursus Ruimtelijk plannen 
• cursus Succesvol adviseren met de toetswijzer 
• studiedag Wonen en Techniek te Zutphen 

Deze interessante studiebijeenkomst werd georganiseerd door VAC Gelderland. 
Mevrouw I. Schimmelpenning legde een en ander uit over de nieuwste technische 
ontwikkelingen 
- Wat is het en wat doet het? 
- Voor- en nadelen voor de woonconsument 
- Belangrijkste veranderingen in het bouwbesluit 
Welke consequenties heeft dit voor de adviezen van de wooncommissies. 
Een voorbeeld: de ventilatieopeningen naast het raam. Bij inrichting van de woning zouden 
deze openingen achter het gordijn verdwijnen. 
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7. Woonkwaliteitsonderzoek 

Onze doelstelling was dat wij de bewoners van een nieuw gebouwd complex binnen twee jaar na het 
betrekken van hun woning of appartement, benaderen met een door ons opgestelde enquête. 
Wij beogen dit voortaan na een jaar te doen. 
Deze enquête reiken wij persoonlijk aan waarbij wij aangeven wanneer deze weer opgehaald wordt 
en wordt er, indien gewenst, hulp aangeboden voor het invullen van de vragenlijst. 
De respons die we krijgen is erg hoog. Bewoners vinden het zeer positief dat er aandacht geschonken 
wordt aan de door hun geconstateerde problemen. 
De opmerkingen die gemaakt worden op het enquête formulier zijn voor ons als WAC en de 
opdrachtgever zeer nuttig gebleken. 
De resultaten worden geanalyseerd in een rapport en aan de opdrachtgever en de Gemeente Oude 
IJsselstreek aangeboden. De gemaakte opmerkingen geven de WAC extra toetsingspunten voor 
volgende te toetsen projecten. 

Responsgegevens Aantal % 
Debbeshoek Ulft 
Aantal uitgegeven 25 100% 
enquêtes 
Geretourneerd IS 72% 

Algemene tevredenheid ov< 

15. Sent u tevreden over het hang- en sluitwerk van 
deuren en ramen? 

16. Bent u tevreden over de tuin/balkan? 

18. Bent u tevreden overde ruimte, indien u thuiszorg 
krijgt bij het wassen en douchen, om u te helpen? 

19. Bent u tevreden overde 
schoonmaakmogelijkheden van de ramen om deze 

binnen en buiten schoon te maken? 

20. Is de woning naar tevredenheid geïsoleerd voor 
wat betreft de geluidshinder van de 

Kempermanstraat/Debbeshoek? 

- r 
• 

— 
J 

— — i 

i i 

J 
I 

Responsgegevens Aantal % 
Walstraat Terborg 
Aantal uitgegeven 18 100% 
enquêtes 
Geretourneerd 12 66% 

Algemene tevredenheid c 

15. Bent u tevreden over het hang - en sluitwerk van 
deuren en ramen? 

16. Bent u tevrede r de tuin/balkon? 

18. Bent u tevreden over de ruimte, indien u thuiszorg 
krijgt bij het wassen en douchen, om u te helpen? 

19. Bent u tevreden overde 
schoonmaakmogelijkheden van de ramen om deze 

binnen en buiten schoon te maken? 

20. Is de woning naar tevredenheid geïsoleerd voor 
wat betreft de geluidshinder van de Walstraat? 

1 1 ' ' ~ l ^ 

: •m 
m i •m 

._ _ ... 

MJI— 

Bovenstaand treft u slechts een klein gedeelte van de uitgevoerde woonkwaliteitsonderzoeken bij 
respectievelijk Debbeshoek Ulft (Pietmolpad 13 t/m 61 oneven nummers) en 
Walstraat Terborg (Walstraat 15 t/m 21). 
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8. Excursies: 

Excursie naar een moderne steenfabriek 

Het was zeer interessant eens een bezoek te brengen aan een steenfabriek. Tijdens de rondleiding 
hebben we het hele proces kunnen zien, hoe klei via lopende banden in vormen terechtkwam en via 
een enorme oven tot steen gebakken werd. Ook hier heeft een enorme ontwikkeling 
plaatsgevonden. In een prachtige showroom hebben we kunnen zien hoeveel mogelijkheden er zijn 
op het gebied van o.a. gevelstenen. 

1 

Excursie naar Hendriksen bedrijven te Ulft. 

De Woon Advies Commissie de "Oude IJsselstreek" heeft op woensdag 21 september 2011 met alle 
leden de bedrijven van de heer Th. Hendriksen te Ulft bezocht. 

• Timmerfabriek Hendriksen Ulft 
• Hendriksen Prefab 
• HENKU Kunststofkozijnen 

Wij werden hartelijk welkom geheten door de heer Th. Hendriksen en enkele familieleden. 
Tijdens de aangeboden koffie met gebak kregen we een uiteenzetting hoe de timmerfabriek is 
ontstaan en om aan de grote aanvraag te kunnen voldoen, was hij steeds weer genoodzaakt om de 
productiehallen uit te breiden. 
Vervolgens filosofeerde men dan ook naar andere aanverwante bouwproducten, om een 
totaalpakket aan de bouw te leveren c.q. te monteren. 
Vandaar dan ook de uitbreiding met de twee overige voornoemde bedrijven. 
Daarna werd er een korte promotiefi lm gedraaid over de bedrijven en de werkwijze hiervan. 
Kortom de bedrijven van de heer Hendriksen hebben een groot aandeel in nieuwbouw als renovatie 
en kunnen een groot deel van de bouwproducten produceren en aanleveren met eventuele montage 
van daken, prefab dakkapellen en diverse soorten van gevelbekledingen. 
Daarna kregen de WAC leden een rondleiding door de heer Hendriksen en als eerste liet hij ons in 
zijn eigen showroom een aantal NSU oldtimers zien, waarop hij apetrots is. 
Tevens een hardhouten bewerkte wortelstronk waar enkele mini auto's op stonden 
Vervolgens kwamen we in een grote hal terecht waar de prefab scharnierkappen, dakkapellen en 
prefab houten gevels werden gemaakt van geïmpregneerd hout. Bij toeval was ook een deel van 
deze opdracht/werkzaamheden voor een project dat door de enkele WAC commissieleden is 
beoordeeld/getoetst. 
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Hierbij wordt alle aandacht geschonken aan de prefab gevels, met name de vochthuishouding. 
Het is namelijk zeer belangrijk dat tussen de binnen en buitenkant van afdekking de juiste 
dampremmende en vochtdoorlatende folies worden aangebracht. 
De prefab dakkapellen worden compleet afgewerkt met een kunststof dakbedekking van Resitrix, 
deze dakbedekking gaat circa 40 jaar mee en vergt nauwelijks of geen onderhoud. 

I 

/. 

Daarna kwamen we in de machinale afdeling van de timmerfabriek terecht waar onlangs de nieuwste 
4-zijdige schaafmachine was gemonteerd, die volledig met de modernste software wordt 
aangestuurd. Deze nieuwe machine kan een groot aantal bestaande machines van de machinale 
houtbewerking vervangen, men was toen bezig met diverse bewerkingen en tevens om de 
kinderziektes van deze voornoemde machine op te sporen. 
Bij iedere andere sponning of een boorgat, worden in het ingebouwde magazijn van deze moderne 
machine de vereiste beitelkoppen automatisch gepakt. 
Zelfs de botte beitelkoppen worden door deze machine opgespoord en naar een opening in de 
machine gebracht om te worden geslepen. 
Met de bestaande houtbewerking machines wordt nog volop meegewerkt om aan de vraag en de 
planning te kunnen voldoen. Alle gemaakte kozijnen, ramen en deuren worden dan ook in een eigen 
spuiterij voorzien van de vereiste verfdiktes 140 mu. 
Daarna worden de kozijnen, ramen en deuren volledig afgemonteerd in een montagehal. 
Men kan bij de opdracht ook de voorkeur kenbaar maken om de voornoemde kozijnen 
te voorzien van de vereiste beglazing en desgewenst de kozijnen ook te voorzien van een p.v.c. folie, 
een en ander in verband met beschadiging op de bouwplaats. 
Tot slot: Als laatste kwamen we in de kunststofkozijnen fabriek terecht, waar we een deel van de 
bewerkingen hebben kunnen aanschouwen. Dit gezien te hebben kwamen we terecht in een 
moderne showroom met allerlei kozijnen, ramen en deuren. Uit alle schuif- en voordeuren, ramen, 
kan men ook kiezen om voor binnen- en buitenkant verschillende Ral kleuren toe te passen. 
Tevens kan men allerlei soorten van kunststof gevel- gootbekleding en vensters uitzoeken, 
behorende bij de kunststofkozijnen. 
Na de rondleiding kregen we nog een kop koffie aangeboden door de heer Hendriksen. 
Daarna hebben wij allen de heer Hendriksen bedankt, voor de indrukwekkende 
bezichtiging/rondleiding c.q. uitleg van diverse werkzaamheden in zijn bedrijven. 
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9. Overige activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie gemeente Oude-IJsselstreek 
Informatieavond gebiedsvisie DRU industriepark 
Raadsrotonde Woonvisie Achterhoek 

Bijeenkomsten over en rondom de nulwoning van Ronald Serne. 
Ook in 2011 waren er bijeenkomsten van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT), 
een kenniskring van (regionale) bedrijven, gemeenten, provincie, Achterhoekse 
woningcorporaties en de ervaring opgedaan bij de bouw van de nulwoning van Ronald Serne. 
Bedrijven, hoge scholen, universiteiten en studenten presenteren hun informatie en kennis. 
Op die manier wordt onderling veel kennis gedeeld en blijven wij als WAC op de hoogte van 
alle ontwikkelingen bij het duurzaam bouwen. 
Bijeenkomsten van de ROCOV. 

Infoavond particulier opdrachtgeverschap Lichtenberg in 't Molentje te Silvolde 
Inloopavond voor 't Raedthuys, een seniorencomplex in Gendringen, in de Gendt te 
Gendringen 
Opening nieuw kantoor Wonion in Beltmancomplex te Ulft 
Op 29 april 2011 is het nieuwe kantoor van Wonion in het Beltmancomplex officieel 
geopend. Burgemeester Hans Alberse opende samen met de beide directeuren Henk 

Veerman en Harrie Kuypers de grote 
industriële deur voor de bezoekers 
van Wonion. 
Ulft ligt centraal in het werkgebied 
van de wooncorporatie en is dus 
goed bereikbaar voor hun klanten. 
Wonion vindt het ook belangrijk een 
bijdrage te leveren aan het behoud 
van industrieel erfgoed. Tijdens de 
rondleiding door het gebouw konden 
wij de verschillende oude elementen 
gecombineerd met moderne 
kantoorunits bewonderen. 

Opening De Zwanenpoort 
De Zwanenpoort is tot stand gekomen op initiatief van een groep actieve senioren. In 
samenwerking met woningcorporatie Wonion hebben zij hun droom waargemaakt. 
Op de openingsdag kon men, na alle toespraken en de officiële opening, in verschillende 
woningen een kijkje nemen. De bewoners zijn erg tevreden al zijn er wat minpuntjes. Zo 
draaien twee deuren tegen elkaar. Misschien had een beoordeling van de WAC dit kunnen 
voorkomen. 
Workshop 'De Streek aanzet' 
Deze workshop heeft zestig gebiedswensen en ideeën opgeleverd. Aan deze bijeenkomst op 
22 september 2011 namen meer dan 100 personen deel. De bijeenkomst is een initiatief van 
Plattelandshuis, de werkplaats Kansrijk Platteland van Achterhoek 2020 en de Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland. 
De drie initiatiefnemers wilden via deze werkbijeenkomst komen tot een inventarisatie van 
gebiedswensen en ideeën. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de 
overheden zijn met hun gebiedskennis, ervaring en vaardigheden als geen ander in staat om 
met een frisse, nieuwe en onconventionele aanpak gebiedswensen en projectideeën uit te 
voeren. Door samen op te trekken wordt de slagkracht vergroot. Een en ander wordt verder 
uitgewerkt 
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Opening Borgsche Hagen, woningen en winkelruimtes die in de plaats gekomen zijn van het 
"beruchte" pleintje Kaak. 
Opening Lichtenberg, een wijkcentrum in Silvolde. 
Dag van de bouw, Walstaete. 
Open dag Hutten Zuid, de nieuwbouw bij de sluis van Ulft, door de opvallende kleur en de 
bijzondere vorm een blikvanger. 
Opening Natuurpark Akkersmansbeek 
Aanbesteding volgens "soft selection" methode 
Aanbesteding volgens soft selection, een nieuwe aanbestedingsmethode,, wordt met 
belangstelling gevolgd in de bouwwereld van Nederland. 
De gang van zaken: 3 architecten worden uitgenodigd door Wonion om een plan te maken 
dat voldoet aan bepaalde eisen. De architecten vormen een consortium met aannemer, 
installateurs etc. De drie consortia presenteren hun plannen. Na een vragenronde waarin 
nog het een en ander toegelicht kan worden, bepaalt Wonion wie de opdracht krijgt. 
Meedenk-avond CDA Oude IJsselstreek 
Onze gemeente wordt een krimpgemeente. Over hoe de krimp het best kan worden 
aangepakt, organiseerde het CDA Oude IJsselstreek een 'Denk Mee Doe Mee ' - avond. Voor 
de gelegenheid werden heldere denkers uitgenodigd. Veel deelnemers meldden zich 
spontaan aan. Er kwamen er zoveel dat zeven denktanks moesten worden gevormd. Die 
gingen, onder leiding van de heer C. Hilberdink, aan de slag met de onderwerpen: wonen, 
welzijn en werken. Dat denkwerk leverde originele, bruikbare en slimme suggesties op. 
Met als rode draden: meer ruimte voor particulier initiatief en de menselijke warmte van 
nabuurschap. 
Het CDA nodigt iedereen uit - personen, instellingen, politieke partijen - met de resultaten 
aan de slag te gaan. Worden er veel van opgepikt, dan krijgt 'krimp in onze gemeente geen 
kans' 
Bezichtiging modelwoning Bomenbuurt in Ulft. 

Op 7 december 2011 hebben we met 4 WAC-leden de energieneutrale woningen in de 
Bomenbuurt in Ulft bezichtigd. Dhr. Milenkovic van Wonion ontving ons en gaf uitleg over de 
zeer geavanceerde technologie t.a.v. klimaat c.q. energiebeheersing in de huizen. Zeer 
indrukwekkend! Wel vragen wij ons af of de machinerie achter de deur in de woonkamer 
geen geluidsoverlast zal geven. Ook jammer is dat je vanuit de eethoek niet naar buiten kan 
kijken. De woningen hebben allemaal een serre die niet verwarmd kan worden. In de winter 
koud en in de zomer kan deze serre zeer warm worden. Wat ons opviel was, dat de hal zeer 
donker is. (geheel geen daglicht). De badkamer is erg mooi uitgevoerd. 
Het project bevat deels koopwoningen en deels huurwoningen. 
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