Huurders Plaza
De HuurdersBelangenVereniging is er voor alle (potentiële) huurders van KleurrijkWonen in Culemborg

Veiligheid
Thuis is de plek waar je je veilig voelt. Of waar je je veilig zou moeten voelen. Maar dat is niet altijd het geval.
Dat geldt ook voor je straat, je buurt, je stad. Hoe veilig zijn we eigenlijk? Wie helpen ons als we in gevaar
zijn, wie zorgen ervoor dat we niet in gevaar komen? En wat kunnen we zelf doen om onze veiligheid te
vergroten? In deze Huurders Plaza leest u er meer over. Maar let ook op de andere artikeltjes, want er is van
alles gaande! Zoals de voorbereidingen op de Algemene Ledenvergadering op 9 april. U komt toch ook?

Gerdo komt ook op 9 april!

Nóg een feestje

We hadden twee verrassingen beloofd. Dit is de
1ste: Gerdo van Grootheest, onze burgemeester,
komt op onze vergadering! Niet de héle avond,
maar dat geeft niet. Want wat hij in tien minuten
zegt, daar doen de meeste mensen een (saai) half
uur over.

En dit is onze 2de verrassing: al onze leden mogen
gratis een appeltaartje ophalen bij de Hema in Culemborg. Wij willen zo voor één keer onze dankbaarheid voor uw lidmaatschap tonen met een
kleinigheidje. Of u nu al jaren lid bent, of uzelf net
hebt ingeschreven, wij zijn blij met u! Door u kan
de HBV weer iets meer voor de huurders betekenen. Tijd voor een feestje dus.

We hebben ontzettend leuke gasten op 9 april. En
zo véél. We zijn heel blij met ze, en we weten zeker
dat zij er samen met u voor zullen zorgen dat de
avond een groot succes wordt. Maar Gerdo heeft
natuurlijk een speciaal plekje in het hart van alle
Culemborgers. Dus zal iedereen het ons wel vergeven dat wij hem hier speciaal noemen. Verderop
leest u meer over onze andere gasten.

Bent u nog geen lid?
Dan hebt u nu een extra reden om u bij ons aan te
melden via website, mail of de strook achterop deze Huurders Plaza. U kunt ons ook bellen voor een
papieren formulier. De actie geldt tot en met zaterdag 6 april 2019.

Puntje van orde
Eet smakelijk.

Schud eens een handje
Op 9 april bent u van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering. Ook als u (nog) geen lid
bent, maar gewoon eens wilt kijken wie wij zijn en
wat wij doen.

Onze contacten
Wij hebben het afgelopen jaar veel contacten gelegd en aangehaald. Bijvoorbeeld met de Gemeente, KleurrijkWonen, Avri, ElkWelzijn, Buurtbemiddeling, de Politie, de Brandweer en de Ambulance.
En als je elkaar eenmaal spreekt, blijkt vaak dat je
het op veel punten met elkaar eens bent en dezelfde doelen nastreeft. En dat is fijn, want dan kun je
samenwerken en méér bereiken dan in je eentje.
Daarom willen wij u op 9 april de kans geven om
ook zelf eens kennis te maken met onze gesprekspartners. In onze extra lange koffiepauze (met wat
lekkers) en na afloop van de vergadering staan ze
klaar om u de hand te schudden en een praatje te
maken.
U hebt vast veel méér vragen dan we in de beschikbare tijd kunnen afhandelen. Dat geeft niets,
want ook nu kunt u uw vragen weer in onze speciale brievenbus stoppen, zodat wij ze later kunnen
beantwoorden. U mág uw naam op het formulier
zetten, maar het hóéft niet.

Interview Hans van Heumen
Hans van Heumen is een van
de vier wijkagenten die helpen
Culemborg veilig te maken en
te houden. Hoeveel mensen
werken hier bij de politie?
Hans: ‘Ongeveer 30 in totaal.
Noodhulp is altijd onze hoofdtaak, en verder werken we als
wijkagent, jeugdagent, verkeerspolitie en milieupolitie.’
Het gaat niet alleen om Culemborg, maar ook om Buren. ‘Wij vallen onder Team
De Waarden.’

Ook als er niks aan de hand is
Een jeugdagent? Wat doet die? Hans: ‘Wij bezoeken scholen, gaan een praatje maken bij groepjes
hangjongeren. We maken kennis en soms hebben
we een gesprek bij de jongeren thuis. Wat willen
ze? Wat speelt er? Het gaat vooral om contact, ook

als er niks aan de hand is. Als wij langsrijden in een
auto of op de fiets, dan herkennen de jongeren
ons, en dan komt het al gauw tot een praatje.
Contact is belangrijk.’

De wijken in
En wat zijn de belangrijkste taken van een wijkagent? Hans: ‘Het vergroten van de veiligheid in de
wijk. Op elk gebied. Het is belangrijk dat wij laagdrempelig zijn, dat mensen ons makkelijk aanspreken. Bijvoorbeeld over problemen die zij in hun
omgeving ervaren.’

Gemiddeld
Is Culemborg een veilige gemeente? Hans: ‘Gemiddeld. Mensen hebben natuurlijk vooral het beeld van
de autobranden op hun netvlies staan, maar al met
al zijn wij zeker geen onveilige stad.’

€ 20.000
De politie geeft hoge prioriteit aan het onderzoek
naar de autobranden. Voor degene die ‘de gouden
tip’ aan de politie meldt: er ligt € 20.000,- euro op
hem of haar te wachten.

Wanneer bel je 112?
Hans: ‘Veel mensen denken dat je alleen 112 mag
bellen als iemand in levensgevaar is. Maar het kan
ook als je een “heterdaadje” ziet of als je bijvoorbeeld een verdachte persoon of auto opmerkt. Als
blijkt dat jouw melding toch niet bij 112 thuishoort,
dan word je doorverbonden met 0900 8844.’

En als er geen haast is?
Hoe kun je contact opnemen met de politie als er
geen haast bij is? ‘Dan kun je zelf 0900 8844 bellen.
Je kunt ook naar het politiebureau komen of het
meldformulier op www.politie.nl invullen. Je kunt
ons bovendien bereiken via Instagram of Twitter. En
ten slotte kun je altijd een agent aanschieten.’ Maar
dan niet letterlijk, hè!

‘Ik wil iets betekenen’
En dan de grote vraag: waar doet Hans het eigenlijk voor? Zijn werk is inspannend en niet ongevaarlijk. Wat vindt hij er zo leuk aan? Hans: ‘Het is
afwisselend en uitdagend. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat ik écht iets voor mensen kan betekenen!’
En dat dat zo is, kunt u in het andere mini-interview
lezen.

Hee, een ander adres!
De vorige Huurders Plaza hadden we al op lichter
papier gedrukt (net als deze) om portokosten uit
te sparen. Maar we zijn nog niet klaar met bezuinigen. We zijn verhuisd naar een goedkoper onderkomen, en we hebben ons oeroude telefoonabonnement gekortwiekt. Dat deed geen pijn,
want ‘onbeperkt bellen naar het buitenland’ was
geen optie die we echt nodig hadden. Zo hebben
we hier en daar nog wat meer geld weten te vinden. En wat doen we daarmee? Nou, appeltaartjes
uitdelen, bijvoorbeeld.
Kijk bij CONTACT voor onze nieuwe gegevens.

Uw vragen
Als u ons een vraagt stelt, zetten wij die op onze
website (UW VRAGEN).
Wij zetten nooit de naam van de vragensteller op
de site. En we formuleren de antwoorden zó, dat
zoveel mogelijk huurders er iets aan hebben. Als
we iets over uw specifieke situatie te melden hebben, dan nemen we persoonlijk contact met u op.
Uw privacy is altijd gewaarborgd.

Supersprekers op 9 april
Behalve Gerdo hebben we nog een andere superspreker op 9 april: Monica Wichgers (wethouder
Economie, Ruimte en Wonen. En verder kiest u
zelf wie u spreekt (zie SCHUD EENS EEN HANDJE). Pak de
kans om persoonlijk kennis te maken en uw vragen
te stellen.

Co: wordt vervolgd!
Als er één enthousiaste wandelende reclame is
voor de hulpdiensten, dan is het Co van Doesburg.
Op 3 september 2018 stopte Co’s hart. Zomaar.
Zonder enige aantoonbare oorzaak.

Stap 1: dat hart moet weer kloppen
Zijn vrouw Leontine reageerde meteen. Ze belde
112 en begon zelf direct met de reanimatie.
112 verspreidde een app in de wijk. Twee mensen
reageerden en kwamen Leontine helpen.
Binnen de kortste keren waren er twee ambulances, de politie en de brandweer er. Co’s hart kreeg
driemaal een stroomstoot van een defibrillator.
Intussen werd hij naar het UMC gebracht.

Gefeliciteerd: kerngezond!
Daar bleek dat Co kerngezond was: geen vernauwde kransslagaders, geen verkalkingen… niks!
Intussen werd hij gekoeld en in een kunstmatige
coma gehouden. Pas op 6 september lukte het om
hem in het land van de levenden terug te krijgen.

En nu
Eind goed, al goed. Maar is dat ook zo? Co is ongelofelijk blij dat hij lééft. Maar de gebeurtenissen
hebben wel hun sporen achtergelaten. Co: ‘Ik ben
snel moe, en ik kan me nog niet zo goed concentreren als vroeger.’ Co heeft zijn fijne motoriek nog
niet helemaal onder controle. Hij heeft, zowel lichamelijk als geestelijk, een enorme klap gehad.
De gedachte dat je zómaar van de ene seconde op
de andere aan het randje van de dood kunt staan,
laat niemand onberoerd.
Intussen heeft Co een ingreep achter de rug die
hem enerzijds een veilig gevoel geeft, maar die
ook erg veel van zijn lichaam heeft gevraagd: hij
heeft een ICD gekregen. Je kunt je dat voorstellen
als een AED die je in je lichaam draagt. Het apparaatje geeft het hart een kickstart als dat ooit nodig zou zijn.

De toekomst
Het fijne van léven is dat je een toekomst hebt. Co
heeft nog zeker een half jaar nodig om helemaal te
herstellen, maar hij maakt al volop plannen. Co: ‘Ik
ga zelf een AED kopen. En ik ga leren reanimeren.
Ik weet nu dat dat levens kan redden.’

Dankbaar
Co is de hulpdiensten enorm
dankbaar. Dat heeft hij ook aan
onze burgemeester laten weten. ‘De brief die ik terug kreeg,
is aan de mensen van de hulpdiensten voorgelezen.’ Maar
Co heeft zijn leven óók te danken aan de mensen die zo snel
op het appje van 112 reageerden. En aan Leontine, die direct
tot actie overging en er zo voor
zorgde dat de hulpdiensten het leven van haar
man konden redden.
We kunnen zeggen dat Co wegens doorslaand
succes wordt vervolgd! En daar zijn we blij om.

Tips & weetjes
Hebt u een handig weetje? Deel het dan met ons,
zodat wij het weer met alle huurders kunnen
delen! U vindt al onze tips en weetjes op onze
website. Deze keer hebben we het over veiligheid.

Agenda 2019
9 april - Ledenvergadering
Deze ledenvergadering wordt leuker en nuttiger
dan ooit. Komt u ook? U bent van harte welkom!
Volg het nieuws op onze website.

Meld verdachte zaken!
Ziet u iets wat u niet vertrouwt? Ziet u iemand die
zich verdacht gedraagt? Bel dan gerust 112.

12 t/m 14 juli - Culemborg Bijvoorbeeld
Drie dagen feest… Daar kunnen wij natuurlijk niet
bij ontbreken! Wij doen gezellig mee. Tot dan!

Wie staat er voor de deur?
Wordt er bij u gebeld? Doe dan alleen de deur
open als u de situatie vertrouwt. Dus kijk eerst wie
er op de stoep staat, óf doe niet open.

Morgen zijn wij weg!
Mensen die gezellig een dagje uit gaan, zetten dat
vaak van tevoren op Facebook. Doe dat niet. U wilt
toch zeker geen inbrekers tippen!

28 september - Burendag
Op 28 september is het weer Burendag. We hopen
van harte dat het dan beter weer is dan afgelopen
keer. Maar regen of zonneschijn: wij zullen er zijn!
Komt u ook (met of zonder paraplu)?

CONTACT!
Post:

HuurdersBelangenVerenging (Hbv)
Culemborg
Postbus 190
4100 AD CULEMBORG

Telefoon:
E-mail:
Facebook:
Twitter:
Website:

06 38 46 37 18
info@hbvculemborg.nl
Huurders Plaza Culemborg
Huurders Plaza Culemborg
www.hbvculemborg.nl

Bestuur:

Caren Peeters (voorzitter*)
Jos Verlangen (penningmeester*)
Hannie van Dommele (secretaris)
Jaap Saunier (algemeen bestuurslid*)
[vacature]

De eerste huurdersblog!
Leest u de blogs op onze website? En krijgt u dan
zelf de schrijfkriebels? Mail ons uw tekst van maximaal 300 woorden en, wie weet, wordt uw blog
geplaatst! De eerste echte huurdersblog staat op
onze website. Lees hem gauw.

En verder…
Intussen heeft de HBV Culemborg ook op allerlei
andere fronten niet stilgezeten. Op onze website
kunt u onze privacy policy lezen. En binnenkort
plaatsen we een stukje over de Prestatieafspraken. Wat zijn dat? En wat hebt u daar als huurder
aan? Wij leggen het uit.

* Interim. Hopelijk in deze functie te benoemen
op 9 april 2019.

Niet zo handig met internet? Lid worden kan ook zo: knip onderstaande strook uit (of maak een kopie),
vul hem in en stuur hem op naar ons postadres. U kunt onze privacy policy lezen op onze website. Wilt u
liever een geprinte versie? Vraag die dan gerust bij ons aan.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja, ik wil meer invloed op mijn woonsituatie. Daarom word ik gratis lid van de HBV Culemborg.
Naam:

.....................................................................................heer / mevrouw / doet er niet toe

Adres:

...........................................................................................................................................

Postcode: ........................................ Plaats: ..................................................................................
Telefoon*: ........................................ E-mail*: ..................................................................................
*

Telefoonnummer en e-mailadres zijn niet verplicht

 Ja, ik heb de privacy policy van de HBV Culemborg gelezen (op www.hbvculemborg.nl of op papier)
en ik ga akkoord met deze privacy policy.

