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>  Patrimonium Urk:  

60 jaar maatschappelijk 

   betrokken op Urk

P
r

e
s

e
n

t
 

 
P

r
e

s
s



www.bouwbedrijfgebroederspost.nl
Voor al uw Bouwplannen

O adv Patrimonium_Opmaak 1  13-09-13  15:52  Pagina 1

G adv Patrimonium 02 Brenorm_Opmaak 1  12-09-13  14:12  Pagina 1

A D V E R T E N T I E

Uitgeverij
Present Press B.V.
Nijverheidsweg 7
4104 AN Culemborg
Postbus 57
4100 AB Culemborg
T 0345 - 750 200
F 0345 - 750 249
E info@presentpress.nl
I www.presentpress.nl    
  
Directie
Rob Kriegsman

Traff i c
Marlène van den Dungen

Accountmanagers 
Mariejanne Degenkamp
John Schriemer

Redactie 
Renate van Keulen

Vormgeving en opmaak 
Edith Lancée

Fotograf ie 
Herman van der Veer

Opdrachtgever
Christelijke Woonstichting Patrimonium

Coördinatie
Johan Oosterhoff

Dit magazine kwam tot stand dankzij  
de mede werking van
ABN AMRO 
Bouwbedrijf Gebroeders Post
Brenorm B.V. / 
Breman Service Genemuiden
Paper Point B.V. / 
De Pyramide Off ice Design
Hoekstra Installatie B.V. - Urk
Wijbenga Architecten en Adviseurs
Gebr. De Boer Installatietechniek
Hoekstra  Assurantie B.V
Residenz ICT
Schildersbedrijf K.J. Coenen
Sinke Groep
Snijder Reclame
Stichting Buurtwerk Urk  
Ten Napel Brandbeveiliging

Auteursrechten
Het geheel of gedeeltelijk over  nemen van 
de inhoud zonder schriftelijke toe stemming 
van de uit gever is verboden. De redactie 
stelt zich niet verantwoor   delijk voor eventu-
ele onvolkomenheden. 

 Dit magazine is vervaardigd 
 op minder milieubelastend papier. 

COLOFON

Wonen is een van onze belangrijkste basis-

behoeften. Of je nu jong, oud, rijk of arm 

bent, een dak boven je hoofd is een voor-

waarde om goed te kunnen functioneren. 

Wij bieden graag een thuisbasis voor mensen 

met minder kansen op de woningmarkt. Een 

basis die goed en betaalbaar is, maar ook 

in een veilige en prettige omgeving ligt. We 

kijken verder dan de woning zelf en dragen 

actief bij aan de leefbaarheid in de wijken 

van Urk. Dat zien we als onze opdracht.  

Samen met bewoners, de gemeente en  

andere partijen. 

 

Patrimonium en Urk zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. We zijn onderdeel van deze 

bijzondere gemeente en voelen ons verant-

woordelijk voor het maatschappelijk welzijn 

van bewoners. Naar de toekomst kijken 

vinden we belangrijk. We willen mensen niet 

alleen nu, maar ook straks perspectief bieden. 

Dat doen we met vernieuwende projecten op 

het gebied van wonen en zorg.

Onze betrokkenheid uit zich ook in onze 

service aan klanten. Wij staan altijd voor 

hen klaar. In het voortraject bij het vinden 

van een passende woning, maar ook wanneer 

die woning eenmaal door hen gehuurd wordt. 

Een goede communicatie en het nakomen van 

afspraken staan daarbij centraal. 

In dit speciale magazine nodigen we u uit 

om een kijkje te nemen in de keuken van 

Patrimonium. We laten zien waar we voor 

staan, hoe onze service eruit ziet en op welke 

manier wij bijdragen aan de leefbaarheid in 

Urk. Graag presenteren we ook ons nieuwe 

gebouw dat midden in het hart van Urk ligt. 

Patrimonium is op deze nieuwe locatie toegan-

kelijker dan ooit. Hierbij nodig ik u dan ook 

van harte uit om binnen te stappen. 

Johan Oosterhoff

Directeur-bestuurder

Patrimonium
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Urk is een oude gemeente. De naam Urk is zelfs  

teruggevonden in een akte uit 966. Lange tijd was  

de gemeente geïsoleerd. 

De eerste aansluiting van het eiland met het vaste land ont-

stond eind negentiende eeuw. Het ging om een telefoonlijn, 

bedoeld voor de haring- en ansjovishandel. In 1939 werd een 

verbinding tussen Urk en het vasteland gelegd met een dijk.

Al langere tijd was er sprake van overbevolking, maar na 

de Tweede Wereldoorlog verdubbelde de bevolking nog eens. 

Om de druk wat te verlichten werd uiteindelijk besloten tot 

grenscorrecties met de in 1962 gevormde gemeente Noord-

oostpolder. Patrimonium bouwde huurwoningen en andere 

aanbieders zorgden voor meer koopwoningen. Ook verhuisden 

veel Urkers naar aangrenzende plaatsen. 

De vishandel had door de Zuiderzeewerken grote schade opge-

lopen. Maar in de jaren ‘60 keerde het economisch tij toen op 

Urk een visafslag werd geopend en een levendige visindustrie 

ontstond. De Urker visafslag is nu de grootste van Nederland. 

Deze ontwikkeling wordt vaak het ‘Wonder van Urk’ genoemd. 

Ook demografisch gezien is Urk bijzonder. De gemeente heeft 

het grootste vruchtbaarheidscijfer van Nederland en daarmee 

relatief het hoogste percentage jongeren tot 14 jaar. Voor 

Patrimonium zijn deze ontwikkelingen van groot belang bij 

het bepalen van de strategie. 

Vereniging voor sociale woningbouw

Na de Tweede Wereldoorlog was de woningvoorraad in 

Nederland klein en vaak van slechte kwaliteit. Steeds meer 

mensen hadden behoefte aan een betaalbare huurwoning. 

Vanuit de overheid werd de bouw van sociale woningen ge-

stimuleerd. Eerst gebeurde dit vooral in de grote steden, later 

ook in kleinere gemeentes als Urk. Op Urk ontstond vanuit de 

vakbond CNV het initiatief om een vereniging op te richten die 

zich bezighield met sociale woningbouw. Dit leidde in 1954 tot 

de oprichting van de Christelijke Woonstichting Patrimonium. 

Professioneler

In 1956 werden de eerste woningen van Patrimonium aan de 

Molenstraat opgeleverd. De vereniging had een bestuur van 

vrijwilligers en groeide snel. In de jaren 70 werd een admi-

nistrateur aangesteld, gevolgd door een eigen onderhouds-

dienst. Vanwege de omvang en toenemende professionalise-

ring werd de vereniging in 2003 omgezet in een stichting. 

Jong bezit

Aanvankelijk bleef Patrimonium relatief klein. Eind jaren 80 

had de organisatie zo’n 500 woningen. Vanaf 2000 ontstond 

een grotere vraag naar sociale huurwoningen en maakte 

Patrimonium een snelle groei door. Het resultaat is dat een 

kwart van het huidige aantal woningen stamt van na 2000. 

Patrimonium heeft dan ook een relatief jong bezit.

Groeiende vraag

Het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woonruimte 

is de belangrijkste doelstelling van Patrimonium. In tegen-

stelling tot andere kleine gemeenten, groeit Urk nog altijd. 

Daarmee groeit ook de vraag naar huurwoningen. De stichting 

speelt in op deze vraag met diverse nieuwbouwprojecten. 

Verder kijken

Al vanaf de start is Patrimonium betrokken bij Urk en de leef-

baarheid van de gemeente. Naast het investeren in woningen 

kijkt de stichting graag verder. Regelmatig worden projecten 

georganiseerd die gericht zijn op woongenot, leefbaarheid en 

ondersteunende woondiensten. 

Thuisbasis

>  Urk is een oude gemeente.  

De naam Urk is zelfs teruggevonden  

in een akte van 966

Bijzondere gemeente  
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Nieuw gebouw

Inmiddels heeft Patrimonium een bezit van 840 woningen. 

Het gaat om 15% van het totale aantal woningen op Urk. 

In totaal werken bij de corporatie 7 mensen. Voor verschillende 

diensten worden partners ingezet. De service aan klanten 

is lange tijd verleend vanuit het Marsdiep. Inmiddels heeft 

Patrimonium een prachtige locatie aan de Richel, centraal 

in het dorp. Het nieuwe gebouw is niet alleen uitstekend 

bereikbaar, maar biedt ook betere kantoorfaciliteiten en meer 

parkeermogelijkheden. Het pand is overgenomen van Stichting 

Buurtwerk, dat nu een ruimte huurt. Na een grootscheepse 

verbouwing vond in december 2013 de verhuizing plaats. 

Tiemen Hakvoort van Stichting Buurtwerk Urk:

“Als Stichting Buurtwerk Urk verrichten wij sociaal cultureel 

werk. Met name voor jongeren organiseren we allerlei activi-

teiten waarbij zij elkaar ontmoeten. Het gebouw van waaruit 

wij al vele jaren werken, is te groot voor onze organisatie. 

De verkoop aan Patrimonium was een goede oplossing. Dankzij 

deze stap wisten we ons voortbestaan veilig te stellen. We 

huren nu een gedeelte van het gebouw terug en kunnen onze 

activiteiten blijven organiseren. Ook verenigingen hebben nog 

altijd de mogelijkheid om van onze ruimte gebruik te maken. 

Patrimonium heeft het gebouw volledig gestript en eerst de 

ruimte voor Stichting Buurtwerk Urk gerealiseerd, zodat wij 

verder konden. Het feit dat we nu met Patrimonium in een 

gebouw zitten, maakt de samenwerking nog gemakkelijker. 

Wij verrichten verschillende diensten voor de stichting, met 

name op het gebied van buurtbemiddeling. De lijnen zijn nu 

korter en ik verwacht dat we in de toekomst nog meer voor 

elkaar kunnen betekenen.”

Als partner werkt de gemeente Urk nauw met Patrimonium 

samen. Zeker nu de regelgeving veranderd is en de investe-

ringscapaciteit van woningcorporaties sterk afneemt, vindt 

veel overleg plaats. “We bouwen naar behoefte”, zegt Gerrit 

Post, wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en 

Milieu. “Samen met Patrimonium gaan we na waar die behoef-

ten liggen. Op Urk is dat anders dan in andere gemeenten. 

De helft van de bevolking is jonger dan 25. Dat heeft natuur-

lijk ook invloed op de vraag naar woningen. Tegelijkertijd zien 

we een lichte vergrijzing. Deze gegevens vormen de basis voor 

het beleid van de komende jaren. Het aantal sociale wonin-

gen dat nodig is, wordt er grotendeels door bepaald. Daarbij 

moeten we ook rekening houden met de koopsector die op Urk 

bijdraagt aan het aanbod van relatief goedkope woningen.”

Sterke organisatie

“Vooruitkijken is erg belangrijk”, vindt Post. “Zo besteden we 

veel aandacht aan de zogenaamde 0-tredenwoningen. Bij deze 

woningen liggen alle faciliteiten op één verdieping, wat ervoor 

zorgt dat senioren langer thuis kunnen wonen.” De samenwer-

king tussen de gemeente en Patrimonium verloopt erg goed. 

Post: “We komen samen tot goede en verantwoorde ideeën die 

zijn afgestemd op de bevolking en zijn behoeften. Patrimonium 

is een fijne organisatie die zich altijd bij zijn core business 

heeft gehouden. Dit in tegenstelling tot veel woningbouw-

verenigingen in grotere steden. Hun expansiedrang heeft 

ervoor gezorgd dat uiteindelijk alle woningcorporaties aan 

banden zijn gelegd. Ook kleinere corporaties als Patrimonium 

die hierdoor nu voor een lastige opgave staan. Gelukkig hebben 

we te maken met een sterke organisatie die zich ook in de 

toekomst zeker zal redden.”

>  Vooruitkijken is  

erg belangrijk, vindt Post
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Gerrit Post, wethouder Ruimtelijke  
Ordening, Volkshuisvesting en Milieu:  
“Samen met Patrimonium gaan we  
na wat de woonbehoeften zijn”

Als transparante organisatie hebben we 

gekozen voor een open inrichting van 

ons kantoor. Het vele licht en  

de toegankelijke ruimtes laten zien 

waar wij voor staan. 
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Huurders die aan de juiste inkomensgegevens voldoen, 

kunnen zich bij Patrimonium registreren als woning- 

zoekende. Patrimonium verspreidt het periodieke  

woningaanbod regelmatig onder de geregistreerde  

woningzoekenden. 

Zij kunnen op dit aanbod reageren. Dit kan via een woon-

keuzebon, maar ook online via een handige tool. Op basis 

van de inschrijfdatum wordt bepaald wie de woning krijgt 

toegewezen. Soms gebeurt het dat een woningzoekende 

op basis van een medische of een sociaal/maatschappelijke 

indicatie met urgentie in aanmerking komt voor een woning. 

In dit geval verloopt de procedure anders. 

Voor het opzeggen van de huur telt een termijn van één 

maand, op welke dag de opzegging ook plaatsvindt. Na de  

opzegging komt de mutatieopzichter van Patrimonium langs 

om de woning na te lopen en een rapport te maken. In dit  

rapport staat of de huurder nog veranderingen moet aanbrengen. 

Willem de Boer, hoofd verhuur: 

“Woningzoekenden die zich bij ons inschrijven, kunnen relatief 

snel een woning vinden. Dat hangt natuurlijk wel af van hun 

wensen en eisen. Ons systeem is duidelijk en transparant. 

Bovendien staan we altijd klaar met adviezen. Ook bij een 

verhuizing hebben wij duidelijke normen geformuleerd.  

Op die manier zorgen we ervoor dat onze woningen altijd  

weer in orde zijn voordat de nieuwe huurder komt.”

 

>  Woningzoekenden die zich bij   

ons inschrijven, kunnen relatief snel 

een woning vinden
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Voldoende betaalbare woningen bieden voor jong en 

oud, dat is het doel van Patrimonium. Om dit te realise-

ren, kiest de organisatie voor een weloverwogen nieuw-

bouwbeleid. Vraaggestuurd bouwen op basis van zowel 

de markt als bewoners staat daarbij centraal. 

In samenspraak met de gemeente ontwikkelt Patrimonium 

regelmatig nieuwbouwprojecten. Het gaat dan niet alleen om 

gezinswoningen, maar ook om huisvesting voor klanten die 

vanwege andere redenen dan huishoudinkomen buiten de 

oorspronkelijke doelgroep vallen. 

Beschut en beschermd wonen in ‘t Eiland

In 2009 realiseerde Patrimonium aan het einde van de Nieuw 

Guineastraat appartementencomplex ’t Eiland, bedoeld voor 

senioren. De naam ‘t Eiland komt terug in de vormgeving van 

het gebouw. Het staat op een zware plint van ‘basaltblokken’ 

die de oude zeewering symboliseert. De naar voren liggende 

panelen verwijzen naar de golven van de zee. Daarachter  

liggen 21 huurappartementen met beschutte binnenruimte. 

’t Eiland biedt op die manier beschutting en bescherming voor 

haar bewoners.

De Kotter 

Dankzij een unieke samenwerking tussen de Urker stichting 

Midscheeps, zorginstelling ’s Heeren Loo, HK-consultancy en 

Patrimonium worden twee appartementengebouwen gereali-

seerd aan De Kotter. Het gaat om een begeleid wonenproject 

voor mensen met een lichte beperking, gecombineerd met 

een appartementengebouw voor senioren vanaf 55 jaar. 

Het project is lokaal ontstaan, precies zoals ’s Heeren Loo ook 

haar zorg wil aanbieden. Kennis van de omgeving is voor deze 

organisatie zeer belangrijk. Bij het ontwerp van dit project 

stonden flexibiliteit en een goede toegankelijkheid naar en in 

de appartementen centraal. Daarnaast is aandacht besteed 

aan beschermd en beschut woongenot voor de toekomstige 

bewoners.

Patrimonium is er voor de huurders. Zij staan centraal 

bij alle beslissingen. Om te weten wat er bij hen speelt 

en om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, 

wordt veel aandacht besteed aan communicatie. 

Regelmatig stuurt Patrimonium berichten naar de huurders 

en op de website wordt het laatste nieuws bekend gemaakt. 

Belangrijk zijn ook de bewonersavonden die samen met huur-

dersvereniging De Bult worden georganiseerd. Tijdens deze 

avonden draait het om actuele thema’s als veranderingen in 

de huurprijs, de nieuwe plannen van Patrimonium of energie-

besparing. 

Marretje Bakker,  

voorzitter van huurdersvereniging De Bult: 

“Als lid van de huurdersvereniging werd ik in 2012 gevraagd 

om voorzitter te worden. Er waren verschillende bestuursle-

den weggevallen, waardoor een relatief nieuwe club ontstond. 

Samen zijn we ervoor gegaan. We moesten echt onze eigen 

weg zoeken. Dat is naar onze mening goed gelukt. Ik vind 

het prettig om mee te kunnen denken met de ontwikkelin-

gen bij Patrimonium. Zo’n vier keer per jaar hebben we op 

kantoor overleg over actuele gebeurtenissen. We krijgen de 

kans om onze mening te geven en daar wordt vervolgens echt 

iets mee gedaan. Het is belangrijk dat wij overal bij betrokken 

worden. Wij zijn het gezicht van de huurders, de mensen waar 

het uiteindelijk allemaal om draait. Als vereniging proberen 

we zoveel mogelijk met hen in contact te komen. We willen 

alles horen, om dit vervolgens weer te kunnen vertalen naar 

Patrimonium. Het is belangrijk dat mensen ons goed weten te 

vinden. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten en 

plaatsen we artikelen in de woonkrant. Met succes. We worden 

steeds vaker benaderd met vragen en opmerkingen.”

Goede communicatie 
met huurders

Toekomstgericht 
bouwen

>  In 2009 realiseerde  

Patrimonium ‘t Eiland,  

bedoeld voor senioren
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van zorg thuis is dat met deze oplossing is dat mensen niet 

gescheiden hoeven te worden wanneer een van de partners 

meer zorg nodig heeft. 

Wilfred Muller,  

directeur van zorgcentrum Talma Haven: 

“Als lokale zorgaanbieder zijn we nauw betrokken bij Urk. We 

denken mee over nieuwe initiatieven om mensen zorg op maat 

te bieden. Al rond de eeuwwisseling spraken we samen met 

Patrimonium over de ouderenhuisvesting in onze gemeente. 

Ook Zorggroep Oude en Nieuwe Land werd hierbij betrokken. 

Gedrieën hebben we een intentieovereenkomst getekend voor 

de realisatie van een multifunctioneel woongebouw waar men-

sen oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Zij kunnen in 

hun woning gebruik maken van de diensten van zorgcentrum 

Talma Haven. Het gebouw is letterlijk met ons verbonden door 

middel van een gang, dit biedt de veilige beschutting die ou-

deren belangrijk vinden. Bij ons kunnen de bewoners terecht 

voor ontspanning, activiteiten, dagbesteding of een maaltijd 

in het restaurant. Het Ankerlicht is een uniek project dat past 

binnen onze visie waarbij mensen zolang mogelijk zelf de regie 

in handen houden. Als zorgaanbieder kijken we op dit gebied 

continu vooruit en is het zorgcentrum het middelpunt voor 

de buurt. Zo ontwikkelden we Talma Services, een combinatie 

van woondiensten als het verzorgen van maaltijden en de 

was. Ook bieden we Talma thuiszorg. De samenwerking met 

Patrimonium is uitstekend. Dat is prettig, want ik verwacht 

dat we elkaar in de toekomst vaker nodig hebben om nog 

ongebaande paden te verkennen.”

Huurkoopwoningen voor starters

Veel starters zijn aan het begin van hun wooncarrière niet in 

staat om een woning te financieren. Patrimonium biedt deze 

groep met een speciaal ontwikkeld concept toch uitzicht op 

een eigen woning. Vijf jaar lang wordt een woning gehuurd. 

Daarna is er de mogelijkheid om die woning te kopen voor een 

aantrekkelijke prijs. Verhuizen en opnieuw inrichten is dus niet 

nodig. In 2009 realiseerde Patrimonium een eerste serie van 

20 huurkoopwoningen in de eerste fase van de Zeewijk. Een 

unieke locatie met een weids uitzicht over de polder. 

 

Anita van der Haar, ontwikkelaar zorgvastgoed  

en accountmanager bij ’s Heeren Loo: 

“Binnen de zorg vinden grote veranderingen plaats. Vanwege de 

stelselwijziging zullen wonen en zorg veel meer dan voorheen 

gescheiden worden. Cliënten met een lichte zorgindicatie zijn 

nu aangewezen op de sociale huursector. Zij worden de nieuwe 

klanten van woningcorporaties. Patrimonium kijkt vooruit en 

heeft op deze situatie geanticipeerd. De organisatie is zeer 

vooruitstrevend en peilt waar de behoeften liggen. Bovendien 

ziet Patrimonium het belang in van een goede samenwerking 

met de gemeente en zorginstellingen. Zonder die afstemming 

riskeer je dat mensen met een zorgbehoefte verspreid over 

de gemeente terecht komen. Dat is niet alleen duurder en 

inefficiënter, maar werkt ook eenzaamheid in de hand. Woning-

corporaties zien onze cliëntengroep over het algemeen niet als 

hun core business. Maar deze mensen moeten wel gehuisvest 

worden in een woning die qua prijs onder de huurtoeslaggrens 

ligt. Patrimonium is maatschappelijk betrokken en wil ook deze 

groep mensen een goede woning bieden. Belangrijk is dat de 

organisatie verder denkt en inziet dat de leefbaarheid in de wijk 

verbetert wanneer er een 24-uurs zorgvoorziening aanwezig is. 

De Kotter is een bijzonder project. De vraag is ontstaan 

vanuit ouders van onze cliënten. Wij hebben het opgepakt en 

Patrimonium was bereid om ruimte te maken in het investe-

ringsprogramma. Zo ontstond een prachtige samenwerking die 

aansluit bij de huidige situatie in de sector. Ik werk veel met 

corporaties samen en kan benadrukken dat Patrimonium in dit 

opzicht echt een voorbeeldfunctie heeft.”

Langer zelfstandig in Het Ankerlicht

Senioren willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, 

ook wanneer zij zorg nodig hebben. Dit gegeven vormde het 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van project Het Ankerlicht. 

Hier kunnen mensen een appartement huren van Patrimonium 

en de zorg inkopen via onder meer Zorgcentrum Talma Haven. 

Het complex is uniek door de verscheidenheid aan zorg die in 

de appartementen geboden kan worden. Zo kan men geheel 

zelfstandig wonen en indien nodig (thuis)zorg op afroep krijgen 

vanuit het zorgcentrum. In het complex zijn ook acht zorgap-

partementen aanwezig voor senioren die structurele thuiszorg 

of thuishulp nodig hebben. Het Ankerlicht beschikt daarnaast 

over acht wooneenheden voor intensieve zorg. Het voordeel 

>  In 2009 realiseerde Patrimonium 

een eerst serie van 20  

huurkoopwoningen in de Zeewijk 
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Stichting Buurtwerk Urk 
is een organisatie 
met oog voor 
de gemeenschap.
Vanuit haar pand aan de Richel is zij werkzaam
binnen het Buurt- Opbouw- en Jongerenwerk.

Richel 4
8321RX Urk
T: 0527-681551
E: info@buurtwerk.org
www.buurtwerk.org/
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Een van de partners van Patrimonium bij onderhoudswerk-

zaamheden is Schildersbedrijf K.J. Coenen. Dit allround 

schildersbedrijf werkt voor particulieren, bouwbedrijven, 

woningcorporaties en de overheid. Naast het uitvoeren van 

schilderswerk kunnen de specialisten ook glaszetten, behan-

gen en kleine bouwkundige werkzaamheden verrichten. 

Betrokken en flexibel, zo kunnen we Schildersbedrijf K.J. Coe-

nen het best omschrijven. Directeur Johannes Coenen vertelt: 

“Een goed contact met onze opdrachtgevers is essentieel. On-

derhoud is tegenwoordig veel meer dan regelmatig een nieuwe 

verflaag aanbrengen. Belangrijk is het meedenken met op-

drachtgevers over hun doelstellingen. Wij willen onze klanten 

helpen om hun bezit in de gewenste conditie te houden en om 

hiervoor de beste methode te zoeken. Daarom is onderhoud 

ook maatwerk. Dankzij onze kennis zijn we als geen ander in 

staat om te anticiperen op de wensen van de opdrachtgever 

om vervolgens in samenwerking met hem tot een optimaal 

resultaat te komen.”

Vakmanschap

Vakmanschap staat bij Schildersbedrijf K.J, Coenen centraal. 

Coenen: “Onze schilders worden door ons zelf opgeleid. Ze 

komen van de schilderschool, werken vier dagen met een er-

varen collega en gaan daarnaast één dag naar school om hun 

vakdiploma te halen. Het vakmanschap van onze medewerkers 

blijkt ook uit het specialistische renovatiewerk dat met succes 

wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bij oude kerken.” 

As partner voor woningcorporaties weet Coenen welke vraag-

stukken er spelen. “Een van de belangrijkste punten is het 

maken van goede afspraken”, zegt hij. “Bewoners moeten zo 

weinig mogelijk overlast ondervinden van onze aanwezigheid. 

Wij denken mee over de beste strategie om projecten tot een 

succes te maken.” 

Meer weten over de mogelijkheden van schildersbedrijf 

K.J. Coenen? Kijk dan op www.kjcoenen.nl

Een goed onderhouden woning biedt niet alleen meer 

comfort, ook de duurzaamheid neemt toe. Daarom vindt 

Patrimonium het belangrijk dat het totale bezit in goede 

staat verkeert. Ieder jaar vinden onderhoudswerkzaam-

heden plaats bij complexen of delen van complexen. 

Die werkzaamheden zijn van te voren bepaald en worden 

uitgevoerd met behulp van specialistische partners. Naast dit 

geplande onderhoud heeft Patrimonium een eigen service-

dienst die snel in actie komt bij onverwachte zaken.

Sparen op energie

De kosten van energie zijn de afgelopen jaren sterker gestegen 

dan de huurprijzen. Omdat deze trend naar verwachting nog 

verder door zal zetten, is een goede beheersing van de ener-

giekosten belangrijk. Patrimonium ontwikkelde daarom een 

systeem voor het verbeteren van de energiezuinigheid van de 

woningen. Bewoners hebben de mogelijkheid om te kiezen uit 

drie pakketten, waarbij grotere of kleinere energiemaatregelen 

worden genomen. De keuze is afhankelijk van persoonlijke 

wensen en de woonsituatie. De energieblabels van de ver-

beterde woningen zijn in alle gevallen verschoven van D of 

E naar A of B. Dat betekent niet alleen lagere energielasten, 

maar ook meer wooncomfort en minder belasting voor 

het milieu. 

   

Duurzaam en 
comfortabel wonen

Schildersbedrijf 
K.J. Coenen

Partner in onderhoud
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>  De kosten van energie zijn de  

afgelopen jaren sterker gestegen 

dan de huurprijzen.



Patrimonium:
thuis in wonen

16

Het nieuwe logo van Patrimonium laat zien waar wij voor 

staan. We zijn thuis in wonen en staan klaar voor onze klan-

ten. Onze primaire taak is het bieden van huisvesting aan 

doelgroepen die hier op de woningmarkt niet zelfstandig in 

kunnen voorzien. Die taak uit zich in het dak dat vanzelfspre-

kend bovenin ons logo staat. 

Diversiteit 

Patrimonium is er voor diverse doelgroepen. Denk aan 

huishoudens met een beperkt inkomen, personen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking en statushouders. 

Daarnaast richten wij ons op woonconsumenten die nog aan 

het begin van hun wooncarrière staan zoals starters, maar ook 

op gezinnen en senioren. Iedere groep heeft zijn eigen speci-

fieke woonbehoeften. Wij begrijpen dit en spelen hierop in. De 

verschillende huisjes in ons logo symboliseren onze diversiteit 

in doelgroepen en woonproducten. 

Samenwerking

Om onze doelen te bereiken, werken we samen met partners. 

Denk aan zorgpartijen, maar ook aan de huurdersvertegen-

woordiging, de gemeente en onze partners in de bouwketen. 

Deze samenwerkingsverbanden zien we terug in de kleuren in 

ons logo. 

Duurzaam

Het groen in het logo verwijst naar ons beleid op het gebied 

van duurzaamheid. Onze duurzame oplossingen zijn zeer voor-

uitstrevend. Ze gaan van fundament tot dak, waarbij wij aan-

dacht hebben voor de totale woonlasten van onze huurders.

Water als levensbehoefte

Het blauw in het logo duidt het water aan. Dit is samen met 

wonen onze eerste levensbehoefte. Het water omringt Urk en 

is daarmee een belangrijk element in de lokale samenleving.

Solide basis

Het onderste deel van het logo weerspiegelt onze organisatie. 

Wij verrichten onze activiteiten vanuit een solide en stabiele 

basis waarbij kennis en klantgerichtheid een grote rol spelen. 

Kortom: wij zijn thuis in wonen.
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Vooruit kijken 

Patrimonium zet zich in voor een goede sociale woningvoor-

raad in de gemeente Urk. Daarbij kijken we vanzelfsprekend 

altijd vooruit. Dat is belangrijk, want er zijn tal van ontwikke-

lingen waar we rekening mee moeten houden. Denk aan be-

volkingsgroei, vergrijzing en ontwikkelingen in de zorgsector. 

Patrimonium zal zich ook de komende jaren blijven inzetten 

voor voldoende sociale huurwoningen. Op die manier kunnen 

we een woonoplossing bieden voor mensen die hierin op de 

woningmarkt niet zelfstandig kunnen voorzien. 

Meer bouwen

De bevolking van Urk blijft de komende jaren sterk door-

groeien. Dat betekent ook een stijgende behoefte aan sociale 

woningbouw. Hier zullen wij ons de komende decennia sterk 

voor maken. Naast deze absolute groei van de bevolking zien 

wij ook een dalende trend in de gemiddelde grootte van de 

huishoudens. De afgelopen tien jaar is die gedaald van 3,7 

naar 3,5. Dit is nog altijd het dubbele van het landelijk 

gemiddelde. Als deze trend doorzet, wordt de bouwopgave 

voor Urk nog groter. 

Passende woningen

De demografische ontwikkeling laat ook zien dat Urk te maken 

krijgt met een sterke vergrijzing. Daarnaast vragen de ont-

wikkelingen in de zorgsector om saneringen en hervormingen. 

Mensen zullen langer thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te 

maken is een passende woningvoorraad nodig. Dit gaat verder 

dan alleen een dak boven het hoofd. Er moet ook een goe-

de zorgverlening zijn. We moeten ervoor waken dat ouderen 

niet in een sociaal isolement terechtkomen. En daarnaast is 

het zaak om aandacht te besteden aan individuele woonwen-

sen. De ‘nieuwe’ senioren zullen andere wensen hebben ten 

aanzien van wonen en de zorgverlening zal anders ingevuld 

moeten worden dan nu het geval is. Wij zijn ervan overtuigd 

dat we samen met andere maatschappelijke organisaties zoals 

zorg- en welzijnsinstellingen een oplossing kunnen vinden om 

hier richting aan te geven.
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