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Colofon

DE WONINGCORPORATIE 
IN DE GEMEENTE KAT WIJK

Column Van de directeur
Een nieuwe fase en het einde  
van een tijdperk

De decembermaand is hét uitgele-
zen moment om terug te kijken op 
het afgelopen jaar en vooruit te 
blikken op wat er in 2019 (wellicht) 
komen gaat.

Ik kijk met veel plezier en gepaste 
trots terug op de prestaties die wij 
in 2018 hebben neergezet. Onze 
verduurzamingsplannen lopen 
gestaag door en het aantal betaal-
bare woningen dat wij aanbieden 
blijft tussen de voorgenomen 70% 
schommelen. Verder staan er ambi-
tieuze nieuwe bouwprojecten op de 

planning, waaronder een serie gas-
loze woningen.

Op de valreep van dit jaar staat ons 
echter een spannende ontwikkeling 
te wachten. Onlangs is bekendge-
maakt dat wij in 2019 een fusie met 
Padua gaan onderzoeken. Na een 
reeks oriënterende gesprekken zijn 
wij tot de conclusie gekomen dat de 
twee corporaties qua zienswijze bij 
elkaar passen en elkaar kunnen ver-
sterken. Met deze fusie is het moge-
lijk om meer tempo te maken met 
(duurzame) bouwprojecten, wat 
hard nodig is in tijden van woning-
schaarste. Merlien Welzijn van 
Padua zei het zeer treffend tijdens 

ons duo-interview in het Leidsch 
Dagblad: ‘Fuseren is als een verbou-
wing, het is pas mooi als het af is, 
niet als je er middenin zit.’ Gelukkig 
hebben zowel Padua als Dunavie 
voldoende verbouwingen gezien 
om te weten dat het resultaat het 
wachten vrijwel altijd waard is. 

Waar voor Dunavie een nieuwe fase 
ontstaat, is voor mij het einde van 
een tijdperk en hiermee mijn laatste 
column aangebroken. Na negen 
prachtige jaren is het in februari tijd 
om van mijn pensioen te genieten. 
Ik zie de toekomst van Dunavie - 
welke ik vanaf een afstandje zal vol-
gen - met vertrouwen tegemoet.

Dunavie stelt AED  
beschikbaar
Per 14 december 2018 hebben we 
onze AED beschikbaar gesteld 
voor burgerhulpverleners. De 
AED hing al een aantal jaar in het 
kantoor van Dunavie. Onze 
BHV’ers zijn opgeleid om bij hart-
falen van medewerkers of bezoe-
kers direct eerste hulp te verle-
nen. 

Door de AED aan de buitenzijde 
van het kantoor te plaatsen kun-
nen andere burgerhulpverleners 
ook buiten kantooruren gebruik 
maken van onze AED. Snelle inzet 
van een AED vergroot de kans op 
overleving bij hartfalen. Bij een 
reanimatie schakelt de meldka-

mer vaak burgerhulpverleners in 
om eerste hulp te verlenen. Deze 
hulpverleners worden via app of 
sms geïnstrueerd om onze AED 
op te halen. Ze ontvangen dan 
een code om onze AED-kast te 
openen en met de AED naar de 
reanimatie te gaan.

Naast onze BHV’ers zijn alle 
medewerkers die veel in de wij-
ken werken (zoals buurtbeheer-
ders en onze vakmannen) ook 
getraind om eerste hulp te verle-
nen. Zelf ook burgerhulpverlener 
worden? Kijk dan op 
www.ikbenstandby.nl 

Vrijdag 23 november was het dub-
bel feest op de bouwplaats van De 
Horn. Zowel de start van de bouw 
van de 24 huurappartementen als 
van de 59 koopwoningen werd 
gevierd met een officiële hande-
ling. Aangezien de huurapparte-
menten onder Dunavie vallen, 

konden wij dit heuglijke moment 
ook meemaken. Daarnaast waren 
gebiedsontwikkelaar BPD Ont-
wikkeling, aannemer Van Rhijn 
Bouw, wethouder Adger van Hel-
den en de kopers van de woningen 
uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn.

Betaalbare én bereikbare 
woningen
De officiële handeling van het 
appartementengebouw vond als 
eerste plaats. Hierbij werd een 
vloerplaat gelegd door de betrok-
ken partijen. Vorig jaar december 
werden de appartementen ver-
kocht aan Dunavie. “Een mijlpaal 
voor zowel de wijk De Horn, als de 
sociale huursector in Rijnsburg”, 
aldus Theo van der Plas, ontwikke-
lingsmanager bij BPD. “Wij had-
den de ambitie om betaalbare 
woningen in deze wijk te maken en 
bereikbaar te houden voor deze 
doelgroep. In Dunavie hebben we 
een partner gevonden die de 
woningen in het sociale segment 
zal exploiteren. Ik wil de directie 
en beslissers van Dunavie een 
groot compliment maken met de 
aankoop van de 24 appartemen-
ten. Het is inmiddels het tweede 
project wat BPD binnen de 
gemeentegrenzen aan Dunavie 
heeft verkocht.”  

Feestelijke handeling start bouw De Horn

Donderdag 29 november organiseerden wij een bijeenkomst voor bewonerscommissie-
leden. Zo’n veertig bewonerscommissieleden hebben zich laten informeren over duur-
zaamheid en veiligheid.

De politie heeft inzicht gegeven in 
het aantal woninginbraken in de 
gemeente Katwijk en hoe bewo-
ners deze kunnen voorkomen. 
Misschien kent u de slogan al wel: 
ramen dicht, licht aan, deur op 
slot!
Verder gaf de brandweer voor-
lichting over het voorkomen van 
brand. Zij vertelden waar de risi-
co’s liggen en gaven nogmaals aan 
hoe belangrijk het is om rookmel-
ders op te hangen. 

Wij kijken terug op een prettige 
bijeenkomst en vinden het fijn om 
de bewonerscommissieleden op 
deze manier te ontmoeten en te 
informeren.

Duurzaamheid en veiligheid centrale  
thema’s tijdens de bewonerscommissie  
bijeenkomst

Ons streven is om goede dienst-
verlening te bieden aan onze huur-
ders. Toch kan het gebeuren dat er 
iets mis gaat en u niet tevreden 
bent over de behandeling van bij-
voorbeeld een Dunavie medewer-
ker of één van onze aannemers. 
We willen dat u dit soort situaties 
direct bij ons meldt. Door opnieuw 
samen in gesprek te gaan komen 
we vaak tot goede oplossingen. 
Bovendien is het goed om misver-
standen direct met elkaar uit te 
praten. Komen we er samen niet 
uit? Dan vragen we een onafhan-
kelijke partij om ons te begeleiden.

Hoe werkt het melden van 
een klacht of suggestie?
Via onze website kunt u gemakke-

lijk een klachtenformulier invullen. 
Dit formulier komt terecht bij onze 
klachtencoördinator. De klachten-
coördinator beoordeelt wie uw 
vraag of klacht het beste kan 
afhandelen. De afspraak is dat we 
binnen twee werkdagen contact 
met u opnemen om uw vraag of 
klacht te verduidelijken, zodat we 
snel tot een oplossing komen. De 
klachtencoördinator bewaakt dat 
we uw klachten en suggesties snel 
en goed afhandelen. Ook signa-
leert deze coördinator het als we 
structureel iets moeten aanpas-
sen, wat zorgt voor een hogere 
klanttevredenheid. Op deze 
manier werken we samen met u 
aan betere dienstverlening.

Een klacht, wat nu?

Een prettig thuis voor iedereen, dat is waar wij iedere dag opnieuw naar streven. Een prettig thuis 

betekent voor iedereen natuurlijk iets anders: bijvoorbeeld warmte, gezondheid, samenzijn, 

comfort, vrijheid of veiligheid. Helemaal tijdens de feestdagen willen we een fi jne plek waar we 

ons thuis voelen.

Wij kijken terug op een jaar waarin weer mooie stappen voorwaarts zijn gezet. De medewerkers van 

Dunavie bedanken u dan ook voor de fi jne samenwerking en wensen u een prettig thuis tijdens de 

feestdagen en een voorspoedig 2019.

Ik wens (naam ander): .......................................................................................................................................... een prettig thuis toe.

Omschrijving wens: ......................................................................................................................................................................................

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

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

Stuur deze ingevulde pagina  voor vrijdag 11 januari 2019 per e-mail naar redactie@dunavie.nl 

of stuur dit invulformulier naar antwoordnummer 14052, 2220 VB Katwijk t.a.v. Dunavie 

(postzegel niet nodig). U mag hem natuurlijk ook langsbrengen.

Uw gegevens:

Naam: ....................................................................................................................

Telefoonummer: ...........................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

Wie wenst u een prettig thuis? Doe mee aan onze decemberactie en stuur uw wens voor een ander 

toe. Let u erop dat uw wens realistisch en haalbaar is. Wanneer uw wens wordt gekozen, ontvangt 

u een mooie verrassing.

Wie wenst u 
een prettig thuis?

Alfred Busser


