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Hier voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 

de Bewonersraad Tiel/Buren. 

Zoals u misschien weet behartigen wij de 
belangen van  de huurders die bij 
KleurrijkWonen een woning huren. 
 
We zijn een groep mensen die zich hebben 
aangemeld. Tijdens de jaarlijkse  
huurdervergadering zijn de huurders akkoord  
gegaan met de  benoeming van de 
bestuurleden. 
Het bestuur heeft onderling de taken verdeeld. 
Wat doen wij! 
We maken prestatie afspraken met de 
gemeente Tiel en Buren over voorstellen van 
KleurrijkWonen. 
Deze gaan over leefbaarheid, het aantal te 
bouwen woningen, duurzaamheid en 
energiezuinig maken van  huurwoningen.  
Ook maakt de Bewonersraad deel uit van het 
huurderplatform.  
Het huurderplatform  bestaat uit 
afgevaardigden  van alle huurdersverenigingen  
uit het werkgebied van KleurrijkWonen. Hier 
bespreken we onder anderen  de 
huurverhoging, begroting van KleurrijkWonen 
en het beleidsplan . 
 
Verder hebben we ons eigen overleg met een 
vaste medewerker van KleurrijkWonen, tijdens 
deze gesprekken gaat het over diverse 
onderwerpen, die  op dat moment belangrijk 
zijn. Ook wordt er gesproken over 
nieuwbouwplannen van KleurrijkWonen, 
renovatie projecten en/of groot onderhoud. 

bewonersraadtielburen@gmail.com 

 

www.bewonersraadtiel-buren.nl 

Mijn naam is Hennie van 
Groenesteijn.  
Vanaf 2002 voorzitter ben ik 
actief geweest eerst als lid 
en nog geen jaar later als 
voorzitter van de 
bewonersraad Tiel/Buren.  
Tevens ben ik kaderlid van de Nederlandse 
Woonbond. Deze behartigd de belangen van 
hurend Nederland bij het ministerie en gaat  

 
gesprekken aan met diverse oprganisaties 
zoals aedes ( is de belangenbehartiger van de 
woningbouwcorporaties). 
Na  16 jaar bewonersraad Tiel /  Buren vindt ik 
het wel genoeg geweest  dus stop ik per 1 
januari 2019 met alle activiteiten  binnen 
hurend Nederland.  De bewonersraad heeft 
onderling  besloten dat per 1 januari 2019 mijn 
activiteiten over genomen worden  door Gerard 
Klein Poelhuis. 

Onze Bestuursleden: 

Mijn  naam  is  Gerard  klein  

Poelhuis. 

Ik werk als  docent  economische  

vakken   (bedrijfsadministratie en  

bedrijfseconomie)  bij  het  

middelbaar beroepsonderwijs(ROC) 

in Utrecht. 

Ik  woon  met  mijn  vrouw sinds  1987  in  

Tiel,  aanvankelijk op  Klein  Amsterdam  en 

vanaf 2002 aan de  Jozef Israelsstraat in de  

wijk  Rauwenhof. 

Sinds  voorjaar 2017   ben  ik  bestuurslid   en  

probeer  ik de  belangen  van  de  bewoners  

zo  goed  mogelijk  te behartigen. 

Ik neem per 1 januari 2019 het voorzitterschap 

over van Hennie van Groenesteijn. 

 

Mijn naam is Lien de Groot ik ben 

getrouwd, ik heb twee kinderen, een 

schoondochter en kleindochter. Ik ben 

3 jaar bestuurslid van de 

Bewonersraad ook ben ik op 

verschillende vlakken actief bij 

verschillende verenigingen, als bestuurlid kan  

ik de huurders vertegenwoordigen in de 

gesprekken met KleurrijkWonen en de 

Gemeente maar ook opkomen voor de 

belangen van de huurders daar waar nodig is. 

Ik notuleer bij onze vergaderingen, ben 

Penningmeester, houdt de website bij en help 

de voorzitter met verschillende taken  

 

mailto:bewonersraadtielburen@gmail.com
http://www.bewonersraadtiel-buren.nl/
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Hierbij wil ik mij graag aan u 

voor stellen  mijn naam is Peter 

van der Lugt ik ben elf jaar 

huurder bij KleurrijkWonen en 

drie jaar bestuurslid van de 

Bewonersraad Tiel Buren. Ik 

ben gepensioneerd maar nog graag met 

diverse dingen bezig. De reden waarom ik mij 

inzet voor de bewonersraad Tiel Buren is dat ik 

het belangrijk vindt dat de belangen van de 

huurders die een woning huren bij 

KleurrijkWonen worden behartigt en dat wij als 

vertegenwoordigers van de huurders kunnen 

mee praten over onderwerpen en besluiten die 

u als huurder aangaan. 

Mijn naam is Marco van 

Tongeren en sinds een jaar 

bestuurslid. 

Ik ben woonachtig op de 

Hennepe, ik woon hier al 17 

jaar naar volle tevredenheid. 

Getrouwd, drie kinderen en twee kleinkinderen 

en nog volledig werkzaam als landelijke 

accountmanager bij een groot 

beveiligingsbedrijf. Ik vind het belangrijk dat 

alle huurders naar volle tevredenheid kunnen 

wonen met plezier in een goede en veilige 

omgeving. Verder wil ik graag meedenken en 

meepraten voordat er beslissingen worden 

genomen waar de huurders direct mee te 

maken krijgen. Daarom ben ik toegetreden tot 

het bestuur. 

Mijn naam is John Stolker 
Ik ben een geboren 
Culemborger  woon nu al 20 
jaar in Tiel. 
Ik heb 2 kinderen een 
Dochter en een Zoon . 
7 Jaar geleden jaren geleden 
ben ik begonnen  met activiteiten organiseren  
voor buurbewoners in samenwerking met 
Mozaiek welzijn OK Project ,Gemeente, SVT 
en SCW . 
6 jaar geleden ben ik lid geworden van de 
Bewonersraad Tiel  / Buren , er werd 
gesproken over de belangen van huurders en 
wilde graag hier meer van weten. 
Nu ben ik bestuurslid voor de huurders van 
Kleurrijk Wonen Wij treden op voor de 
huurders van KleurrijkWonen als er problemen 
zijn dan proberen we deze zo goed mogelijk op 
te lossen.  
 
 

Graag wil ik me even voorstellen, 
Mijn naam is Anne-Marie de wijs en ik 
woon sinds driekwart jaar in "De Brug'  
in Tiel,een heerlijk wooncomplex van 
Kleurrijk wonen. 
Vanuit  Kleurrijk wonen is mij  
gevraagd of ik interesse had om deel 
te nemen aan de bewonersraad Tiel - Buren. 
Deze kans heb ik met beide handen aan 
gegrepen, 
a: Om mee te denken en daadwerkelijk iets 
voor de huurders van Kleurrijk wonen te 
kunnen betekenen. 
b:Omdat ik me graag blijf ontwikkelen. 
Verder werk ik met veel plezier bij  RMC -
Leerplicht, Regio - Rivierenland in Tiel. 
 

Leefbaarheidsfonds. 

Heeft u een goed idee voor verbetering van 

de leefbaarheid in uw straat of wijk? 

KleurrijkWonen heeft een Leefbaarheidsfonds 

opgericht waaruit goede leefbaarheidsacties 

worden ondersteund.  

Wat is een goede Leefbaarheidsacties?  

* Het gaat om een actie voor onze huurders.  

* De actie draagt bij aan de bestrijding van 

overlast, een schone woonomgeving of 

veiligheid. 

* De actie komt onze huurders of 

huurwoningen ten goede.  

* De actie past binnen de overeengekomen 

prestatieafspraken in de gemeente. 

* De actie is niet politiek (of kwetsend) getint 

en is ethisch verantwoord.  

 

Neemt u dan contact op met de woonconsulent 

 uw wijk of plaats. 

Wist u dat: 

* Wij een keer per jaar een 

huurdersvergadering houden? 

* Wij U hier graag aanwezig bij zien. 

* Wij lid zijn bij de Woonbond en de Woonbond 

er ook voor U is. 

* Wij gesprekken hebben met de Gemeente 

Tiel en Buren en KleurrijkWonen over de 

prestatie afspraken? 

* Wij een mooie website hebben met allerlei 

informatie, www.bewonersraadtiel-buren.nl 

*Wij ook een pagina hebben op Facebook? 

 

 

 

http://www.bewonersraadtiel-buren.nl/
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Veilinghof 
In februari 2016 hebben vandalen 
brandgesticht op de 4 verdieping van de 
veilinghof. Gelukkig is het goed afgelopen, met 
veel schade. 
Het gevolg was dat de bewoners op alle 
verdiepingen alle spullen die er stonden weg 
moesten halen. Het was een hele kale ruimtes 
die er ontstonden.  
Een groep bewoners is in gesprek gegaan met 
KleurrijkWonen en daarop is besloten dat de 
ruimtes met muurschilderingen  zouden 
worden opgefleurd. 
De kunstenaars van werkplek  werden 
gevraagd om ontwerpen te maken die te 
maken hebben met de veiling. Uit deze 
ontwerpen konden de bewoners kiezen welke 
ontwerpen zij op hun etage wilden hebben. 
Mocht u ook een leuk idee hebben voor uw 
complex om het leefbaar te maken dan kunt u 
idee gezamenlijk voorstellen bij KleurrijkWonen 
 

 

 

Donkere maanden, extra alertheid en 

sociale controle gewenst 

 

Het zijn weer donkere maanden en dit geeft 

inbrekers en kwaadwillende vaak een 

voorsprong in hun handelen. Extra alertheid is 

dus een must. BTB heeft wat preventie tips 

voor u verzameld om te zorgen dat het wat 

moeilijker wordt om in te breken dan wel met 

een babbeltruc binnen te komen. Verder is het 

goed om wat meer te doen aan sociale 

controle, let op afwijkend gedrag en meldt het 

bij twijfels altijd aan de politie. 

 

Hoe gaan inbrekers te werk? 

Ook inbrekers hebben zo hun voorkeuren: 

 Ongeveer 80 procent van de inbraken 

wordt gepleegd door 

gelegenheidsinbrekers. Als 

ze een woning zien waar 

gemakkelijk in te breken is 

en/of inbrekers zien een 

mogelijke buit, dan pakken 

ze hun kans.  

 De wintermaanden, van oktober tot eind 

maart, zijn het populairst bij het 

inbrekersgilde. 

 De meeste inbraken vinden overdag 

plaats; dan is de kans het grootst dat er 

niemand thuis is. Pieken zijn er in de 

maand januari en vooral op dinsdag en 

vrijdag. 

 

Een paar voorbeelden van hoe inbrekers 

binnenkomen; flipperen, via een openstaand 

raam, of door een raam of deur te forceren. 

Wist u dat een inbreker gemiddeld dertig 

seconden nodig heeft om binnen te komen 

 

Hoe gaat een babbeltruc? 

Oplichters die babbeltrucs gebruiken, komen 

meestal bij mensen aan de deur. Via de 

telefoon proberen oplichters het ook, alleen 

slaagt de babbeltruc dan minder vaak. 

Het gebeurt regelmatig dat dieven met een 

smoesje aanbellen en zo een huis binnen 

weten te komen. Soms vragen ze om een 

glaasje water of willen ze van het toilet 

gebruikmaken. Terwijl de bewoner wordt 

afgeleid, glipt een mededader het huis in. 

 

• Een groot deel van de woningovervallen 

en babbeltrucs beginnen bij de voordeur. 

Het is dus niet verstandig om zomaar de 

deur open te doen als er wordt aangebeld. 

De meeste mensen die aanbellen zullen te 

vertrouwen zijn. Maar een enkeling kan 

minder goede bedoelingen 

hebben. Kijk dus eerst wie er 

voor de deur staat. Dat kan via 

helder glas bij de deur, een 

deurspion of 

kierstandhouder.  

• Zoals gezegd gaan oplichters 

en overvallers geraffineerd te 

werk. Sommigen hebben zelfs 

een uniform aan van een 

bedrijf. Het is goed om altijd 

iemands legitimatie te vragen, 

ook als een bezoek van een bepaald 

bedrijf wordt verwacht. Als mensen 

twijfelen, kunnen ze er ook voor kiezen om 

het bedrijf te bellen om te controleren. In 

de tussentijd staat het bezoek buiten met 

de deur dicht. 

• Criminelen kunnen mensen ook proberen 

te overrompelen of bewerken met een 

zielig verhaal. Mocht iemand aanbellen 

omdat ze het noodnummer willen bellen, 

dan kan de bewoner ervoor kiezen om zelf 

112 te bellen. Laat ook hier de persoon 



30 november 2018 [NIEUWSBRIEF:  BEWONERSRAAD TIEL / BUREN] 

 

 
B e w o n e r s r a a d  T i e l  /  B u r e n  

 
Pagina 4 

buiten wachten.  

• Als er weinig contant geld in huis is, is er 

voor de criminelen minder te halen. Doe 

waardevolle zaken, zoals juwelen, in een 

kluisje. Het huis wordt zo minder 

aantrekkelijk voor hen. Mocht het toch tot 

een overval of inbraak komen, dan is de 

buit zo klein mogelijk. 

• Bij een overval of babbeltruc kan een 

bankpas (met pincode) buit worden 

gemaakt. Het is verstandig om regelmatig 

geld van de betaalrekening naar de 

spaarrekening weg te sluizen, zodat de 

buit zo klein mogelijk is.  

Wees voorzichtig met het geven van 

persoonlijke informatie. Op social media zoals 

Facebook en Twitter zetten dat de vakantie zo 

fijn is, of dat een bijzonder erfstuk is geërfd, is 

niet verstandig. Informatie op internet is 

openbaar. Een grote doos van een nieuwe tv 

aan de straat, zegt ook veel. Vertel ook niet via 

de voicemail dat u op vakantie bent (incl. 

datum), dat is erg handige informatie voor 

inbrekers. 

 

Wat kunt u verder zelf nog doen 

Bewoners kunnen zelf het risico op een 

woningoverval, inbraak en babbeltrucs 

verkleinen door alert te zijn en 

veiligheidsmaatregelen te nemen. Met een 

kleine verbetering aan de woning, zoals het 

plaatsen van een kierstandhouder, deurspion 

en goed hang- en sluitwerk, is de bewoner 

beter beveiligd. 

• De meeste inbrekers en overvallers staan 

niet graag in het licht. Zorg daarom voor 

een goede verlichting bij voor- en 

achterdeur, bijvoorbeeld met een 

bewegingssensor en/of 

tijdschakelaar.  

Goed hang- en 

sluitwerk op ramen 

en deuren 

vertraagt de 

inbreker. Inbrekers 

willen graag zo 

snel mogelijk 

binnen zijn. Na 3 minuten proberen zonder 

resultaat, haken de meeste 

gelegenheidsinbrekers af. 

• Zorg ervoor dat de woning er bewoond 

uitziet, zeker als mensen langere tijd van 

huis zijn. Vraag buren om post uit het zicht 

te leggen, gebruik een tijdschakelaar voor 

het licht, en vraag een buurtbewoner om 

eventueel hun tweede auto waar mogelijk 

voor de deur / op de oprit te zetten.  

• Grote struiken of bomen kunnen het zicht 

op het huis ontnemen. Inbrekers, 

overvallers en oplichters kunnen zo relatief 

ongezien te werk gaan. Hoe meer zicht 

buurtbewoners en passanten op het huis 

hebben, hoe onaantrekkelijker het wordt 

voor criminelen. Houdt groen dus goed bij.  

• Haal de sleutel uit de binnenkant van het 

slot. Inbrekers hebben handige methoden 

om sleutels die in sloten steken van 

buitenaf om te draaien. Bewaar de sleutel 

uit het zicht en in de buurt van de deur of 

het raam, voor de momenten dat snel het 

huis verlaten moet worden (bijv. bij brand). 

• Als sleutels buiten worden verstopt, is dit 

vaak op een doorsnee plaats. Onder de 

deurmat of bloempot. Een inbreker weet 

dit ook. 

• Mochten mensen hun sleutels kwijtraken, 

of ze worden op straat 

gestolen, maak het een 

inbreker niet 

gemakkelijk door het 

adres erbij te voegen 

via een label. 

• Maak het de inbreker 

niet gemakkelijk door 

ladders of vuilnisbakken 

binnen handbereik te 

bewaren.  

 

Maak gebruik van de waaksamen app 

 
De app genereert snel een complete melding, 

met duidelijke feiten. De politie ontvangt altijd 

werkbare signalementen. 

U kunt desgewenst anoniem meldingen maken 

van personen, groepen, een voertuig of de 

omgeving. 

 

Zijn er zaken die u niet vertrouwd of graag 

wenst te bespreken met uw wijkagent kijk dan 

op  

www.politie.nl/mijn-

buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=Tiel%2C+Ne

derland&distance=5.0 

Hier vind u voor uw woonomgeving uw 

wijkagent en de contactgegevens. 

 

Ziet u wat verdachts; 

 
Bel de politie op 0900-8844  voor niet 

dringende zaken en bij nood altijd op 112 

 

http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=Tiel%2C+Nederland&distance=5.0
http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=Tiel%2C+Nederland&distance=5.0
http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=Tiel%2C+Nederland&distance=5.0

