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nieuws
Niet alleen woningcorporaties zijn
tevreden met RVG Woningen,

maar ook de bewoners!
RVG Woningen

landelijk werkende

is de

belegger én dienstverlener op het gebied van
vastgoed.

Woningcorporaties zijn

daarbij onze belangrijkste partners. Naast de
inbreng van risicodra-

gend kapitaal staat het

leveren van toegevoegde waarde centraal in
onze bedrijfsvoering.

Onze financiële productenrange is daar een

voorbeeld van. Het zijn
van expert op het

gebied van individuele

verkoop van woningen
vormt een ander voorbeeld.

De heer Pruim, destijds voorzitter van de
bewonerscommissie van een complex
bestaande uit 53 woningen, vertelt over
de samenwerking met RVG Woningen;
‘De vorige eigenaar wilde eigenlijk niets
meer en dat maakte het moeilijk communiceren. We kregen ook weinig voor
elkaar. Zelfs een daklekkage of CV storing werd pas na weken of maanden verholpen. Als je dan zelf initiatief nam door
een bedrijf te bellen, kreeg je het later
nooit meer vergoed. Toen RVG Woningen
de woningen overnam, bleef de beheerder hetzelfde, maar via mevrouw van der
Veer van RVG Woningen konden we toen
wel dingen gedaan krijgen. Zij maakte
haar toezeggingen ook altijd waar.
Daardoor is het wonen hier zeker aantrekkelijker geworden.’
‘De woningen die RVG Woningen overneemt zijn vaak seniorencomplexen’,
vertelt Bep van der Veer, medewerkster
bewonerszaken bij RVG Woningen. ‘De
bewoners zijn oudere mensen die opzien
tegen verandering en zich zorgen maken
over wat er allemaal gaat gebeuren.
Aangezien ik zelf ook niet meer de jongste ben, kan ik me goed inleven en ben
ik een goede gesprekspartner. Ik luister
naar de problemen en kan er een aantal
oplossen door de beheerder aan te spreken of doordat RVG Woningen extra budget ter beschikking stelt. Ik ben natuurlijk toch een vertegenwoordiger van RVG

Bep E. van der Veer-Mur, medewerkster
bewonerszaken bij RVG Woningen

Woningen, dus ik krijg misschien makkelijker dingen voor elkaar dan de bewonerscommissie. Soms zit het in kleine
dingen zoals de container een keer extra
legen, kapotte lampen vervangen of de
ramen laten wassen. De bewoners moeten wel zelf een commissie vormen, een
voorzitter leveren, vergaderingen beleggen en dus zelf ook actief zijn ‘
De heer Koopman, lid van de bewonerscommissie van een seniorencomplex in
Emmeloord vertelt: ‘Toen RVG Woningen
dit gebouw overgenomen had hebben ze
op aangeven van ons eerst eens alle
ramen laten wassen. Dat was op zich al
een verbetering. Daarnaast hebben ze
alles geschilderd en enkele reparaties uitgevoerd. Allemaal zaken die we al lang
aangegeven hadden, maar er onder de
vorige eigenaar niet van waren gekomen.’
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