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INLEIDING
In maart 2010 heeft de SP-Gouda een buurtonderzoek verricht in de Talmastraat en Idenburgstraat in 
Gouda-Noord. We belden huis-aan-huis aan en vroegen naar de mening van de bewoners over het wonen 
in hun buurt en de kwaliteit van hun woning. Dit onderzoek deden we naar aanleiding van berichten over 
de slechte staat van de woningen.

De SP houdt regelmatig buurtonderzoeken ter ondersteuning van het gemeenteraadswerk en het werk van 
de partij in de Tweede Kamer en Provinciale Staten. De gemeenteraadsleden van de SP gaan vaak naar de 
mensen toe om zich te laten informeren over de wensen van de bevolking, bijvoorbeeld over hun woningen 
en de voorzieningen in de buurt waarin zij wonen.
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TALMASTRAAT EN IDENBURGSTRAAT
De woningen
De woningen in de Talmastraat en Idenburgstraat zijn in 1956 gebouwd en behoren daarmee tot de  
naoorlogse stadsuitbreiding die destijds in noordelijke richting heeft plaatsgevonden. De buurt bevindt 
zich tussen de Bodegraafsestraatweg aan de oostzijde en de Thorbeckelaan aan de zuidzijde. Noordelijk 
van de buurt bevindt zich de wijk Bloemendaal die vanaf eind jaren zestig is opgebouwd als de volgende 
belangrijke stap in de stadsontwikkeling. 
De straten bevinden zich in de nabijheid van de Prins Willem Alexander Kazerne aan de Groen van  
Prinsterersingel 44. In de zestiger jaren werd een bepaald percentage van de woningen aan de  
Talmastraat en de Idenburg via Defensie verhuurd aan militairen die in de kazerne werkzaam waren.
De appartementen bevinden zich in portiekflats die parallel aan elkaar staan. De appartementen hebben 
drie of vier kamers en een oppervlakte van 55 of 65 vierkante meter, met een huurprijs van ongeveer  
450 euro per maand. Het betreft in totaal zesendertig woningen.

Aan de Tak van Poortvlietstraat aan de noordzijde van de Talmastraat en aan de Thorbeckelaan aan de 
zuidzijde van de Idenburgstraat staan soortgelijke portiekflats. Opvallend is dat er aan deze flats in tegen-
stelling tot die aan de Talmastraat en Idenburgstraat diverse verbeteringen zijn aangebracht zoals dubbel 
glas. De flats aan de Thorbeckelaan zijn koopflats en worden verkocht voor ongeveer 145.000 euro.
 
De buurt
De buurt zelf is rustig te noemen. Afgezien van een enkele bewoner die last heeft van hondenpoep en 
loslopende honden zijn de meeste bewoners goed te spreken over de buurt. De speelplaats die zich achter 
de Talmastraat bevindt, vinden vooral bewoners met kleinere kinderen heel prettig; andere bewoners heb-
ben er geen last van. In de directe omgeving van de Talmastraat en de Idenburgstraat bevinden zich een 
aantal buurtwinkels aan de Thorbeckelaan. Via de Bodegraafsestraatweg bestaat een verbinding naar de 
wijk Bloemendaal en snelwegen. De buurt ligt niet al te ver van de binnenstad.

Onder de maat
We troffen 23 mensen thuis. De zes enquêteurs van de SP voerden met hen uitvoerige gesprekken.  
Vaak werden de enquêteurs binnen gevraagd om de problemen met eigen ogen te aanschouwen.
De staat van de woningen is niet al te best. Er is sprake van achterstallig onderhoud waardoor de bewo-
ners de appartementen doorgaans als ‘slecht’ beoordelen. Er zijn veel gebreken aan de woningen en ook 
de gemeenschappelijke voorzieningen zoals brievenbussen, bergruimtes en rioleringen bevinden zich in 
erbarmelijke toestand.
Veel bewoners hebben zelf een aantal zaken aan hun woning opgeknapt, mede omdat de verhuurder 
slecht reageert op verzoeken om verbetering. Nagenoeg alle bewoners noemen dezelfde gebreken aan de 
woningen zoals tocht, verstoppingen van de afvoer en problemen met de verwarming. 
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LEEFBAARHEID
Bevolkingssamenstelling
Diversiteit van de bevolking is een kenmerk van de stad Gouda. Deze diversiteit is ook terug te vinden in 
de samenstelling van de bewoners in de Talmastraat en de Idenburgstraat. Er zijn relatief veel bewoners 
die al zeer lang in de buurt wonen, sommigen al vanaf het moment dat de huizen gebouwd zijn in de jaren 
vijftig. Daarnaast is er een groep bewoners die nog vrij kort in de Talmastraat of Idenburgstraat woont.

Omgeving
Sommige bewoners zouden meer onderhoud aan het groen in de buurt willen zien. Er wordt door sommige 
bewoners geklaagd over loslopende honden en hondenpoep in de plantsoenen en op het gras.

Eén bewoner vertelt ons dat hij last heeft van de auto’s die op de stoep geparkeerd worden. Over het alge-
meen vindt men dat er weinig parkeerplaatsen zijn. 

Een enkeling meldt dat het huisvuil al donderdagavond buiten gezet wordt door een aantal bewoners  
terwijl dit pas op vrijdag moet gebeuren. 

Om acht uur ‘s avonds gaat het speeltuintje aan de Tak van Poortvlietstraat dicht. Dat is een goede maat-
regel waardoor er geen jongeren blijven hangen. Niemand van de bewoners die we gesproken hebben, 
heeft last van de speeltuin. In tegendeel: iedereen is er positief over.

Schoonhouden
Sommige bewoners houden het trapportaal niet netjes schoon. Het is wel duidelijk dat de bewoners van 
de appartementen over het algemeen prijs stellen op een schoon portiek. Op een voordeur is een opschrift 
geplakt: “Houdt het hier schoon en rustig”.

Het grasveld voor de flats wordt wel netjes bijgehouden, zo meldt een aantal mensen ons. 

Verloop
Doordat de woningen aan de Talmastraat en de Idenburgstraat in een slechte staat verkeren, is een relatief 
groot deel van de bewoners van plan op korte termijn een andere woning te zoeken. Opvallend is dat de 
bewoners tevreden zijn met de buurt maar door de staat van de woningen gericht op zoek gaan naar ver-
vangende woonruimte. Sommige mensen wonen nog maar een half jaar in het appartement en zien het als 
een tijdelijke woning. Doordat het woonplezier laag is, wordt Gouda als plaats om te wonen door enkelen 
ook negatief beoordeeld.
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TEKORTKOMINGEN WONINGEN
Vocht
Vochtplekken en schimmel in keuken en douche worden door het merendeel van de bewoners genoemd. 
Bewoners hebben de schimmelproblemen zelf aangepakt door bijvoorbeeld de muren met latex te behan-
delen. De herstelwerkzaamheden blijken vaak niet afdoende, er ontstaan vaak nieuwe vochtproblemen. 
Het stucwerk barst na een half jaar weer van de muren. Sommige bewoners hebben met behulp van vrien-
den en familie zelf de muren moeten herstellen.

“Het keukenplafond is helemaal zwart uitgeslagen van het vocht. Doordat de  
afvoer in de douche verstopt was liep het water zo mijn slaapkamer binnen.”

Ventilatie
Er is een tekort aan ventilatie in de woningen. Daardoor ruiken de bewoners vaak de etensluchtjes van de 
buurman of buurvrouw. De ventilatie in de keuken en de badkamer is minimaal.

Warmwatervoorziening
De warmwatervoorziening in de badkamer wordt geregeld door een boiler. Sommige van deze boilers zijn 
zo oud dat ze bij oplevering eigenlijk vervangen zouden moeten worden. Het kost echter moeite de ver-
huurder hiertoe te bewegen. In een enkel geval werd een defecte boiler pas vervangen nadat een kwade 
brief aan de verhuurder was gestuurd. Ook de nieuwe boilers lijken niet voldoende capaciteit het hebben 
om voldoende warm water te leveren.
De waterdruk is in een aantal appartementen ver beneden de maat. Bij het douchen en in de keuken is 
daardoor slechts een klein straaltje water beschikbaar. 

Afvoer en riool
Er valt heel wat aan te merken op de afvoeren van de appartementen. Veel bewoners klagen over verstop-
pingen die het gevolg zijn van oude en kapotte afvoeren. De afvoer bestaat deels nog uit loden pijpen. De 
afvoer van keuken en badkamer vindt plaats via oude standleidingen die vaak verstopt raken. Als gevolg 
van de verstoppingen treden vooral in de flats op de eerste verdieping overstromingen op. De verstop-
pingen worden te laat opgelost en de oplossingen zijn niet afdoende. Door het toepassen van noodoplos-
singen treden na enige tijd de oude problemen weer op en begint de overlast van voren af aan.

De riolering onder de flats is oud en is aan directe vervanging toe. Het ouderwetse rioleringssysteem is 
nauwelijks te onderhouden. Door de ouderdom van de riolering gebeurt het geregeld dat er lekkage onder 
de flats optreedt. Gevolg van de lekkage is dat er een sterke rioollucht in de trappenhuizen hangt en dat 
deze stank tevens de woningen binnendringt. Veel van de bewoners maken melding van stank in hun  
appartement en stank in de badkamer. Sommige bewoners kunnen niet slapen van de stank.
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Naast de problemen met het riool zijn er tevens mankementen aan de hemelwaterafvoer. Sommige regen-
pijpen zijn gebroken; de mankementen aan de regenpijpen veroorzaken ook problemen in de kruipruimte 
van de woningen. Doordat er problemen bestaan met dakgoten, treedt lekkage in de woningen op. 

Verwarming
Veel bewoners hebben problemen met de verwarming van het appartement. Deels hebben deze proble-
men te maken met technische mankementen aan de verwarmingsinstallatie. De slechte isolatie van de 
woningen is ook een reden dat de appartementen in de winter maar moeilijk warm te stoken zijn. Een be-
woner die met een klein kind in een appartement woont, geeft aan dat het ‘s winters in de badkamer vriest 
als gevolg van gebrek aan verwarming.

De verwarming van de appartementen vindt plaats door een gashaard die in veel gevallen verwarmings-
elementen in de woning van warmte voorziet. In enkele gevallen is er nog sprake van een losstaande gas-
haard, waardoor feitelijk alleen de woonkamer verwarmd wordt. Bewoners melden ons dat er soms proble-
men zijn met het ontstekingsmechanisme van de haarden waardoor deze niet op temperatuur komen.

Isolatie
Het is opvallend hoeveel warmte in de woningen verloren gaat door slechte isolatie. Alle woningen hebben 
slechts enkel glas. Daardoor is het in het najaar en in de winter nauwelijks warm te krijgen. Een bewoner 
gaf ons er een voorbeeld van hoe snel de temperatuur zakt: als ‘s avonds de kachel alvast uitgezet wordt 
voor het slapen gaan, zakt de temperatuur in de woonkamer vijf graden binnen een half uur.

Vooral de bewoners op de bovenste verdieping van de flats merken heel goed dat het dak volledig onge-
isoleerd is: veel van de warmte verdwijnt door het dak naar buiten. Doordat de huizen geen dubbel glas 
hebben ontstaat tocht in de huizen. Door de tocht wordt het in de koude maanden nog eens extra onaan-
genaam. 

“Als ze ooit een energielabel voor deze woningen gaan vaststellen dan  
komen ze ongetwijfeld uit op G++, het energieverbruik is hier enorm!”
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ONDERHOUD
Het onderhoud aan de woningen is ronduit slecht te noemen. Bewoners melden ons dat aan een oude 
badkamer en keuken al tien jaar lang niets gedaan is. Soms is wel voorzien in een nieuwe badkamer, maar 
daarbij treden dan weer problemen op met de kranen die de bewoners dan zelf maar moeten zien op te 
lossen.

Verfwerk
Het verfwerk wordt verwaarloosd. Een bewoner meldt dat er in meer dan dertig jaar het houtwerk slechts 
enkele keren geschilderd is. Bovendien wordt het schilderwerk slecht uitgevoerd: simpelweg een kwastje 
verf over een verteerde oude verflaag is niet afdoende. Bij het hekwerk van het balkon wordt eenvoudig-
weg over de roest heen geschilderd. Als gevolg van het slechte schilderwerk ontstaat er houtrot, met alle 
gevolgen van dien zoals vochtproblemen en tocht. Ook ontstaan problemen met het hang- en sluitwerk 
van bijvoorbeeld balkondeuren en ramen doordat het hout aangetast is.

Overig onderhoud buitenkant
Het onderhoud van andere zaken aan de buitenkant van het gebouw, zoals dak, dakgoten, regenpijpen en 
brievenbussen, is ook onder de maat. De brievenbussen aan de voorzijde van de flats zijn oud en slecht 
onderhouden. Doordat de brievenbussen van metaal zijn, roesten ze en maken ze een haveloze indruk. 
Ramen en deuren sluiten niet goed. Veel van de voordeuren van de portieken vallen niet in het slot, zodat 
iedereen zomaar naar binnen kan lopen. Na een inbraak in een van de bergingen is het raam nog steeds 
niet gerepareerd. 

Riolering
Een groot probleem wordt gevormd door de riolering onder de gebouwen die nodig aan vervanging toe is. 
In plaats van het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan de riolering wordt het bestaande ouder-
wetse rioleringssysteem steeds een beetje opgelapt zonder dat de werkelijke oorzaak van de problemen 
wordt weggenomen. Stankoverlast en verstopte afvoerleidingen zijn het gevolg.

Bergingen
De bergingen onder de appartementen zijn slecht onderhouden en maken een akelige en bedompte 
indruk. In sommige gevallen is het licht in de berging defect, waardoor het zeer onaantrekkelijk wordt hier 
spullen op te slaan, nog afgezien van de stank en het vocht.

Verhelpen van gebreken
De verhuurder is traag met het reageren op problemen die door de bewoners gemeld zijn. Bovendien wor-
den de huurders geregeld onvriendelijk te woord gestaan door medewerkers van Van ‘t Hof. Soms moet 
er een kwade brief aan te pas komen voordat de verhuurder actie onderneemt. De dienstverlening door de 
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verhuurder laat veel te wensen over, mede doordat Van ‘t Hof problemen eerst meldt aan eigenaar Achmea 
en pas na een reactie van de huiseigenaar actie onderneemt. 

Bij acute problemen, zoals ernstige lekkage, staat soms de volgende dag een bedrijf op de stoep om de 
gebreken te herstellen, maar vaak moet er langer gewacht worden. Een nieuwe lekkage is begin februari 
gemeld maar medio maart nog niet verholpen. Een ander voorbeeld is een melding over lekkage aan een 
dakgoot: dit probleem is sinds de melding zeven weken geleden nog niet aangepakt.

Bij het herstel van afvoerbuizen is het voorgekomen dat de bewoner zelf een rekening kreeg voor de 
herstelwerkzaamheden. Bij problemen met kranen in de keuken en badkamer moest de bewoner zelf de 
rekening betalen. Bewoners moeten een vrije dag nemen als er medewerkers van een bedrijf langskomen 
om de schade te herstellen.

Veel bewoners zijn gestopt met het melden van kleinere problemen, gewoon omdat het zo lang duurt voor-
dat Van ‘t Hof reageert en ook omdat de geboden oplossingen vaak niet voldoen. In plaats daarvan kiest 
men er noodgedwongen voor om de problemen dan maar zelf aan te pakken.

“Bij de oplevering werd mij gezegd dat ik problemen aan de woning zelf maar op moest knappen. 
Ik moest zelf maar zien hoe ik gaten in de muur moest herstellen. Ik heb een oude boiler uit de 
badkamer moeten weghalen en oude pijpen die zo maar uit de muur staken moeten verwijderen. 
Er is niemand geweest die me achteraf gevraagd heeft wat ik van deze aanpak vond.”

Schade inboedel
Sommige bewoners ondervinden schade aan hun inboedel als gevolg van de slechte staat van het onder-
houd aan de woningen. Lekkage heeft bij een bewoner geleid tot kromgetrokken parket en een defecte 
televisie.

Bewoners proberen schade te verhalen op hun inboedelverzekering en dat leidt vaak wel tot vergoeding, 
maar het is duidelijk dat de problemen veroorzaakt worden door achterstallig onderhoud van de apparte-
menten.

Een bewoner meldt ons dat hij zelf moest opdraaien voor de kosten van het herstel van een ingewaaid 
raam. 

Veel van de bewoners hebben zelf hun woning danig opgeknapt. De woningen zijn vooral bij oplevering 
aan een nieuwe verhuurder in erbarmelijke staat. De huurders worden door de slechte staat van de wonin-
gen min of meer gedwongen zelf opknapwerkzaamheden ter hand te nemen. De kosten hiervoor kunnen 
behoorlijk hoog oplopen. Bewoners vertelden ons dat ze soms duizenden euro’s verspijkerd hadden aan 
hun woning en dat was te zien: betreffende woningen zien er van binnen uit als kleine paleisjes.

Een enkele bewoner heeft een schadevergoeding gekregen voor de vochtproblemen en de schimmelplek-
ken, maar dit is zeker niet voor alle huurders geregeld.

Eén bewoner heeft zelf voor de kosten moeten opdraaien door het verkeerd aansluiten van een CV-instal-
latie. De kosten van de herstelwerkzaamheden, die door de huurder moesten worden voldaan, bedroegen 
meer dan 1000 euro.
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DE vERHUURDER
Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement
De huurwoningen aan de Talmastraat en de Idenburgstraat worden verhuurd door Van ‘t Hof Rijnland  
Vastgoedmanagement. De woningen worden aangeboden in de Goudse Post via het woonbon-verdeel- 
systeem; inschrijven op de woningen is niet mogelijk. De huurprijs van de appartementen is vanaf  
432 euro, er worden servicekosten van 7 euro per maand gerekend. 

Er bestaat onduidelijkheid over in hoeverre de verhuurder aansprakelijk is voor herstel aan de woningen. 
Volgens sommigen heeft de verhuurder laten weten dat alleen de geiser en de kachel onder onderhoud 
vallen. Bovendien zou de verhuurder in 2009 een brief hebben gestuurd aan de bewoners waarin staat dat 
het onderhoud aan alles wat zich binnen de woning bevindt voor rekening van de huurder zou zijn. Som-
mige bewoners zijn op de hoogte van het bestaan van deze brief, anderen kunnen dit niet bevestigen.
Volgens VROM is de verhuurder aansprakelijk als er schade zou ontstaan door achterstallig onderhoud. 

De woningen zijn naar verluid eigendom van Syntrus Achmea Vastgoed. Van ‘t Hof zou slecht te boek 
staan bij de huurcommissie. Er is vernomen dat de woningen die Van ‘t Hof nu in beheer heeft, verkocht 
zouden gaan worden.

De verhuurder zegt dat het te duur is om de woningen te voorzien van dubbel glas. Opvallend is dat soort-
gelijke woningen aan de Thorbeckelaan en de Tak van Poortvlietstraat (niet verhuurd door Van ‘t Hof) wel 
zijn voorzien van dubbele beglazing. In die woningen zijn tevens de kozijnen vervangen door onderhouds-
arme kunststof exemplaren.

Het voornaamste probleem is de lakse werkwijze van de verhuurder, die de klachten niet serieus neemt en 
soms zelfs niet eens noteert en soms zelfs de bewoner afscheept met het argument dat het geld op is. Na 
herhaaldelijk aandringen wordt er dan actie ondernomen, maar lang niet altijd wordt een afdoende oplos-
sing geboden, zodat hetzelfde probleem zich na een tijdje opnieuw aandient. Een positief punt is dat er 
met het onderhoudsbedrijf Van Beek over het algemeen goede ervaringen zijn.
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DE HUURCOMMISSIE
De huurcommissie is in principe een onafhankelijke organisatie die aan de hand van een puntensysteem 
de hoogte van de huurprijs van woningen in de gaten houdt. Als er gebreken aan woningen zijn, dan kan 
de huurcommissie besluiten dat de huurprijs verlaagd moet worden totdat de gebreken verholpen zijn. De 
huurcommissie zou op die manier een pressiemiddel kunnen zijn om de verhuurder er toe te bewegen de 
woningen goed te onderhouden. Helaas faalt de huurcommissie in haar taak als het gaat om de woningen 
in de Talmastraat en Idenburgstraat.

Een aantal bewoners heeft de problemen gemeld bij de huurcommissie. Er gaan vaak maanden voorbij 
voordat daar een uitspraak van komt. Er loopt nu een zaak bij de huurcommissie over het slechte onder-
houd van de afvoeren en de riolering. Daarnaast heeft een andere bewoner de gebreken aan zijn woning 
aangekaart bij de huurcommissie. Er is nog geen uitspraak gedaan door de huurcommissie in deze laatste 
zaak.

De huurcommissie heeft toegegeven dat de situatie op bepaalde punten zeer ernstig is, maar weigert een 
huurverlaging toe te passen voor de periode dat de klachten niet verholpen zijn. Over het algemeen voelen 
de bewoners zich niet erg serieus genomen door de huurcommissie. Herwaardering van het huurbedrag 
aan de hand van het puntensysteem leidt meestal tot de conclusie, dat het maandbedrag nog aan de lage 
kant is, terwijl toch overduidelijk is dat de woningen zich in een deplorabele staat bevinden. Zo worden 
gebreken aan de muren door de huurcommissie afgedaan als gebreken aan de muren van het trappenhuis, 
dus niet van de woning zelf. Op die manier worden bewoners buitenspel gezet en krijgen ze niet de erken-
ning voor de problemen waar ze elke dag mee te maken hebben en waardoor hun woonplezier duidelijk 
onder druk staat.
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CONCLUSIES EN AANBEvELINGEN
Groot onderhoud
Het onderhoud aan de woningen is beneden de maat. De staat van de woningen is uitermate slecht en 
daardoor wordt het woongenot van de huurders ernstig aangetast. Op korte termijn zijn drie aanpassingen 
aan de gebouwen aan de Talmastraat en de Idenburgstraat noodzakelijk:
De oude riolering moet vervangen worden door een modern rioleringssysteem waardoor lekkage en de 
daarmee gepaarde stankoverlast niet meer kunnen voorkomen. 
De woningen moeten voorzien worden van dubbel glas en moet het dak van de flats geïsoleerd worden. 
Er moet onderzocht worden waardoor de vochtproblemen ontstaan en deze moeten adequaat worden 
opgelost.

Overzicht problemen en verantwoordelijkheden verhuurder
Het verdient aanbeveling om voor alle appartementen een inventarisatie te laten verrichten van grotere 
en kleinere problemen die op dit moment spelen. Er dient een overzicht te bestaan waarin duidelijk wordt 
aangeven wat de dienstverlening door de verhuurder precies inhoudt. Hierin moet beschreven zijn welke 
zaken onder verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen en voor welke zaken de huurder zelf zorg dient 
te dragen. Voor elk van de geïnventariseerde problemen die onder verantwoordelijkheid van de verhuurder 
vallen, moet een duidelijke wijze van aanpak en een tijdsplanning voor de oplossing afgesproken worden.

Schadeloosstelling huurders
Door de laksheid van de verhuurder worden nieuwe bewoners opgezadeld met een fikse kostenpost voor 
het noodgedwongen opknappen van de woningen. De verhuurder moet zorgen voor het opleveren van 
huurwoningen die in goede staat verkeren, zonder dat bewoners weken moeten klussen om het apparte-
ment enigszins toonbaar te maken. De huurders die herstelwerkzaamheden hebben gedaan, die eigenlijk 
door de verhuurder gedaan hadden moeten worden, moeten hiervoor door de verhuurder schadeloos 
worden gesteld. 

Huurcommissie
De wijze waarop de huurcommissie de klachten van bewoners behandeld doet geen recht aan de deplo-
rabele staat waarin de woningen zich bevinden. Bovendien bestaat de indruk dat de huurcommissie veel 
te strikt en bureaucratisch omgaat met de problemen die door de bewoners gemeld worden. De huurcom-
missie moet de klachten niet alleen op individuele basis beschouwen maar moet de problemen zien als 
een signaal van een onacceptabele woonsituatie in de gebouwen aan de Talmastraat en de Idenburgstraat.

Bewonerscomité
De bewoners moeten zich zo veel mogelijk verenigen in een bewonerscomité. Bewoners staan veel sterker 
ten opzichte van zowel de verhuurder als de huurcommissie als ze zich als groep opstellen. Het lijkt zo te 
zijn dat mondige bewoners van de Talmastraat en Idenburgstraat beter door de verhuurder en de huurcom-
missie behandeld worden dan bewoners die minder goed voor hun rechten kunnen opkomen. Dat onder-
scheid zou niet moeten bestaan; huurders verkeren allen in een vergelijkbare situatie en hebben dezelfde 
rechten. Een bewonerscomité kan die gelijke rechten goed behartigen.

Heroverweging huurprijs
De huurprijs van ongeveer 460 euro wordt als veel te hoog ervaren door de bewoners. Opvallend is dat het 
merendeel van de bewoners heel tevreden is met de buurt, maar tegelijkertijd heel ontevreden is met de 
woning. Mensen zouden met veel plezier in de Talmastraat en Idenburgstraat wonen als het onderhoud en 
kwaliteit van de woningen in orde zou zijn. Het huurbedrag is veel te hoog in het licht van de slechte staat 
waarin de woningen verkeren.
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