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De nieuwe woningwet

Missie: Woningstichting Putten wil op de 
woningmarkt van Putten dé partij zijn die zorgt 
voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in 
de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van 
mensen die hierin vanuit financiële of sociale 
omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en 
dragen bij aan een prettige woonomgeving en 
goede onderlinge contacten tussen bewoners, 
met als doel dat iedereen zich thuis voelt. 

Intensieve samenwerking
Daarnaast beoogt de nieuwe Woningwet meer 
richting te geven aan de samenwerking met de 
huurdersorganisatie en de gemeente. Omdat 
de betrokkenheid en samenwerking van de 
huurdersorganisatie en de gemeente bij ons 
beleid al intensief was, betekent de Woningwet 
meer een formalisering van deze samenwerking. 
Op de pagina hiernaast kunt u lezen wat 

voorzitter Trees Verbeek en secretaris Christine 
van Meerveld hier zelf over vertellen. De oproep 
van de huurdersorganisatie voor meer leden 
ondersteunen wij van harte. Ook wij vinden het 
belangrijk om te kunnen praten met een brede 
vertegenwoordiging van onze huurders!

Volgens de nieuwe regels maken wij met de 
gemeente prestatieafspraken naar aanleiding 
van het door ons gedane ‘bod op de woonvisie’. 
Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen 
aan de orde gekomen: betaalbaarheid, 
het huurprijsbeleid, de omvang van de 
goedkopere woningvoorraad, duurzaamheid, 
nieuwbouwplannen, het verkoopprogramma en 
de slaagkans van de verschillende doelgroepen 
in de lokale markt om aan een passende woning 
te komen. Ook bij deze prestatieafspraken is de 
huurdersorganisatie nauw betrokken geweest. 

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat 
woningcorporaties hun focus moeten hebben op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren 
van sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Nu is het beleid van WSP altijd al 
gericht geweest op deze kerntaak. In onze missie is dat mooi verwoord.
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Sponsoring
Tenslotte is het goed om te melden dat het 
voor woningcorporaties niet meer is toegestaan 
sponsoractiviteiten te ondernemen.  
Dit betekent voor ons o.a. dat wij, zoals ons 
beleid voorheen was, geen verenigingen meer 
mogen ondersteunen door middel van het kopen 
van advertentieruimte ten tijde van een jubileum.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zetten 
corporaties financieel behoorlijk onder druk.  
Een ander actueel onderwerp is de huis- 
vesting van vluchtelingen, ook dit heeft onze 

bijzondere aandacht. Gelukkig 
is WSP een gezonde corporatie. 
Samen met onze belanghouders 
blijven wij ons inzetten voor voldoende 
betaalbare huurwoningen in een prettig en 
schone woonomgeving. 

Marieta Peek
Directeur-bestuurder

De Huurdersraad is een actieve club met tien 
betrokken leden. Iedere twee maanden over-
legt de raad met Woningstichting Putten.  
De samenwerking tussen raad en corporatie 
is ronduit goed. “Gelukkig wel”, zegt Trees 
Verbeek. “In het verleden werd je als Huurder-
sraad geduld, meer niet. We kregen de jaar-
rekening te zien en dat was het dan. Nu is er 
meer betrokkenheid en we krijgen zelf steeds 
meer verstand van zaken”. Die kennis komt 
goed van pas, want er wordt meer verwacht 
van de leden. Bij de aanstelling van de Raad 
van Commissarissen is de Huurdersraad nauw 
betrokken en dit geldt ook bij de benoeming 
van een nieuwe directeur-bestuurder. 

Beide bestuursleden zijn al ruim twintig jaar 
lid van de Huurdersraad. Waar ze de motivatie 
vandaan halen om dit vrijwilligerswerk vol te 

houden? Secretaris Christine van Meerveld 
vat het kernachtig samen: “Je bent niet op 
de wereld voor jezelf. Als je iets voor elkaar 
kunt betekenen moet je het gewoon doen. 
Bovendien: als je over het beleid van WSP iets 
te zeggen wilt hebben, moet je wél de kanalen 
gebruiken die er zijn. Ik kwam er bij in een 
periode dat ons huis zou worden afgebroken. 
Dat kom je niet alleen op voor jezelf, maar  
voor de hele straat.”

Manager Woondiensten Jan van der Meulen 
heeft samen met de directeur-bestuurder iedere 
twee maanden overleg met de Huurdersraad. 
Hij vindt dat WSP het heeft getroffen met de 
vertegenwoordiging van de huurders.  
“De Huurdersraad werkt professioneel en 
pakt de hoofdzaken aan. Belangrijk is ook dat 
ze realistisch is. Want je kunt allerlei wensen 

Samen werken aan betaal-
baar wonen

Rol Huurdersraad neemt toe door nieuwe Woningwet

Met de nieuwe Woningwet wil de Rijksoverheid -kort door de bocht- dat woningcorporaties 
zich vooral richten op het verhuren van woningen aan mensen met lage inkomens. De wet 
vergroot de rol van de Huurdersraad die nu meer invloed heeft op het benoemingsbeleid én  
de prestatieafspraken met gemeenten. Inform ging aan tafel met twee vertegenwoordigers van 
de Huurdersraad: Christine van Meerveld (secretaris) en Trees Verbeek (voorzitter), beiden  
al meer dan 20 jaar bestuurslid. “Wij verdienen er niets aan, maar zijn onbetaalbaar”, zeggen 
de dames eenstemmig met een lach op hun gezicht. Ook WSP-manager Woondiensten Jan van 
der Meulen schoof aan bij het gesprek. 



hebben, het moet uiteindelijk wel betaald 
worden. Het mooie is dat we qua verwachtingen 
op dezelfde lijn zitten”. Trees Verbeek vult aan: 
“Als het bij WSP goed gaat, gaat het bij ons ook 
goed, toch?”.

Koehandel
Of de relatie zo goed is dat de Huurdersraad 
nooit haar tanden laat zien? “Zeker niet”, zegt 
Trees Verbeek. “Vorig jaar was er sprake van 
een huurverhoging van 2,5%. Wij zijn toen 
niet akkoord gegaan en daar hadden we onze 
redenen voor. Er is best veel stille armoede en 
ook de cijfers van de Voedselbank maakten 
duidelijk dat de stijging minder hoog moest 
zijn. We hebben er geen vervelende toestand 
van gemaakt en ook geen koehandel bedreven 
hoor. Op grond van feiten en cijfers zijn we 
het gesprek aangegaan. Met succes”. Van der 
Meulen vult aan: “Er is altijd een spanningsveld 
natuurlijk en dat is ook goed. Maar door al 
in een vroeg stadium te overleggen, kunnen 
we tijdens het maken van de begroting 
rekening houden met het standpunt van de 
Huurdersraad”.

Prestatieafspraken
Met de nieuwe Woningwet aan haar zijde 
krijgt de Huurdersraad extra mogelijkheden 
om het woonbeleid in de gemeente Putten 
te beïnvloeden. In de nieuwe wetgeving 
staat dat gemeenten en woningcorporaties 
prestatieafspraken moeten maken. Ook de 
Huurdersraad wordt in dit proces betrokken. 
“Ook hierbij geldt dat we goed samenwerken, 
óók met de gemeente. Je doet het immers 
allemaal voor de gemeenschap.”, vertelt 

Trees Verbeek. Dat juist een constructieve 
samenwerking effect heeft, bewijzen de 
huurwoningen van WSP, vindt Trees Verbeek: 
“Ze zijn goed onderhouden, worden bij een 
storing snel gerepareerd en bij aanpassingen 
volgt vaak geen huurverhoging. Ook de acties 
om woningen energiezuiniger te maken, 
zijn in het voordeel van huurders die lagere 
energielasten krijgen”.

Hallo Bijsteren en Husselerveld!
De Huurdersraad bestaat uit tien leden en 
heeft vertegenwoordigers uit diverse wijken 
van Putten. Opvallend genoeg ontbreken  
de nieuwe wijken Bijsteren en Husselerveld 
in de raad en dat is jammer vindt Trees.  
“Het zou mooi zijn als er ook uit deze  
nieuwe wijken een vertegenwoordiging 
komt”. Wie belangstelling heeft om zitting 
te nemen in de raad (huurders uit alle wij-
ken zijn welkom) kan contact opnemen met 
Christine van Meerveld: huurdersorganisa-
tie@hotmail.com of 0341 - 358 226.
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Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties 95% 
van de sociale huurwoningen passend toewijzen. 
Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders 
een woning waarvan de huur aansluit bij hun 
inkomen.

Voor de huidige huurders verandert er niets. Wel 
heeft dit gevolgen voor de keuzemogelijkheden 
van woningzoekenden.

Huur moet passen bij het inkomen
Het inkomen en de samenstelling van het huis-
houden bepaalt of een nieuwe huurder voor 
een woning in aanmerking komt. Door ‘passend 
toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan 
de huur aansluit bij hun totale inkomen. 

* voor AOW-ers: minimaal € 30.050 

Dit voorkomt dat huurders snel in betalings-
problemen komen en dat de overheid te veel 
geld moet uitgeven aan huurtoeslag.

Maximale huurprijs voor lagere inkomens
Bovenstaande tabel laat zien wat dit voor 
woningzoekenden betekent. 

Passend toewijzen
Corporaties controleren 
of een woning ‘past’
Wie op een woning reageert, 
moet zijn of haar hun inkomen opgeven. 
De corporaties controleren altijd of dit in-
komen klopt op basis van een inkomens-
verklaring. Deze inkomensverklaring kan 
(gratis) worden opgevraagd bij de Belasting-
dienst. Past het inkomen niet bij de huurprijs, 
dan kan de corporatie de woning niet toewijzen.

Meer informatie 
Woningcorporaties mogen de regels voor 
passend toewijzen zelf specifieker invullen. 
Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn 
in de regio. Meer informatie is de vinden 

op hun websites. Op de Noord-Veluwe zijn 
dat Omnia Wonen, UWOON, Triada en 
deltaWonen. 
 
Verder staat op www.hurennoordveluwe.nl 
in iedere woningadvertentie voor welk type 
huishouden en inkomen de woning bedoeld is. 
Uitsluitend voor Putten op www.wsputten.nl. 
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Netto huur Aantal personen Minimaal jaarinkomen Maximaal jaarinkomen
<= € 586,68 n.v.t. € 0 € 35.739
€ 586,69 - € 628,76 1 € 22.100 € 39.874

2 € 30.000* € 39.874
3 of meer € 0 € 39.874

€ 628,76 - € 710,68 1 € 22.100 € 39.874
2 of meer € 30.000* € 39.874

> € 710,68 n.v.t. € 35.739



Op 27 november jl. was de feestelijke ople-
vering van de 39 appartementen aan het 
Schauwplein. Op het moment van schrijven 
weten we nog niet of de belangstelling tijdens 
het open huis groot was, maar misschien heeft 
u zelf wel een kijkje genomen.

Het gebouw heeft de naam ‘Schauwzicht’ 
gekregen. Het andere gebouw van WSP heet 
voortaan Schauwstaete. Deze namen zijn door 
de bewoners zelf aangedragen. Wellicht is het 
nu eenvoudiger te duiden waar men woont. 
Alle woningen, ook het Woonzorgcentrum De 
Schauw, liggen namelijk aan het Schauwplein. 

De locatie van de oude Da Costaschool heet 
voortaan Klaas Frisohof. Op deze locatie  
bouwt de Bemog een aantal koopwoningen  
en een gezondheidcentrum. WSP bouwt  
2 grondgebonden woningen en 4 apparte- 
menten zonder lift. De woningen en de 
appartementen op de begane grond worden 
gelabeld als 55+-woningen. De appartementen 
op de verdieping worden niet gelabeld.  
We denken rond maart te kunnen starten met  
de bouw en de oplevering verwachten we  
eind 2016. Met deze woningen adverteren we 
rond mei 2016. 

Informatie over de indelingen, maten etc. van de 
woningen vindt u begin 2016 op onze website in 
de verhuurbrochure.

Klaas Frisohof

De nieuwe bewoners zijn inmiddels druk in de 
weer met de aankleding van de appartementen. 
wij wensen iedereen heel veel woonplezier toe!

Met de officiële openingshandeling door 
wethouder Gerritsen is het omvangrijke project 
officieel afgerond. Wij zijn er stiekem best trots 
op dat we in totaal 75 ruime en comfortabele 
appartementen aan ons bezit hebben kunnen 
toevoegen. Dichtbij het centrum en naast  
De Schauw met de diverse voorzieningen zoals 
de brasserie, kapsalon, praktijk voor fysiotherapie 
etc. We hopen dat dit het kloppend hart van de 
wijk wordt!

Schauwzicht

Voortgang nieuwbouw
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Na jaren van voorbereiding is het dan eindelijk 
zover. In januari starten we met de nieuwbouw 
van 21 appartementen en 15 grondgebonden 
woningen aan de Van Damstraat, Da Costastraat 
en Garderenseweg. Aannemersbedrijf G.C. 
Aalten B.V. gaat de woningen bouwen.

De appartementen variëren in oppervlakte  
en indeling. De huurprijs ligt tussen € 475,-  
en € 710,-, exclusief de servicekosten van  
ca. € 50,-. Van de servicekosten is ongeveer  
50% subsidiabel.
Van de 15 grondgebonden woningen zijn er  
13 gelabeld als 55+-woning. De overige 2 
woningen zijn eengezinswoningen De huurprijs 
van de woningen ligt tussen € 640,- en € 675,- 
en de servicekosten blijven beperkt tot de kosten 
van de collectieve glasverzekering.

Verhuur van de woningen
De oplevering van de nieuwbouw verwachten 

we in het voorjaar van 2017. Om de voortgang te 
waarborgen en de toekomstige bewoners in de 
gelegenheid te stellen om tegels en keukens uit te 
zoeken, adverteren we rond mei 2016. Uiteraard 
maken wij dit bekend via de media en onze 
nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen 
dan kunt u dat aangeven op www.wsputten.nl. 

Project Hoek van Damstraat

Verloting Automatische incasso
Wie ons machtigt de huur automatisch te incasseren, doet automatisch 
driemaal per jaar mee met een verloting. Het is namelijk voor u en voor 
ons de eenvoudigste manier van betalen. 

De winnaars van de verloting zijn deze keer:
De heer G.H. van Beek, Meidoornlaan 55 en
Mevrouw E.W. van den Brink, Paderbornstraat 2

Wilt u ook meeloten maar betaalt u nog niet automatisch? 
Neem dan even contact op met afdeling woondiensten en vraag om het 
machtigingsformulier. Voor u en ons van het grootste gemak!
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Putten in 2015 
in 22 foto’s 
De WSP in bedrijf. Het hele jaar door.
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Nieuw puntensysteem 
Aan de woning worden punten toegekend, 
bijvoorbeeld op basis van de oppervlakte en de 
voorzieningen in de woning. Dit noemen we het 
‘woningwaarderingsstelsel’, kortweg WWS. Het 
aantal punten van de huurwoning bepaalt de 
maximaal toegestane huurprijs.  

De overheid heeft de berekening van de punten 
veranderd.  Zo telt voortaan de WOZ-waarde 
van de woning mee, krijgt een woning geen 
punten meer voor woonvorm of woonomgeving 
en bestaan er geen schaarstepunten meer voor 
de woningen in gewilde gebieden. 

Hoeveel WWS punten heeft uw woning? 
Hoeveel punten uw woning heeft volgens het 
nieuwe systeem leest u volgend jaar in de brief 
van de huurverhoging. Deze krijgt u voor 1 mei 
2016 in de bus. In de meeste gevallen zal het 
puntenaantal iets lager uitvallen dan voorheen. 
Zoals gezegd blijven de huurprijzen ongewijzigd. 

Nieuw puntensysteem 
woningwaardering -
huren blijven gelijk
De huren blijven gelijk
 
Per 1 oktober is er een nieuw Woning Waardering Stelsel (WWS) van kracht. De invoering 
van dit nieuwe WWS heeft echter geen gevolgen voor de huurders van Woningstichting Putten 
(WSP). Dit komt omdat de huren van de sociale huurwoningen van WSP gemiddeld 65% van 
de maximale huurprijs bedragen. Dit betekent dat ook na de invoering van de het nieuwe 
puntensysteem de huren ruim onder het maximaal toegestane blijven.
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Aan de Wallenbergstraat werd ook Burendag 
gevierd. Antoinette van Bergen en Anke Huizing 
doen zelf verslag:

Een bankje rond de boom
Al geruime tijd waren we het van plan: samen 
met de buren “iets” doen. Maar steeds kwam er 
niets van. Toen kregen we van Japke Nynke van 
Present Putten het laatste zetje om dit jaar met 
burendag een bijeenkomst te organiseren voor 
de buurt. Zij meldde ons aan bij het Oranje 
fonds en daarna ging het in een vaart verder.  
De gemeente werkte fantastisch mee.  
Ons idee: het perkje tussen de buitenbergingen 
te bestraten en een bankje te plaatsen rondom 
de boom, werd helemaal goedgekeurd. Het 
werd zelfs helemaal uitgevoerd. Op donderdag 
24 september ging het perkje op de schop. 
Alles, behalve de boom in het midden, werd 
eruit geschept. Vrijdagmiddag lag het pleintje 
volledig bestraat tussen de huizen. Later op de 
middag werd er ook een bankje rondom de 
boom geplaatst. 

De wijk onkruid vrij!
Tja toen was de beurt aan de bewoners. 
Zaterdagmorgen eerst de boel een beetje 

Nationale Burendag 2015
Op 28 september jl. was er de Nationale Burendag. Ook in Putten zijn bewoners actief ge-
weest. Bij De Schauw waren allerlei activiteiten georganiseerd, voor de bewoners maar ook 
voor iedereen die wilde meedoen. Aan de workshops werd van harte meegedaan en het 
enthousiasme was groot. In het atrium van onze woningen werd een optreden verzorgd 
door het Oratioriumkoor Gloria Toonkunst uit Vlaardingen. De bewoners en bezoekers von-
den het een zeer geslaagde middag!
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Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
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www.wsputten.nl

Openingstijden kantoor: 
maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur
vrijdag van 08.00 - 12.00 uur

Workshop in De Schauw

versieren, met slingers en een tuinposter. Eén 
van de bewoners bood een hartvormige houten 
wandversiering aan met de tekst: hart voor de 
buurt. Dat hebben we dus meteen opgehangen. 
Zaterdagmiddag zijn we gestart met een lekker 
kopje koffie: gesponsord door D.E. en gebak. 
Daarna hebben we de calorieën er weer gauw 
afgewerkt met het onkruid wieden rondom het 
nieuwe pleintje. 

Spontane hulp
Ook de WSP had waardering voor ons initiatief. 
Zij hebben een kleine financiële bijdrage toege-
zegd. Hartelijk dank hiervoor. 

Niet alle bewoners konden 
aanwezig zijn: er hadden zich  
10 aangemeld voor het hele feest, 
maar gelukkig schoven enkele andere 
buren ook even een momentje aan voor 
een bakje koffie of een sapje. 

Eén van de mooiste momenten was toch wel  
de hulpvraag van een buurvrouw die een 
probleem had met de inrichting van haar huis. 
Spontaan werd hulp aangeboden. Iets wat we 
nooit hadden kunnen doen als we deze bijeen-
komst niet hadden gehouden. De volgende is 
al afgesproken!

Concert in het atrium


