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Hoe alert bent u?

“Het was erg leuk om zo met de burgers in 
contact te komen” vertellen de heren. “De 
bedoeling is vooral om mensen alert te maken,” 
zegt Johan. “Het kan helaas niet meer om 
deuren en ramen open te laten als je weggaat. 
Zelfs naar de bovenverdieping gaan kan een 
risico zijn. Insluiping ligt zomaar op de loer. Het 
lastige is de scheidslijn tussen waakzaamheid en 
angst, dat begrijpen wij ook wel. Dat merken we 
vooral bij de ouderen. Iedereen moet zich veilig 
kunnen voelen in zijn eigen huis en gewoon 
zijn of haar ding kunnen doen. Niemand meer 
binnenlaten en alles hermetisch afsluiten is ook 
niet goed. Waakzaamheid en bewustwording 
van je doen en laten, daar gaat het om.” 

BuurtWhatsApp
“Een insluiping of inbraak tast het gevoel van 
veiligheid enorm aan. Ons is opgevallen dat de 

meeste inbraken in de late middag en vroege 
avond plaatsvinden, zo tussen 15.00 en 20.00 
uur. En dan vooral op donderdag, vrijdag en 
zaterdag en in het buitengebied. Natuurlijk is 
er voor de andere dagen geen garantie, maar 
het zegt wel iets. Wordt er in een buurt vaker 
ingebroken, dan laten wij ons meer zien, met 
én zonder uniform. Dat schrikt af en voor de 
bewoners is het ook prettiger. 
Ook de techniek kan een handje helpen. In veel 
buurten zijn en worden BuurtWhatsappgroepen 
opgericht. Samen ben je toch de oren en ogen 
van de buurt. Het maakt mensen alerter en het 
helpt ons als politie heel erg. Wij kunnen het 
echt niet alleen. Wie interesse heeft om zich 
aan te sluiten bij een buurtapp of er een wil 
oprichten vindt informatie op www.wabp.nl. 
Bestaat er al een groep in je straat of buurt, dan 
kun je dat op die website zien en je aansluiten”.
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Aan het woord: 
Johan Wakker, wijkagent Putten Centrum en Gert Knoppersen, 
medewerker risicobeheersing van de brandweer

Op de Ossenmarkt was de aftrap van de actie: Veiligheid in en om de woning.  
De kraam was een groot succes, veel mensen, vooral de wat oudere, namen de 
tijd voor een praatje en vele vragen zijn beantwoord.
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Melden nooit voor niets
Helaas maken mensen niet altijd meer melding 
van dingen die ze zien of die er gebeuren. 
“Altijd doen” zegt Johan, “ook al denk je dat 
het geen zin heeft. Onlangs hebben we nog 
veel inbraken opgelost met de aanhouding van 
3 mannen. Dan zie je ook echt wat voor impact 
een inbraak heeft op mensen. Melding maken 
is nooit voor niets!” 

Veiligheid gaat natuurlijk niet alleen om crimi-
neel gedrag. Ook brand is heel erg. Politie en 
brandweer trekken daarom samen op. Onlangs 
was er nog brand bij Bianca, Richard en Amy 
Koops. Ontstaan in de hoek bij de TV. De 
brandweer denkt aan een technisch defect van 
de stekkerdoos. Zij vertellen zelf hun verhaal.

Kleine brand, grote gevolgen
“Wij waren net een kwartiertje de deur uit” 
vertelt Bianca. “De hond was thuis. De buurman 
hoorde Ravi heel angstig blaffen en krabben en 
is direct polshoogte gaan nemen. Hij hoorde de 
rookmelders, zag dat alles zwart was en heeft 
direct alarm geslagen en ons gebeld.”

Angstige momenten
Richard vertelt hoe hij de woning binnenging om 
te proberen Ravi te redden. “Ik deed de kamer-
deur op een kier open, maar het was zo heet en 
er hing zo’n zwarte walm, dat ging echt niet.  
De buurman probeerde het aan de achterkant, 
maar ook dat ging al niet meer. Gelukkig was 
inmiddels de brandweer gearriveerd en die heeft 
Ravi echt op het nippertje uit huis gehaald.” 

De foto’s gered
De brand was niet eens heel groot, maar de 
gevolgen des te meer. De kunststof van de 
bedrading heeft zo’n nare roetwalm veroorzaakt 
dat het hele huis moest worden schoongemaakt 
en gesausd. Gelukkig was de kamerdeur dicht 
waardoor het vuur weinig zuurstof kreeg.  
Anders was de ravage nog groter geweest. “Uit-
eindelijk bestond ons bezit, los van onze kleding, 
uit 14 dozen. Gelukkig bewaren we onze foto’s 
in een curverbak, die hebben het overleefd.”

Een goede buur …
Zes weken duurde het in orde brengen van het 
huis. “Zo langzaamaan is de inrichting oké en 
voelen we ons weer thuis” zegt Bianca.  
Wat we trouwens heel bijzonder vinden is  
de spontane hulp van buutgenoten en familie. 
Dat was echt super!”

Gert Knoppersen van de brandweer benadrukt 
nog maar eens het belang van rookmelders. “Bij 
nieuwbouw zitten die op het elektranet met een 

batterij als back-
up, bij de bestaande 
woningen werken ze 
op batterijen. Het risico is 
dat mensen de batterijen niet 
vervangen. Dat zien we toch echt 
te vaak. Bij de familie Koops is het een 
geluk dat de rookmelders zijn afgegaan 
en dat dit is opgemerkt door buren.  
De schade door de zwarte rook was dan wel 
aanzienlijk, de schade door het vuur is gelukkig 
beperkt gebleven.”

Rommel op de trap
“Een ander gevaar is dat uitgangen versperd 
worden. Bij een gezin met kinderen zien we 
bijvoorbeeld vaak een kinderwagen voor de 

voordeur staan. Staat de gang vol rook en de 
andere uitgang kan niet meer, hoe kom je dan 
weg? Als de sleutel ook niet in de deur zit, 
probeer dan maar eens niet in paniek te raken. 
Allemaal kostbaar tijdverlies. Vervolgens groeien 
de kinderen op tot pubers, ligt er regelmatig van 
alles op de trap. In je haast om weg te komen lig 
je zomaar onderaan de trap met een gebroken 
been. Ook hier geldt: Wees alert. Bekijk de 
situatie eens!”

Gezellige warmte
“En natuurlijk is de schoorsteen een belangrijk 
aandachtspunt. Wie veilig van een kachel, 
openhaard of allesbrander wil genieten moet  
de schoorsteen jaarlijks laten vegen.  
Op www.putten.nl staat informatie over dit 
onderwerp”

Al meer dan 10 jaar zijn onze woningen 
voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk 
en rookmelders. Werken de brandmelders 
niet meer, dan vervangen wij ze. Batterijen 
zijn voor uw rekening.



4

Duurzaamheid en 
klimaatbeheersing

Duurzame afspraken landelijk en locaal
In 2012 hebben de corporaties, de woonbond 
en Vastgoed Belang een convenant ondertekend 
met daarin de opdracht: alle woningen hebben 
in 2020 een gemiddelde energieprestatie-index 
van ca 1,35 (het vroegere energielabel B). 
Met de gemeente hebben we prestatieafspraken 
gemaakt waarin een duurzaamheidsverplich-
ting is opgenomen. En ook onze stakeholders, 
waaronder de huurdersorganisatie, geven ons 
mee duurzaamheid belangrijk te vinden. Wij 
bezitten zo’n 2.000 woningen. In 2012 hadden 
800 woningen nog een energielabel D of lager. 
Inmiddels hebben we een kleine 500 woningen 
verduurzaamd en pakken we elk jaar zo’n 100 
woningen aan. 

Hoe verduurzaam je woningen?
De meeste winst is te behalen in het isoleren 
van de schil van de woning: het dak, de spouw-
muur en de beglazing. De spouwmuur vullen 

we met een vochtdoorlatend minerale wol. 
Om het gewenste resultaat te krijgen is het 
belangrijk dat de spouwmuur blijft ademen. 
Is er asbest in het dak aanwezig, dan verwijde-
ren we dat en brengen we nieuwe dakplaten aan 
met een hoge isolatiewaarde.  
Verder krijgen woningen die dat nog niet heb-
ben HR++ glas op de verdieping. Omdat een 
goed geïsoleerde woning meer ventilatie nodig 
heeft, brengen wij ook mechanische ventilatie 
aan. Twee jaar geleden hebben we op 125 wo-
ningen zonnepanelen kunnen leggen omdat we 
subsidie kregen van de provincie.

Wordt de huur verhoogd?
Voor de isolerende maatregelen vragen wij 
geen huurverhoging. De besparing aan energie 
is dus een mooi voordeel voor de huurders. 
De besparing bij woningen met zonnepanelen 
schatten we op zo’n € 300 aan gas en € 300 
aan elektra per jaar. Zonder die panelen is de 

Onze kerntaak is het leveren van goede en betaalbare woningen. Tegenwoordig betekent dit 
niet meer alleen het matigen van de jaarlijkse huurverhoging en het netjes onderhouden van 
de woningen. Duurzaamheid en de zorg om ons klimaat spelen daarbij een steeds grotere rol. 
Hoofd vastgoed Bram Born vertelt er graag over:

Wat brengt de toekomst op technisch gebied?



Vergeet de rookmelder niet!

1. Vervang elk jaar de batterijen
Het is moeilijk in te schatten hoe lang batterijen 
meegaan. Daarom is het goed uw batterijen 
regelmatig te controleren en te vervangen.  
Wij adviseren om dat op een vast tijdstip in het 
jaar te doen. Anders vergeet u het. De overgang 
van de zomertijd naar de wintertijd of van de 
wintertijd naar de zomertijd kan een mooi 
ankerpunt in de tijd zijn.

Daarom: Zomer- of wintertijd voorbij, tijd voor 
een nieuwe batterij!

2. Maak uw rookmelder regelmatig schoon
Stof en vuil kunnen de werking van de rook-
melder verminderen. Dus stof uw rookmelder 
regelmatig af, of gebruik de stofzuiger om de 
rookmelder schoon te houden. Zuig de gaten 
waar de rook doorheen moet komen en de zij-
kanten van de melder schoon. U kunt de melder 
wanneer nodig ook met een iets vochtige doek 
afnemen.

3. Test uw rookmelder regelmatig
Dit doet u door op de testknop te drukken en 
deze even vast te houden. Test nooit met open 
vuur! Als u het alarm niet hoort, controleer dan 
of de batterij goed is aangesloten en vervang de 
batterij wanneer deze leeg is.

Wist u dat:
de batterij aan vervanging toe is als het apparaat 
regelmatig af en toe een klein piepje laat horen? 
Dat gepiep kan soms wel 30 dagen aanhouden!

In al onze woningen hebben wij in het kader van de veiligheid van onze huurders rookmelders 
geplaatst. De rookmelders in de bestaande woningen functioneren op batterijen. De rookmel-
ders in de nieuwbouw worden op het elektranet aangesloten, maar hebben een batterij als back-
up. Het vervangen van die batterijen valt onder klein onderhoud voor rekening van de huurders. 
Om rookmelders optimaal te laten werken is het nodig om tijdig batterijen te vervangen en hem 
stofvrij te houden. 

besparing lager, maar toch nog totaal zo’n  
€ 300. Die besparing is natuurlijk wel afhanke- 
lijk van het bewonersgedrag. Wie langer gaat  
douchen of de radiator eerder opendraait be-
spaart minder.

Worden de bewoners bij het proces 
betrokken?
Bij dergelijke forse ingrepen is het heel 
belangrijk dat we goede voorlichting geven en 
onze huurders bijtijds bij het proces betrekken. 
Wij luisteren naar de bewoners en geven 
praktische informatie, zoals bijvoorbeeld over 
het gebruik van de ventilatieroosters en het 
belang van goed ventileren.

Hoe duurzaam is de nieuwbouw? 
Voor wat betreft de nieuwbouwplannen voor 
2018 en 2019 gaan we nog een stap verder. 
We willen namelijk energieneutraal bouwen. 

En daar blijft het 
niet bij. Ook moeten 
we alert blijven op de 
technische ontwikkelingen. 
De mogelijkheden om bestaande 
bouw energieneutraal te maken 
door technische toepassingen nemen 
een grote vlucht. 

We verwachten daar tussen 2020 en 2050 
veel van. De installatietechnieken zullen het 
energieverlies van een woning gaan compense-
ren. Verder kun je denken aan nog zwaardere 
isolatiewaardes, een extra schil om de wonin-
gen, het opwekken van warmte door apparaten, 
restwarmte etc. De techniek gaat zo snel dat we 
dat in de toekomst denken te bereiken.  
Een belangrijk punt van aandacht hierbij is wel 
dat dit financieel heel ingrijpend is. Dus we zul-
len inderdaad zeer alert en kritisch blijven.
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Liggen we op koers?
Tijdens de bijeenkomst op 17 oktober hebben 
we ook ons beleid en de prestatieafspraken van 
het afgelopen jaar geëvalueerd. De conclusie 
is dat we op koers liggen, met onze focus op 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit/
duurzaamheid. We zijn nu druk bezig met de 
prestatieafspraken voor komend jaar. Hierover 
later meer.

Meepraten?
Wilt u ook meepraten over het 
volkshuisvestingsbeleid? Neem dan contact 
op met Trees Verbeek (0341-353743) of 
Christine van Meerveld (0341-358226) of via 
huurdersorganisatie@hotmail.com. Kijk voor 
meer informatie op www.hoputten.nl

Samenwerking Woningwet proof
In de Woningweg 2016 is bepaald dat de huurdersorganisatie de lokale overlegpartner 
van de gemeente en de woningcorporatie is. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede 
het volkshuisvestingsbeleid. Vanwege de wetswijzigingen is de samenwerkingsovereen-
komst met de huurdersorganisatie hernieuwd en ondertekend op 17 oktober jl. 

Het bijenhotel 

Bijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en de 
bloemenpracht. Helaas worden ze in hun 
bestaan bedreigd door verschillende factoren. 
De bijenziekte, maar vooral het gif dat wordt 
gebruikt voor de landbouwgewassen. 
Loohorst Landscaping draagt graag haar steentje 
bij aan de overleving van de wilde bij. Een mooi 
moment hiervoor was hun 12,5 jarig jubileum. 
Relaties, waaronder Woningstichting Putten, 
hebben een bijenhotel cadeau gekregen. Het 
bijenhotel staat nu nog even bij ons kantoor, 
maar de bedoeling is om het een plaatsje te 
geven bij de faunamuur aan de Garderenseweg.

De winnaars van de verloting zijn deze keer:
Mw. E.L. Propitius-Meiling, Sophialaan 1
Dhr. A. de Kleine, Verbruggenstraat 9

Van harte proficiat met de VVV-bon van € 25,-!
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 voor ons van het grootste gemak!

Verloting Automatische incasso

Zittend: Ida Dijk, Trees Verbeek en Marieta Peek-Marlet
Staand: Christine van Meerveld, André Vork en Corrie 
Gijsbertsen



De beweegtuin
Een nieuwe trend is de beweegtuin voor 
ouderen. Want wie beweegt blijft langer 
gezond! Daarom heeft de Zorggroep Noord-
west Veluwe het initiatief genomen om een 
beweegtuin te realiseren naast de Schauw. 
Het initiatief werd door veel partijen in 

Putten financieel ondersteund. Ook door de 
Woningstichting. Want de beweegtuin vinden 
wij belangrijk, ook voor onze huurders die er 
net als iedereen vrij gebruik van kunnen maken. 
Het enthousiasme van de mensen tijdens de 
officiële opening was in ieder geval groot.

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf.  
We verhuren woningen, voeren reparaties uit, 
begeleiden mutaties etc. En dat doen we graag 
en zo goed mogelijk. Natuurlijk, waar gewerkt 
wordt worden fouten gemaakt. 

Om hierin inzicht te krijgen en van te leren 
laten wij ons handelen toetsen door het 
Kwaliteitcentrum Woningcorporaties Huursector, 
kortweg het kwh. Zij bellen huurders bij wie 
wij op verzoek een reparatie hebben (laten) 

uitvoeren met de vraag of de reparatie op tijd en 
naar tevredenheid is uitgevoerd, sturen enquêtes 
na het uitvoeren van renovaties en vragen op 
welke wijze wij u te woord staan. Kortom, krijgt 
u op een prettige en correcte manier de juiste 
antwoorden.

In oktober jl. kregen wij de uitkomst van de 
toetsing in 2016. De scores op de diverse on-
derdelen liggen boven het landelijk gemiddelde. 
Wij zijn daar blij mee, al kan het natuurlijk altijd 

Bent u tevreden over ons?

Tot 1994 werd er bij de bouw van woningen as-
best toegepast. Een aantal jaren geleden hebben 
wij steekproefsgewijs vastgesteld in welke wo-
ningen asbest voorkomt en dit op onze website 
vermeld. Inmiddels is de regelgeving aangepast. 

Iedereen, dus ook particuliere huiseigenaren met 
een woning van voor 1994, moet eerst een  
asbestinventarisatierapport laten maken door een 
erkend bedrijf. Woont u in een woning van voor 
1994 en wij willen de badkamer, keuken of toilet 

vernieuwen, dan laten we vooraf een asbestin-
ventarisatierapport opstellen. Natuurlijk gebeurt 
dit in overleg en op afspraak. Helaas is zo’n rap-
port maar drie jaar geldig.

Zonder asbestrapport geen breekwerk
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beter. Eén van de gestelde vra-
gen is: Aan welk woord denkt u 
bij Woningstichting Putten.  
Het grootste woord is het vaakst 
genoemd. Grappig is dat de uit-
komst in 2016 net even anders 
is dan die in 2015. Dank u wel 
voor uw medewerking!

Goedemiddag/goedenavond, u spreekt met <naam> van KWH. Wij bellen u namens Woning-
stichting Putten. Enige tijd geleden <op datum indien bekend> heeft woningstichting Putten 
een reparatie uitgevoerd in of aan uw woning. Woningstichting Putten wil graag weten of u 
tevreden bent over hoe deze reparatie <indien bekend toelichting op soort reparatie> heeft 
uitgevoerd. Wij zouden u hier graag enkele vragen over willen stellen. Dit zal ongeveer <aan-
tal> minuten duren. Wilt u meewerken aan dit onderzoek?

Ook in 2017 zal er weer een onderzoek plaatsvinden. Om (terechte) ongeruste telefoontjes 
van bewoners te voorkomen kunt u hieronder de tekst lezen die de medewerkers van het 
onderzoeksbureau gebruiken als zij bellen: 

In 2017 een tientje meer huurtoeslag
De huurtoeslag gaat in 2017 met ruim een 
tientje per maand omhoog. Dat staat in een 
wetswijziging die op 20 september jl. door 
minister Blok werd gepubliceerd. Dit komt 
doordat de zogeheten basishuur omlaag 

gaat: de huur die huishoudens met recht op 
huurtoeslag minimaal zelf moeten betalen.  
Dat bedrag ligt in 2016 rond de € 230 en gaat 
volgend jaar dus met € 10,50 omlaag.
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