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Onder andere in dit
bewonersmagazine:
In gesprek met wethouder
Ewoud ’t Jong
Wonen op Matchpoint
Buren in het zonnetje!

“Wat mij betreft ligt de
opgave nadrukkelijk op
goedkope woningen
en op wonen en zorg”

In gesprek met wethouder
Ewoud ’t Jong …
Nico Gerritsen was jarenlang als wethouder de gesprekspartner voor WSP waar het ging
om ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Putten. We kijken terug op een prettige
en constructieve samenwerking, waarvoor we hem nogmaals van harte bedanken.
Vanaf 5 september jongstleden heeft Ewoud ’t Jong het stokje overgenomen. Voor ons reden
om hem op te zoeken voor een kennismaking en hem enkele vragen te stellen.

Wat betekent het om wethouder te zijn?

“Wethouder zijn is een fantastische job”
reageert de heer ‘t Jong enthousiast.
“Sommige zeggen weleens dat het een
geweldige hondenbaan is en dat geloof ik
ook wel. Het is een leuke en verantwoordelijke
baan, maar je moet soms ook minder leuke
beslissingen nemen.
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Zo moest bijvoorbeeld net na mijn aantreden
de begroting worden vastgesteld en dan
moet je bekendmaken dat de lokale lasten
omhoog gaan. Dat is niet leuk. Maar je stapt
in een rijdende trein en daar horen dit soort
beslissingen bij. Tot zover vind ik het geweldig
dat ik dit mag doen, al mis ik het debat op het

scherpst van de snede in de gemeenteraad wel
een beetje. Als wethouder ben je meer voor
de lange termijn.”

De politiek ingezogen

De politiek kwam lang geleden letterlijk aan
de deur in de persoon van meester De Graaf
(van school Huinen red.). “Door hem ben ik
destijds lid geworden van de CU. Omdat ik
altijd SGP stemde ben ik ook lid geworden van
de SGP, maar ik was nog niet politiek actief.
Dat veranderde in 2013 toen ik op de kieslijst
kwam. Gaandeweg werd ik de politiek
ingezogen met als resultaat dat ik begin 2017
gevraagd werd om lijsttrekker te worden.
En nu ben ik dus wethouder. Ik ken de politiek

overigens van twee kanten. In Amsterdam
heb ik me vanuit mijn beroep als juridisch
adviseur o.a. beziggehouden met de ‘bed,
bad en broodopvang’ van uitgeprocedeerde
asielzoekers en de huisvesting van dak- en
thuislozen. Ik ben altijd graag betrokken bij
zaken die maatschappelijke relevantie hebben.”

Wat is uw visie op het gebied van wonen?

“Wat mij betreft ligt de opgave nadrukkelijk
op goedkope woningen en op wonen en zorg.
Putten vergroent en vergrijst. Daar bedoel ik
mee dat de groei van de gemeente de komende
20 jaar doorzet en we huisvesting nodig hebben
die eerst voor ouderen geschikt is, maar later
ook voor starters of omgekeerd. Daarnaast ligt
er een opgave om Putten inclusief te maken.
Onze inzet is erop gericht dat iedereen mee kan
doen in de samenleving. Mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt, ouderen, statushouders etc.
Daar hebben we de lijnen voor uitgezet en dat
moet ingevuld worden. De vraag is wat willen
we met Putten?”

Kunt u die vraag ook beantwoorden?

“Dat moeten de inwoners maar zeggen.
We gaan de wijken in om dat te vragen. De
eerste avond hebben we gehad op 8 oktober
jongstleden en er volgen nog meer avonden.
Putten heeft nog een sociale verbondenheid.
We zijn echt een dorp en dat willen we ook
blijven uitstralen. De hoogte van de nieuwbouw
moet daar bijvoorbeeld ook bij passen.
Zo willen we geen hoogbouw, maar soms als
het past mag het best iets hoger. Neem de
Schauw, die hoogte past heel goed op die plek.
Maar we willen vooral ook groen blijven.
En soms botst het algemeen belang weleens
met het deelbelang. Ik vind ook dat burgers het
recht hebben om ergens tegen te zijn. Neem

Matchpoint,
dat ging in eerste
instantie moeizaam
vanwege de vele bezwaren.
Natuurlijk kost dat tijd en
energie, maar ik durf te stellen dat
dit uiteindelijk het plan ten goede
is gekomen. En zo hoort het ook. We
moeten het samen met de burgers doen.
Putten heeft de zaken financieel op orde.
Vergeleken met de omringende gemeentes
hebben we een groot buitengebied en daarmee
een eigen gezicht. We willen een zelfstandige
gemeente blijven, maar we zoeken zeker de
samenwerking met andere gemeenten waar dat
kan en waar dat wat toevoegt.”

De burger hoort centraal te staan

“Een belangrijke pijler van de gemeente vind ik
de dienstverlening naar de burgers toe. De hal
van het verbouwde gemeentehuis is zo ingericht
dat burgers snel geholpen kunnen worden.
Iedere afdeling is vertegenwoordigd en we zijn
elke dag geopend. We willen dat de burger meer
ruimte krijgt”, aldus de heer ‘t Jong. “Een mooi
voorbeeld is het Project Omgevingswet. We
voegen wetten samen, zodat er minder regels
en vergunningen nodig zijn. De bedoeling is
dat burgers zelf initiatieven nemen en draagvlak
organiseren.
We willen ook meer een partner van burgers en
organisaties zijn. De woningstichting is een mooi
voorbeeld, want met jullie werkt de gemeente al
heel lang goed samen.”
Wij bedanken de heer ’t Jong voor het prettige
gesprek en zien de samenwerking met
vertrouwen tegemoet.
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Wonen op Matchpoint
De voorbereidingen voor de bouw zijn begonnen. De bomen zijn gerooid, het grondwerk is
gestart en de contracten zijn getekend. We praten nog steeds over het project Matchpoint, maar
de eigenlijke naam wordt de Burgemeester A.J. Berkhouthof. Een mooie naam waar we alleen
even aan moeten wennen.
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Zonder oponthoud zal de bouw starten in
februari en de oplevering verwachten we begin
september 2020. De aannemer is Plegt-Vos uit
Hengelo, een conceptbouwer. Een conceptbouwer bereidt veel werk voor en maakt onderdelen in de fabriek die dan ter plaatse in elkaar
worden gezet. Daarna worden de woningen
afgebouwd. Deze manier van bouwen gaat
sneller dan de traditionele bouw waardoor de
bouwkosten naar beneden gaan. Voor WSP is
dit heel belangrijk, want de bouwkosten blijven stijgen en wij willen de huren betaalbaar
houden. Voorwaarde was wel dat de woningen
een goede uitstraling krijgen, want we gaan wel
voor kwaliteit. Wij vinden de woningen er mooi
uitzien, maar oordeelt u vooral zelf.

zijn de 12 zogenaamde bebo-woningen.
Bebo wil zeggen beneden- en bovenwoningen.
Dit zijn appartementen met 1 slaapkamer.

Wij geven u via de artist impressions graag
een beeld van de woningen in het hofje.
De rij woningen achteraan op de afbeelding

Iedere entree leidt naar 4 woningen en deze
entrees worden op verschillende wijzen geaccentueerd. De woonkamers liggen aan de hof,

waardoor er een open gevel ontstaat. Het terras
of balkon bevindt zich aan de achterzijde van
het gebouw. De ruimte onder het dak is niet
toegankelijk voor de bewoners. Dit is een technische ruimte met installaties van de woningen en
alleen toegankelijk
voor de installateur.
Daarnaast geeft
het dak voldoende
ruimte voor de PVpanelen.

Aan de linkerkant staan de 6
eengezinswoningen met
3 slaapkamers in 2 verdiepingen. Deze woningen krijgen
twee aan twee een andere uitstraling. Bij deze woningen is de keuken
met eethoek aan de hof gesitueerd. Op
de platte daken liggen ook hier PV-panelen.
Alle woningen zijn zeer energiezuinig en worden gasloos gebouwd. We zouden deze woningen nul-op-de-meter kunnen noemen. Maar
dit hangt af van het
energieverbruik van de
bewoners, oftewel het
bewonersgedrag.
Want wie de nul-opde-meter wil realiseren zal zeer bewust
met energie moeten
omgaan. Al geldt dat
uiteraard voor ons allemaal, ongeacht het
type woning.

Prestaties 2019 WSP in beeld
Al vijf jaar worden de
prestaties van de
woningcorporaties in Nederland
gemeten, met
elkaar vergeleken en door de
Aedes-benchmark
in beeld gebracht.
Dat geeft een goed
beeld van onze prestaties.
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Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vinden wij de huurderstevredenheid. Met de uitkomst van het onderzoek
zijn we dan ook heel blij. Ook op het gebied
van de duurzaamheid scoren we goed.
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Dat betekent dat onze investeringen vruchten
afwerpen, net als onze investeringen op het
gebied van het onderhoud en verbetering
van de technische kwaliteit van de woningen.
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106
Corporatie Referentiewaarde

1,44

94

Bedrijfslasten

Corporatie

A
Index

88
1,27

21,2

1,30 1,27

A
Index
Corporatie Referentiewaarde

Nederland

kg/m2 per vhe

B

Ervaren
woningkwaliteit
Oordeel huurder

Verandering
huurprijs
t.o.v. 2017

Huur t.o.v.
maximale huur
(DAEB)

60%

5

Supersnel trappen en galerijen coaten met minimale overlast
In het verleden was het coaten van een trap of galerij best een probleem voor de bewoners.
Het kostte veel tijd en mensen werden zeer belemmerd in het bereiken en/of het verlaten
van de woning. Vaak werd ervoor gekozen om eerst de ene helft van de trap of galerij te
behandelen en daarna de andere helft.
Dubbel werk dus, maar de mensen moesten
nu eenmaal de deur uit kunnen. Daar is nu
verandering in gekomen. Het bedrijf SolidLux
Instant Coating heeft namelijk een methode
uitgevonden die kan worden toegepast
met minimale overlast en voor nagenoeg
dezelfde kosten.

Door middel van de lamp werd de coating direct
uitgehard en kon men direct weer over de trap
lopen. Moest er tijdens de werkzaamheden iemand over de trap dan kon men in feite achter de
UV-lamp aanlopen. Een mooie ontwikkeling dus!

Het lampje bij de tandarts

Hoe technieken in een bepaalde branche
kunnen leiden tot een ontwikkeling in een
andere bedrijfstak, blijkt uit het ‘ontstaan’ van
SolidLux. Het UV-lampje bij de tandarts, dat
gebruikt wordt om de vulling te laten harden
liet het idee oplichten.
Uiteindelijk, na jaren van onderzoek, leidde
dit in 2016 tot een vloercoating die door
UV-licht direct uithardt en ook voldeed aan
de eis dat het voldoende stroef is.

Toegepast aan de Windhalmstraat

Wij hebben deze methode voor het eerst toegepast bij de trappen van de entrees aan de
Windhalmstraat. Met een roller en kwast zijn
de traptreden één voor één in de coating gezet.

Stikstof en Pfas. Hoe nu verder?
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Niemand kan om het stikstofprobleem of de
problemen rond de pfas heen. Pfas zijn door
de mens gemaakte stoffen die van nature niet
in het milieu voorkomen. Natuurlijk moeten er
maatregelen getroffen worden, want zo kunnen
we niet doorgaan. We willen tenslotte allemaal
een gezonde luchtkwaliteit en schone grond.
De problemen zijn groot en zeer ingewikkeld
en de politiek zal daar een antwoord op moeten
geven, liefst wel zo snel mogelijk.

Wij hebben nog geen concreet antwoord op
de vragen die er liggen. Wat we op dit moment
verwachten is dat de nieuwbouw in Rimpeler
kan doorgaan en de woningen bij Matchpoint er
volgend jaar na de zomer gewoon staan.
Het project aan de Wallenbergstraat zal enige
uitstel krijgen, maar we gaan er nu vanuit dat
we in het najaar van 2020 met de bouw kunnen
starten en de woningen in het najaar van 2021
kunnen opleveren.

Want ook nu zijn de gevolgen groot. De bouw
ligt grotendeels stil, baggers mogen hun werk
niet doen, de boeren zijn onzeker in hun bestaan, de natuur wordt aangetast. Dat maakt
werknemers bezorgd om hun werk te verliezen
terwijl er zo veel werk is. De vraag naar betaalbare woningen is in het hele land en ook
in deze regio heel groot. Dan is een bouwstop
rampzalig, ook voor Putten.

Wat het betekent voor de bouwplannen aan de
Bilderdijkstraat
en Putten Zuid
kunnen we op
dit moment nog
niet inschatten.
We hopen van
harte dat dit
geen vertraging
oplevert!

Energie bespaartips
Wist u dat u

• € 30 per jaar bespaart als u de watertemperatuur van de boiler op 60 graden
houdt? Lager is niet verstandig vanwege
legionella en het risico op bacteriegroei.
• € 50 per jaar bespaart als u een tweede
koelkast wegdoet?
Oudere apparaten gebruiken sowieso meer
energie dan de nieuwe. Let vooral op het
label. De iets duurdere aanschaf betaalt zich
terug door een aanzienlijk lager verbruik.
• € 60 per jaar bespaart als u 5 minuten doucht
in plaats van gemiddeld 9 minuten?

• € 35 tot € 50 bespaart als u alle
gloei- en halogeenlampen vervangt
door ledlampen?
• € 30 bespaart als u de was vaker buiten
droogt in plaats van in de wasdroger?
Beter voor het milieu en voor de
portemonnee.

Bron: de woonbond

• € 70 per jaar bespaart als u apparatuur
(zoals televisie of magnetron) écht uitzet?

Uiteraard zijn de
bedragen gemiddelden en
afhankelijk
van de gezinssamenstelling.

Buren in het zonnetje!
Onze oproep in de vorige Inform om een
‘goede buur’ aan te melden die een bedankje
verdiende, leverde leuke reacties op.
De verrassingsbezoeken die wij brachten
waren echt heel leuk.

Mevrouw Pul kwam naar aanleiding van de oproep enthousiast vertellen over buurman Tijmen
van Steeg. “Die man is de engel van de buurt”
aldus mevrouw Pul. “Je hoeft werkelijk maar te
kikken of het is al gedaan. Het zijn echt grandioos fijne buren”.
De familie Van
Steeg reageert verrast: “Dit hadden
we nooit verwacht”
Inmiddels woont de
familie Van Steeg
al 43 jaar aan de
Pinnenburgerweg
met veel plezier.

Frans Heikamp aan de Sparrenhof was aangemeld door Irma Hop uit Ermelo. “Frans was
er steeds weer voor mijn ouders”, vertelt Irma.
“Iedere dag ging hij langs om te kijken of hij
wat voor ze kon doen. Even een praatje of een
boodschapje. Moeder is helaas overleden, maar
nu kijken Frans en ook zijn vrouw Maartje nog
regelmatig bij vader en dat is voor ons een
geruststelling. Daarom vindt ik dat ze het echt
verdienen”.

Toch denken ze wel
eens stiekem aan
kleiner wonen, al
ziet dochter dat nog
niet zo snel gebeuren. “We zitten hier
natuurlijk goed.
Het huis is goed onderhouden en we
wonen hier goed en
goedkoop”.
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Huur opzeggen per werkdag
Wie verhuist moet ook de huur opzeggen. Dat
kan bij ons op iedere werkdag van de maand,
zolang er een minimale opzegtermijn in acht
wordt genomen van een maand. Maar de opzegtermijn mag gerust langer zijn. Als u toch al
weet wanneer u gaat verhuizen is dat voor alle
partijen wel zo fijn. De mutatieopzichter kan
vast langskomen om te vertellen wat er van u
verwacht wordt en hoe u de woning leeg moet
opleveren. Daarbij heeft u meer tijd om afspraken te maken met de toekomstige bewoners

Wetswijziging huurtoeslag
De scherpe inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent
dat mensen door een kleine stijging van het
inkomen niet meer ineens van tientallen euro’s
huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee
vervalt de armoede val. Goed nieuws dus.

over eventuele overnames. Voor de
toekomstige huurders heeft het ook
voordeel omdat ze vast plannen kunnen
maken. Een win-winsituatie dus.
Een huuropzegging dienen wij schriftelijk te
ontvangen. Dat kan ook door het formulier in
te vullen op onze website.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor
huurtoeslag?
Op www.toeslagen.nl kunt u met een proefberekening bepalen of u in aanmerking komt
voor huurtoeslag. Vanaf de tweede helft van
november is dit mogelijk met de nieuwe inkomensgrenzen. Altijd de moeite waard om te
controleren.

Directi e en medewerkers van
Woningstichting Pu tten wensen u fijn e
feestdagen en een goede jaarwisseling.

Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
info@wsputten.nl
www.wsputten.nl

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