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2020 IN CIJFERS

Wat vinden klanten over onze
dienstverlening.
Wonen

VAN DAMASCUS
NAAR PUTTEN
Bel aan, praat met elkaar.
Leer elkaar kennen!
Onderhoud

ZWAARDER GEÏSOLEERD
EXTRA COMFORT
Naar iedereen wordt met aandacht geluisterd.
Woningnood

CREATIEVE
OPLOSSINGEN

Meer dan de helft wordt regulier
toegewezen aan Puttenaren.

“ Met autisme is een
woning vinden
best lastig en ik heb
de kans gekregen.”
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SAMENWERKEN
EN WONEN
Beste bewoner,
Langzaamaan gaat Nederland weer van het slot. En ook al
luidt het spreekwoord: there is no place like home, het is fijn
dat we ook meer buiten onze woning mogen ondernemen.
Maar in deze Inform staat onze woning wel centraal.
Het thema is namelijk wonen. Wat betekent wonen voor u?
Voor mij betekent wonen een veilige basis, een plek om thuis
te komen. En willen we voor iedereen een thuis creëren, dan
is samenwerken gewenst.
Ik denk aan onze samenwerking met de gemeente en de
huurdersorganisatie. Samen werken we aan nieuwe initiatieven om woonruimte te creëren, want woningen zijn schaars.
Zolang er meer vraag is dan aanbod, moeten we komen met
creatieve ideeën. Welke? U leest er alles over op pagina 10.
Het is niet alleen het tekort aan woningen dat mij zorgen
baart. Ik maak mij ook zorgen over de mensen die vluchten
en hun huis noodgedwongen achterlaten. Manar vertelt haar
verhaal in dit nummer. Wat ben ik dankbaar dat wij kunnen
bijdragen door enkele huizen beschikbaar te stellen voor
statushouders. Want met een woning start het nieuwe leven,
dan begint de integratie pas echt.
Samenwerken met de zorg doen we ook, want ook de zorg
heeft woonruimte nodig. Het verhaal van Michael is indrukwekkend, met een klein beetje hulp kan hij zelfstandig wonen. Fantastisch toch dat we dat samen kunnen organiseren.

“Geniet van een
mooie zomer in en
om uw woning.”
Wanneer de woningen bewoond zijn, is samenwerken nog
steeds van belang. We gunnen u een goed onderhouden huis,
waarin u comfortabel woont. Daarom is onze samenwerking
met bouwbedrijf Van Wijnen zeker de moeite waard om
te benoemen.
En soms komt er aan een jarenlange samenwerking een einde.
Wouterus Blom, projectleider planmatig onderhoud, neemt
na 30 jaar afscheid van Woningstichting Putten. Een weloverwogen keuze van hemzelf, waar wij veel respect voor hebben.
Maar we gaan hem, zijn kunde, inzet en passie wel enorm
missen. Geniet van een mooie zomer in en om uw woning.
Marieta Peek

Woningstichting Putten (WSP)
Belangrijke telefoonnummers
Reparatie melden?

Bel ons 0341 35 74 05 of ga naar
www.wsputten.nl.

Spoedeisende klachten of
calamiteiten buiten kantooruren

Bel het servicenummer 0341 35 88 44.

Glasschade

Bel 24/7 met 0800 022 61 00.

Liftstoring

Contactgegevens in de lift.

Ben je ook bereikbaar?

Uiteraard kan het voorkomen dat
wij je graag willen spreken.
Daarom is het belangrijk dat wij
over de juiste contactgegevens
beschikken. Wijzigt jouw
telefoonnummer of e-mailadres?
Laat het ons direct weten via
info@wsputten.nl.

Vraag, tip, klacht of
compliment over ons
bewonersblad?
Laat het ons weten!
Mail ons naar
communicatie@wsputten.nl.

Redactie: Ity van Dusschoten en Woningstichting Putten • Vormgeving: Square Design, Nijkerk • Fotografie: Studio Antoinet, Woningstichting Putten
Drukwerk: Practicum Print Management BV

SAMEN
LEVEN
Wonen in een prettige woonomgeving. Wie wil dat niet?
Onze woningen maken onderdeel uit van een straat of een
wooncomplex. Daarom is het samenleven en rekening houden met elkaar zo belangrijk. Eén van de aspecten van een
prettige omgeving is een onderhouden omgeving, waaronder
de tuinen, gangen/galerijen/hallen en balkons. Niet of een
weinig onderhouden omgeving geeft al gauw een onprettig
gevoel en een slechter imago. Want als je door de straten
fietst, is het eerste wat je ziet de tuin.
Als huurder ben je verplicht om behalve de woning ook de
tuin goed te onderhouden. De tuin moet er verzorgd uitzien,
zowel de voor- als achtertuin. Regelmatig brengen wij een
bezoekje in onze wijken en merken wij dat niet alle huurders
zich hieraan houden. Wij spreken de bewoners hierop aan.
Wij beseffen dat niet iedereen tuinieren leuk vindt of voldoende geld en/of tijd heeft om de tuin in te richten en te

VEILIG
EN PRETTIG
WONEN EN
SAMEN LEVEN
onderhouden. Wellicht heb je een
kennis of buren die je er mee kunnen
helpen? Er is niet veel voor nodig,
want een opgeruimde en onkruidvrije tuin met paar plantjes en/of
gras oogt al plezieriger!

Veiligheid op de gang

In een appartementen complex is
het niet toegestaan om spullen op
de gang te zetten. Hulpdiensten
moeten ten alle tijden alle bewegingsmogelijkheden hebben in
een gang. Wilt u de gang toch wat
opfleuren? Kijk dan op onze website
voor de eisen www.wsputten.nl.

Ongewenst bezoek
Muizen, ratten, wespen, mieren, zilvervisjes
allemaal zogenaamde plaagdieren. Plaagdieren die wij als mensen niet prettig vinden
in of rondom ons huis of tuin.
Voorkomen is beter dan bestrijden. Hoe hou
je het ongedierte weg?

Toch last van ongedierte?

Je kunt zelf bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Let wel op met agressieve bestrijdingsmiddelen wanneer er ook kleine kinderen en
huisdieren in huis rondlopen. Of bel een
ongediertebestrijder.

Tips:

• Laat je afval niet rondslingeren. Zet je afvalzakken in een
afgesloten bak en zorg dat je de zak tijdig aan de weg zet.
Dit voorkomt dat het afval het ongedierte aantrekt.
• Houd je huis en tuin schoon. Ruim de voedselresten gelijk
op. Als je je huis en tuin goed schoonhoudt, weet je het
meeste ongedierte uit huis te houden.
• Ventileer goed! Warme, vochtige ruimtes trekken ongedierte aan.
• Ongedierte is dol op voedsel. Bewaar daarom je voedsel
in afgesloten bakken zodat ze er niet bij kunnen.

Woningstichting Putten
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“ Manars tip aan Puttenaren:
bel aan, praat met elkaar.
Leer elkaar kennen!”

VAN
DAMASCUS
NAAR PUTTEN

H

et behangetje aan de muur, met daarop een patroon van oude houten deuren in lichte muren,
doet haar denken aan Damascus. Ooit haar thuis. Nu woont de Syrische Manar in Putten met
haar man en drie kinderen en neemt ze volop deel aan het leven op de Veluwe.

Met de directe buurvrouw eet ze weleens falafel, lacht ze. Eerder woonde er een ouder echtpaar naast
hen. Toen de vrouw daarvan viel en van het ziekenhuis doorging naar een verzorgingstehuis, kwam de
buurman alleen thuis te zitten. Manar ontfermde zich over hem. “Ik vind het moeilijk als hij alleen zit.”
Ze regelde ontbijt, hij kon aanschuiven voor de lunch en ook zijn avondeten werd verzorgd. De Syrische
keuken beviel hem goed. “Hij vindt het lekker, hij houdt van beetje pittig.” Inmiddels is de buurman
overleden, vertelt ze met tranen in haar ogen.

Betrokken

Met de buurvrouw van een paar huizen verderop kan ze
goed praten en van de overbuurvrouw laat ze een foto zien:
“Deze buurvrouw, ik heb haar haar gedaan.” Het haar is
perfect gestyled met highlights erin. Manar is een betrokken
buurvrouw en als je haar stralende lach ziet, snap je meteen
waarom mensen zich thuis voelen bij haar.

Gevlucht

Toch is wonen in Putten geen bewuste keus geweest, door de
oorlog moesten ze hun eigen land ontvluchten. “Ahmed ging
eerst, hij moest voor Assad werken. Hij wilde geen mensen
doodmaken.” Hij vlucht met de boot naar Griekenland - de
gevaarlijke overtocht duurt 24 dagen - krijgt hulp om in
Duitsland te komen en belandt uiteindelijk in Nederland.
Manar blijft achter met twee kinderen. Na bijna 1,5 jaar gaat ze
Ahmed achterna. Met alleen de kleren die ze dragen, stapt ze
met haar kinderen op het vliegtuig naar Libanon: “Ik zei dat we
op bezoek gingen bij mijn broer.” In Libanon wordt het papierwerk geregeld voor Nederland. Dat is nu vier jaar geleden.

Putten

In het asielzoekerscentrum in Weert zitten ze met zijn
vieren op één kamer. Ze weten al dat ze mogen blijven en
welkom zijn in Putten. De daadkrachtige Manar legt contact
met de gemeente. Binnen vijf dagen krijgen ze hun huidige
huurwoning te zien. “Ik vind het fijn. Mensen gaan weg en wij
komen meteen in huis.” Het hoognodige wordt aangeschaft en
de rest van de woning vult zich in de loop der jaren. Naast de
spullen komt er ook nog een prachtig kindje bij.

Vrijwilliger

Vanuit Humanitas helpt Marian Stasse hen met de
financiën. En vanuit Welzijn Putten krijgen ze een vrijwilliger
toegewezen: Kees. “Echt goeie man. Kijk, deze man”, zegt ze
terwijl ze wijst naar een foto boven de televisie. “Hij helpt
met alles. Met boodschappen, eerste keer dokter, eerste keer
tandarts.” En nog steeds is Kees hun steun en toeverlaat. Ze
bellen veel en de gezinnen gaan bij elkaar op bezoek. “Echt
familie, mijn kinderen zeggen ook opa en oma.”

Werk

Ahmed werkt fulltime bij een zeilmakerij. Manar werkte na haar
inburgering eerst in de thuiszorg en tot de corona-lockdown

Jij kan helpen!
Nederland is een land van regeltjes en dat
is extra moeilijk als je de taal en cultuur
niet kent. Inburgeren is hard werken en
duurt lang. Vrijwilligers van Welzijn Putten
ondersteunen vluchtelingen hierbij.
Ze helpen bij het verhuizen en wegwijs maken in onze samenleving, of ondersteunen
als taalmaatje bij het Nederlands leren. Wij
kunnen jouw hulp hier goed bij gebruiken!
Kijk voor meer informatie op www.welzijnputten.nl/maatschappelijke-inburgering of
bel 0341 357 078.

hielp ze op een basisschool bij het overblijven en
activiteiten. Werken op school past haar goed,
want in Syrië was ze docent tekenen. “Ik wil graag
weer docent worden, of politieagent”, zegt ze met
een brede lach.

Tolken

Ondertussen zit Manar niet stil. Ze helpt nieuwe
gezinnen en tolkt voor de gemeente. “Als het
gaat over het huis, over de lening … En ik ga met
de mensen en Woningstichting Putten mee om
naar het huis te kijken en om te helpen met het
contract.”

Toekomst

Hun toekomst zien ze in Nederland. “Syrië is
niet veilig. De kinderen vinden het hier fijner.”
Logisch, want in Syrië hadden ook zij al veel
zorgen. Maar ondanks alle lieve mensen die ze
mag ontmoeten - zoals Marijke die haar zoveel
positieve energie geeft - vertelt ze met een
brok in haar keel dat ze de mensen die ze heeft
achtergelaten enorm mist.
Woningstichting Putten
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2020
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Waar wordt uw huur aan besteed?
Het bedrag dat we onder aan de streep (€117) overhouden, hebben
we nodig om een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen op
het gebied van: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van
onze woningen.

117
Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Rentelasten
Leningen

78

89
55

Onderhoudskosten

Personeelskosten

134
netto huur

556 63

17

5
61
Vennootschapbelasting

Belastingen en
verzekeringen

8,1

Overige
beheerkosten

Totaal

Kwaliteit van dienstverlening
Wat vinden klanten in 2020 over onze dienstverlening?

8,1

Algemene dienstverlening

7,9

Woning zoeken

8,4

Huur opzeggen

Investeringen
in kwaliteit
2019

2020

Planmatig
onderhoud

€ 2.302.000

€ 2.014.880

Strategische
investeringen

€ 1.566.000

€ 1.904.406

€ 3.868.000

€ 3.919.286

8,3

Reparaties

7,5

Onderhoud

Aantal verzoeken
voor service
onderhoud

8,2

Nieuwe woning

Kosten niet-planmatig
onderhoud per woning

€ 468

€ 389

Kosten planmatig
onderhoud per woning

€ 1.186

€ 1.007

(incl. energiemaatregelen)

2.460

2.856

Vier financiële feiten
NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

HUURVERHOGING

HUURACHTERSTAND

Gemiddeld, per 1 juli 2020.

2020

2020

55663

VRĲGEKOMEN WONINGEN

Daling ten opzichte van 2019!

Exclusief nieuwbouw.

2020

2020

2,6%

0,17%

4,9%

2019
1,6%

2019
0,24%

2019
3,6%

2019
€ 538,48

Energielabel: ons woningbezit wordt duurzamer
2019 - 0%

2019 - 1%

2019 - 3%

2019 - 18%

2019 - 46%

2020 - 54%

<= 1,2

2019 - 31%

2020 - 30%

2020 - 13%

2020 - 2%

2020 - 1%

2020 - 0%

2019 - 1%

2020 - 0%

Energie-index
1,2 - 1,4

1,4 - 1,8

1,8 - 2,1

2,1 - 2,4

2,4 - 2,7

> 2,7

2020

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid

71
54

Woning
voorraad

2001

Wooneenheden

Gebouwd

Garages

Verhuurd 133

Verkocht
Nieuwbouw

1

41

€€€
Verkocht

Nieuwe
verhuringen

Woningstichting Putten
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“ We hebben een samenwerking
vanaf 2013 en die gaan we de
komende jaren voortzetten.”

VAN WIJNEN
KAN HET DAK OP
WSP en Van Wijnen hebben een samenwerkingscontract ondertekend tot 2030.
Als beide partijen volop gaan voor het woongeluk van de huurder, dan praat je
over een topsamenwerking. Logisch dan ook dat er op ‘de werkvloer’ regelmatig
een taartje wordt gegeten.
“Als je kijkt waar wij voor staan met ons bestaand bezit, dan is
het prettig om een partner te hebben die ons als organisatie
kent en ons bezit kent.” Marieta Peek, directeur-bestuurder,
legt uit waarom Woningstichting Putten graag samenwerkt met
bouwbedrijf Van Wijnen.

Lokaal

Ook Johan Timmer, adjunct-directeur bij Van Wijnen, zette
zijn krabbel met veel vertrouwen onder het contract. “Lokale
verbondenheid vinden wij belangrijk. Daar doen we veel moeite
voor en dat wordt gewaardeerd, ook door de huurders.” Dat

blijkt, de huurders zijn vaak zo blij met de
inspanningen die de bouwlui van Van Wijnen
leveren, dat ze regelmatig een koek of een
taartje aangeboden krijgen. “Daar zijn we trots
op”, zegt Johan.

Communiceren

Bram Born, manager vastgoed, vertelt hoe de
samenwerking ooit begon: “We hebben een
samenwerking vanaf 2013 en die gaan we de
komende jaren voortzetten.” Hij vertelt meteen

ZWAARDER
GEÏSOLEERD
EXTRA
COMFORT
Overlast

Johan snapt ook precies wat bedoeld wordt
en vult aan: “Het zi jn echt vakmensen. Wij
beseffen heel goed dat we een ongenode gast
zijn. We komen iets moois doen, maar je hebt
daar wel een paar dagen of een week overlast
van.” Dat wordt direct door Marieta beaamd:
“Mensen zitten wel even in de rotzooi.” Samen
doen ze er alles aan om overlast tot een
minimum te beperken.

Informeren

Daarom is het zo belangrijk dat mensen ruim
van tevoren geïnformeerd zijn, dat ze al hun
vragen kunnen stellen en inzicht hebben in
de planning. De opzichter van WSP en de
uitvoerder van Van Wijnen gaan voor het
gepland onderhoud bij alle huurders langs.
Johan: “Elke situatie is anders, elke wijk is
anders.” En het mooie is: naar iedereen wordt
met aandacht geluisterd en problemen zijn er
om opgelost te worden.

Het mooie is:
naar iedereen wordt
met aandacht
geluisterd.
ook wat de Woningstichting daarin écht belangrijk
vindt: “Dat is de huurder, want die blijft in de woning
wonen tijdens de ingreep. Dan zoek je dus naar een
aannemer die dat begrijpt en personeel heeft dat daar
goed mee kan omgaan.” Dat heeft alles te maken met
goed communiceren en snel schakelen. Want als er een
bewoner overlijdt of ziek wordt, dan betekent dat iets
voor het geplande werk. “Het gaat echt om die finesse”,
geeft Marieta aan.

Planning

Bram en Johan hebben de planning voor
de aankomende jaren al doorgenomen,
zo kan Van Wijnen ervoor zorgen dat de
Woningstichting steeds kan rekenen op een
vast team. Bram: “Je hoort steeds meer dat
aannemers helemaal vol zitten qua werk, dus
deze zekerheid is fijn.”

Comfort

Op dit moment staat de Van
Oldenbarneveltstraat in de steigers. En ook
al duurt het nog even, de voorbereidingen
voor volgend jaar zijn al in volle gang. Bram:
“Tot 2030 moeten we 600 tot 700 woningen
verduurzamen. Dat houdt in dakpannen
eraf, zwaarder geïsoleerd dak erop. Begane
grondvloer isoleren.” En dat is goed nieuws,
want dat betekent extra wooncomfort voor
de huurders!

In de volgende Inform
gaan we met de
vakmannen het dak op.
Woningstichting Putten
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WSP STRIJDVAARDIG
IN BESTRIJDEN
WONINGCRISIS
In Putten is het mooi wonen, maar niet voor iedereen. Er zijn gewoon te weinig
woningen. De woningnood is uitgegroeid tot woningcrisis. WSP werkt hard aan
creatieve oplossingen om zo ruimte op de Puttense woningmarkt te creëren.
Lenka Krahulova, staf- en communicatieadviseur en Eveline
Albers, manager wonen, vertellen over de landelijke
woningnood en de invloed daarvan op de huurhuizen in
Putten. Er is meer vraag dan aanbod en omdat koopwoningen
onbetaalbaar worden voor Jan Modaal, willen steeds meer
mensen huren. En als er nou voldoende huurwoningen zijn …

Huizenprijzen

Wil je een huis bouwen, dan moet je zak met geld steeds groter
zijn. WSP kan in de toekomst dus steeds minder huizen bouwen
met de middelen die beschikbaar zijn. “Met als gevolg dat
jongeren niet kunnen starten”, zegt Eveline. “De koopwoningen
zijn te duur en voor huurwoningen gelden lange wachttijden.”
“Bouwen is wel een oplossing”, zeggen allebei de dames. Dat
doet WSP dan ook. Dit jaar komen er maar liefst 74 woningen
bij. En om de wachttijden te verkorten, werken ze samen
met gemeente Putten aan slimme plannen. Eveline: “We zijn
bezig met een pilot voor het realiseren van flexwoningen voor
Puttenaren in nood. Het gaat om tiny houses waarin je een
korte periode kunt wonen.” Een tijdelijke oplossing voor als je
op straat dreigt te belanden na een scheiding, bijvoorbeeld.

Jongeren

Maar er zit nog meer in de pijplijn. Lenka: “Voor jongeren die
zelfstandig willen wonen, werken we aan een pilot om ze met
voorrang, dus sneller, aan een woning te helpen.” Het idee is
dat jongeren met behoud van inschrijfduur een kleinere woning
accepteren, met één of twee slaapkamers. Ben je toe aan een
grotere woning, dan zijn je inschrijfjaren lekker door blijven
tellen.

Ouderen

En ouderen in een eengezinswoning willen misschien wel
kleiner wonen, alles gelijkvloers. Maar misschien zien ze wel op
tegen een verhuizing of zijn ze bang voor een torenhoge huur.

Geen huurverhoging in 2021
Zoals al eerder aangekondigd, gaat de huur dit
jaar niet omhoog. Ieder jaar opnieuw bepaalt onze
overheid met hoeveel procent de huren van sociale
huurwoningen omhoog mogen. Maar dit jaar is het
anders. Dit jaar heeft onze overheid besloten dat de
huren van sociale huurwoningen gelijk blijven.

“Creatieve
oplossingen voor
meer ruimte.”
WSP broedt op plannen om de doorstroom
te bevorderen. Denk aan voorrang, hulp bij
bemiddeling of hulp op maat.

Goede verdeling

En voordat de rest nu gaat denken: voorrang,
voorrang en ik dan? Geen zorgen. Lenka en
Eveline hebben wat cijfers paraat. Meer dan de
helft wordt regulier toegewezen aan Puttenaren,
dus inschrijven en inschrijfjaren sparen blijven
belangrijk. Er wordt een gedeelte verloot,
en dan is er nog een klein gedeelte van de
woningen bestemd voor statushouders, voor
mensen die zorg nodig hebben of mensen die
dakloos dreigen te raken … Er is echt een goede
verdeling en daardoor kan iedereen kans maken,
benadrukt Lenka nog eens.
Lenka: “Het gaat wel heel langzaam.” Het tekort
aan huurwoningen is dus niet zomaar opgelost
door de maximale inspanningen van WSP. Maar
niet getreurd, houd moed: “Want ondanks alle
extra kosten, kunnen wij nog steeds bouwen.”

Aanvraag voor éénmalige huurverlaging
mogelijk tot 31 december 2021.
Inmiddels zijn de huurders die in aanmerking
komen voor de éénmalige huurverlaging door ons
geïnformeerd en is de huurverlaging doorgevoerd.
Door de veranderingen in je thuissituatie (inkomens
of huishoudgrootte) kan het zijn dat je alsnog in
aanmerking kan komen. Je moet dan wel voldoen
aan de voorwaarden. Welke dat zijn dat lees je op
www.wsputten.nl. Zelf aanvraag indienen kan nog
tot 31 december 2021.

OVERZICHT
NIEUWBOUW
IN 2021
Naast de verhuringen van bestaande sociale huurwoningen zijn
er ook veel nieuwbouwwoningen te verdelen dit jaar. Wij hebben
inmiddels 43 nieuwe huurders blij kunnen maken met een zeer
energiezuinige woning in de wijk Rimpeler.

Begin 2022 worden nog 5 eengezinswoningen in
Rimpeler opgeleverd. In december verwachten
wij nog de oplevering van 26 nieuwbouwappartementen aan de Wallenbergstraat. De toekenning
hiervan vindt plaats in september.
Omdat wij de oplevering van de nieuwbouwwoningen door de coronamaatregelen niet konden
vieren zijn wij bezig met het maken van een kort
filmpje over de woningen en de wijk. Benieuwd?
Houdt onze website www.wsputten.nl in de gaten.
In juli/augustus zullen wij dit filmpje daar delen.

In juli/augustus
delen wij de film.

Woningstichting Putten
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AMBULANT WONEN
BIJ STICHTING
GRENSVERLEGGENDE
TALENTEN
“Met autisme is een woning vinden best lastig
en ik heb de kans gekregen.”

Z

ijn vader legde onder meer de plinten: “Die ouwe van me is best een handige man”, zijn
broer legde het parket en zijn moeder heeft geholpen met de inrichting. Michael is enorm
trots op zijn woning. Hij krijgt er zelfvertrouwen van: “Ik ga van mezelf houden.”

“Jij zei van de week dat je de Woningstichting
heel dankbaar bent”, zegt Jacqueline,
oprichtster SGVT, tegen Michael. “Ja, dat dit
kan. Met autisme is een woning vinden best
lastig en ik heb de kans gekregen.” Niet alleen
woont Michael zelfstandig - met een beetje hulp
vanuit SGVT -, hij heeft ook nog eens een eigen
tuin. “Dat was echt wel een wens.”

Natuurlijke stijl

“Ik heb het ingericht in een natuurlijke stijl,
want ik houd van de natuur. Ik wandel veel in

het bos met Vincent.” Vincent is een naam die
vaker voorkomt in zijn verhaal, het is zijn maatje,
ook autistisch, en de zoon van Jacqueline en
Wim - voor hen zelfs de reden om ooit hun
zorgboerderij te starten.
Het appartement van Michael heeft mooie
groen-grijze wanden. “Donkere kleuren, daar
word ik rustig van”, afgewisseld met witte
muren. Aan de muren in de woonkamer hangen
de kop van een wild zwijn en het gewei van
een damhert: “Die komen niet veel voor in

Nederland”, en een dartbord. Dat hij talent heeft
voor darten, blijkt wel uit de muur eromheen,
geen gaatje te bekennen. “Ik word ook
gesponsord door Hert Bier.” Enthousiast haalt
hij een gele gesponsorde dartpolo tevoorschijn.
“Kijk maar.”

Zondag rustdag

Afgelopen zaterdag heeft hij een dartstoernooi
gehad. “Die drukte, zoveel prikkels. Er lopen
zoveel mensen. Dan word ik moe, niet lekker.
Dan voelt het echt alsof ik een punthoofd heb.
Zondag heb ik ook echt niets meer gedaan, rust
gepakt.” “Daar ben jij echt in gegroeid”, zegt
Jacqueline. Ze doelt op het feit dat hij even gas
terugneemt en goed voor zichzelf zorgt als dat
nodig is.

24-uurs woonvorm

Goed voor zichzelf zorgen en op een juiste manier
communiceren, dat is iets wat Michael moest leren.
Wonen in de 24-uurs woonvorm van SGVT was de
perfecte leerschool. En ook al woont Michael nu
op zichzelf, hij kan altijd terugvallen op de SGVT.
“Drie keer in de week ga ik een bordje eten halen.”
Letterlijk eten ophalen, want Michael eet het liefst
alleen. Iets wat hij ook goed aangeeft, tijdens het
eten heeft hij rust nodig. Jacqueline is trots: “Dat
heeft hij zo geleerd, zo knap.”

Michael weet dankzij SGVT en zijn eigen inzet steeds
beter wat hij nodig heeft. En zijn eigen plekje helpt
enorm. “Ik hoefde bijna niet te wennen, dit voelde
echt meteen als mijn huisje.”

Ambulant wonen

Andere momenten waarop Michael hulp inschakelt
volgens Jacqueline: “Als er onduidelijkheid is met
buren, post waar je niet uitkomt, of een akkefietje
met kennissen of er is op het werk wat, dan kom je.”

“Ik word ook
gesponsord
door Hert Bier.”

SGVT | Stichting Grensverleggende Talenten
• Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme, niet
aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.
• Reguliere dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding
-wat wil/kan iemand?
• Zorgboerderij, 24-uurswoonvorm en sinds kort ook vier
ambulante woningen.
E-mail adres: info@sgvt.nl - Telefoon: 06 225 690 53,
bereikbaar tussen 8:00 t/m 16:00 uur.
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“Heb vooral
veel plezier in
de woning.”

WOUTERUS
HANGT
BOUWHELM
AAN DE WILGEN

Wouterus Blom, projectleider planmatig onderhoud, gaat na bijna 31 werkzame
jaren bij de Woningstichting met vervroegd pensioen.

Wat ga je missen?

“Het praatje met collega’s en op de bouw. Het mooie bij grootonderhoudsprojecten is het overleg met aannemers en bewoners.
Vanmorgen nog, de situatie blijkt ineens anders, sta je met vier,
vijf man op de steiger en dan los je het met elkaar op.”

Wat is er veranderd in al die jaren?

“De regelgeving voor de bouw. Flora en fauna, daar werd vroeger
niet over gesproken. Maar nu moet je verschillende onderzoeken
laten uitvoeren. Zitten er ergens gierzwaluwen, vleermuizen,
huismussen … Dan regel je tijdelijke huisvesting voor ze.
Wat nu aan de orde is, zijn de superhoge materiaalprijzen,
materiaal wat je niet kan krijgen zelfs. En personele bezetting is
een probleem op de bouw.”

Waar kijk je met plezier op terug?

“Mensen waarderen het als je bezig bent met een project voor
groot onderhoud, dat vind ik positief. En mensen zijn mondiger
geworden, ze denken mee en je kunt samen tot oplossingen
komen.

Heb je nog een leuke anekdote?

“Heb ik die, haha … Het personeelsuitje met het lelijke eendje.
Daar hebben we echt om gelachen. Ik zat met Dirk en Nicoline
in een eendje en er werd stevig doorgereden. Van Staverden
moesten we via Ermelo terug naar Putten. Dirk wist wel een
snellere route door het bos. Kregen we bij de bosrand van Putten
een lekke band. Wij uit die auto, binnen no-time hadden we het
reservewiel erop en we waren nog als eerste bij de finish ook.”

Wil je nog iets zeggen tegen je collega’s?

“Wees goed voor elkaar. Toen mijn vrouw ernstig ziek was, heb ik
dat enorm gewaardeerd. Houd dat vast.”

Wat wil je zeggen tegen de huurders?

“Heb vooral veel plezier in de woning.”

Wat ga je als je pensioen start als
eerste doen?

“Ik heb thuis nog wel wat schilderwerk
liggen.”

Loden drinkwaterleidingen
Te veel lood in drinkwater is niet gezond. Vroeger
werden waterleidingen vaak van lood gemaakt.
Sinds 1960 mag dat niet meer. Bewoners van een
huurwoning die vóór 1960 is gebouwd hebben van
de gemeente Putten hier een brief over ontvangen.

Geen zorgen!

In onze huurwoningen zitten geen loden
drinkwaterleidingen. Alle huurders kunnen
veilig gebruik maken van hun drinkwater.

Woningstichting Putten

KLEURPLAAT
ZOMERPRET

FINANCIEEL CAFÉ:
BUDGETCHECKS
IN CORONATIJD

M

et ingang van 1 mei kunnen inwoners van Putten bij het Financieel Café terecht in Stroud
terecht voor een zogenoemde budgetcheck.
Er zijn omstandigheden waardoor de inkomsten van
iemand verandert. Bijvoorbeeld: iemand verliest zijn
of haar baan, iemand verwacht een kind, er volgt een
scheiding, een partner is overleden, etc. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak grote gevolgen voor de
financiële situatie van iemand.

Grip bij geldzorgen.

Wanneer dit niet goed opgevangen wordt, liggen schulden op de loer.
Het Financieel Café biedt deze inwoners
een budgetcheck aan. Dat is een persoonlijk
gesprek waarin de financiële situatie uitgebreid
wordt besproken. Tijdens het gesprek wordt
een voorzieningencheck gedaan en een
budgetadvies gegeven. Ook wordt gekeken
of er betalingsachterstanden zijn. Nadat er
overzicht in de financiën is gekregen, wordt
samen gekeken naar oplossingen.
Bij de voorzieningencheck wordt gekeken of
iemand gebruik maakt van alle regelingen
waar hij/zij recht op heeft. Denk aan toeslagen, kwijtscheldingen, voorlopige teruggaaf
Belastingdienst, aangifte inkomstenbelasting,
gebruik van de computerregeling etc. Mochten
er voorzieningen zijn waar de inwoner in de
nieuwe ontstane situatie recht op heeft, dan
biedt het Financieel Café hulp bij de aanvraag
ervan.

Wanneer en waar?

Het Financieel Café vindt elke woensdagochtend plaats van 09.30-12.00 uur in Stroud,
Brinkstraat 91, 3881 BP Putten. Vanwege
corona is Het Financieel Café voorlopig alleen
op afspraak. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact op nemen met Stimenz Putten
via 088 784 64 64.

Vooraf wordt er een check gedaan op
gezondheidsklachten.
Het Financieel Café is een initiatief van
Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Welzijn
Putten.

Tip:

Voor wie door de coronacrisis
plotseling veel minder inkomen
heeft, liggen geldproblemen al
gauw op de loer. Het helpt om te
proberen overzicht te houden en
tijdig te reageren op de nieuwe
situatie. Kijk hiervoor eens op de
pagina ‘Grip bij geldzorgen door
de coronacrisis’ op de site van
het Nibud.

