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MEEDOEN IS  
NIET ZO GEWOON

Samenwerking

Sam& maakt gewoon meedoen 
mogelijk voor kinderen.

FLEX WONEN 
IN PUTTEN

Wonen

Putten is niet de eerste gemeente in
Nederland met flexwoningen.

INFORM

BETROKKEN 
BUURTBEWONERS

Samenleving

Naar elkaar omzien hoeft helemaal  
niet ingewikkeld te zijn. 

2021 IN CIJFERS
Jaarcijfers

Wat vinden klanten over onze 
dienstverlening. Meedoen is niet 

zo gewoon.”
“



Beste bewoner,

Een volkshuisvester in hart en nieren, dat ben ik. Vanaf 1 juli 
start ik als de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstich-
ting Putten. Een uitdaging waar ik veel zin in heb. 

Volkshuisvesten, daar word ik blij van. Ik geloof namelijk 
dat je niet kunt functioneren in deze maatschappij zonder 
een goed dak boven je hoofd. Ik heb enorm te doen met 
mensen die te lang op een wachtlijst staan, mensen die niet 
prettig wonen, te klein, te duur, te koud. Aan de oplossingen 
hiervoor kan ik echt een bijdrage leveren. 

Voor mij staat de huurder op nummer 1. Daar wil ik mij aan 
verbinden, zodat de huurders zich ook aan ons kunnen ver-
binden. Verder zoek ik de verbinding met alle organisaties om 
ons heen om een gezamenlijke win-winsituatie te creëren. 
Met de focus op de huurder van vandaag en morgen. 

Een huis is van steen, voor een thuis moet je ook mensen 
leren kennen. Dat spreekwoord ‘beter een goede buur dan 
een verre vriend’ is zo waar. Een samenleving vorm je met 
elkaar en voor elkaar. Dat heeft twee kanten. Enerzijds kun 
je je hulp aanbieden, anderzijds moet je ook de hulpvraag 
durven stellen. En dat kan best lastig zijn. Toen ik eens hulp 
bij de buren moest vragen omdat ik iets niet alleen kon 

tillen, moest ik wel een drempel over. Maar als je jezelf dan als 
uitgangspunt neemt: hoe zou ik het vinden als de buurman  
bij mij aanklopt, dan is die drempel al niet meer zo hoog. 

Daaruit vloeit meteen mijn eerste advies: noteer 24 septem-
ber, burendag, alvast in de agenda. Een fantastisch initiatief 
om elkaar beter te leren kennen. Lees er alles over op pagina 
16. Er is veel mogelijk. Net zoals dat we samen veel mogelijk 
gaan maken waar het aankomt op wonen in Putten. 

Hopelijk maken we snel écht kennis. 

Vriendelijke groet,

Gerdien van der Ent
Directeur-bestuurder

MET ELKAAR
EN VOOR 
ELKAAR

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.
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“Voor mij 
staat de 
huurder op 
nummer 
één”
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Perspectief 2021
Presteren naar Opgaven en Ambities 7,8
Presteren volgens Belanghebbenden 7,7
Presteren naar Vermogen 7,0
Governance 7,0

Woningstichting Putten

Een keer per vier jaar worden woningcorporaties door een 
onafhankelijke commissie openbaar beoordeeld op hun 
maatschappelijke prestaties en hun functioneren. Dit jaar 
was WSP weer aan de beurt. In het rapport zijn de prestaties, 
de inzet van het vermogen en de wijze van besturen van de 
corporatie beoordeeld. De visitatiecommissie heeft hierover 
onder andere gesproken met huurdersorganisatie, gemeente, 
welzijn- en zorginstellingen, bouwpartners en collega-corpo-
raties. Ook is een groot aantal documenten en rapporten van 
WSP bestudeerd. 

Een visitatie is niet alleen een verantwoording maar daar-
naast ook een belangrijk leerinstrument. “We zijn blij dat 
belanghebbenden bereid waren om met de visitatiecommissie 
in gesprek te gaan. WSP heeft het goed presteren in de afge-
lopen vier jaar weten vast te houden. Wij behoren landelijk 
tot de koplopers op het gebied van verduurzaming en onze 
woningen staan er goed bij. Hiernaast houden wij de huren 
betaalbaar. Daar zijn wij trots op. Hulde voor onze medewer-
kers! Maar we beseffen dat naar de toekomst meer nodig is 
om het hoge niveau van presteren vast te houden. 

DOET WSP 
DE GOEDE DINGEN EN 

DOET ZE HET GOED?

“Als huurder ben je goed af bij WSP”, een veelzeggend citaat uit de gesprekken met de 
externe partijen tijdens het visitatietraject. Een mooi compliment aan de medewerkers 
die zich met grote betrokkenheid en loyaliteit dagelijks inzetten voor onze huurders 
en woningzoekenden. WSP heeft in de afgelopen periode goede dingen op een goede 
manier verricht. Dit is een conclusie uit het visitatierapport, dat Woningstichting 
Putten in juni ontving uit de handen van externe beoordelingscommissie van Raeflex. 

Er is werk aan de winkel.” aldus Dick Mol, interim 
directeur-bestuurder van WSP. 

2022 is een belangrijk jaar voor WSP. Onder 
leiding van de nieuwe directeur-bestuurder zal 
aan de toekomstvisie gewerkt gaan worden. WSP 
ziet de aandachtspunten in het rapport als input 
voor haar ondernemingsplan voor de komende 
jaren. De uitdaging daarbij is om tenminste de 
huidige prestaties voort te zetten en zo mogelijk 
deze te verbeteren. Dat is vooral in het belang 
van de huidige woningzoekenden en toekomstige 
huurders. Het volledige visitatierapport is te 
lezen op onze website www.wsputten.nl.
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Dick Mol (WSP) en Ton Selten (Raeflex)

“Resultaten uit het verleden 
geven geen garantie voor 
de toekomst”



Rommelmarkt Vervoornstraat/Groeneveltstraat
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BETROKKEN MAAR 
BESCHEIDEN BEWONERS

Er is iets bijzonders aan de hand in de Vervoornstraat/Groeneveltstraat. Iets wat je niet 
direct ziet, maar wel ervaart. Het is een gevoel van verbondenheid. In deze straten 
wonen opvallend betrokken bewoners, bescheiden bewoners, dat ook. Want delen van 

wat je hebt, of dat nou tijd is of spullen, dat vinden ze hier heel normaal. Daar praat je niet 
over, dat doe je ... 

Het buurtkastje bij het huis van Corinne is opvallend 
goed gevuld, hij puilt nog net niet uit. Een paar pakken 
gnocchi, pastasaus, een amandelstaaf … De één vult ‘m 
aan, de ander pakt eruit wat-ie kan gebruiken. Voedsel 
verspillen is natuurlijk zonde. Er zit ook een blikje met 
menstruatieproducten in, want die zijn nodig, maar 
soms te duur. En naast praktisch ook een paar plankjes 
met leuk, want er is een plankje met boeken en een 
plankje met daarop puzzels … Speelgoed vind je er soms 
naast. Naast ja, want in het kastje is geen ruimte meer.

Buurtinitiatief
Corinne nam het voortouw voor zo’n buurtkastje.  

“Welzijn Putten heeft een buurtinitiatief. Als je iets 
samen met een buurman/-vrouw organiseert, krijg je 
daarvoor € 75,-.” Die iemand was in Corinnes geval 

Nicoline. Corinne: “Ik heb gewoon in de buurtapp  
– die bedoeld is voor preventie – gevraagd wie geïn-
teresseerd was.” “En ik had zo’n kastje ook al in mijn 
hoofd”, vertelt Nicoline. 

Rommelmarkt
En er zijn meer buurtinitiatieven. Rommelmarkten, 
samen op zo’n kleedje, Corinne houdt ervan. Daarom is 
ze 8 jaar geleden een rommelmarkt in de straat begon-
nen. “De opzet was één keer per jaar, maar sinds vorig 
jaar houden we drie rommelmarkten.” Corinne straalt 
erbij, logisch, want het is een daverend succes. Vier 
grote grasvelden vol met kleedjes. “Ik deel flyers uit en 
maak reclame op Facebook en Instagram. Het wordt 
een begrip.” Nicoline beaamt dat direct. “Er staan veel 
mensen op uit deze buurt.” De bewoners krijgen een 
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voorkeursbehandeling, verklapt Corinne. Is de markt op 
zaterdag, dan mag de buurt op vrijdagavond al een plekje 
uitzoeken. Nicoline staat ook haar oude spulletjes te 
verkopen op de rommelmarkt. “Het verbindt echt, je ziet 
elkaar, maakt gewoon even een praatje.” 

Hondjes uitlaten
En dat ‘gewoon’ even een praatje maken met elkaar zorgt 
ervoor dat je elkaar leert kennen. Dan schiet je elkaar 
daarna makkelijker aan op straat. Zo hoorde Corinne van 
een rommelmarktfan dat ze na het overlijden van haar 
man met haar hondjes zat. Zij moest gaan werken en de 
hondjes moesten tussendoor uitgelaten. “Maar dan doe 
ik dat toch even, iedereen blij. En ik denk iedere keer 
weer: blij dat ik zelf geen honden heb”, lacht Corinne. 

“Dan moet je er vier keer per dag op uit, of zo.” 

Achter de voordeur
Nicoline doet de boodschappen voor een oudere meneer. 

“Hij komt niet veel buiten de deur. Als ik en de meiden 
[haar dochters van 3 en 1,5] langskomen, zijn we echt 
een lichtpuntje. Veel van wat zich achter de voordeur 
afspeelt, zie je niet.” 

Als je weet hoe iemand ervoor staat, wil je ook gewoon 
helpen. Zo redeneren de dames. “Hulp is vaak onzicht-
baar”, zegt Nicoline. Misschien is dat ook wel het mooist. 
Dat de jonge buurman de haag voor zijn oude buurvrouw 
snoeit. Dat de ene buur voor de andere buur het oud 
papier wegbrengt of een lampje ophangt. Eten over, dan 
gaat de warme hap een deurtje verder. Een plekje waar 
je je babyfoon parkeert als je even weggaat. Naar elkaar 
omzien hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. 

HULP 
IS VAAK 
ONZICHT-

BAAR

 “Als iedereen alleen al zorgdraagt 
voor zijn eigen buren …”

Eigen buren
Nicoline: “Ik denk wel dat iedereen hier heel erg 
zijn eigen blokje heeft. En in dat blokje gaat hulp 
dan over en weer.”  

“Ook al woon je in een grote straat, houd het 
klein”, is Corinne van mening. “Als iedereen 
alleen al zorgdraagt voor zijn eigen buren …” 

“Ja, het kost ook mij weleens moeite”, zegt 
Nicoline nog. “Maar soms mogen dingen ook wel 
moeite kosten. Je hebt elkaar gewoon nodig.” 

Corinne nam het voortouw voor 

zo’n buurtkastje.
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Hoe flex is flex?
“Het gaat om een tussenoptie 
voor een jaar of twee, waarin je 
verder zoekt naar een andere 
woning”, vertelt Arjen de Heer, 
ontwikkelmanager, “Het is een 
start.” Maar wacht even: een 
tijdelijke woning. Wat schiet 
je daar nou mee op? Dick: “We 
gaan van A naar C via B. Zie het 
als een hulpmiddel om te komen 
tot een permanente oplossing.” 
Een hulpmiddel dus, waardoor 
wachttijden worden verkort 
en mensen opgelucht kunnen 
ademhalen in hun ‘eigen’ flexwoning. 

Mooie flexwoning
En geen zorgen, WSP plaatst geen 
lelijke wooncontainers – ook al 
zijn die best praktisch. “Het is echt 
een mooie woning, qua uiterlijk en 

FLEX WONEN 
IN PUTTEN

Gemeente Putten heeft onderzoek gedaan naar de behoefte én de mogelijkheden als het gaat 
om flexwonen binnen de gemeente. En wat blijkt dan: de behoefte is er, zelfs onder meerdere 
doelgroepen en er zijn mogelijkheden. Het plan is om tot 2025 ongeveer 60 tot 80 flexwoningen 
te bouwen. “Daaraan willen wij graag meewerken”, zegt Dick Mol, tijdelijk directeur-bestuurder 
WSP. En dat is niet omdat WSP er zelf beter van wordt. “Wij investeren maatschappelijk vermogen 
om de samenleving te helpen.” Oftewel, kost een beetje, maar Putten wordt er beter van. 

“Zie het als een hulpmiddel 

om te komen tot een 

permanente oplossing”

moeten de woningen weer naar een 
andere beschikbare locatie.  
De tijdelijke woningen blijven dus 
ook maar tijdelijk staan. “Dat is ook 
gewoon bepaald vanuit de regelge-
ving”, zegt Dick. 

Omgeving
Misschien is het door al die tijde-
lijkheid wel extra bijzonder dat de 
gemeente Putten, omwonenden 
en WSP samen aan tafel zitten om 
wensen en voortgang te bespreken. 
Arjen: “We houden zoveel mogelijk 
rekening met omwonenden. Er ko-
men geen ‘opvallende’ woningen,  

ze worden opgenomen in de groene 
en ruim opgezette omgeving.” 

Woningrecht
Tegen deze woningen zijn is eigenlijk 
geen optie, want daarmee ontneem 
je een ander het recht op een thuis. 
Dat zou toch gek zijn. En ook niet 
passend bij Putten, zoals Dick het zo 
mooi verwoordt: 

“De gemeenschapszin en saam- 
horigheid zijn sterk in Putten. 
Daarbij hoort dat je mensen een 
eigen plekje gunt om te bouwen 
aan een toekomst.”

Samenleving
Putten is niet de eerste gemeente in 
Nederland met flexwoningen. Arjen 
heeft veel tips opgehaald bij andere 
projecten. En om maar gewoon 
gezegd te hebben waarvan Dick 
overtuigd is: “Huurders van WSP zijn 
nette huurders, dat gaat ook voor 
deze bewoners gelden.” Ook deze 
tijdelijke wijk zal een afspiegeling 
zijn van onze samenleving. 

materiaal”, volgens Arjen. “Ze zijn 
duurzaam en kunnen bij normaal 
gebruik tientallen jaren mee.” Maar 
ze blijven niet hun hele levensduur 
op dezelfde locatie staan, na 15 jaar 

De status van vandaag: er wordt ge-
sproken met gemeente, omwonenden, 
leveranciers en een externe partij 
voor sociaal beheer. 

Hopelijk staan er in het voorjaar van 
2023 20 flexwoningen voor 20+ blije 
bewoners.

Voorbeeld van flexwoning
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DAG BRAM!

Na een uitgesteld vertrek is 30 juni toch echt zijn laatste 
werkdag. Voor de continuïteit op de afdeling is hij bijna 
een jaar langer gebleven dan gepland. “Emotioneel had 

ik vorig jaar al afscheid genomen.” Maar nu stopt Bram Born, 
manager vastgoed, na 12 jaar toch echt met bouwen bij WSP. 
“Het is wel mooi geweest, ik ga met vervroegd pensioen.”

Als manager vastgoed staat zijn hoofd altijd aan, zegt hij.  
24/7 voelt hij de verantwoordelijkheid voor een goede huisves-
ting voor de huurders van Putten. Huurders waar Putten het 
volgens hem mee getroffen heeft. Maar die betrokkenheid bij zijn 
werk bezorgt hem ook weleens slapeloze nachten. 

Bouwhart
“Toen ik hier kwam, paste de baan mij echt als een jas. Maar zoals 
het werk nu geworden is …” Bram doelt op de wetgeving die in 
2015 zo aangescherpt is, dat zijn werk zich letterlijk van buiten op 
de bouw naar binnen achter de computer verplaatste. Vanwaar 
hij zich bezighoudt met stápels papierwerk. “Mijn hart ligt bij de 
bouw. Buiten, daar gebeurt het.”

Trots 
De invulling van zijn functie is door politiek Den Haag misschien 
niet meer wat het ooit was, wat wel is gebleven is het resultaat: 
huizen! “Wat ik ga missen, is de klus klaren, volkshuisvesting 
realiseren voor een deel van de bevolking. Dat resultaat behalen 
vind ik nog steeds mooi. Samen realiseren we mooie dingen en 
daar ben ik trots op.”

Even tellen … 
Voor hoeveel nieuwbouwwoningen is Bram 
eigenlijk verantwoordelijk? “Hoeveel?  
Even denken hoor: 100 aan de Brinkstraat,  
36 Schauwstaete, 39 Schauwzicht, 36 Hoek  
van Damstraat, 33 aan de Jan Nijenhuisstraat,  
22 op Bijsteren, 78 op Rimpeler, 26 aan de Wal-
lenbergstraat [te veel om op te schrijven…]. Daar 
heb ik mijn steentje aan bijgedragen en word  
ik wel blij van.” Brams erfenis aan Putten is een 
beste. “In het begin deed ik bij het realiseren 
van de nieuwbouw alle voorbereiding alleen, 
dat was hard werken, maar wel fantastisch.” 

Alle vertrouwen 
“Bij WSP en binnen vastgoed heb ik leuke 
collega’s. Mensen die passen in de organisatie, 
niet naast hun schoenen lopen.” Maar die  
leuke collega’s moeten binnenkort wel de 
grappen van Bram missen. “Ik houd van een 
goede sfeer, zie overal wel de humor van in. 
Grappen maken zit in me. Naast serieus werken 
moet je ook goed kunnen lachen.” 

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed-
komt met de woningbouw in Putten.  
“Ik heb niet de illusie dat ik onmisbaar ben,  
de wereld draait gewoon door”, sluit hij af met 
een glimlach. 

Manager vastgoed stopt 
met bouwen bij WSP



netto huur

56254

71

Rentelasten 
Leningen

55

Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Onderhouds-
kosten

58
Personeelskosten

65

Overige
beheerkosten

19

Belastingen en
verzekeringen

50

Vennootschap-
belasting

123

122

2021
IN CIJFERS

Waar wordt uw huur aan besteed? 

Stel de huur van uw woning is (gemiddelde netto huur) € 562,54. 
Hieronder ziet u waar we het geld aan besteden. 
Het bedrag dat we onder aan de streep (€122) overhouden,  
hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze doelstel-
lingen op het gebied van: beschikbaar  heid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van onze woningen.  

WooneenhedenWoningen Garages

Verkocht

€€€

4

71

54

2066

Nieuwe
verhuringen

160

Nieuwbouw

69

Betaalbaarheid

NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

HUURVERHOGING
Gemiddeld, per 1 juli 2021.

HUURVERLAGING
186 huishoudens kregen een 
éénmalige huur
verlaging. 

2021

56254
2021

0 %
2021

186
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WooneenhedenWoningen Garages

Verkocht

€€€

4

71

54

2066

Nieuwe
verhuringen

160

Nieuwbouw

69

Woningvoorraad

Gebouwd VerkochtVerhuurd

97%
CBA

We investeren in kwaliteit 
en duurzaamheid.

97% van onze woningen heeft 
een A, B of C energielabel.

2021 
Gemiddelde kosten 
dagelijks onderhoud 
per woning
 € 437

Gemiddelde kosten 
planmatig onderhoud 
per woning
 € 1.152

Kwaliteit van dienstverlening
Wat vinden klanten in 2021 over onze dienstverlening?

8,0 Algemene dienstverlening

8,4 Vertrokken huurders

Kwaliteit van dienstverlening

Totaal8,4

Onderhoud8,3

Nieuwe huurders8,4 Reparaties8,4

Woning zoeken8,5

Wat vinden klanten in 2021 over onze dienstverlening?Wat vinden klanten in 2021 over onze dienstverlening?

8,0 Algemene dienstverlening

8,4 Vertrokken huurders

Kwaliteit van dienstverlening

Totaal8,4

Onderhoud8,3

Nieuwe huurders8,4 Reparaties8,4

Woning zoeken8,5
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Een financieel zetje kan hét verschil maken tussen ‘normaal’ meedoen en buiten de 
boot vallen. Kinderen willen niet anders zijn dan klasgenoten, ze willen allemaal een 
verjaardagsfeestje, een laptop, een fiets, een sport … Maar als ‘normaal’ te duur is, 

is er hulp in de vorm van Sam& Putten.

Daar zitten ze dan samen op een bankje om 
te praten over Sam& [spreek uit als samen], 
Heleen en Tanja. Zij weten hoe het werkt, hulp 
aanvragen voor je kind. En jij na het lezen van 
dit artikel ook. 

Hulp voor iedereen
Je zult maar zo’n ouder zijn die net niet in 
aanmerking komt voor toeslagen, maar 
ondertussen wel meer uitgaven kent dan 
inkomen heeft. Misschien woon je wel in een 

groot (huur)huis en staat er een dikke leasebak 
voor de deur … zit je ineens zonder werk, dus 
zonder inkomen en in de problemen. Armoede 
zie je niet altijd aan de buitenkant. Maar omdat 
je het niet ziet, betekent het niet dat het er niet 
is en dat je niet voor hulp in aanmerking komt. 
Sam& is er gewoon voor iedereen die zijn kind 
een normale jeugd gunt! 

MEEDOEN 
IS NIET 

ZO GEWOON
Financiële steun Sam& maakt gewoon 

meedoen mogelijk voor kinderen

INFORM • Zomer 202210

Heleen en Tanja



helemaal niet leuk. Daarom zeggen wij: doe eerst een 
proefles voor de aanvraag. Want als je stopt binnen 
het jaar, moet je wachten tot het volgende jaar voor 
een andere sport.” 

Kantinejuf
Nog zoiets om over na te denken: zit je kind op voet-
bal, moet je ‘m voor uitwedstrijden overal naartoe 
rijden. Wat als je geen auto hebt of geen geld voor 
de benzine? Heleen: “Verenigingen hebben ook een 
maatschappelijke functie. Kijk naar wat wel kan.  
Als jij niet kunt rijden, maar je wilt wel helpen als  
kantinejuf, dan is ook iedereen blij.” 

Vaak wordt iets kleins aangevraagd en is er meer 
nodig. Hoe fijn dat je dat dan kunt vertellen aan 
iemand die direct en discreet met je meedenkt. 
Daarom komt er na een aanvraag iemand bij je 
thuis. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale subsidies voor 
kinderen met een handicap, moet je maar net weten 
allemaal. En dan nog iets anders: je krijgt geen geld 

uitgekeerd, ga je shoppen krijg je cadeaubonnen mee, 
de sportclub wordt direct betaald en een laptop staat 
voor je klaar in de winkel.

Meetellen 
Ja, er zit een max aan het aantal euro’s dat Sam& per 
gezin kan uitkeren, maar als één ding wel duidelijk 
is na het verhaal van Tanja en Heleen, dan is het dat 
jouw kind met Sam& niets tekortkomt. Zoals Heleen 
zegt: “Nu meedoen, betekent straks meetellen.”  
En zo is het wel. 

“Dan doe je 
een nieuwe 
aanvraag”

Sam&
Tanja: “Sam& is een samenwerking tussen een 
paar grote organisaties, namelijk: Jeugdfonds 
Sport en Cultuur, Stichting Leergeld, kinderhulp 
en Jarige Job.” Hartstikke handig zo’n verzamel-
plek, want waar moet je anders beginnen als je 
financiële hulp nodig hebt voor je kind. 

Online regelen 
Wat je doet is heel simpel. Ga naar www.
samenvoorallekinderen.nl [of scan de QR-code 
verder op deze pagina], klik op: voor ouders, vul 
wat gegevens in van je kind en klik lekker door. 
Je ziet zes pictogrammen, namelijk sport, school, 
cultuur, verjaardag, vrije tijd of anders … Wat heb 
je nodig? Een laptop, bril, fiets, bureau, inrichting 
voor een kinderkamer? 

Sportief
Laten we zeggen dat we kiezen voor sport, hoe 
werkt dat? Tanja: “Per kind krijg je per jaar je 
contributie vergoed. Is er nog kleding nodig,  
dan krijg je bonnen voor de Scapino in Putten.” 
Maar wat nou als er ineens een onverwacht 
voetbal- of scoutingkamp is? Natuurlijk wil je 
kind ook mee. Heleen: “Dan doe je een nieuwe 
aanvraag.” O ja, per kind één hobby. 

Slimme tip van Tanja: “Kies je nou voor 
kickboksen, dan betekent dat dat je ook klappen 
moet incasseren. Misschien vind je dat wel 
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Kom je er zelf online niet uit? Bel dan naar 
Welzijn Putten op 0341 35 70 78 en vraag 
naar Tanja of bel Heleen van Stichting 
Leergeld op 06 14 46 72 67. Mailen kan ook 
naar: putten@leergeldrandmeren.nl. 

Armoede zie je niet altijd aan de 

buitenkant. Maar omdat je het niet ziet, 

betekent het niet dat het er niet is.
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Antwoord
Het is logisch dat je voor de nodige aan-
passingen als eerste de woningstichting 
belt. Jouw woning is tenslotte eigendom 
van WSP, en voor grote aanpassingen  
– denk aan een bredere deuropening of 
traplift – is toestemming nodig. Maar het 
uitzoeken en de uitvoering van zorgge-
relateerde aanpassingen behoort tot de 
eigen verantwoordelijkheid. 

Standaardaanpassingen komen sowieso 
voor eigen rekening. Denk even aan een 
steunbeugel, douchestoel of toiletverho-
ger. Daarvoor hoef je ook geen toestem-
ming te vragen. Datzelfde geldt voor veel 
‘slimme’ apparaten [zeg maar de produc-
ten met sensor, schermpje of afstands-
bediening] die het wonen makkelijker en 
comfortabeler maken. 

Op de website www.woongemakputten.nl is een schat aan informatie 
te vinden. Werkelijk alle hulpmiddelen voor in en om het huis komen 
hier aan bod. Handig en inspirerend. En als je toch online bent, vul 
dan meteen de huistest in die ze aanbieden. Zo kom je erachter wat 
jij nodig hebt in jouw woonsituatie. Kun je daarna aan de slag met 
alle tips en adviezen die hieruit rollen – compleet met prijsindicatie. 
Sommige aanpassingen kun je zelf uitvoeren, voor andere heb je 
hulp nodig. Benader hiervoor je eigen netwerk, de klussendienst van 
Welzijn Putten of je buren. 

Zijn er nou aanpassingen nodig die je niet zelf kunt uitvoeren, maar 
die wel nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, neem  
dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Putten op  
0341 35 96 11. Samen met jou wordt er gekeken naar een passende 
oplossing, misschien is dat wel andere woonruimte. Jouw vraag 
vraagt om maatwerk. Ga erachteraan!

Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Samad Ezafzafi en ik 
woon in Westervoort. De aanko-
mende periode zal ik Woningstich-
ting Putten ondersteunen als ver-
huurmakelaar. Ik ben de tijdelijke 
opvolger van Willem Visser, die per 
mei dit jaar een vervolg stap maak-
te in zijn loopbaan en aan de slag  
is gegaan bij een andere woning-
corporatie. Ik zal deze functie tot 
eind november 2022 vervullen.

Het contact met mensen zorgt 
ervoor dat ik dit werk met plezier 
doe. Ik vind het belangrijk dat ik 

het aanspreekpunt ben voor de 
mensen die vragen en/of onduide-
lijkheden hebben over het verhuur-
proces.
Ik heb 3,5 ervaring als verhuurcon-
sulent binnen de corporatiesector, 
hierin probeer ik mijzelf nog steeds 
verder te ontwikkelen.

Mijn doel is om u een passende 
woning toe te wijzen en een fijn 
thuis te bezorgen, ik heb erg veel 
zin in de aankomende maanden en 
zie ernaar uit om u te ontmoeten.

HUURDERSVRAAG
In onze nieuwe rubriek ‘huurdersvraag’ worden veelvoorkomende vragen van 
huurders beantwoord. We trappen af met een vraag over zorggerelateerde 
aanpassingen en voorzieningen in huis. 

Vraag
Mijn woning heeft een aanpassing nodig, want 

die drempels zijn bijzonder lastig met een rollator, 

douchen zonder douchebeugel lukt niet meer en 

ik wens een traplift. Maar, wie gaat dat regelen?

Zijn er aanpassingen nodig die je 

niet zelf kunt uitvoeren, neem dan 

contact op met het Wmo-loket van de 

gemeente Putten op 0341 35 96 11
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Stichting Thuisgekookt 
Zit je in een situatie waarin je wel wat 
hulp rondom een warme maaltijd kunt 
gebruiken? Stichting Thuisgekookt kan 
wellicht uitkomst bieden. Een mooi 
initiatief om de buurt te verbinden, zoals 
vroeger heel gewoon was: buurtgenoten 
zorgen voor elkaar! Wil je meer informatie 
of wil je helpen en als thuiskok aan de slag 
gaan voor je buurtgenoten? Ga naar de 
site van thuisgekookt.nl en meld je aan. 

Red eten, help  
de planeet en  
bespaar geld! 
Niemand vindt het leuk om te zien dat 
goed eten in de prullenbak belandt. 
Kopen wat je nodig hebt, op maat ko-
ken en slim bewaren is beter voor het 
milieu én je portemonnee. Maar er zijn 
meer manieren om goedkoop bood-
schappen te doen en tegelijk voedsel-
verspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld 
de app Too Good To Go. Met deze app 
kun je maaltijden of producten die over zijn bij (plaatselijke) 
horecabedrijven en supermarkten ophalen voor een klein prijs-
je. Deze mogen vaak niet meer verkocht worden de volgende 
dag. Dus kom in actie, download de app en bestel je magic box 
op verschillende locaties bij jou in de buurt. Haal het pakket 
vervolgens op en geniet van een heerlijke verassingsmaaltijd. 

TIPS
HANDIG 
OM TE 
WETEN

Huurderorganisatie Putten zoekt leden
Alle taken op een rijtje:
• Geef gevraagd én ongevraagd advies aan WSP.
• Praat mee over het lokale woonbeleid van Putten.
• Voer overleg over geplande huurverhoging, onderhoud 

en renovatie.
• Zorg voor goed contact met de huurders, want voor hen 

doe je het.

Bibliotheek Thuis
Bent u (tijdelijk) niet in staat om naar de bibliotheek te komen? 
Dan bezorgt de Bibliotheek Noordwest Veluwe aan huis.

Hoe werkt Bibliotheek Thuis?
Een vrijwilliger van de Bibliotheek Thuis komt bij u aan huis 
kennismaken. U kunt uw leeswensen en interessegebieden 

doorgeven. Daarna zoekt deze vrijwilliger de 
boeken voor u uit in de bibliotheek en brengt 
deze bij u thuis. U mag de boeken tot acht 
weken lenen. Voor ouderen die slechter zien 
zijn de grote letterboeken een uitkomst. 

Hoe kunt u zich aanmelden?
Stuur een email naar info@
bibliotheeknwveluwe.nl of bel 085 273 3575

Bron: Too Good To Go

Bibliotheek 
Thuis 

Voor wie is Bibliotheek Thuis?
Als u niet in staat bent zelf de bibliotheek 
te bezoeken. Dat kan ook tijdelijk 
zijn, bijvoorbeeld tijdens een langere 
ziekteperiode. U mag de boeken tot 8 
weken lenen. 

Hoe werkt Bibliotheek Thuis?
Een vrijwilliger van de Bibliotheek Thuis 
komt bij u aan huis kennismaken. U kunt 
uw leeswensen en interessegebieden 
doorgeven. Daarna zoekt deze vrijwilliger 
de boeken voor u uit in de bibliotheek en 
brengt deze bij u thuis. U mag de boeken 
tot acht weken lenen. 

Welke boeken? 
De Bibliotheek Noordwest Veluwe 
heeft een ruime keuze aan boeken en 
tijdschriften. Voor ouderen die slechter 
zien zijn de grote letterboeken een 
uitkomst. 

Bezorgen en ophalen is gratis
U betaalt voor deze service alleen de 
kosten van een regulier abonnement van 
de Bibliotheek Noordwest Veluwe. 

Hoe kunt u zich aanmelden?
Stuur een email naar 
info@bibliotheeknwveluwe.nl 
of bel 085 273 3575

Bent u (tijdelijk) niet in staat om naar de 
bibliotheek te komen? Dan bezorgt de 
Bibliotheek Noordwest Veluwe aan huis.

Mevrouw Jansen: 
‘Ik verheug me elke keer 
weer op de boeken. ’

Praat en denk mee in het belang van 
woningzoekenden en huurders!  
Meld je aan bij Anke Huizing (secretaris) 
via huurdersputten@outlook.com. 

Bezorgen  
en ophalen  

is gratis
U betaalt voor deze 

service alleen de 

kosten van een regulier 

abonnement van de 

Bibliotheek Noord- 

west Veluwe.
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De zomer is een fijne tijd: mooi weer, uitstapjes maken met familie en vrienden, 
kortom: vakantie! Maar als iedereen op vakantie gaat en jij alleen achter blijft of als 
je zelf weinig geld te besteden hebt kan de zomer ook een minder prettige tijd zijn. 

Yoghurtijsjes met blauwe bessen 

Wat heb je nodig?
• Halfvolle yoghurt
• Blauwe bessen
• Honig of suiker (optioneel)
• IJs vormpjes

Mix de blauwe bessen door de yoghurt. Hou 
enkele bessen apart! Je kan eventueel naar 
smaak een beetje honing of suiker toevoegen. 
Giet vervolgens de mix in de vormpjes en voeg 
als laatste nog enkele besjes toe.
Vries in en smullen maar!

Fruitijsjes

Wat heb je nodig? 
• Fruit (bijvoorbeeld aardbeien, bosbessen, 

frambozen, banaan of mix daarvan)
• Sinaasappelsap of water 
• IJs vormpjes
• Blender of staafmixer

Snijd het fruit in stukjes en blend deze tot een 
gladde massa. Je kan eventueel naar smaak een 
beetje honing of suiker toevoegen. Verdun dit 
met een beetje sinaasappelsap of water. Giet 
vervolgens de mix in de vormpjes. Laat de ijsjes 
minimaal 8 uur invriezen. Geniet er maar van!

IJsjes maken

VRIJE TIJD EN 
ONTSPANNING

Daarom organiseert Welzijn Putten samen met Zon-
nebloem afdeling Putten en Inloophuis ’t Hart van 
Putten 4 uitstapjes voor volwassenen van alle leeftij-
den. De activiteiten zijn voor mensen die zelf niet op 
vakantie kunnen, maar er wel graag op uit gaan met 
een gezellige groep. Omdat Putten een vakantiedorp 
is organiseren we de uitjes in en rondom ons mooie 
dorp. De uitjes starten om 10 uur en de deelnemers 
zijn uiterlijk om 13.00 uur weer thuis. 

We verzamelen in Inloophuis ’t Hart van Putten en 
drinken daar eerst een kop koffie. Vervolgens gaan 
we met elkaar op pad. Dit kan op een paar manieren: 
op de fiets of de scootmobiel, met de eigen auto of 
met de auto van een vrijwilliger als het zelf niet mo-
gelijk is om op de locatie van de uitjes te komen. 
Op de bestemming drinken we nog een keer koffie of 
thee. Dit is bij de prijs inbegrepen. 
Na het uitje gaat ieder zijn eigen weg naar huis vanaf 
de locatie, de mensen die met een vrijwilliger zijn 
meegereden worden thuis gebracht. 

De kosten zijn €4,- per keer bij gebruik van de eigen 
fiets of de scootmobiel. Als je meerijdt in de auto van 
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4 uitstapjes voor 
alle leeftijden

de vrijwilliger, dan kost dit €3,- per uitje extra. Je wordt 
dan thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. 

Op de volgende data vieren we vakantie in eigen dorp: 
12 juli:  Pluktuin Het Platteland
26 juli:  Kasteel de Vanenburg
9 augustus:  Putter Stoomgemaal
23 augustus:  Oude kerk en pannenkoeken 
 eten in het Inloophuis 

Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk 
van de bestemming, daarom moet je je van te 
voren aanmelden en betalen, dit kan vanaf  
29 juni elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 

15.00 uur bij: de receptie 
van Welzijn Putten in 
Stroud, Brinkstraat 31 in 
Putten, tel 0341 357078.  
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Burendag is bedacht door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Zij gelo-
ven namelijk dat het veel leuker woont in een buurt als de buren elkaar 
kennen. Wil jij je buren beter leren kennen tijdens een barbecue of een 

spelletjesmiddag? Doe dan mee aan burendag 2022 op 24 september. Meld je 
aan, ontvang tot € 350,- subsidie én een leuk burendagpakket. 

COMING SOON: 
BURENDAG 2022

24 september - DOE JE MEE?
Gerdien van Elst, directeur-bestuurder WSP: 
“Doe ook mee aan burendag 2022! 

Laat je niet tegenhouden door de digitale 
aanvraag, kom je er niet uit, bel ons dan. 
Wij helpen je graag. En laat het ons weten als 

je je aangemeld hebt, want aan iedere straat die meedoet, 
aan ieder deelnemend hofje of complex, kom ik persoonlijk 
iets leuks overhandigen. Leren wij elkaar ook direct 
kennen. Met elkaar en voor elkaar is van huis tot huis en 
van straat tot straat. Alvast veel plezier!”

Nicole heeft ervaring met het organiseren 
van een burendag en laat de inhoud van zo’n 
burenpakket zien: “Kijk, koffiebekers – en er 
zat ook een pak koffie in –, vlaggetjes, een 
spandoek, uitnodigingen, tekeningen voor 
kinderen, een burenvraagspel.” 

Nicole en haar buren doen ook dit jaar weer 
mee. “Het zorgt echt voor verbinding. Zeg je 
normaal hoi en doei, maak je nu een praatje.” 
Voor Nicole is een fijne en betrokken buurt 
nog fijner thuiskomen. 

Organiseren
Ze werd getriggerd door een reclame over 
burendag, appte wat buren en startte met de 

24 september

Ga naar www.burendag.nl en meld je ook aan!

organisatie. “Het kost wel tijd, maar het levert veel op.”  
En vele handen maken licht werk, zo ook bij Nicole in het 
hofje. Er werd een rommelmarkt gehouden, er stond een 
springkussen en de dag eindigde met een buurtbarbecue. 
“Iedereen houdt van lekker eten”, lacht ze. 

Subsidie
Met de subsidie is het makkelijker uitpakken, maar als buurt 
schiet je het geld wel voor. En goed om te weten: eten en 
drinken komen voor eigen rekening, alles daaromheen kun  
je declareren. Bewaar de bonnetjes dus goed. 

Benieuwd naar de plannen van Nicole en haar hofje voor  
dit jaar? “Het is nog niet zeker, maar het idee voor burendag 
2022 is fietsen.”


