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Onder andere in dit
bewonersmagazine:
Rimpeler krijgt vorm
Planmatig onderhoud 2020
Stichting Leergeld helpt
Woongemak Putten nodigt u uit!

14 appartementen in Rimpeler

De eerste woningen zijn bewoond

Rimpeler krijgt vorm
Op 12 februari hebben wij onze eerste nul-op-de-meterwoningen in Rimpeler opgeleverd.
De openingshandeling, door wethouder Ewoud ’t Jong en directeur-bestuurder Marieta Peek,
paste mooi in het teken van duurzaamheid en de nul-op-de-meterwoningen.
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De woningen aan de Trientje Timmerstraat
worden verwarmd door een water-warmtepomp
in iedere woning, waarvoor een buizensysteem
is aangelegd tot op 150 meter diepte. Energie
wordt opgewekt door pv-panelen op ieder dak.
Hoe de huurders het gasloos wonen in de praktijk gaan ervaren hopen we over een poosje van
hen te horen. Want ook voor ons is het systeem
nieuw. Daarbij wordt de nul-op-de-meter niet
zomaar bereikt. Daar hoort een bewust gedrag
bij voor wat betreft het gebruik van energie.
Niet te lang douchen, niet te warm stoken,
overal ledverlichting etc. Tijdens een informatieavond in november vorig jaar hebben wij de
toekomstige huurders voorlichting gegeven over
de apparatuur in de woning. En over de inrichting van de tuin, want de regenbuien worden
steeds heftiger en het water moet wel snel weg
kunnen. Als de tuinen worden dicht gestraat
ontstaan er problemen. Ook wethouder ’t Jong
borduurde voort op dit onderwerp. Hij bood de
bewoners namens de gemeente een sierappeltjes-boom aan.

Inmiddels is ook het tweede blok bewoond.
De acht kleinere eengezinswoningen aan de
Trientje Timmerstraat en de Dames Tijssenstraat
en de vier levensloopbestendige (LLB) woningen
vorderen gestaag. De oplevering verwachten we
eind mei. De vier LLB-woningen aan de Dames
Tijssenstraat worden in juni/juli opgeleverd.
Levensloopbestendig wil overigens zeggen dat
de woningen, mocht dat in de toekomst nodig
zijn, geschikt gemaakt kunnen worden voor

mensen met een beperking door beneden een
slaapkamer en een badkamer te realiseren. Met
de woningen wordt eind maart geadverteerd.

zou zomaar de
blikvanger in de wijk
kunnen worden.

We bouwen door

Burgemeester Berkhouthof

In april starten we in Rimpeler met fase 3.
Deze fase bestaat uit een blok van 6 en een
blok van 7 LLB-woningen, 16 bebo-woningen
(beneden- bovenwoningen) en 14 appartementen in 4 bouwlagen. Er komt geen lift in
het gebouw. Alle 30 appartementen hebben
een ruime woonkamer en één slaapkamer, met
name bestemd voor starters. Het appartementengebouw krijgt een bijzondere uitstraling en

Op 10 maart is de bouw van de
Burgemeester Berkhouthof
(Matchpoint) officieel van start gegaan.
De advertenties van de zes LLB woningen
worden op 1 en 4 mei geplaatst op www.
hurennoordveluwe.nl.
De 12 bebo-woningen op 6, 8, 11 en 13 mei.
Begin september zijn ze gereed voor bewoning.

Huurtoeslag in 2020

Een proefberekening maken is de moeite waard!
Tot en met 2019 gold voor de huurtoeslag een
harde inkomensgrens. Als uw inkomen een
fractie te hoog was, kreeg u helemaal geen
huurtoeslag. Vanaf 2020 is dat anders. Ook
met een wat hoger inkomen kunt u huurtoeslag
houden of krijgen.

Heeft u hulp nodig?

Dan kan het financieel café in Stroud wellicht
uitkomst bieden. Er is een vrije inloop op
dinsdagavond van 17.30 - 18.30 uur en
op woensdagochtend van 9.30 - 10.30 uur.
Maar een afspraak maken kan ook via
088 - 784 6464.

Wil u weten of u recht heeft op huurtoeslag
en zo ja, welk bedrag? Maak dan een
proefberekening op www.belastingdienst.nl/
Een belangrijk aandachtspunt is dat u direct aan
rekenhulpen/toeslagen. Blijkt dat u huurtoeslag
de belastingdienst doorgeeft als er iets in uw
kunt krijgen, dan moet u het nog wel aanvragen. persoonlijke omstandigheden wijzigt. Als u gaat
samenwonen of gaat scheiden bijvoorbeeld, of
De huurprijs waarvoor huurtoeslag kan worden als de kinderen de deur uitgaan. Hiermee vooropgevraagd (prijspeil 2020).
komt u dat u huurtoeslag moet terugbetalen.
Leeftijd
18 t/m 22 zonder kinderen
18 t/m 22 met kinderen
23 jaar of ouder

Maximum
huurprijs 2020
€ 432,51
€ 737,14
€ 737,14

Overigens kunt u nog tot 1 september 2020
huurtoeslag aanvragen over 2019.

Planmatig onderhoud 2020
Onderstaand treft u een overzicht aan van het planmatig onderhoud dat wij dit jaar gaan
uitvoeren. De werkzaamheden worden in principe complexmatig uitgevoerd, maar niet persé in
iedere woning. Is een cv-ketel of keukenblok bijvoorbeeld al eerder vervangen, dan wordt dat
nu niet gedaan. Uiteraard brengen wij u tijdig op de hoogte van wanneer er gestart wordt met
de werkzaamheden.

Soort onderhoud

4

Adres

Vervangen keukenblok incl. tegels
Da Costastraat
en cv-ketel
Schoolstraat
Vervangen vlizotrap
Acacialaan
		
Van Damstraat
		
Garderenseweg
		
Kelnarijstraat
		
Paderbornstraat
		
Pinnenburgerweg
Vervangen keukenblok incl. tegels,
Esdoornlaan
toilet- en badkamerrenovatie, 		
vervangen cv-ketel en vlizotrap
Meidoornlaan
Vervangen keukenblok incl. tegels,
Pinnenburgerweg
vlizotrap en in de douche de kitvoeg Esdoornlaan
langs draingoot
Garderenseweg
		
Margrietlaan
			
		
Marijkelaan
		
Meidoornlaan
		
Pr. Bernhardlaan
		
Pr. Hendrikweg
		
W. de Zwijgerlaan
Bijwerkschilderbeurt (vuren kozijnen), Garderenseweg
Schilderbeurt (hardhouten kozijnen) Reviusstraat
		
Jac. Perkstraat
		
W. de Zwijgerlaan
		
Tollensstraat
		
Tollenspad
		
Bilderdijkstraat
Bijwerkschilderbeurt,
Tollensstraat
vervangen cv-ketel
Jac. Perkpad
		
PC Hooftstraat
		
Van Damstraat
		
Bilderdijkstraat
Schilderbeurt, afwassen beplating
Ambachtstraat
langs dakgoot en vervangen vlizotrap Bilderdijkstraat
		
Huygensstraat
		
Tollensstraat
Schilderbeurt en vervangen enkel
Groeneveltstraat
glas in berging voor HR++ glas
Isoleren: gevels, begane grondvloer, Gebbekuillaan
kapconstructie en berging. Vervangen: Pinnenburgerweg
dakpannen, dakgoten, voegwerk,
Willem Alexanderhof
raamdorpelstenen en groepenkast.
Sophialaan
Plaatsen mechanische ventilatie en
rookmelder. Verwijderen Asbest.

18, 22, 26, 29
20, 11, 19 t/m 23, 31, 33
2 t/m 18, 5 t/m 23 (behalve 9)
63
36 t/m 46, 84 t/m 102
46 t/m 58, 21 t/m 51 (behalve 29)
2 t/m 8, 1 t/m 7
23 t/m 57
22 t/m 62 (behalve 46)
74 t/m 90, 11 t/m 43
2 t/m 36, 33 t/m 65 (beh. 35 en 61)
16 t/m 32 (behalve 18)
6 t/m 20 (behalve 8)
48 t/m 52
2 t/m 22, 28, 32
5 t/m 29 (behalve 11, 13)
2 t/m 14, 3 t/m 19
5 t/m 23
1 t/m 53
22 t/m 34
4 t/m 12, 1 t/m 7
43 t/m 49
2 t/m 18, 1 t/m 17
2 t/m 18, 1 t/m 19
9 t/m 17
23 t/m 37
1 t/m 11, 2 t/m 12
23 t/m 31
40 t/m 64
2 t/m 12, 1 t/m 11
26 t/m 44
65, 67
33 t/m 43
21, 23
20 t/m 42
1 t/m 7
41 t/m 51
30 t/m 98, 5 t/m 99
39 t/m 47
1 t/m 13
2 t/m 18, 1 t/m 17
2 t/m 10, 1 t/m 11

Soort onderhoud

Adres

Vervangen cv-ketel
Kinsiusstraat
		
Van Oldenbarneveltstr.
			
		
Picardstraat
		
Van Weesstraat
Bijwerkschilderbeurt
Luzernestraat
Vervangen aluminium schuifdeuren
Roggestraat
balkon
Slopen bergingen, bouwen nieuwe
Wallenbergstraat
bergingen. Isoleren buitengevel en
zwaarder isoleren dak en vervangen
dakbedekking
Vervangen keuken
Klaarwaterboslaan
Vervangen rookmelder
Havikstraat
		
Spechtstraat
		
Veldstraat
		
Torenlaan
		
Wijkhovepad
		
Ter Hoevepad
		
Esdoornlaan
		
Aaltsengoed
		
Kievitlaan
Vervangen: keukenblok excl. tegels,
Valkstraat
cv-ketel en rookmelder + bijwerkBuizerdstraat
schilderbeurt
Vervangen: keukenblok excl. tegels,
Burg. Heijblomhof
cv-ketel en rookmelder
Schilderbeurt en vervangen
Voorthuizenstraat
rookmelders
Controle bevestiging balkonhekken
Schauwplein
en balustrades, Controle noodverlichting installatie (vervangen accu’s)
Schilderbeurt
Gebbekuillaan
		
Bosrand
		
Boekweitstraat
		
Pinnenburgerweg
		
Pr. Hendrikweg
		
Haentjensstraat
		
Haverstraat
		
Ds. Hollandstraat
		
A. van Loenenstraat
		
Ds. Ruysstraat
		
Heinestraat
		
Bentinckstraat
			
		
Luitgardestraat
		
Van Mehenstraat
		
Roggestraat
		
Lupinehof
		
Brinkstraat
			

2 t/m 10
100 t/m 132, 5 t/m 19,
49 t/m 83
4 t/m 40
2 t/m 12
19 t/m 43
31 t/m 53
48 t/m 82

1
82 t/m 90
52 t/m 74
2 t/m 14a (behalve 2f), 20 t/m 22a
1 t/m 5c
4 t/m 12
4 t/m 12
62a, 62b, 62c
29 t/m 87, 52 t/m 64
10 t/m 32, 38 t/m 48, 54, 76, 98
38 t/m 44
17 t/m 21
1 t/m 21
104
1 t/m 26e
22 t/m 42 (beh 28), 31 t/m 37
56 t/m 64
17 t/m 23
60 t/m 86
73 t/m 83
2
18 t/m 44
30 t/m 38
13 t/m 17
2 t/m 14, 15 t/m 23
1 t/m 11
1 t/m 15, 21 t/m 33a en
61 t/m 77
14 t/m 26, 13 t/m 21
1 t/m 13
2 t/m 18 en 20 t/m 54
1 t/m 8, 10 t/m 14, 9 t/m 13
6 t/m 18-2, 31-1 t/m 31-13,
21 t/m 29g en 5 t/m 13e

De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitgevoerd indien nodig.

Een gezellige buurt
Al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor eenzaamheid, een toenemend probleem in onze
samenleving. Tijdens de week van de eenzaamheid vorig jaar hebben Welzijn Putten en de
Zorggroep Noordwest-Veluwe bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. Er is geluisterd,
gediscussieerd en er zijn ideeën aangedragen.

De stoute schoenen aangetrokken

Vastgesteld werd dat aandacht niet altijd iets
groots hoeft te zijn. Een praatje in de tuin kan al
heel fijn zijn. En wie concreet wat wil betekenen voor een ander kan gewoon mensen uit de
buurt uitnodigen voor een kopje koffie. Tijdens
de tweede bijeenkomst bleek mevrouw Gerrie
de Graaf de koe al bij de horens gevat te hebben en de eerste koffiemiddag georganiseerd te
hebben. En die was direct heel gezellig geweest.
Reden voor ons om aan Gerrie te vragen hoe
het nu gaat en of die eerste koffiemiddag een
vervolg heeft gekregen.
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“Eerlijk gezegd vond ik het best eng om zomaar
aan te bellen” vertelt Gerrie. “Ik heb toch de
stoute schoenen maar aangetrokken en me van
te voren ingesteld op teleurstellingen. Want voor
hetzelfde geld vragen mensen waar je je mee
bemoeit. Ik heb aangebeld bij alleenstaanden in
de buurt. De reacties waren heel verschillend.
De één zei ‘ik moet er even over nadenken’ een
ander zei ‘absoluut niet’, maar gelukkig ook ‘ja
leuk! Toch kwamen ze uiteindelijk allemaal en
vanaf het begin was het gezellig. Uiteindelijk is

het een groepje van 6 personen geworden.
Mijn voorstel was om één keer per twee maanden een koffiemiddag te houden, om beurten
bij elkaar. Dat vond de groep te weinig. Dus is
het één keer per maand geworden en inmiddels
gaan we zelfs gezellig samen eten bij de Griek.”

Dilemma

Gerrie vertelt dat ze het lastig vind om te bepalen hoe groot de groep kan zijn. “Daar praten
we over, want iedereen kent wel iemand die het
gezellig zou vinden. We willen niet dat de groep
te groot wordt, maar tegelijk willen we ook
niemand uitsluiten. De oplossing is misschien
wel dat mensen naast deze groep, gewoon zelf
mensen uitnodigen en een nieuwe groep starten.
Wat mooi zou het zijn als dergelijke koffiemiddagen zich als een olievlek verspreiden.
Want het is erg prettig te weten dat je bij mensen terecht kunt als er wat is. En dat doe je sneller bij iemand die je kent”.
Wij hopen dat Gerrie u op een idee heeft
gebracht. Als dat zo is dan horen wij daar graag
meer over!

Ieder kind telt mee!

Stichting Leergeld helpt
Ook in een welvarend land als het onze komt armoede voor. Vaker dan we weten, want
met armoede loop je niet te koop. Helaas is het in steeds meer gezinnen niet haalbaar om
kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. En ook de extra kosten
die de school met zich meebrengt, voor een schoolreisje, excursie of kamp, zijn een probleem.

Alle kinderen op 1

Alle kinderen op 1, zo luidt de missie van
Leergeld Randmeren. Deze stichting wil eraan
bijdragen dat ook kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen kunnen meedoen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zo krijgen kinderen de kans om hun sociale
vaardigheden te ontwikkelen en hun kennis zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Zodat ze later als
volwassenen volwaardig kunnen participeren in
de samenleving.
“Stichting Leergeld Randmeren is een gezamenlijk initiatief van de gemeentes Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde”, vertelt Heleen
Remijn, coördinator van de stichting Leergeld in
Putten. Iedere plaats wordt vertegenwoordigd
met een bestuurslid, coördinator en intermediairs. Sinds 1 oktober 2019 zijn wij actief om
aanvragen aan te nemen zodat wij kinderen
kansen kunnen geven voor de toekomst. Wat we
zoal doen kan ik vertellen aan de hand van een
voorbeeld:

Van wie komt het geld?

Voor Leergeld Randmeren is de financiële en
maatschappelijke draagkracht belangrijk. “Voor
een deel komt dat van de gemeentes”, aldus
Heleen, “maar we hebben ook sponsors nodig.
Daarom zoeken we ook ondernemers die ons
willen ondersteunen in onze missie. Dat kan
met een gift, maar het kan ook zo zijn dat een
onderneming middelen heeft die kinderen kunnen helpen om mee te doen in de maatschappij. Want, en ik benadruk het nog maar eens:
Meedoen is meetellen!”

Waar zijn jullie bereikbaar?

Stichting Leergeld Putten is bereikbaar via 061446 7267 of via putten@leergeldrandmeren.nl

Wilt u meer informatie?

Dat vindt u op www.leergeldrandmeren.nl.

Als een alleenstaande moeder met vier kinderen moet rondkomen van de bijstand, dan is er
geen geld voor een laptop en een fiets om naar
school te kunnen gaan. Hierdoor lopen de kinderen leerachterstand op en zijn hun schoolresultaten laag. Van de leerkrachten horen we dat
door inzet van school en een bijdrage van Leergeld, de kinderen beter worden ondersteund.”

Hoe werkt Leergeld Randmeren?

“We zijn er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar,
waarvan de ouders een besteedbaar inkomen
hebben tot 120% van het bijstandsniveau. Een
medewerker van Leergeld komt bij een gezin
thuis en samen kijken we wat er nodig is voor
de kinderen. Daarnaast kijken we ook naar
eventuele andere voorzieningen die de zelfredzaamheid van dat gezin kunnen stimuleren.
Daarom is het belangrijk om goed te kijken
naar de inkomsten en uitgaven.
Van daaruit kunnen we voor een gezin wellicht
meer doen in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties”.
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Woongemak Putten nodigt u uit!
“Halen we de drempel pas weg,
als de heup al gebroken is?”

Informatiebijeenkomst op
29 mei a.s.

We wonen graag in ons eigen huis en willen
daar ook het liefst oud worden. Gelukkig gaat
dat vaak best goed. Toch worden sommige
dingen wat moeilijker als we ouder worden.
Soms door een ziekte of gebrek, maar ook gewoon door het klimmen van de jaren.

In een presentatie door Margot Emmen
wordt uitleg gegeven over wat er allemaal
verandert als je ouder wordt, welke risico’s dit
met zich mee brengt en hoe je deze zelf kunt
verkleinen. We besteden aandacht aan bewegen, voeding en natuurlijk de inzet van hulpmiddelen.

Aan een hulpmiddel denken we vaak pas als het
écht nodig is. ‘We halen de drempel pas weg,
als de heup al is gebroken’.
Maar door op tijd een juist hulpmiddel aan te
schaffen, of je huis wat aan te passen, kan veel
leed worden voorkomen. Daarnaast heb je er
gewoon eerder plezier van: ‘Waarom moeilijk,
als het makkelijk kan?’

WoonGemakPutten

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

Woongemak Putten en Langer/door nodigen
u uit voor de informatiebijeenkomst op vrijdagmiddag 29 mei a.s. in Stroud.
Inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30 uur. Op
deze middag is er ook ruimte voor het stellen
van vragen over hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning.

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