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Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet  
(1 juli 2015) is het speelveld van Woningstichting 
Putten verkleind. We moeten alle zeilen bijzet-
ten om u als huurder goede, betaalbare woon-
ruimte te bieden. Hoe we dit in 2015 deden 
leest u in dit verslag. U zult zien dat de contac-
ten met de gemeente Putten intensiever werden. 
Hetzelfde geldt voor de huurdersorganisatie:  
samen met hen (en diverse andere partijen) 
staan we voor dezelfde uitdaging: een goede 
koers varen in woelige tijden. Wat die koers is? 

Woningstichting Putten wil op de woning-
markt van Putten dé partij zijn die zorgt voor 
goed en betaalbaar wonen voor nu en in de 
toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van 
mensen die hierin vanuit financiële of sociale 
omstandigheden niet zelf kunnen voorzien.  
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving 
en goede onderlinge contacten opdat iedereen 
zich thuis voelt.

Klip en klaar: goed en betaalbaar wonen in Put-
ten mogelijk maken voor mensen die daarin niet 
zelf kunnen voorzien. In dit beknopte verslag, 

noem het ons logboek 2015, vertellen we meer 
over behaalde prestaties op het gebied van be-
schikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

Marieta Peek-Marlet

Woelige tijden, dezelfde koers
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In 2016 hebben wij het project afgerond met 
een feestelijke overhandiging van de cadeaus 
van Bouwonderneming Van Wijnen BV en 
hoveniersbedrijf Loohorst aan de bewoners

Op de Hoek van Damstraat zijn 26 woningen 
gesloopt om plaats te maken voor 36 nul-

tredenwoningen in de sociale huursector:  
21 appartementen, 13 55+ woningen en  
2 eengezinswoningen. 

Stand van zaken nu: De bouw vordert volgens 
planning. Een groot aantal woningen zit 
inmiddels onder de pannen. Tussen 15 t/m 
26 augustus worden de woningen te huur 
aangeboden op www.hurennoordveluwe.nl.  
De oplevering vindt plaats in het voorjaar  
van 2017.

Aan de Klaas Frisohof, ter plaatse van de oude 
Da Costaschool, zijn de voorbereidingen in gang 
gezet voor de bouw van 4 huurappartementen 
en 2 grondgebonden 55+ woningen in de sociale 
huursector. Deze woningen maken onderdeel 
uit van een project met een gezondheidscen-
trum en 10 koopwoningen.

WSP heeft in 2015 allerlei plannen ontwikkeld en uitgevoerd om het aantal woningen uit  
te breiden. In 2025 willen we 210 woningen meer bezitten dan nu. In 2015 zijn er netto 
11 woningen bijgekomen en zijn er plannen voor nog eens 40 extra woningen in gang gezet.
In Schauwzicht zijn 39 nultredenwoningen opgeleverd. Deze woningen sluiten aan bij de  
grotere vraag naar woningen met zorg in de buurt. 

Maatschappelijke prestaties

Meer woonruimte beschikbaar



Stand van zaken nu: de bouw is gestart en  
de woningen worden van in de week van  
29 augustus t/m 2 september te huur 
aangeboden. De oplevering van de woningen  
is in het voorjaar van 2017.

In 2015 zijn er twee 
huurwoningen ver-
kocht, 82 huurwonin-
gen worden op termijn 
(bij vertrek van de 
huurder) verkocht.
Op pagina 7 treft u een 
overzicht van ons bezit 
per woningtype

Eerlijke verdeling van 
woonruimte
De gemiddelde 
wachttijd voor een 

WSP-woning is ongeveer vijf jaar. Veertien 
huishoudens kregen met voorrang een woning 
(urgentie), twee huishoudens uit gesloopte 
panden verkasten naar een ander onderkomen.  
Ook gaven wij voorrang aan asielzoekers  
met een verblijfsvergunning (12 huishoudens,  
42 personen).

Woningen blijven betaalbaar
WSP staat voor betaalbaar woonplezier. 
Daarom voeren wij een gematigd huurbeleid. 
De gemiddelde netto huurprijs was op 1 januari 
2016 € 503 per woning per maand. Bijna 
alle huren liggen onder de huurtoeslaggrens. 
De huren zijn in 2015 (in overleg met de 
huurdersorganisatie) gestegen met 1,5% waar 
aanvankelijk 2,5% was begroot. Huurders met 
een inkomen hoger dan € 43.786 kregen wel 
de maximale huurverhoging (5%). Ondanks de 
beperkte huurstijging nam de achterstand in 
huurbetaling licht toe tot 0,97%. 
De economische crisis speelt hierbij zeker 
een rol. Er is in 2015 één woning ontruimd.

Onderhouden is vooruitzien
WSP investeert in de kwaliteit van woningen. 
Zo houden we onze woningen in goede 
staat en daar heeft u als huurder plezier van. 
Vandaag én morgen. In 2015 is aan onderhoud 

een bedrag van € 2,3 miljoen besteed. Waar 
mogelijk maken we woningen bij onderhoud 
duurzamer en comfortabeler. Zo zijn in 2015 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd aan 
125 woningen.

Planmatig onderhoud
Al het geplande onderhoud voor 2015 is ook 
echt uitgevoerd. Met subsidie van de provin-
cie Gelderland brachten we bovendien in 125 
woningen het energielabel van gemiddeld E naar 
A! In totaal is € 1,45 miljoen uitgegeven aan 
planmatig onderhoud. 

Niet-planmatig onderhoud 
Niet-planmatig onderhoud bestaat uit drie 
soorten: serviceonderhoud, mutatieonderhoud 
en contactonderhoud. In 2015 wisten we samen 
met u als huurder het aantal reparatieverzoeken 
te beperken tot maximaal één per woning. Er 
waren wel wat meer huurders die verhuisden, 
dus is er ook meer mutatieonderhoud uitge-
voerd. Bij contractonderhoud is een aantal con-
tracten opnieuw afgesloten. Dat leverde lagere 
prijzen en dus een mooie kostenbesparing op.

Vooruitkijken: 210 nieuwe woningen
WSP kijkt graag vooruit naar mogelijke 
ontwikkelingen in de samenleving, op de 
woningmarkt en in wetgeving en het effect 
daarvan op de vraag naar sociale huurwoningen. 
Dat noemen we strategisch vastgoedbeleid. 
Uit een herijking in 2015 blijkt dat er in Putten 
ruimte is voor nieuwbouw: 210 nieuwe 
huurwoningen tot 2025! Bestaande woningen 
gaan we energiezuiniger maken.  

Ons doel? 
In 2020 hebben WSP-woningen een gemiddelde 
energie-index van 1,35 (± het oude label B). 
Uiteraard blijven wij de snelle ontwikkelingen 
op energiegebied nauwlettend volgen.  
De nieuwbouw proberen we energieneutraal  
te maken.
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WSP wil mensen verbinden. Daarom stimuleren 
wij bewonersinitiatieven die direct verband 
houden met de woonomgeving en bijdragen aan 
woongenot en leefklimaat. Wat dit in de praktijk 
betekent? We noemen enkele voorbeelden uit 
2015. 

• De rol van de toezichthouders is geëvalueerd 
in 2015. Inzet van bewoners voor wijk of buurt 
komt de leefbaarheid ten goede, maar is op 
basis van vrijwilligheid. 

• In Putten zijn gelukkig geen specifieke buurt- 
of wijkgebonden leefbaarheidproblemen. 
Wel zijn er kwetsbare groepen, mensen die 
wat meer aan de kant staan. WSP probeert 
probleemsituaties tijdig te signaleren en in te 
brengen in het sociaal vangnetoverleg (SVO). 

• Op burendag 2015 hebben we een bijdrage 
geleverd aan gezellige dag in De Schauw. 
De bewoners en bezoekers konden o.a. in 
het atrium genieten van een koor. Aan de 
Wallenbergstraat hielden de omwonenden een 
schoonmaakactie in de achterpaden, kregen 
ze een bank rond de boom van de gemeente 
en sloten ze de dag af met een barbecue.

 

Samen werken aan wonen
Huisvesting is bepaald geen 
solotocht maar vraagt om teamwork 
van partijen die samen stáán voor 
goed en betaalbaar woonplezier. WSP 
werkt met een groot aantal zogenaamde 
‘stakeholders’ samen. We noemen de 
huurdersorganisatie met wie we, nog meer dan 
voorheen, overleg voeren. Met de gemeente 
Putten zijn prestatieafspraken vastgelegd voor 
2016 en is veel contact over bijvoorbeeld 
nieuwbouw. 

Omdat wonen en zorg steeds meer met elkaar 
te maken hebben, zijn er ook veel contacten 
met instellingen zoals de Zorggroep Noordwest-
Veluwe. Aan Careander, Stichting Puttensteyn, 
Stichting De Pinnenburg, Stichting Sprank en de 
Stichting Grensverleggende Talenten verhuren 
wij complexen voor begeleid zelfstandig wonen. 
Op het gebied van leefbaarheid en welzijn zijn 
Stichting Welzijn Putten, Stichting Present Putten 
en VAC Putten belangrijke partners.  
En natuurlijk hebben we korte lijnen met politie 
en brandweer. 

Putten maakt deel uit van de regio Noord-
Veluwe. De betrokken woningcorporaties en 
gemeenten stemmen het woonbeleid met 
elkaar af. Dit leidde in 2015 tot een regionale 
woonvisie. Ook is gesproken over nieuwe  
regels voor de woonruimteverdeling en  
de regionale huisvestingsverordening. Deze 
laatste is per 1 juli 2015 in werking getreden. 

Wist u dat u op iedere werkdag de huur kunt opzeggen met een opzegtermijn van een mini-
maal een maand? Een langer opzegtermijn mag natuurlijk altijd en kan heel praktisch zijn.

Bij de verdeling van woonruimte voldoet WSP aan de voorgeschreven 80-10-10 regel.  
Deze regel komt hierop neer:
- Tenminste 80% van de huishoudens heeft een inkomen van max. € 34.911
- Maximaal 10% heeft een inkomen dat hoger is dan € 34.911
- Maximaal 10% heeft een inkomen tussen de € 34.911 en € 38.950

Een leefbare woonomgeving



Niet alleen de kwaliteit van woningen is een 
speerpunt, ook de kwaliteit van onze eigen 
dienstverlening moet van hoog niveau zijn. 
Dit wordt in kaart gebracht door het KWH.
In 2015 wisten wij ons KWH-huurlabel 
ruimschoots te behouden met scores die in 
vrijwel alle gevallen ruim boven de landelijke 
norm liggen.

Nieuwe website voor woningzoekenden
In 2015 zijn UWOON, Omnia Wonen, Delta 
Wonen en WSP intensiever gaan samenwerken 
bij de woonruimteverdeling. Woningzoekenden 
hoeven zich niet meer bij elke corporatie apart 
in te schrijven. Er komt één database en één 
website voor woningzoekenden. Wel zo handig!
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Kwaliteit in dienstverlening

Vanaf 28 juni jl. is het nieuwe woningzoeken-
densysteem van deltaWonen, Omnia 
Wonen, Woningstichting Putten en 
UWOON actief. 

Wie een woning zoekt kan zich op 
www.hurennoordveluwe.nl inschrijven, 
inloggen met hun persoonlijke 
wachtwoord en code, reageren 
op alle vrijkomende 
woningen, de persoonlijke 
gegevens aanpassen en 
aanmelden voor een tipbericht zodra er 
een passende woning beschikbaar komt. 

Staat u reeds ingeschreven, dan heeft u eind juni een e-mail of 
brief ontvangen met uitleg en inloggegevens voor het activeren 
van de inschrijving. Staat u ingeschreven maar u heeft geen bericht 
ontvangen? Neemt u dan contact op met afdeling woondiensten.
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Klantcontact
Bereikbaarheid 7,4 8,3
Communicatie en informatie 7,3 8
Verhuizen
Woning zoeken 7,7 8,4
Nieuwe woning 7,8 8,2
Huur opzeggen 8,2 8,6
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Onderhoud 7,5 7,6
Klachten behandelen 6,5 6,5
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Onderhouds-
kosten €-93

Rentelasten / leningen
€-89

Verhuurders-
heffing en 
saneringssteun 
€-60

Personeels-
kosten
€-43

Overige
beheerkosten

€-21

Belastingen en 
verzekeringen
€-17

Vennootschaps-
belasting €-0 Overige (exploitatie)

opbrengsten en kosten €-1

Ap
p.

 m
et

 li
ft

 27
8

Gro
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0

App. zonder lif
t 110

Appartement op BG 90

Te slopen woningen 0

Totaal woonruimte 1925

Reguliere 
eensgezins-
woning 1277

Goedkope 
woningen
< €403

Betaalbare woningen
€403 - €618

Middel-
duur tot

huurtoe-
slaggrens

€618 - €710

Duur boven
huurtoeslaggrens

> €710

2015 2014

31134
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31

238

1334
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412

2014
2015

724

268

112
18120 237 412 724 276 191 28 15 0

H

Het bedrag dat we (onder aan de streep) 
overhouden hebben we nodig om een bijdrage 
te leveren aan onze doelstellingen op het 
gebied van:

• Beschikbaarheid
• Betaalbaarheid
• Kwaliteit van de woning 

Daarnaast moet dit geld ook gebruikt worden 
om leningen af te lossen.

Stel de huur van uw woning is €508,-*. 
Dan bedraagt het saldo €180,-.

Zorgen voor voldoende woonruimte voor onze 
doelgroep.

Mutatiegraad 
(exclusief nieuwbouw) 2015: 5,3%
 2014: 5,1%

Samenstelling bezit naar huurklasse 
 

Aantal woningen per energielabel

Waar gaat de huur naartoe?

Beschikbaarheid

€503 €485

Betaalbare huurprijzen en een zo gematigd 
mogelijk huurbeleid:

Betaalbaarheid

31 december 2014 
gemiddeld netto per 
woning per maand.

31 december 2015 
gemiddeld netto per 
woning per maand.

Gemiddelde 2015 2014 
huurverhoging per 1 juli  1 juli
 1,96% 4,27%

Huurachterstand 0,97% 0,92%

Kwaliteit woningbezit
 2015 2014
Planmatig onderhoud 1.537 2.339
Strategische investeringen 1.203 38
(incl. energiemaatregelen)
(x 1000) 2.740 2.377  

Aantal verzoeken voor  1.955 1.936
serviceonderhoud 

Kosten niet-planmatig  € 456 € 408
onderhoud/woning
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*Gemiddelde netto huur.
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  Woningstichting Putten
Drukwerk: Drukkerij Bolhuis, Zeewolde

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

De winnaars van de verloting zijn deze keer:
Mw. L.E. Koelewijn, Brinkstraat 9A
Dhr. en mw. Plomp, Ds. Hollandstraat 22

Van harte proficiat met de VVV-bon van € 25,-! 
Wilt u ook meeloten? Bel afdeling woondiensten 
en vraag om het machtigings-formulier. Voor u 
en ons van het grootste gemak!

In 2015 leverden 
we een bijdrage aan 
de door de Huurders-
organisatie georganiseerde 
bewonersavond in Stroud. Het 
was een informatieve avond met 
een culturele afsluiting. 
De belangstelling was groot.

Verloting Automatische incasso

Bewonersavond 2015


