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Prestatie-afspraken 2017
Op maandag 12 december 2016 hebben Nico Gerritsen, Trees Verbeek en Marieta Peek
de prestatieafspraken 2017 ondertekend. Het gaat hier om een drie-partijenovereenkomst
tussen de gemeente Putten, de Huurdersorganisatie Putten en Woningstichting Putten
(WSP). De belangrijkste afspraken laten we even de revue passeren.

De bestaande woningvoorraad

Corporaties moeten passend toewijzen. Dat betekent dat het inkomen en de gezinssamenstelling moeten passen bij de hoogte van de huur.
Om de woningen beschikbaar te houden voor
de lagere inkomens streven we er dan ook naar
dat minimaal 60% van het woningaanbod een
huurprijs heeft lager dan € 592,55.
Ook hebben we afspraken gemaakt over de
huisvesting van vluchtelingen. Wij reserveren
gemiddeld 10% van de vrijkomende woningen
voor statushouders. Samen met de gemeente
en de huurdersorganisatie zoeken we naar
passende (alternatieve) huisvestingsinitiatieven
voor statushouders en overige urgenten.
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Nieuwbouw

Uit de woonvisie blijkt dat de vraag naar
sociale huurwoningen nog steeds toeneemt.
Er zou voldoende vraag zijn voor nog eens
210 extra sociale huurwoningen, oftewel
30% van de totale nieuwbouwopgave vanaf
2016 tot 2025. Momenteel worden er plannen ontwikkeld voor de locatie aan de Achterstraat. Ook de wijk Rimpeler moet gestalte
krijgen in de nabije toekomst. De eerste
plannen zijn door de gemeente aan belangstellenden getoond.
Wij zetten ons in voor zo’n 90 sociale huurwoningen in Rimpeler. Daarnaast blijven we
alert op goede bouwlocaties.
In 2017 leveren wij de 36 nieuwe 55+ -woningen
op aan de Van Damstraat, Garderenseweg en

de Da Costastraat en 6 woningen aan de Klaas
Frisohof. Dat is mooi, want nieuwbouw is het
beste middel voor doorstroming.

Duurzaamheid

WSP ligt op schema in haar
ambitie m.b.t. duurzaamheid,
zonder de betaalbaarheid van de
Wonen zorg en welzijn
woningen uit het oog te verliezen.
Leefbaarheid is voor de huurdersorganisatie,
In 2017 krijgen 159 woningen betere
gemeente en WSP een belangrijk thema. De
isolatie. De gemiddelde energie-index van
huurdersorganisatie deelt signalen met WSP en
alle woningen ligt in 2020 tussen 1,2 en 1,4
gemeente en hierin wordt nauw samengewerkt
(het vroegere label B).
met de diverse maatschappelijke partners op het Bij nieuwbouw spannen wij ons in om de
gebied van zorg, welzijn en veiligheid. Heeft u
verlaagde EPC-norm te halen vanuit de woonideeën, vragen, opmerkingen of zorgen over uw visie en onderzoeken wij de mogelijkheden
buurt dan horen we die graag. Want niemand
van nul-op-de-meter-woningen.
kent de buurt beter dan zijn bewoners zelf!

WoonGemakPutten

te vinden zijn. Wist u bijvoorbeeld dat in Ermelo
de Zorgoutlet Midden Nederland gevestigd is?
Hier kunt u terecht voor de verkoop en inname
van tweedehands zorghulpmiddelen.

Zo lang mogelijk in je eigen huis wonen.
Dat willen we eigenlijk allemaal. Maar dan
wel graag zo veilig en comfortabel mogelijk.
En daar kunnen we zelf gelukkig wat aan doen.
Sterker nog, daar moeten we gewoon ook zelf
voor zorgen. Maar waar let je dan op?

Wij wensen een ieder natuurlijk een goede
gezondheid toe bij het ouder worden. Maar ons
advies is wel: bereidt u goed voor!
Dus maak vooral gebruik van de vrijwilligers.
U kunt u voor een bezoek aan huis aanmelden
bij SWP via 0341 - 357 078 of info@swputten.nl.

Precies dat is waar Woongemak Putten over
gaat. Weten wat er mogelijk is en waar je op
moet letten. De gemeente heeft, samen met de
cliëntenraad, zorgpartijen, de SWP en WSP, het
initiatief genomen om in het kader van preventie,
mensen te informeren en alert te maken.
Zo was er in november 2016 de Woongemak
Informatiemarkt in het gemeentehuis waarvoor
de belangstelling gelukkig groot was.

Gewichtige
schade

Inmiddels zijn er een aantal vrijwilligers opgeleid
om mensen te kunnen adviseren. Zo’n advies
is geheel vrijblijvend en gratis. De vrijwilligers
zijn al diverse keren op pad geweest. Daarnaast
is er een speciale website www.putten.nl/
woongemak, waarop heel veel informatie en tips

De laatste tijd krijgen wij regelmatig meldingen van schade aan de travertin vensterbanken. De oorzaak hiervan ligt nogal eens
in te zware bloempotten (al gaat men er
ook wel eens op staan). Travertin is echter
een poreuze steensoort en nogal kwetsbaar.
Ons advies: maak bloempotten niet te
zwaar en zet ze niet te dicht op de rand.
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Planmatig onderhoud 2017
Onderstaand geven wij u een overzicht van het planmatig onderhoud van dit jaar.
Uiteraard brengen we u tijdig op de hoogte van wanneer er gestart wordt met de klus.

Soort onderhoud

Adres

Schilderbeurt.
Schoolstraat
		
Acacialaan
		
Van Damstraat
		
Garderenseweg
		
Kelnarijstraat
			
		
Paderbornstraat
		
Pinnenburgerweg
		
Leeuwerikstraat
Schilderbeurt en sauswerk.
Spoorstraat
		
Korenlaan
Schilderbeurt en vervangen
Havikstraat
keukenblok excl. tegels.
Schilderbeurt, vervangen bekleding
De Vierwinden
topgevel en dakgoten, aanbrengen
Molenstraat
neuslatten, herstel voegwerk raamdorpelstenen.
Schilderbeurt woningen gewaarmerkt V Reviusstraat
		
V J. Perkstraat
met V. Aanbrengen klepraampjes
		
V Tollensstraat
bij woningen gewaarmerkt met H.
		
V Tollenspad
Alle woningen: herstel voegwerk,
		
na-isoleren gevel en kap. Vervangen: V Bilderdijkstraat
		
dakramen, cv-ketels en schoorstenen. H Reviusstraat
		
H W de Zwijgerlaan
Plaatsen warmte-terugwininstallatie
		
H Garderenseweg
(ook naar keuken via kleine
		
slaapkamer). Renoveren badkamer
en toilet, als die in 2000 niet zijn
gedaan (eventueel uitbreiden met
wasmachine-opstelplaats en 2e toilet).
Vervangen voegwerk en schoorTollenstraat
		
J. Perkpad
stenen. Na-isoleren dak en gevel.
		
Plaatsen warmte-terugwininstallatie, P.C. Hooftstraat
		
Van Damstraat
renoveren badkamer en toilet, als
		
Bilderdijkstraat
die in 2000 niet zijn gedaan.
		
Optie: Plaatsen 2e toilet in de kast op
		
de 1e verdieping.
Verwijderen: asbestventilatiekanaal, Sparrenhof
		
Groeneveltstraat
asbest langs goot en overstek,
		
4 asbestplafonds garages en de
schoorstenen. Vervangen: dakpannen, dakramen, klepraampjes,
cv-ketels, raamdorpelstenen en
voegwerk. Isoleren: kap, gevels,
bergingen en begane grondvloer.
Plaatsen mechanische ventilatie,
ventilatieroosters in klepraampjes.
Schilderbeurt.
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20, 1, 11, 19 t/m 23, 31 en 33
2 t/m 18, 5 t/m 23 (behalve 9)
61, 63
36 t/m 46 en 84 t/m 102
46 t/m 58, 21 t/m 51 (behalve 29)
en 42-1 t/m 42-8		
2 t/m 8 en 1 t/m 7
23 t/m 57
2 t/m 14 en 1 t/m 27
4 en 6
2
82 t/m 90
2 t/m 10 en 1 t/m 21
30 t/m 40		
2 t/m 8
2 t/m 18 en 1 t/m 19
23 t/m 37
1 t/m 11 en 2 t/m 12
23 t/m 31
10 t/m 18 en 1 t/m 17
9 t/m 17
43 t/m 49		

40 t/m 64
2 t/m 12 en 1 t/m 11
26 t/m 44
65, 67
33 t/m 43
2 t/m 34 en 1 t/m 33
101 t/m 121		

Soort onderhoud

Adres

Bijschilderbeurt.
Brederostraat
		
Tollensstraat
		
Veldstraat
		
Van Goltsteinstraat
		
V. Oldenbarneveltstraat
		
Schrassertstraat
		
Graaf Wichmanstraat
		
Lupinehof
		
Haverstraat
		
Roggestraat
		
Slangenburg
		
Wallenbergstraat
		
Wijkhovepad
		
Aaltsengoed
		
Davelaarsgoed
Schilderbijwerkbeurt, vervangen
Roggestraat
cv-ketel en keukenblok incl. tegels.
Schilderbijwerkbeurt en
Vervoornstraat
vervangen raamdorpelstenen.
Schilderbijwerkbeurt en
Ter Hoevepad
dakramen smeren.
Dakramen smeren.
Esdoornlaan
		
Vijverhof
		
Verbruggenstraat
		
Van Dedemstraat
		
Windhalmstraat
		
Meerkoetstraat
		
Veldstraat
		
Voorthuizerstraat
		
Muntersgoed
		
Wezengoed
		
Tollensstraat
		
Kerkstraat
		
Vervangen loopwerk schuifdeuren.
Van Goltsteinstraat
		
V. Oldenbarneveltstraat
Vervangen: keukenblok incl. tegels,
Luzernestraat
cv-ketels. Smeren dakramen.
Vervangen: keukenblok
Roggestraat
incl. tegels, cv-ketels.
Boekweitstraat
		
Lupinehof
		
Haverstraat
Badkamer- en toiletrenovatie en
Wallenbergstraat
vervangen mechanische ventilatiebox.
Vervangen keukenblok excl. tegels.
Spechtstraat
Wassen onderkant goot.
Brinkstraat
Vervangen accu’s vd verlichting
Schauwplein
en controleren balustrades.		
Kanteldeuren, vervangen bitumen
51 Garageboxen
dakbedekking en schilderbeurt.
Kanteldeur en schilderbeurt.
3 garageboxen

2 t/m 6 en 1 t/m 17
8 t/m 38 en 5 t/m 13
35 t/m 43
31 t/m 49
84 t/m 98 en 21 t/m 47
2 t/m 20
18 t/m 34
16 t/m 20 en 15 t/m 19
6 t/m 16
56 t/m 62
32 t/m 42
12 t/m 22 en 13 t/m 31
4 t/m 12
29 t/m 87 en 52 t/m 64
66 t/m 72
31 t/m 53
154 t/m 164
4 t/m 12
64 t/m 72
2 t/m 18 en 1 t/m 17
2 t/m 24
4 t/m 58
2 t/m 62 en 9 t/m 21
4 t/m 22 en 3 t/m 19
4 t/m 22a
104
2 t/m 20
4 t/m 26
17 t/m 21
45
1 t/m 29
22 t/m 50 en 97 t/m 155
19 t/m 43
2 t/m 18
17 t/m 23
2 t/m 8 en 1 t/m 7
18 t/m 44
48 t/m 82
52 t/m 74
6 t/m 18-2
72 t/m 107

De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitvoerd in dien nodig en de bewoners dit ook willen.

Zijn uw gegevens up-to-date?
De vernieuwde website www.hurennoordveluwe.nl is inmiddels goed
ingeburgerd en volop in gebruik. Op 31 december 2016 stonden
er in de regio 23.376 personen ingeschreven. Niet dat al deze
woningzoekenden actief op zoek zijn naar een woning.
Maar de inschrijftijd is nu eenmaal leidend bij het verkrijgen
van een woning, dus hebben velen zich voor de toekomst
alvast ingeschreven.
In de regio Noord Veluwe zijn het tweede
halfjaar 2016 in totaal 382 woningen verhuurd.
In totaal waren er 3125 woningzoekenden
actief. Onder een actief woningzoekende wordt
verstaan: Iemand die ingeschreven is bij Huren
Noord Veluwe en in de periode waarop de
rapportage betrekking heeft ten minste 1x op
een geadverteerde woning heeft gereageerd.
Het mooie van het systeem is dat mensen die
staan ingeschreven hun eigen gegevens kunnen
beheren. En wie op zoek is naar een woning kan
een tipbericht aanmaken, zodat hij/zij direct via
een e-mail geïnformeerd wordt als er een woning
op de site wordt aangeboden. Een woning die
past bij hun inkomen en gezinssamenstelling.
In 2016 zijn er 83 sociale huurwoningen verhuurd en 4 vrije sectorwoningen. Ook hebben
we 3 woningen verkocht. Gelukkig kunnen we
in 2017 42 woningen opleveren aan de Klaas
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Frisohof en het project op de hoek Van Damstraat. Hiermee hopen we de doorstroming weer
te bevorderen.

Loting

Nieuw in het systeem is de lotingmodule. Iedere
woningzoekende kan op een woning in de
lotingmodule reageren en heeft een gelijke kans,
ook al sta je nog maar heel kort ingeschreven.
Wel moet de woning passen bij het inkomen
en de gezinssamenstelling. Bovendien is het
verstandig alleen op een lotingwoning te
reageren als je zeker weet de woning ook te

De huurdersorganisatie nodigt
u van harte uit!
Iedere twee jaar organiseren wij als huurdersorganisatie Putten
een bewonersavond. Dit jaar is het weer zover, en wel op:
maandag 24 april a.s. in het Multifunctioneel Centrum Stroud,
aanvang om 19.30 uur. Het programma is informatief en cultureel
en ziet er als volgt uit:
• Opening door de voorzitter Trees Verbeek
• Een presentatie over veiligheid en brandgevaar
door Miriam Hooft en Wim Broekhuis van de
Veiligheidsregio Apeldoorn
• De Boa’s Adriaan van de Hoorn en Jan van
de Hazel vertellen over hun werk in de gemeente Putten
• Pauze met een hapje en een drankje
• Een optreden van het Shantykoor
De Kajuitzangers
• Tot slot een verloting door onze Energiecoaches.

Namens: Bewonerscommissies Oost en West
van de Huurdersorganisatie Putten
Wilt u meer informatie? Dat kan via 358226
of via email: huurdersorganisatie@hotmail.com.
De huurdersorganisatie heeft ook een eigen
website: www.hoputten.nl
naf 19.00 uur voor
De koffie/thee staat va komst rekenen?
uw
u klaar. Mogen we op

willen accepteren. Want wie de woning alsnog
weigert, mag helaas een jaar lang niet met de
lotingmodule meedoen.

zo leuk. De huidige bewoners zijn hartelijk en ik
ken al wat buurtjes. Ik verheug me er nu heel erg
op en het is zo’n mooie plek”.

WSP heeft inmiddels 2 woningen via de verlotingmodule verhuurt. Janneke Geertsma behoort
daarbij tot de gelukkigen. Wij vroegen haar om
een reactie: “Ik ben een tijdje uit Putten weggeweest en en woon op dit moment in een (legaal)
bakhuisje bij hele fijne mensen die ik heel erg ga
missen.” Vertelt een zeer enthousiaste Janneke.
“Vanaf 2013 stond ik weer in Putten ingeschreven. Eerlijk gezegd rekende ik er niet echt op
dat ik de woning aan de Brinkstraat zou krijgen.
Ik schrok in eerste instantie zelfs toen bleek dat
ik op één stond. En toen ik ging kijken was het

Als inform bij u op de mat ligt heeft Janneke
inmiddels de sleutel ontvangen. Wij wensen haar
veel geluk en woonplezier!

Buiten de regio

Tegenwoordig mag iedereen zich in heel Nederland inschrijven en reageren op vrijkomende
woningen. Mensen van buiten de regio hebben
veelal nog wel een korte inschrijftijd waardoor
de slaagkans gering is. Behalve bij de lotingmodule, waarbij iedereen dezelfde kans heeft.

Wij zijn ons ervan bewust dat er mensen zijn
die het moeilijk vinden om via internet te
reageren of gewoon geen internet hebben.
Gelukkig wordt dit vaak opgelost door de hulp
van familie of vrienden. Wie geen internet heeft
kan ook terecht in de bibliotheek.
Uiteraard zijn de medewerkers van de WSP ook
graag bereid om u te helpen.

Heeft u uw inschrijving nog niet
geactiveerd? Dat kan nog steeds!
U krijgt bericht wanneer u € 15,- insc
hrijfgeld verschuldigd bent. Betalen kan
alleen
via uw profiel op hurennoordveluw
e.nl.
Heeft u vragen? Bel ons gerust.

Verloting Automatische incasso
De winnaars van de verloting zijn deze keer:
Mw. A. vd Steeg, Tollensstraat 50
Mw. G. de Bruin, Roggestraat 14
Van harte proficiat met de VVV-bon van € 25,-!
Wilt u ook meeloten maar betaalt u nog niet
automatisch? Neem dan even contact op met
afdeling woondiensten en vraag om het machtigingsformulier. Voor u en voor ons van het grootste gemak!

Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
info@wsputten.nl
www.wsputten.nl
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vrijdag van 08.00 - 12.00 uur
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