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Onder andere in dit
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Uitdagingen van de toekomst
Algemene Huurvoorwaarden
aangepast
Een duurzame toekomst
Planmatig onderhoud 2019

Marieta Peek blijft de komende jaren bestuurder van WSP!

Uitdagingen van de toekomst

Bestuurders van woningcorporaties worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de
mogelijkheid van verlenging (telkens voor een periode van 4 jaar). De eerste termijn van Marieta
Peek zit er op en als organisatie zijn we heel blij dat zij aanblijft voor de volgende 4 jaar.

We vragen Marieta hoe zij terugkijkt op de
afgelopen 4 jaar

“Allereerst wil ik zeggen dat ik me vanaf de start
heel welkom heb gevoeld in Putten. In de organisatie, maar ook bij huurders, de huurdersorganisatie en de gemeente. Het voelde direct heel
prettig. Er was ook veel gaande, zoals de nieuwbouw van Schauwzicht, de hoek Van Damstraat
en Klaas Frisohof. De opleveringen waren echt
feestjes. En natuurlijk de verduurzaming waar we
volop mee bezig zijn, hierover vertelt Bram Born
in deze Inform het een en ander.”

Was het allemaal alleen positief?
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“Nou, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat
we aan de invoering van de nieuwe woningwet
een pittige kluif hebben gehad. De druk op de
organisatie door de regels en de verantwoording
is nog nooit zo groot geweest.
Maar we zijn daar nu goed op toegerust en ik
heb echt het gevoel dat we meer openstaan
voor nieuwe uitdagingen. Werken aan de toekomst, en dan vooral samen met onze belang-

houders, want we kunnen het niet alleen.
Onze uitgangspositie is gelukkig goed: WSP is
financieel gezond, onze dienstverlening wordt
door onze huurders gewaardeerd en de medewerkers zijn gemotiveerd.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

“We zijn echt niet tevreden met de grote wachtlijst van woningzoekenden. De beste oplossing daarvoor is nieuwbouw. De laatste jaren
hebben we veel nultredenwoningen gebouwd
in het centrum. Dat was hard nodig vanwege
de vergrijzing, maar nu moeten we dringend
bouwen voor starters op de woningmarkt en
alle andere doelgroepen die een woning nodig
hebben. Daarbij moeten we inspelen op de
veranderende samenleving. Uit onderzoek blijkt
dat er steeds meer alleenstaanden komen, waardoor het logisch is om wat kleinere woningen
te bouwen. We beginnen daarmee in Rimpeler.
Verder hopen we dat we snel van start kunnen
bij Matchpoint en de Wallenbergstraat. Het kan
ons niet snel genoeg gaan.
Een ander punt is de betaalbaarheid. Ondanks
ons gematigde, inflatievolgend huurbeleid van
de afgelopen jaren, maken we ons zorgen over
de stijgende woonlasten door de sterk stijgende
energielasten. Daarom doen we al een paar jaar
ons uiterste best om de energielasten te beperken door te verduurzamen. Daar gaan we de
komende jaren ook zeker mee door. Dat doen
we zorgvuldig, want we willen geen maatregelen nemen waar we later spijt van krijgen.
Er is zoveel gaande op technologisch gebied.”

U zegt ‘we
kunnen het niet
alleen’. Wie heeft u
daarbij nodig?

“De huurdersorganisatie is een
belangrijke partner en uiteraard de
gemeente. Daarnaast hebben we de
kennis en ervaring nodig van de bedrijven
en de instellingen waar we mee samenwerken. En we hebben altijd de inbreng nodig van
al onze huurders. Eigenlijk wil ik van de gelegenheid gebruik maken om hier in Inform een
oproep te doen aan onze huurders. Wie met ons
wil meedenken is van harte welkom! We willen
goede, betaalbare woningen bouwen die ook
gebruiksvriendelijk zijn. De verduurzaming gaat
iedereen aan en vraagt een duurzame gedragsverandering. We willen echt recht doen aan
ons ondernemersplan en samen bouwen aan
de toekomst. Daar zet ik graag samen met u de
schouders onder!”

Vindt u de verduurzaming interessant?
Dan hebben wij u nodig! Meld u telefonisch aan via 0341 - 357 405 of via e-mail
l.snapper@wsputten.nl.

De Huurdersorganisatie nodigt u uit ... Komt u ook?
Op 15 april a.s. houdt de huurdersorganisatie
Putten haar tweejaarlijkse bewonersavond.
Opnieuw is het gelukt om een gevarieerd
programma samen te stellen. De avond wordt
gehouden in de theaterzaal van Stroud en
begint om 19.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkom door Trees Verbeek, voorzitter
Huurdersorganisatie Putten
• Een interactieve presentatie over Woongemak
Putten door Welzijn Putten
• Woningstichting Putten en duurzaamheid
door Bram Born, hoofd vastgoed
• Pauze met een hapje en een drankje
• Een optreden van de Kajuitzangers
Voor meer informatie kunt u bellen met
mevrouw Van Meerveld, tel 0341 - 358 226 of
via huurdersputten@outlook.com. De koffie/
thee staat vanaf 19.00 uur voor u klaar.

1e rij Henk van Beekhoven, Ina van Eck en André Vork
(inmiddels afgetreden)
2e rij: Corrie van de Biezen, Tinie van Beek en
Tiny van der Steen
3e rij: Christine van Meerveld, Trees Verbeek en
Corrie Gijsbertsen.

Planmatig onderhoud 2019
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

Adres

Toilet- en badkamerrenovatie,
indien gewenst het plaatsen van
een 2e toilet tegen huurverhoging.
Vervangen cv-ketel en het aanbrengen van mechanische ventilatie

Jac. Catsstraat
Lage Engweg
Van Lennepstraat
Vervoornstraat

Het saneren van asbest in de overstekken, isoleren van het dak en
leggen nieuwe dakpannen. Verwijderen
schoorstenen, repareren voegwerk,
isoleren begane grondvloer en naisoleren van de gevels. Coating van
de bergingsdaken
Toilet- en badkamerrenovatie en
Groeneveltstaat
het aanbrengen van mechanische
installatie.
Het saneren van asbest in de over
stekken, isoleren van het dak en
leggen nieuwe dakpannen.
Reparerem voegwerk, isoleren begane
grondvloer en na-isoleren van gevels
Afsluiten entrees, vervangen voegWindhalmstraat
werk, raamdorpelstenen, betonnen
afdekbanden en balkonhekken en
een gehele schilderbeurt
Gehele schilderbeurt, vervangen
Pancratiushof
galerijafwerking, dakgoten en
mechanische ventilatie-box en vernieuwen badkamer
Gehele schilderbeurt
Wijkhovepad
		
Ter Hoevepad
		
Brederostraat
Schilderbeurt liggende delen
Slangenburg
ramen verdieping zonzijde en
smeren dakramen
Schilderbijwerkbeurt
Da Costastraat
		
Huygensstraat
		
Van Lennepstraat
		
Tollensstraat
		
Kinsiusstraat
		
Van Oldenbarneveltstr.
		
Picardstraat
		
Van Weesstraat

96 t/m 100
5
50 t/m 64 en 45 t/m 53
1 t/m 39

30 t/m 98 en 5 t/m 99

2 t/m 42

26 t/m 52

4 t/m 12
4 t/m 12
Garagedeuren
32 t/m 42
18, 22, 26 en 29
12 t/m 30
1 t/m 43
61 t/m 67
2 t/m 10
100 t/m 132, 5 t/m 19 en 49 t/m 83
4 t/m 40
2 t/m 12

De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitvoerd indien nodig en als de bewoners dit ook willen.
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Soort onderhoud

Adres

Schilderbijwerkbeurt 16 deuren
zonzijde
		
		
Schilderwerk wassen
(kozijnen en deuren)
Vervangen cv-ketels
Dakramen smeren
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Voegwerk vervangen
		
		
Vervangen ondervorsten in de nok
		
		
		
		
		
Vervangen dakbedekking garages

Gebbekuillaan
Pinnenburgerweg
W. Alexanderhof
Sophialaan
Verbruggenstraat
Van Dedemstraat
Vijverhof
Meidoornlaan
Roggestraat
Roosendaalseweg
Achterstraat
Boekweitstraat
Lupinehof
Haverstraat
Spechtstraat
Korenlaan
Aaltsengoed
Wijkhovepad
Haverstraat
Lupinehof
Roggestraat
Acacialaan
Van Damstraat
Garderenseweg
Kelnarijstraat
Paderbornstraat
Pinnenburgerweg
Spoorstraat

39 t/m 47
1 t/m 13
1 t/m 18 (alle nummers)
1 t/m 11 (alle nummers)
1 t/m 24
4 t/m 58
1 t/m 18 (alle nummers)
25 t/m 29c
1 t/m 27 en 2 t/m 18
124 t/m 150
15 t/m 19a
17 t/m 23
1 t/m 8 (alle nummers)
18 t/m 44
68 t/m 74
2
52 t/m 64 en 29 t/m 87
4 t/m 12
6 t/m 16
15 t/m 20 (alle nummers)
56 t/m 62
2 t/m 18 en 5 t/m 23 (beh 9)
63
36 t/m 46 en 84 t/m 102
46 t/m 58, 21 t/m 27 en 31 t/m 51
1 t/m 7 en 2 t/m 8
23 t/m 57
4 en 6

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

Geeft u de tuin voldoende aandacht?
Komend voorjaar gaan wij meer aandacht
besteden aan het tuinonderhoud.
Een verzorgde woonomgeving voelt beter, geeft
een positieve uitstraling en een goed voorbeeld
doet goed volgen.
Wie een woning huurt heeft de Algemene
Huurvoorwaarden ondertekend en zich
daarmee verplicht om de tuin netjes te houden.
En dan begrijpen we heus wel dat niet iedereen
groene vingers heeft of tuinieren als hobby
heeft. Maar grasmaaien, onkruid verwijderen en
het snoeiwerk op orde houden hoort erbij en
moet wel lukken. Zeker als het internet op alle
vragen een antwoord of instructiefilmpje heeft.

Nederland energieneutraal in 2050

Een duurzame toekomst
De opdracht die woningcorporaties hebben om te verduurzamen is een pittige. Alle zeilen
moeten worden bijgezet om de CO2-uitstoot te beperken en energie te besparen. Want
CO2 warmt de aarde op waardoor het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen opraken.
Hoe WSP deze milieutijger wil dresseren vragen we aan Bram Born, manager vastgoed.

Hoe ver is WSP op dit moment met
verduurzamen?

“WSP is goed op weg” vertelt Bram, “In de
achterliggende jaren hebben we flink wat
complexen aangepakt. De eerste opdracht
hebben wij ruim gehaald: in 2020 alle
huurwoningen op gemiddeld energie-label B.
Dit hebben we bereikt door 688 woningen
te verduurzamen, we hebben daken, vloeren
en gevels geïsoleerd en zuinige cv-ketels,
mechanische ventilatie en HR++glas geplaatst.
We hebben dit zonder huurverhoging gedaan,
zodat de woonlasten van onze huurders betaalbaar blijven. Want ook dat is een belangrijke
opgave. Dit jaar gaan we door met het verduurzamen van 125 woningen aan de Van Lennepstraat, Groeneveltstraat en Vervoornstraat.
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Daarmee zijn we dus goed op weg,
maar dat is zeker niet genoeg als we
naar energieneutraal moeten. Wat is de
volgende opgave?

“De volgende opdracht is groot. Om in 2050 de
uitstoot van broeikassen helemaal terug te dringen moeten alle woningen CO2-neutraal zijn.
Dat is iets anders dan energieneutraal. Want als
we gebruik gaan maken van waterstof of biogas,
dan gebruiken we wel energie maar is er toch
geen CO2-uitstoot. Dat betekent nogal wat op financieel en technisch gebied. De eerste stap die
we gezet hebben is het in kaart brengen van de
huidige stand van zaken van ons hele bestaande
bezit. Dan gaat het om ca. 1300 woningen die
we CO2 neutraal moeten maken. En natuurlijk
gebeurt er heel veel qua technische ontwikkelingen. We hebben helaas geen glazen bol.

Voordat wij gebruik maken van nieuwe technieken, moeten die zich wel bewezen hebben.
Het zou toch jammer zijn als we technieken
toepassen die later niet de juiste blijken te zijn.
Dat vergt een zeer zorgvuldige voorbereiding
en kost veel tijd.”

Wat is op dit moment een volgende stap?

“Voor de korte termijn dus de verduurzaming
van de 125 woningen. Daarnaast willen we
dit jaar heel graag starten met de nieuwbouw
in Rimpeler. Dat is de eerste wijk die gasloos
wordt en waar we voor het eerst nul-op-demeterwoningen bouwen (NOM-woningen).
Dat is spannend en leuk. De woningen krijgen
een uitgebalanceerd ventilatiesysteem met een
warmte-terugwin-systeem (WTW), een douche
met WTW, een warmtepomp en bron, HR++glas
en zonnepanelen. Dat vraagt van de toekomstige
huurders wel enige kennis van zaken.
Daarbij is ook het gedrag van huurders belangen waterzuinigheid, milieuvriendelijke materijk. Ook daar zullen we aandacht aan besteden. riaalkeuzes, duurzame energieopwekking en
En naast Rimpeler willen we alle nieuwbouw
gezondheidseisen.”
NOM bouwen.“
“Per 1 januari 2020 gaan de zogenaamde
BENG-eisen (bijna energieneutraal gebouwen)
gelden voor nieuwbouw. Op dit moment weten
we nog niet welke eisen dat precies zullen zijn.
Het doel van WSP is om daarnaast alle nieuwbouwwoningen te laten voldoen aan het Dubokeurmerk. Dit certificaat wil zeggen dat een
woning goed scoort op het gebied van energie-

Korting op de glasverzekering
Wie bij ons een woning huurt kan deelnemen aan de collectieve glasverzekering
via de Samenwerkende Glasverzekering.
Tot 1 maart jl. bedroeg de premie hiervoor
€1,60 per maand. Dankzij de grote deelname aan de verzekering hebben wij deze
opnieuw kunnen afsluiten met een lagere
premie. Voordelig voor de huurders dus.
Vanaf 1 maart bedraagt de premie €1,10
per maand. De premie wordt maandelijks
gelijktijdig met de huur geïnd.
Huurders die nog niet deelnemen aan
de collectieve glasverzekering kunnen zich
hiervoor alsnog aanmelden.

Met de nieuwbouw zit het dus wel goed
en met het bestaande bezit is dus een goede
start gemaakt, maar dat is nog verre van
CO2-neutraal. Hoe moet het dan verder?

“Om dat te onderzoeken hebben we met de
gemeente en netbeheerders afgesproken om,
bij wijze van proefproject, gezamenlijk met de
energietransitie aan de slag te gaan in Putten
Zuidwest. Putten Zuidwest omvat zo ongeveer
de woningen tussen de Halvinkhuizerweg en de
Rijksweg. WSP bezit daar 532 huurwoningen,
maar het is natuurlijk de bedoeling dat ook de
particuliere huiseigenaren in deze wijk meedoen
aan dit traject. De bedoeling is om samen te verkennen welke kansrijke opties er zijn voor een
duurzame warmtevoorziening ter vervanging
van aardgas. Omdat wij in deze wijk tot 2030 de
woningen beter willen gaan isoleren, is dit een
uitgelezen kans om kansrijke opties te onderzoeken. De vraag ‘hoe we dat willen doen’ kunnen
we dus nog niet beantwoorden. Wel weten we
dat wij dit niet alleen kunnen. Het vergt veel
kennis en grote investeringen.”
“Inmiddels zijn er corporaties die al heel vernieuwend bezig zijn en een beetje voor de
troepen uitlopen. De resultaten daarvan houden we nauwgezet in de gaten. De keuzes die
wij maken moeten weloverwogen zijn en met
beproefde methodes. Alleen dan kunnen we
dit met vereende krachten klaren.”
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Algemene Huurvoorwaarden aangepast
Vanaf 1 januari 2019 gebruikt WSP nieuwe
algemeen huurvoorwaarden. De vorige
versie van de algemene huurvoorwaarden
blijft actueel voor huurders die voor 2019
een huurovereenkomst zijn aangegaan.
De nieuwe algemene huurvoorwaarden zijn
met de Huurdersorganisatie besproken en
akkoord bevonden. Enkele veranderingen in
de voorwaarden:
• De aanscherping van de bepaling over
onderhuur.
• De aanscherping van de bescherming van

persoonsgegevens conform
de AVG.
• Extra bepalingen over het onderhouden
en netjes houden van de tuin en gemeenschappelijke ruimtes. Zo mogen huurders
geen caravan meer in hun tuin stallen.
• Het actualiseren van bedragen van boetes.
• Wie een nieuwe huurovereenkomst afsluit,
gaat ermee akkoord de huur automatisch
te laten incasseren.
Beide versies van de algemene
huurvoorwaarden staan op onze website.

Verloting Automatische incasso
Ook deze keer hebben wij 2 huurders verrast met een VVV-bon
van € 25,-. Van harte proficiat!
Wilt u ook mee loten, maar betaalt u nog niet automatisch?
Vul dan het machtigingsformulier in op onze website.
Geen internet? Neem dan gerust 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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