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Samenwerking
WSP zoekt graag de samenwerking. In 2018 
hebben wij, samen met anderen en onder aan-
voering van Welzijn Putten, meegewerkt aan de 
totstandkoming van de website ‘Loket Putten’. 
De website is zeer klantvriendelijk te bedienen 
(www.vraagloketputten.nl) zodat mensen die 
wat minder goed hun weg vinden op internet, 
toch op een eenvoudige manier vragen kunnen 
stellen. De afspraak met alle partijen is dat we 
snel en op persoonlijke wijze antwoord geven. 
We willen hiermee het bekende ‘van-het-kastje-
naar-de-muur-traject’ voorkomen. 

WoonGemakPutten

Ook Woongemak Putten vinden wij belangrijk. Hier gaat het om de 
bewustwording van het ouder worden en het zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen. Wat is er mogelijk om het comfort te vergro-
ten en hoe voorkom je ongelukken in en om het huis? Altijd goed 
om de mogelijkheden te bekijken op: www.putten.nl/woongemak. 

Betrokken, consequent 
en daadkrachtig

Wat deden wij in 2018? Wat doen wij in 2019?

Oordeel huurders
In 2018 gaven onze huurders onze dienstver-
lening een 8.0. Samen met onze relatief lage 
bedrijfslasten, goede prestaties op duurzaamheid 
en de instandhouding van onze woningen 
zijn we (mede)koploper van de corporaties 
in Nederland. Daar zijn we best trots op. 
We liggen dus goed op koers, maar tegelijkertijd 
realiseren we ons dat er nog veel te doen is. 
We blijven alert en staan open voor verbetering.

Geen nieuwbouw in 2018
Waar we niet tevreden over zijn is de moeite 
die woningzoekenden hebben om een passende 
woning te vinden. Vorig jaar hebben we helaas 
geen nieuwbouw kunnen opleveren. In een 
tijd van grote schaarste en lange wachtlijsten is 
dat erg jammer. Het aantal mutaties is in 2018 
beperkt gebleven tot 78 en we hebben 2 een-
gezinswoningen aan de Schoolstraat verkocht. 

2

Met deze mooie woorden begint ons visitatierapport 2018. Ze zijn uitgesproken tijdens de 
waardevolle gesprekken met onze huurdersorganisatie, de gemeente en overige belanghouders. 
De conclusie in het rapport is dat we een belangrijke, betrokken en toegankelijke corporatie 
zijn. Dit onderstreept waar we voor staan: 

Verhuringen in 2018

Netto huur

Aantal 
verhu-
ringen %

Huur tot € 597 45 58%
Huur van € 597 tot € 640 17 22%
Huur van € 640 tot € 710 16 21%
Totaal 78 100%

Zorgen voor goed 
en betaalbaar wonen 
in Putten voor nu en  

in de toekomst



We bouwen weer!
Vorig jaar zijn we wel actief geweest met de voorbereidingen van nieuwbouwplannen, met als 
resultaat dat we gelukkig weer bouwen. Op dit moment de fases 1 en 2A in Rimpeler, 8 kleine 
eengezinswoningen en 11 ‘normale’ eengezinswoningen. Het worden onze eerste gasloze 
woningen met warmtepomp en zonnepanelen. De oplevering van deze zeer energiezuinige 
woningen verwachten we in het tweede kwartaal 2020, maar de verhuur zal eerder plaatsvinden 
via www.hurennoordveluwe.nl. 

Matchpoint
Daarnaast willen we eind dit jaar starten met 
de bouw van 6 levensloopbestendige woningen 
en 12 bebo-woningen (beneden- en bovenwo-
ningen) op Matchpoint. Ook dit zijn zeer ener-
giezuinige woningen, maar bovendien worden 
dit onze eerste zogenaamde ‘conceptbouwwo-
ningen’. Dat wil zeggen dat de woningen in de 
fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats 
in circa 3 maanden worden gemonteerd. 
De oplevering van deze woningen is dan ook  
al eind tweede kwartaal van 2020. 

De bebo-woningen zijn bestemd voor 1 en 2 
persoonshouders met recht op huurtoeslag. De 
6 eengezinswoningen zijn bestemd voor mensen 
met een inkomen boven de huurtoeslaggrens. 

Wallenbergstraat
De plannen aan de Wallenbergstraat liggen op 
dit moment ter inzage. Op 21 mei jongstleden 
hebben de gemeente en WSP voor de derde 
keer een inloopavond georganiseerd voor om-
wonenden en belangstellenden. 

In de plannen is, waar dat mogelijk was, aan-
dacht besteed aan de op- en aanmerkingen die 
tijdens de eerste 2 inloopavonden in 2018 zijn 
gemaakt. We starten naar verwachting eind 
tweede kwartaal 2020.



2018 in cijfers
Waar wordt uw huur aan besteed?

Investeringen
in kwaliteit

2017 2018
€ 2.278.000

€ 1.479.000

€ 3.757.000

 2.055 

€ 533

€ 1.769.000

€ 1.985.000

€ 3.754.000

 1.818 

€ 450

Planmatig
onderhoud

Strategische
investeringen
(incl energiemaatregelen)

Aantal verzoeken 
voor service 
onderhoud

Kosten niet-planmatig 
onderhoud per woning

15% tot € 417,34

58% van € 417,34 tot 597,30

11% van € 597,30 tot € 640,14

14% van € 640,14 tot € 170,68

2% tot € 170,68

Indeling woningbezit naar huur

netto huur

52800

80

Rentelasten 
Leningen

83

Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Onderhouds-
kosten

43 Personeelskosten

32

Overige
beheerkosten

17

Belastingen en
verzekeringen

62

Vennootschap-
belasting

2
Overige (exploitatie) 

opbrengsten
en kosten

126

Het bedrag dat we onder aan de streep (€ 84) overhouden, hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze 
doelstellingen op het gebied van: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen.

84
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NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

HUURVERHOGING
Gemiddeld, per 1 juli 2018.

VRIJGEKOMEN WONINGEN 
Exclusief nieuwbouw.

HUURACHTERSTAND
Daling ten opzichte van 2017!

2017
€ 526,90

2017
5%

2017
0,3%

2017
0,63%

Ons woningbezit per type

Te slopen woningen

2018

0%
2017
0%

Reguliere 
eengezinswoning

2018

64,6%
2017

64,6%

Grondgebonden
seniorenwoning

2018

9,4%
2017
9,4%

Appartement met lift

2018

15,6%
2017

15,6%

Appartement zonder lift
op verdieping

2018

5,7%
2017
5,7%

Appartement zonder lift
op begane grond

2018

4,7%
2017
4,7%

2017 - 41%
2018 - 43%

2017 - 22%
2018 - 23%

2017 - 2%
2018 - 3%

2017 - 2%
2018 - 0,8%

2017 - 1%
2018 - 0,8%

2017 - 1%
2018 - 0,4%

Energielabel: ons woningbezit wordt duurzamer

Energie-index

Vier financiële feiten

2017 - 31%
2018 - 29%

2018

53500
2018

1,4%
2018

0,32%
2018

4,1%

<= 1,2   1,2 - 1,4 1,4 - 1,8 1,8 - 2,1 2,1 - 2,4 2,4 - 2,7 > 2,7
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Digitalisering is 
onvermijdelijk
Dit jaar gaan we over tot digitale facturering 
voor de bedrijven waarmee wij werken. 
Ook reparatieverzoeken worden gedigitali-
seerd, maar eerst vooral bij ons intern. 
Daar merkt u als huurder niet zoveel van,  
al betekent het wel dat er bij een reparatie-
melding meer doorgevraagd kan worden. 
Belangrijk is dat we precies weten om welke 
reparatie het gaat en wat het probleem is.  
Natuurlijk blijven we toegankelijk voor men-
sen die de digitalisering moeilijk vinden en 
ons liever persoonlijk spreken, telefonisch  
of aan de balie.

Leefbaarheid en woongenot
Als Woningstichting komen wij bij de men-
sen thuis. Zien wij, of horen wij dat het ergens 
niet goed gaat of dat er zorgen zijn, dan gaan 
we daarover in gesprek en bieden wij aan om 
binnen ons netwerk te kijken wie er hulp kan 
bieden. Soms is hulp door professionals nodig. 
Maar vaak gaat het om klein ongemak of een-
zaamheid. Juist daarin kunnen buren belangrijk 
zijn, soms met kleine gebaren. De vraag is:  
‘Kent (bent) u een goede buur?‘

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland eenzaam-
heid een steeds groter probleem wordt. Het is 
een spookbeeld van de toekomst. In Putten zal 
dat helaas niet anders zijn, al weten we gelukkig 
ook dat er in ons dorp nog veel buren zijn die 
wel naar elkaar omkijken. Mensen die even de 
hand opsteken, een praatje maken over hoe gaat, 
een boodschapje doen of een kopje soep bren-
gen bij ziekte. Gezien worden, daar gaat het om. 

Durft u om hulp te vragen, of hulp aan 
te bieden?
Het bovenstaande klinkt eenvoudig, maar 
blijkbaar is dat toch minder vanzelfsprekend 
geworden. De vraag is hoe we dit kunnen ver-
anderen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen 
dat iedereen gezien wordt en zich niet eenzaam 
voelt? Misschien goed om eens bij stil te staan 
met uw buurt in gedachten. Wie wonen er in 
de straat? Ouderen, alleenstaanden, kwetsbare 
mensen, mensen met een migratieachtergrond 
die graag willen meedoen? 

Kent (bent) u een goede buur? In het zonnetje!
 
Natuurlijk gebeurt er al veel goeds. Uit 
onderzoek blijkt dat buren best wat voor 
elkaar willen doen. Wij willen dat graag wat 
meer onder de aandacht brengen en laten 
zien in Inform. Misschien wel ter inspiratie 
voor anderen. Daarom: 
Kent u een buurtgenoot die een bedankje 
verdient voor wat hij of zij voor u of ande-
ren doet? 

Laat het ons weten en bel 0341 - 357 405 of 
stuur een e-mail naar l.snapper@wsputten.nl
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Ook in de tuin is klimaat een trend: tegels eruit, planten erin 
In de tuin zijn we steeds meer bezig met het 
klimaat. De tuincentra zagen het afgelopen jaar 
de verkoop van struiken, bomen en planten 
enorm stijgen. Meer groen in de tuin - en min-
der tegels en steentjes - zorgt voor verkoeling 
bij grote hitte en bij hoosbuien kan het water 
makkelijker worden afgevoerd. Dus minder 
wateroverlast. 

Volgens afspraak met de huurdersorganisatie 
geven wij meer aandacht aan de tuinen. 
Wij verwachten van onze huurders een nette 
tuin, dat wil zeggen gesnoeid wat nodig is en 
redelijk onkruidvrij. Wij spreken huurders hier 
ook op aan. Los van het feit dat een aangelegde 
tuin zorgt voor een fijne woonomgeving, is die 
dus ook heel belangrijk voor de afwatering. 
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Bijna alle huurders betalen hun huur keurig op 
tijd. Een aantal huurders heeft soms, om per-
soonlijke redenen, tijdelijk moeite om de huur 
tijdig te betalen. Wij adviseren altijd om zo snel 
mogelijk in gesprek te gaan met Janny Roordink, 
onze medewerker huurincasso. Samen wordt 
dan gekeken naar een oplossing, meestal is dat 
een voor beide partijen aanvaardbare (gratis) 
betalingsregeling. 
 
Helaas kunnen betalingspro-
blemen soms zo groot worden, 
dat we praten over problemati-
sche schulden. Omdat mensen 
zich hiervoor schamen vragen 
ze vaak te laat om hulp. En dat 
is jammer, want die hulp is er 
wel degelijk. Bijvoorbeeld via 
de gemeente, Stimenz of met 
behulp van vrijwilligers van Humanitas. Wist u 
bijvoorbeeld dat er elke woensdag een Financi-
eel café is in Stroud? Met een vrije inloop van 
09.30 uur - 10.30 uur of op afspraak van 10.30 -  
12.00 uur. Telefoon: 088 - 784 6464. Huurders 
die het moeilijk vinden om de stap naar hulp te 
maken, kunnen Janny vragen om mee te gaan. 
Zij doet dit graag. 

Als u niets doet?
Wij zetten stevig in om bij een huurachterstand 
deurwaarderskosten te voorkomen. Wij willen de 
problemen niet groter maken dan ze al zijn, want 
mensen die schulden hebben staan onder grote 
druk en hebben last van ongezonde stress. 
Wij starten daarom direct met een herinnering 
via AcceptEmail, we nemen telefonisch contact 
op of komen op huisbezoek en bieden hulp aan. 
Volgt er geen betaling en zoeken mensen geen 
hulp, dan volgt na twee maanden een “veer-
tiendagenbrief”. Hierin staan precies de moge-
lijkheden en voorwaarden om de deurwaarder 
te voorkomen. Komt daar binnen de gestelde 
veertien dagen geen of onvoldoende reactie op, 
dan schakelen we de deurwaarder in. 
Leidt ook dat niet tot het gewenste resultaat, dan 
volgt als uiterste maatregel een ontruimingsvon-
nis van de rechter. Ondanks onze inspanningen 
zijn er in 2018 helaas 2 ontruimingen geweest 
vanwege huurschuld.

Huurbetaling en huurachterstand

Wij merken dat de persoonlijke benadering 
succesvol is. Het percentage van de huur-
achterstand bij WSP is zeer laag te noemen, 
0,32% in 2018 t.o.v. 0,63% in 2017. Landelijk 
ligt dit percentage rond de 1%.
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Hennep kweken? 
Weet wat u doet!
In 2018 hebben we 2 huurovereenkomst beëindigd 
omdat we een hennepplantage aantroffen. Hierin 
zijn we duidelijk en strikt: Hennep erin, huurder eruit. 

Heeft u een vermoeden dat er in uw omgeving 
hennep wordt gekweekt of drugs wordt verhandeld? 
Maak er melding van! Dit kan ook anoniem via 
Meldpunt Misdaad anoniem 0800 - 7000.

Planmatig onderhoud
In 2018 hebben wij bij 66 woningen groot-
onderhoud uitgevoerd aan de Schoolstraat, 
Prins Hendrikweg en Pinnenburgerweg. 
Wij hebben de kozijnen vervangen, het dak 
vernieuwd, badkamers en toiletten gerenoveerd 
en asbest verwijderd. 

Ook in andere complexen voerden wij onder-
houd uit, zoals schilderwerk, het vervangen van 

cv-ketels, aanrechtblokken et cetera. Huurders 
maken zelf de keuze of zij willen meedoen met 
het onderhoud binnenin de woning.

Buurtbemiddeling
Vanaf 2018 is buurtbemiddeling actief in 
Putten. Heeft u problemen met uw buren en 
lukt het niet om daar samen over te praten, 
dan kan buurtbemiddeling daarbij helpen. 
Getrainde vrijwilligers maken problemen be-
spreekbaar en begeleiden het proces, zodat 
de betrokkenen zelf tot een voor alle partijen 
acceptabele oplossing komen. 

De coördinatie is in handen van Hettie 
Schoonhoven. Zij is te bereiken onder 
telefoonnummer 0622 - 148 927 of via 
hschoonhoven@putten.nl 


