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En toen kwam Corona…

Al gauw kregen we de opdracht: Werk zoveel 
mogelijk thuis, houdt zoveel mogelijk afstand! 
We moeten er met elkaar voor zorgen dat 
de zorg het aankan, het aantal besmettingen 
zo laag mogelijk is en dat er zo min mogelijk 
slachtoffers vallen door dit onbekende en 
onvoorspelbare virus!

WSP paste, net als heel Nederland, haar dienst-
verlening zo goed mogelijk aan. Ons kantoor 
ging dicht voor bezoek, maar we bleven geluk-
kig goed bereikbaarheid via telefoon en de on-
line kanalen. We werkten “gewoon” door, een 
klein aantal medewerkers vanuit kantoor, maar 
het grootste deel vanuit huis. Daarnaast werden 
noodzakelijke reparaties uitgevoerd, bouwden 
de aannemers op Matchpoint en Rimpeler door, 
ging het planmatig onderhoud door en werk-
ten we met onze partners in Putten samen aan 
welzijn en veiligheid. Op afstand maar toch 
dichtbij…

Inmiddels is de maatschappij weer meer ‘open’. 
De kinderen gaan weer naar school, we mogen 

een terrasje pakken, samen sporten, met grotere 
groepen samenkomen, samen reizen en nog 
veel meer, zolang we de 1,5 meter maar in 
achtnemen. 
In ons kantoor hebben we ook de nodige maat-
regelen getroffen, zodat medewerkers, zij het 
in kleinere samenstelling, waar nodig samen op 
kantoor kunnen werken. Bovendien kunnen we 
op een verantwoorde manier bezoek ontvangen, 
maar alleen op afspraak. 
Ons hart gaat uit naar alle coronaslachtoffers en 
hun nabestaanden en naar alle mensen in de 
zorg die zich zo hebben ingezet. Ons hart ligt in 
Putten bij onze huurders, woningzoekenden en 
samenwerkingspartners. Ons ondernemingsplan 
2018-2022 heeft als titel “Samen bouwen aan 
de toekomst”. Dat de toekomst onzeker is, is 
een feit. Dat we met elkaar blijven bouwen aan 
betaalbaar wonen is voor ons vanzelfsprekend, 
juist in deze tijd! 

Ik wens u allen een goede gezondheid en een 
fijne zomer toe. 

Marieta Peek-Marlet
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Ieder jaar leggen wij uitgebreid verantwoording af over ons doen en laten in een jaarverslag 
en in beknopte vorm in Inform. Terwijl wij bezig waren met de cijfers en onze prestaties 
over 2019, veranderde de wereld op slag. Mensen werden ernstig ziek, Ic’s stroomden vol en 
verzorgingshuizen gingen dicht voor bezoek.



De volkshuisvesting in Putten
Een puzzel die we samen moeten leggen.

Het lijkt zo simpel. Er is een grote behoefte aan huizen, dus we moeten bouwen, bouwen en 
bouwen. Laten we voorop stellen dat we dat ook het liefste doen, we zijn financieel gezond 
en kunnen dat. En ook met de verduurzaming van ons bestaande bezit zijn we goed bezig. 
Uiteraard altijd met de focus op betaalbaarheid, een goede kwaliteit en een prettige en veilige 
woonomgeving. Daar staan we voor, maar we kunnen het niet alleen.

Om de goede keuzes te kunnen maken hebben 
wij onze samenwerkingspartners nodig.  
De gemeente, waarmee we in 2019 o.a. gestart 
zijn met het opstellen van een nieuwe woonvisie 
en die ons de bouwlocaties biedt, de huurders-
organisatie die onze huurders vertegenwoordigt, 
maar ook onze samenwerkingspartners op het 
gebied van zorg, welzijn en veiligheid. Daarom 
hebben wij in mei vorig jaar een bijeenkomst 
gehouden met alle partners en onze keuzes en 
dilemma’s voorgelegd. Want financieel gezond 
zijn betekent niet dat alles kan. Er was een 
animatiefilmpje (nog te zien op onze website) te 
zien en er waren stellingen met betrekking tot de 
keuzes en dilemma’s, te beantwoorden via de te-
lefoon. Door het vergroten van elkaars inzichten, 
wordt iedereen nauw betrokken bij het tot stand 
komen van de bouwplannen en leggen we de 
puzzel samen. Samen bepalen we de juiste koers 
om goed en betaalbaar te kunnen wonen in ons 
mooie dorp, met aandacht voor duurzaamheid, 

leefbare wijken, voor nu en in de toekomst.

Hoe groot was de vraag?
In 2019 waren er in Putten ruim 550 woningzoe-
kenden actief. De inschrijftijd was en is erg lang, 
afhankelijk van het soort woning, al snel 7 jaar of 
meer. Om de kans op een woning te vergroten 
hebben we in de prestatieafspraken vastgelegd 
dat we tot 2025 nog 170 woningen kunnen 
toevoegen. Uit onderzoek blijkt dat er met name 
behoefte is aan woningen voor kleine huishou-
dens, voor zowel jong als oud. 
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Burg. A.J. Berkhouthof



Gematigde huurverhoging
In 2019 hebben wij, in overeenstemming met 
het sociaal huurakkoord, de huurverhoging 
gematigd tot 1,6% (inflatievolgend). Om onze 
woningen passend te kunnen toewijzen heeft 
ruim 80% van ons woningbezit een huur tot 
aan de aftoppingsgrenzen. Op deze manier 
houden wij het merendeel van onze woningen 
beschikbaar voor mensen die recht hebben op 
huurtoeslag. 

Zeer lage huurachterstand
Door onze persoonlijke benadering is het 
percentage van de huurachterstand nog lager 
dan in 2018 (0,32%) namelijk 0,24%. Of dit 
in 2020 ook lukt is afwachten. We doen in 
ieder geval ons best om mensen die door de 
Coronacrisis in problemen komen te helpen met 
een regeling op maat.

WSP verduurzaamt
Naast de huur zijn de energielasten voor onze 
huurders een belangrijk deel van de woonlasten. 
Wij treffen daarom tijdens het planmatig 
onderhoud veel isolerende maatregelen in 
ons bestaand bezit. Nieuwbouwwoningen 
worden, waar dit mogelijk is, een nul-op-de-
meterwoning. Ook hiermee beperken wij de 
woonlasten en vergroten wij de betaalbaarheid.
In 2019 zijn we gestart met de verduurzaming 
van de (125) woningen aan de Groeneveltstraat, 
Vervoornstraat, J. Catsstraat, v. Lennepstraat 
en Lage Engweg. Deze grote klus is dit jaar 
afgerond en inmiddels zijn we bezig aan de 

Sophialaan en de W. Alexanderhof. Een ander 
voordeel van de verduurzaming voor de 
bewoners is dat de woning meer comfort biedt. 
De werkzaamheden worden wel enigszins 
bemoeilijkt door de coronamaatregelen.

Geen huisuitzettingen
Blij zijn we met het feit dat we in 2019 niemand 
hebben hoeven te ontruimen. Niet op basis van 

huurschuld en niet op basis van hennepkweek 
of drugshandel. Bij huurschulden doen we 
er alles aan om ontruiming te voorkomen. 
Bij hennep of drugs hanteren wij een no 
tolerance beleid. Dit betekent het einde van de 
huurovereenkomst, zo nodig met tussenkomst 
van de rechter. Heeft u vermoedens in de buurt? 
Meld het bij de politie of bel meldpunt misdaad 
anoniem 0800-7000. Voor uw veiligheid en dat 
van de buren!
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Locaties Goed-
koop

Middel-
duur

Totaal Doelgroep

Wallenbergstraat 16 10 26 Starters/alleenstaanden  
(start bouw 2020)

Rimpeler 38 40 78 Diversen (22 opgeleverd in 2020)
Burg. A.J. Berkhouthof 12 6 18 Diversen (oplevering 2020)
Bilderdijkstraat 32 0 32 Starters/alleenstaanden
Schauwhof 12 0 12 Starters/55+

Diversen 4 0 4 Diversen
Totaal 114 56 170

Met de nieuwbouw willen we tegemoet komen aan de grote vraag van starters en alleenstaanden.



Een afscheid…

een nieuw begin

Maar nu is het dan bijna zover en draag ik mijn 
werk over aan Mieke van Dijk. Voor mij een 
nieuw begin, maar ook na 30 jaar een pittig 
afscheid. Want het was fijn bij WSP. Met leuke 
collega’s en werk dat ik met passie deed. Van 
mijn verschillende taken lag mijn hart vooral bij 
het sociaal beheer en de kwetsbare mens. Ik 
hoop dat ik voor sommige mensen het verschil 
kon maken, door te luisteren, door samen met 
de gemeente en de ketenpartners in de zorg te 
zoeken naar oplossingen op maat. Heel soms 
moest ik streng zijn en volgden er harde maatre-
gelen, want zaken zoals hennepkweek en agres-
sie tolereren we gewoon niet. 

Putten is een fijn dorp om in te wonen en mijn 
ervaring is dat de meeste mensen goedwillend 
en hardwerkend zijn. Ik hoop dat ons dorp een 

plaats blijft waar ook kwetsbare mensen fijn 
wonen en zich gezien weten. Eenzaamheid is 
al lang een belangrijk thema in Nederland en 
Corona versterkt dat nog. Gelukkig zijn er aller-
lei mooie en hartverwarmende initiatieven van 
mensen die wat voor een ander willen beteke-
nen en zich hiervoor met hart en ziel inzetten. 

Vanaf 1 september is het werk voor mij dus 
klaar. Maar bij WSP gaat alles uiteraard gewoon 
door. Ik wens mijn collega’s veel werkplezier  
en succes toe. Verder bedank ik iedereen, huur-
ders en samenwerkingspartners, van harte voor 
de prettige contacten en fijne samenwerking. 

Het gaat u goed!
Lineke Snapper

Mijn afscheid had ik me iets anders voorgesteld, in ieder geval niet in coronatijd. Ik zou 
vanwege mijn vroegpensioen in 2020 nog een half jaar gezellig op kantoor werken met de 
collega’s waar ik al zolang mee samenwerk. Maar dat liep anders, opeens werkten we thuis, 
hadden we contact via email en telefoon en vergaderden we digitaal met beeld. Dat het werk 
op deze manier ook door kon gaan hadden we vooraf niet kunnen bedenken, maar het lukte 
wonderwel. Alleen misten we wel het persoonlijke contact.
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2019 in cijfers
Waar wordt uw huur aan besteed?

Investeringen
in kwaliteit

2018 2019
€ 2.278.000

€ 1.479.000

€ 3.757.000

 2.055 

€   533

€ 2.302.000

€ 1.566.000

€ 3.868.000

 2.460

€   468

Planmatig
onderhoud

Strategische
investeringen
(incl energiemaatregelen)

Aantal verzoeken 
voor service 
onderhoud

Kosten niet-planmatig 
onderhoud per woning

€1.160 €1.186Kosten planmatig 
onderhoud per woning

netto huur

53848

81

Rentelasten 
Leningen

81

Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Onderhouds-
kosten

48 Personeelskosten

53

Overige
beheerkosten

16

Belastingen en
verzekeringen

27

Vennootschap-
belasting

129

Het bedrag dat we onder aan de streep (€102) overhouden, hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze 
doelstellingen op het gebied van: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen.

102

Wij streven naar:

• Voldoende aanbod
• Woonlasten die draagbaar zijn
• Dienstverlening van goede kwaliteit

2019 in cijfers:
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NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

HUURVERHOGING
Gemiddeld, per 1 juli 2019.

VRIJGEKOMEN WONINGEN 
Exclusief nieuwbouw.

HUURACHTERSTAND
Daling ten opzichte van 2018!

2018
€ 528,47

2018
4,1%

2018
1,4%

2018
0,32%

Ons woningbezit per type

Te slopen woningen

2019

0%
2018
0%

Reguliere 
eengezinswoning

2019

64,6%
2018

64,6%

Grondgebonden
seniorenwoning

2019

9,4%
2018
9,4%

Appartement met lift

2019

15,6%
2018

15,6%

Appartement zonder lift
op verdieping

2019

5,7%
2018
5,7%

Appartement zonder lift
op begane grond

2019

4,7%
2018
4,7%

2018 - 44%
2019 - 46%

2018 - 22%
2019 - 18%

2018 - 3%
2019 - 3%

2018 - 1%
2019 - 1%

2018 - 1%
2019 - 1%

2018 - 0%
2019 - 0%

Energielabel: ons woningbezit wordt duurzamer

Energie-index

Vier financiële feiten

2018 - 29%
2019 - 31%

2019

53848
2019

1,6%
2019

0,24%
2019

3,6%

<= 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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Welzijn Putten
Wij werken graag samen

Heeft u voor uw gezondheid kleine aanpassin-
gen nodig? Ook daarbij denkt de klussendienst 
graag met u mee om een betaalbare oplossing  
te vinden!
 
Welzijn Putten doet meer
Wist u dat u voor veel meer terecht kunt bij 
Welzijn Putten? Bijvoorbeeld voor: het lenen 
van hulpmiddelen, maaltijdenvoorziening, 
vervoer, bijeenkomsten voor werkzoekenden  
en allerlei ontmoetingsactiviteiten. 

Ook WSP heeft in 2019 een afspraak gemaakt 
met Welzijn Putten over de inzet van vrijwil-
ligers. Die afspraak houdt in dat huurders op 
leeftijd of huurders met gezondheidsproblemen, 
hulp kunnen aanvragen bij het op orde brengen 
van de tuin of, bijvoorbeeld bij grootonderhoud, 
het leegruimen van de zolder. 

Heeft u een vraag over zorg en welzijn, maar 
weet u niet bij welke organisatie u moet aan-
kloppen? Dan is er Wegwijs in Welzijn. Welzijn 

Putten kunt u vinden in Stroud, Brinkstraat 91 
en is geopend tijdens werkdagen van 08.30 tot 
17.00 uur, telefoon 0341-357 078.

Kent u de klussendienst van Welzijn Putten? De klussendienst bestaat uit technische 
vrijwilligers die mensen met een bescheiden inkomen helpt met kleine klusjes en kleine 
reparaties in huis. Het gaat om klusjes die ongeveer in een half uur gefikst zijn. Tuinklussen 
horen daar niet bij. Per klus betaalt u 5 euro, exclusief de materialen die nodig zijn om de klus 
te klaren. 

Een oproep van Welzijn 
Putten - Coronatijd in 
woord en beeld
Hoe beleef jij of heb jij de coronatijd 
beleefd?
Dat wil Welzijn Putten graag weten, van 
jong en oud. Dat kan door middel van 
een foto, tekening, verhaal, gedicht of lied. 
Zolang het maar op één pagina past (A4). 
Bij voldoende respons wordt van de 
inzendingen een tentoonstelling gemaakt. 
Uw bijdrage kunt u brengen, sturen of 
mailen naar Welzijn Putten in Stroud, 
Brinkstraat 91, email: info@welzijnputten.nl. 



Heb je onenigheid met buren of buurtgenoten 
in de woonomgeving en lukt het niet om met 
elkaar te praten en goede afspraken te maken? 
Kijk dan wat Buurtbemiddeling voor u kan be-
tekenen. Grote kans dat Buurtbemiddeling kan 
helpen om er samen uit te komen.

Hoe kun je buurtbemiddeling aanvragen en 
wat gebeurt er daarna?

1. Je neemt contact op met Buurtbemiddeling 
via telefoon of mail en leg kort aan de 
coördinator uit wat er aan de hand is.

2. Als het conflict of meningsverschil te bemid-
delen is, vormt de coördinator Buurtbemid-
deling een team van twee bemiddelaars. Als 
de zaak niet geschikt is voor Buurtbemidde-
ling kan je worden doorverwezen naar een 
andere instantie.

3. De bemiddelaars maken een afspraak voor 
een intakegesprek bij je thuis.

4. De bemiddelaars leggen, in overleg met 
jou, het contact met de buren met wie je de 
overlast wilt bespreken. Zij gaan vervolgens 
bij hen op bezoek om ook hun kant van het 
verhaal te horen.

5. Daarna volgt er een afspraak met betrokken 
buren op een neutrale plek waar je in gesprek 
kunt gaan met buren onder begeleiding van 
Buurtbemiddeling. Dit gesprek kan worden 
afgesloten met (schriftelijke) afspraken over 
oplossingen die voor jullie beiden aanvaard-
baar zijn.

6. Na enkele weken nemen de bemiddelaars 
contact op om te vragen hoe het gaat.

Buurtbemiddeling is op werkdagen te bereiken 
via Welzin Amersfoort, van 9.00 -13.00 uur via 
033-4692420 of mail naar buurtbemiddeling@
welzin.nl. 

Buurtbemiddeling
Onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzie

In het algemeen zijn we heel tevreden met de buurt waarin we wonen, maar contact met 
buren loopt niet altijd vanzelf goed. Uit cijfers blijkt dat we steeds vaker mopperen op de 
buren over o.a. parkeren, herrie en overhangend groen. Gedoe met de buren los je op met 
een goed gesprek én Buurtbemiddeling. Want iedereen wil prettig wonen. 
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Algemene tips
Ga vriendelijk om met je buren en houd 
rekening met hen. Spreek je buren gerust 
aan als je overlast ervaart. Tips daarbij zijn:
• Doe dat op een moment dat je niet boos 

bent en dat je de tijd hebt om een praatje 
te maken.

• Vertel op vriendelijke toon waar je last van 
hebt. Toon ook begrip voor hun situatie

• Maak het probleem bespreekbaar.  
In contact zijn helpt waarschijnlijk al.

• Benoem zo specifiek mogelijk waar  
je last van hebt en benoem het tijdstip  
van de overlast.

• Vertel wat de overlast met je doet. 
Vraag om hun medewerking om een 
oplossing te zoeken en bedenk wat je  
er zelf aan kan doen.

• Luister naar wat de buren te zeggen heb-
ben, een uitleg kan soms veel verklaren.

• Spreek iets met elkaar af waar je beiden 
tevreden over bent. Dan zijn de afspraken 
uitvoerbaar.
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Volop in beweging
Ontwikkeling nieuwbouw

Voor al onze woningenzoekenden zijn we heel hard bezig om nieuwe woningen toe te voegen. 
In 2019 hebben wij helaas geen nieuwbouw opgeleverd. Wel hebben wij verschillende 
projecten voorbereid. Zoals de bouw van de 12 appartementen en de 6 eengezinswoningen 
aan de Burgemeester Berkhouthof, die inmiddels al zeer vergevorderd is. De oplevering eind 
augustus zal zeker feestelijk zijn, maar vanwege corona helaas in klein comité. We kunnen 
daarbij niet het voor Putten gebruikelijke open huis organiseren. De nieuwe huurders krijgen 
op 26 en 27 augustus de sleutels overhandigd.



Bilderdijkstraat
Op de inbreidingslocatie aan de Bilderdijkstraat 
wil WSP graag 32 woningen realiseren voor 
starters en alleenstaanden. 

De Schauwhof
Met de Zorggroep NW-Veluwe zijn we in 
gesprek over de vervanging van de 22 ap-
partementen aan de Schauwhof door 12 
tweekamerappartementen voor starters en 
55-plussers en 2x 12 intramurale studio’s met 
2 huiskamers. In september hopen we het 
definitieve ontwikkelbesluit te kunnen nemen. 

Rimpeler
Inmiddels zijn de contracten met de aannemers 
M. Vierwind BV en J. Timmer BV getekend 
voor de bouw van fase 3 in Rimpeler. 
Fase 3 bestaat uit 43 sociale huurwoningen: 
13 levensloopbestendige eengezinswoningen, 
16 beneden-/bovenwoningen en een apparte-
mentengebouw met 14 appartementen. 
De 16 beneden-bovenwoningen en 14 apparte-
menten van ca. 50m2, krijgen een huurprijs van 
ca. €620 per maand en zijn met name bedoeld 
voor één- en tweepersoonshuishoudens met 
een inkomen tot ca. €23.000.
Het appartementengebouw met vier bouwla-
gen wordt een eyecatcher in de wijk, prachtig 
gelegen midden in de groene ader van Rimpeler. 
De beneden-/bovenwoningen liggen daar vlak 
naast en krijgen per vier woningen een eigen 
portiek. Uiteraard worden alle woningen zeer 
energiezuinig en voorzien van zonnepanelen. 
De woningen zijn aardgasvrij en de verwarming 
bestaat uit een Deense vinding, een moderne 
Nilan warmtepompinstallatie die zomers de 
woningen kan koelen. 

Aannemer in de startblokken
In oktober start Bouwbedrijf De Bruin Putten BV 
aan de Wallenbergstraat met de bouw van 26 
appartementen. De oplevering verwachten we 
een jaar later, in oktober 2021. Het plan bestaat 
uit 16 tweekamer appartementen en 10 drieka-
mer appartementen. We komen hiermee tege-
moet aan de grote woningbehoefte van starters 
en alleenstaanden. 

Geheel in lijn met onze inzet op duurzaamheid 
worden deze woningen aardgasvrij en nul-op-
de-meter. Voor bewoners dus alle kans om hun 
energierekening zo laag mogelijk te houden.



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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maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur
vrijdag van 08.00 - 12.00 uur
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Voor mij is dit de leukste afdeling, omdat je dan 
veel in contact komt met huurders en woning-
zoekenden. Het prettig wonen in een huis waar 
je je thuis voelt is voor iedereen belangrijk. 

Daarbij hebben mensen die om één of andere 
reden extra hulp nodig hebben bij het vinden 
van een huis en soms extra begeleiding nodig 
hebben, bij het wonen mijn hart. 
Daar zet ik me graag voor in, samen met het 
team Wonen! Ook vind ik betrokkenheid van u 
als huurder belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over de leefbaarheid in uw buurt, of meedenken 
over de ontwikkeling van onze dienstverlening, 
of andere onderwerpen… 

Dus heeft u ideeën of zijn er dingen die u graag 
met ons wilt bespreken laat het ons dan weten. 
U bent van harte welkom!

Mag ik mij aan u voorstellen? 
Mijn naam is Eveline Albers en sinds 1 juni 2020 werk ik als manager Wonen 
bij Woningstichting Putten. Het werken binnen een woningbouwcorporatie is niet 
nieuw voor mij. In mijn vorige baan heb ik ook bij een woningbouwcorporatie gewerkt 
en het grootste deel binnen de afdeling Wonen.


