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50 jaar WSP
Beste huurder,
Al 50 jaar werken wij in Putten aan goed,
betaalbaar, veilig en duurzaam wonen. Dat doen
we samen met onze huurders, onze partners in
de wijken en de gemeente. We hadden jullie
daarom graag getrakteerd op een feestje. Helaas
is dat door corona niet mogelijk. Toch een leuke
attentie bij deze Inform om ons jubileumjaar een
feestelijk tintje te geven.
We kijken terug op een bijzonder en ook heftig
jaar, waarin we letterlijk op 1,5 meter afstand
van elkaar leven. WSP heeft zich ingespannen
om ondanks de afstand toch de verbinding te
houden en waar mogelijk te versterken. Dus we
belden en stuurden kaartjes, zodat jullie weten:
we zijn er, juist ook in deze moeilijke tijd.
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We kijken terug op een jaar waarin we letterlijk
gebouwd hebben aan ons mooie Putten.
WSP heeft maar liefst 41 nieuwe woningen
opgeleverd. Woningen zonder gas en in staat
om net zoveel (zonne-)energie op te wekken als
er verbruikt wordt. Een lage energierekening dus.
Nieuwsgierig hoe zo’n woning woont? Lees er
alles over op pagina 14.

Niet alleen aan 2020 komt een einde, ook aan
onze samenwerking met Trees en Christine,
voorzitter en secretaris van de Huurdersorganisatie. Na meer dan 25 jaar trouwe inzet nemen
zij afscheid. We kijken terug op een plezierige
samenwerking en bedanken hen voor hun tomeloze enthousiasme en deskundigheid.
Met de gemeente en de Huurdersorganisatie
hebben we prestatieafspraken gemaakt over de
te bouwen woningen, verduurzaming, wonen en
zorg en betaalbare huren. Zie pagina 12. En wil
je weten hoe onze huurprijzen tot stand komen?
Onze manager Wonen legt het uit.
Samen bouwen we verder aan een mooi dorp,
waar we naar elkaar omzien en op een respectvolle en geduldige wijze met elkaar omgaan.
Ik wens jullie, namens alle medewerkers van
WSP, fijne feestdagen en een voorspoedig en
vooral gezond 2021 toe!
Marieta Peek-Marlet

Wie jarig is trakteert
Woningstichting Putten bestaat dit jaar 50 jaar! Wij willen dit mooie
jubileum graag met onze huurders vieren. Helaas is het in deze bijzondere
tijd niet mogelijk om een feestelijke activiteit te organiseren.
Daarom vieren wij dit op gepaste wijze. In de brievenbus vinden al onze huurders, naast
de Inform, ook een enveloppe met een attentie erin. Een theezakje voor een lekker kopje
thee en een duurzame bloeikaart met verborgen bloemetje. In het papier van deze kaart zitten
kleine zaadjes verwerkt. Wanneer de kaart wordt geplant, groeit de kaart tot een duurzame
herinnering, namelijk een bos van wilde bloemen. Geniet ervan!

Stap 1:

Maak de kaart
goed nat door
hem onder de
kraan te houden.

Stap 2:

Leg de kaart
binnenshuis in
een potje en
dek het af met
ongeveer 2 cm
aarde.

Stap 3:

Geef de kaart
elke dag een
beetje water
zodat het papier
goed vochtig
blijft en laat je
verrassen!

Stap 4:

Na 4-6 weken
bloeitijd kun je
genieten van de
bloemen. Maak
dan een foto van
de bloemen.

Doe je mee?

Stap 5:

Mail de foto
uiterlijk
22 februari
2021 naar
communicatie@
wsputten.nl en
maak kans op
een mooie prijs!
Bron: www.growawish.nl

Is het gelukt en geniet je van een bos bloemen? Om samen met jullie te genieten vragen wij jullie
om een foto van het eindresultaat (de bloemen) naar ons te mailen. Zo maak je ook kans op een
mooie prijs! Onder alle inzendingen zullen wij eind februari 2021 drie bonnen van Welkoop ter
waarde van €50,- verloten. De winnaars worden in de Inform van maart 2021 bekend gemaakt.
Dus wacht niet te lang met planten om mee te kunnen doen!

Woningstichting Putten (WSP)
Belangrijke telefoonnummers
Reparatie melden?

Bel ons 0341 357 405 of ga naar www.wsputten.nl

Spoedeisende klachten of calamiteiten buiten kantooruren
Bel het servicenummer 0341 358 844.

Glasschade

Bel 24/7 met 0800 022 6100.

Liftstoring

Contactgegevens in de lift.

Ben je ook bereikbaar?
Uiteraard kan het voorkomen
dat wij je graag willen spreken.
Daarom is het belangrijk dat wij
over de juiste contactgegevens
beschikken. Wijzigt jouw
telefoonnummer of e-mailadres?
Laat het ons direct weten via
info@wsputten.nl.
Vraag, tip, klacht of compliment
over ons bewonersblad?
Laat het ons weten! Mail ons naar
communicatie@wsputten.nl.
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Huurders over WSP
In 50 jaar WSP is er veel gebeurd. Zo zijn er al duizenden huurders blij gemaakt met een
huurhuis en zijn er maar liefst 1415 huurwoningen gebouwd. Iedere huurder heeft natuurlijk
zijn eigen verhaal. Huurders van het eerste uur en een nieuwe huurder vertellen over hun
ervaringen met WSP.

Jan (84) en Jannie (80)
de Jong
Huurders sinds 1968
Huren bij WSP

“Met mijn man en twee jonge
kinderen heb ik vijf jaar bij
mijn moeder gewoond. Toen
is meneer Bouten bij ons
geweest [van de gemeente],
en toen zegt-ie: ‘Ik heb misschien een huisje voor je.’ En
toen kwam die later: ‘Ik heb
een huisje voor jullie.’ Voor
128 gulden ben we d’r in
gekommen. Toen was dat nog
van de gemeente, later is dat
overgenomen door de Woningstichting. We zullen toen
wel bericht gehad hebben dat
het overgenomen werd.
Eén keer in het jaar is er een
samenkomst [bewonersbijeenkomst] en dan hoor je nog
’s wat.
Het is wel soepeler geworden
allemaal. Als je wat had, kon
je niet snel wat krijgen of als
je wat wilde veranderen. Je
krijgt veel meer gedaan. Moet
je nu een keuken uitzoeken,
kun je zelf de kleur kiezen,
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Henk (75) & Willy (74)
Emous
Huurders sinds 1971
Huren bij WSP

“Ik woonde in Overijssel en
Henk in Putten. Mensen
zeiden: als jullie trouwen,
heb je zo een huis in Putten.
Nou, dat hebben we geweten. We hebben drie jaar uit
elkaar gewoond. Toen raakte
ik zwanger en sliepen we bij
mijn schoonouders op de
overloop. Ik met mijn dikke
buik naar de Woningstichting.
Nou, dat was erg. Mensen
schreeuwen en schelden, niet
normaal. Ik ook naar binnen,
smeken of er een huis was.
Kom dan bij ons kijken, zei
ik. En er kwam iemand. Die
maandag hadden we ons
huis.”

“Mensen zeiden:
als jullie trouwen,
heb je zo een huis
in Putten.”

Paulien (35), Tim (9)
& Sara (7)
Huurders sinds 2019
Huren bij WSP

“Ik ben gescheiden en was op
zoek naar een huisje. Voor
de kinderen heb ik urgentie
gekregen. Met urgentie krijg
je voorrang voor een half jaar
en dan moet je op de site van
de Woningstichting reageren
op huizen. Dat heb ik gedaan.
Bij sommige huizen hebben
urgenten voorrang. De eerste
twee keer was ik nog geen
eerste en dit is het derde
huisje en daar ben ik toen
wel eerste op geworden. We
zijn gaan kijken en konden er
gelijk in.
Toen ik de sleutel kreeg,
kwam Willem Visser - hij
heeft geholpen met de urgentie vanuit WSP - op de fiets
aan met een emmertje met
daarin schoonmaakspulletjes.
Hij maakte er een feestje van.
Dat voelde persoonlijk, ik
voelde me heel erg welkom
en ben meteen aan de slag
gegaan met dat emmertje en
een sopje.”

“Voor 128 gulden
ben we d’r in
gekommen.”
vroeger was dat een standaardkleur. Maar dat digitale
vind ik niks. Dan denk ik bij
mezelf: ik hoor weer www.nl.”

Huurhuis

“We wonen nog steeds in ons
eerste huis. Onze jongste is
erbij gekomen. Het is een
fijn huis. In het begin was het
behoorlijk koud. We hadden
toen wel een kachel, maar
die was niet voldoende voor
de kamer. Dat is later goed
gekomen hoor.”
Ik wilde wel graag verhuizen,
lekker alles gelijkvloers, want
ik ben drie keer aan mijn
heup geopereerd. Maar nu
gaat het goed.”

50 jaar WSP

“Onze zoon ging behangen in
de keuken, brak dat sleuteltje
van het raam af. Is er iets aan
de hand, dan zijn ze [WSP]
snel ter plaatse. Ik hoop dat
ze nog vele jaren mogen
bestaan.”

Huurhuis

“Onze eerste huurwoning was
in ’71 aan de Vervoornstraat,
een splinternieuw huis. De
woning kostte 153 gulden in
de maand. We waren midden
twintig, onze zoon was net
geboren. Vier jaar later kwam
er nog een zoon, we hebben
er twintig jaar gewoond.
Toen we gingen kijken bij de
bouw aan de Wallenbergstraat, zei Henk: “Hier wil ik
wel wonen, schrijf maar in.”
Er was iemand uitgevallen,
dus wij konden er wonen en
na negen jaar kwam de hoekwoning vrij. Gingen wij bij de
Woningstichting vragen of we
in dat huis konden. Toen kon
dat nog. Over vijf weken gaan
we weer verhuizen, naar een
55+ -woning. Alles gelijkvloers.
Traplopen en zo gaat niet
meer.”

50 jaar WSP

“Wij hebben een woningstichting, die is gewoon geweldig.
Zoals in die steden, huizen met
schimmel en zo, dat kan ik me
hier niet voorstellen. En ze helpen je, ga er gewoon ff heen.
De mensen die er werken, zo
hartelijk en behulpzaam. Blijf
zoals jullie zijn.”

Huurhuis

“Op de eerste
verdieping heb ik
twee slaapkamers,
op de zolder was eerst
niets. Nadat mijn zoon
twee maanden bij mij op de
kamer heeft geslapen, heb ik
toestemming gevraagd voor
verbouwing van de zolder.
Twee klusjesmannen hebben
er een slaapkamer van gemaakt en nu hebben we drie
slaapkamers.

“Ik ben meteen
aan de slag
gegaan met dat
emmertje en een
sopje.”
Het is lekker mijn huisje en
alles gaat automatisch. Ik hoef
nergens achteraan. Voor de
jaarlijkse ketelcontrole bijvoorbeeld word ik gewoon
gebeld.”

50 jaar WSP

Wist je dat …
… vóór 1970 de verhuur van de sociale huurwoningen
onderdeel van de Gemeente Putten was?
… WSP in 1970 is opgericht als woningbouwvereniging
waar je lid van kon worden?
… WSP in 1997 een woningstichting is geworden?
… WSP 17 medewerkers telt die zich graag inzetten
voor hun huurders?
… WSP in 50 jaar vier directeuren heeft gehad?
… 60% van de medewerkers langer dan 10 jaar bij WSP
werkzaam is?
… WSP in 50 jaar 1415 woningen heeft gebouwd
en hoopt hier binnen 5 jaar 230 woningen aan toe
te voegen?

“De Woningstichting is echt
super, ik ben van begin af aan
goed geholpen. Ik ben blij
met ze, dat ze mensen kunnen
helpen en er ook zijn voor de
mensen die nood hebben.
Ik hoop dat ze nog veel jaren
veel mensen gelukkig mogen
maken met woningen.”
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50 jaar WSP
Verleden
en heden
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Hoe wordt bepaald
wat jij betaalt?
Woningstichting Putten verdeelt haar woningen niet zomaar, daar zit een gedachte achter.
Datzelfde geldt voor huurprijzen, dat is ook geen nattevingerwerk. Hoe WSP de woningen
toewijst en wat de woningen dan mogen kosten, staat allemaal in het huurbeleid.
Uiteraard is de Huurdersorganisatie Putten hierbij nauw betrokken. Eveline Albers, manager
Wonen, snapt dit huurbeleid als geen ander en legt uit wat daarin staat.

Om te beginnen, wat vindt WSP belangrijk: WWS-punten
• WSP wil het huurbeleid - dat best ingewikkeld
is - goed kunnen uitleggen.
• Er is gekozen voor een gematigd huurbeleid.
Dat betekent dat de enige jaarlijkse verhoging
de inflatie is.
• De huurprijs van de woning wordt bepaald
door WWS-punten, oftewel het woningwaarderingsstelsel. Daarover lees je verderop meer.
• Huurprijzen moeten aansluiten bij de vraag.
Heb jij een groot gezin, maar geen groot inkomen, dan is er toch een passende woning: een
woning met voldoende ruimte. Je krijgt dan
dus meer huis [meer kwaliteit], dan waar je
voor betaalt.
• Ook mensen met een zorgindicatie moeten
los van hun inkomen, of dat nu laag is of
hoog, in een geschikte woning kunnen wonen.
Eveline: “Tot een inkomen van €48.000,- mag
je een sociale huurwoning huren in deze regio.
Je betaalt wat je aankunt, dat noemen we passend toewijzen.”

In Nederland bepaalt het WWS-puntensysteem
de maximale huur die woningcorporaties voor
een woning mogen vragen. Hoe meer punten de
woning krijgt, hoe hoger de huur.
Het huis krijgt punten voor:
• woonoppervlakte
• aantal verwarmde ruimtes
• aanwezige voorzieningen, zoals keuken en
badkamer
• aanwezigheid van balkon of tuin
• energielabel [energiezuinigheid van de
woning]
• WOZ-waarde

“Iedere woning die wij
verhuren, kost meer
dan we ervoor vragen.”

Huurbeleid

Vanaf 2021 werkt WSP met een iets ander huurbeleid. Dat klinkt misschien spannend, maar
voor de huidige huurders verandert er niets. Eveline: “Wij gaan de huidige huurprijzen niet
aanpassen.”
Maar wat gaat er dan wel veranderen? Vanaf 2021 gaat WSP werken met huurprijsklassen voor
de sociale huurwoningen. Het gaat dan om de woningen met een huurprijs tot en met €752,33.
Al deze huizen worden dan na mutatie [dus wanneer de woning een nieuwe huurder krijgt] ingedeeld in één van de zes prijscategorieën. Dat zijn voor 2021 de volgende huurprijzen per maand:
€442,46

€511,50

€562,65

€633,25

€678,66

€752,33

En in welke categorie de woning wordt ingedeeld, is afhankelijk van het aantal WWS-punten dat
de woning waard is.
WSP wil voor al haar huurders goede én betaalbare woningen garanderen, daarom gaat ze verder dan de wet vraagt. Naast de wettelijk bepaalde huurprijsgrenzen zijn er namelijk nog twee
grenzen toegevoegd: €511,50 en €562,65.
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Hoe het was

Iedere woning werd na mutatie beoordeeld en
dat betekende dat iedere woning, dus ook de
woning van jouw buurman, meer of minder kan
kosten. Een klein verschil in het aantal punten
door een veranderde WOZ-waarde of een metertje extra, betekent een verschil in huurprijs.
En die verschillen roepen vragen op. Logisch.

“Het belangrijkste vind
ik dat de betaalbaarheid
gegarandeerd blijft,
ook voor mensen met
een kleine beurs.”
Hoe het wordt

Vanaf 2021 maakt het voor de huurprijs niet meer
uit of jouw woning een puntje meer of minder
heeft dan die van de buurman. Want jouw
woning gaat vallen in een bepaalde reeks van
punten. 125 tot 150 punten
bijvoorbeeld, kan
dan zo’n reeks zijn.
En aan al die punten die binnen die
reeks vallen, wordt

een vaste huurprijs gekoppeld.
En dat is dan een huurprijs volgens die 6 prijscategorieën die net benoemd zijn.

Extra waarde

Weet dat je altijd meer krijgt dan waar je
voor betaalt. “Iedere woning die wij verhuren, kost meer dan we ervoor vragen”, vertelt
Eveline. Misschien is jouw woning wel €1200,per maand waard. Maar omdat WSP haar
woningen juist betaalbaar wil houden, zorgt ze
ervoor dat de huur van 80% van haar woningen onder de grens van €678,66 blijft. Dus in
dat enkele geval dat jij gaat verhuizen en jouw
woning minder gaat kosten dan wat jij betaalde,
weet dan dat je nooit te veel betaald hebt. Maar
dit kan natuurlijk ook de andere kant op werken,
misschien valt jouw huurprijs wel lager uit.

Lasten & kosten

WSP wil de lasten graag laag houden, maar
moet ondertussen wel kosten maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouw en verduurzaming.
Bouwkosten blijven stijgen en de vraag naar
nieuwe woningen wordt niet minder. “WSP
moet altijd kiezen, dat doen we in het belang
van iedereen. Maar af en toe is dat best lastig”,
geeft Eveline aan. “Het belangrijkste vind ik dat
de betaalbaarheid gegarandeerd blijft, ook voor
mensen met een kleine beurs.”

Freepik.com

Even onder de aandacht brengen…
Huurverlaging

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat
huurders met een laag inkomen en relatief hoge
huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen
krijgen. Hoe werkt dit precies? Wanneer kom je
hiervoor in aanmerking? Hoe vraag je het aan?
Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen
op de website van de Woonbond www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020.
Denk je vervolgens hiervoor in aanmerking te
komen? Neem dan gerust contact met ons op.

nl/rekenhulpen/toeslagen of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis). Afhankelijk van de
berekening kun je de huurtoeslag voor het jaar
2020 tot 1 september 2021 aanvragen.

Hulp bij betalingsproblemen?

Financiële zorgen hebben is niet prettig en is
ook vaak een onderwerp, waar je niet makkelijk
mee te koop loopt. Ook de coronacrisis kan
naast zorgen om de gezondheid ook zorgen om
je financiële situatie met zich meebrengen.
Zit het je financieel even tegen door verminderHuurtoeslag
de inkomsten of verlies van een baan? En ben
Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor de
je bang dat je in betalingsproblemen komt en je
huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgren- huur (straks) niet kan betalen? Schroom niet en
zen zijn verdwenen. Het kan dus zijn dat je dit
neem dan gerust contact op met onze medejaar wél in aanmerking komt voor huurtoeslag.
werker Janny Roordink voor het treffen van een
Wil je dit controleren? Dit kun je doen door een persoonlijke betalingsregeling en tips voor hulp
proefberekening op de website van de Belasting- in deze lastige situatie.
dienst te maken. Ga naar www.belastingdienst.
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Serieuze zaken en bijzonder
veel lol
Honderden vergaderingen, sloten koffie en thee en nu is het klaar. Trees Verbeek en Christine
van Meerveld stoppen bij Huurdersorganisatie Putten. “We zijn ouwe taarten geworden”,
zegt Trees - net 83 geworden - met een lach. Sowieso wordt er veel gelachen, terugkijkend op
meer dan 25 jaar HO Putten.

Vanaf het begin

“Bij een bewonersavond werden we gevraagd.
Mijn man zei: Dat is wel wat voor jou.”
Zelf staat Trees niet direct te springen, maar ze
besluit zich toch aan te melden. Na een paar
jaar wordt ze voorzitter. “Die plek kwam vrij
en toen zei ze [de vorige voorzitter]: dat moet
jij maar gaan doen. Ja, bekijken jullie het even,
zei ik.” Maar Trees draait bij. Christine hoort
iets later ook de oproep om aan te sluiten.
“Misschien is dat wel wat voor mij, dacht ik.
Ik ben erbij gegaan en binnen twee tot drie jaar
was ik al secretaris.”

Taken
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Maar wat doe je precies als voorzitter en secretaris? Trees: “Ik zorg ervoor dat de boel bij
elkaar blijft en dat alles in goed overleg gaat
met de WSP.” En dat is goed gelukt, vertelt

Marieta Peek, directeur-bestuurder WSP, later:
“Het is aan de voorzitter dat we niet verzanden
in details en dat we op een prettige en constructieve wijze kunnen sparren. Het zijn behoorlijk
pittige stukken waar de Huurdersorganisatie iets
van moet vinden.”

En als het gaat om huurdersbelangen, mag de
voorzitter ook aanschuiven bij sollicitatiegesprekken. Trees: “Was er een keer een foutje gemaakt,
ging de vacature landelijk, met mijn contactgegevens. De post kwam met zakken vol.”

regio. Christine:
“Dan zeiden we onderweg naar huis tegen
elkaar dat we het toch maar
goed voor elkaar hebben.” Want
waar andere organisaties moeten
smeken om centen, krijgt de huurdersorganisatie in Putten voldoende werkkapitaal. Ze kunnen er dan ook goed mee
omgaan. Trees: “De Veluwe is ook zuunig.”

Maar de secretaris heeft het meeste werk, zegt
Trees beslist. Christine somt op: “Na vergaderingen de verslagen maken, doorsturen, uitnodigingen maken, contact onderhouden met de
Woonbond, selecteren van cursussen, contacten
met de WSP en met onze eigen mensen en het
Bewonersavonden
organiseren van de bewonersavond.”
Het meest trots zijn ze op het feit dat de huurdersorganisatie zo’n hechte club vormt met
elkaar. Maar de bewonersavonden zijn toch
ook wel echt een hit. Trees weet wel hoe dat
komt. “Het eerste gedeelte is informatief en het
tweede gedeelte is leuk.” Christine: “Het wordt
wel steeds lastiger om een onderwerp te bedenken.” “Waar mensen de bank voor afkomen”,
maakt Trees de zin af. “Het is geen hoempapacarnavalsavond. Maar na het informatieve komt
er een hapje en een drankje en dan is het ‘Hé,
bin jie d’r oak’. We hebben het goed verzorgd
en voor veel mensen is het een avondje uit.”
En dat avondje uit begint al met de uitnodiBewonersavond
gingen op naam door de leden zelf bezorgd.
Andere tijden
“Ik heb weleens 800 uitnodigingen bezorgd”,
Tijden veranderen en taken ook, dat blijkt als
verklapt Christine, waarna de dames in lachen
de dames verhalen ophalen. Trees: “Huurverho- uitbarsten.
ging, daar waren we het vaak niet mee eens.”
Ze heeft er nog zichtbaar plezier om dat de
Het doek valt
huurverhoging altijd zo laag mogelijk werd
Christine: “De huurders hebben weinig te klagen
vastgesteld. “Maar dat ging nooit met slaande
in Putten.” Dat beaamt Trees: “Als er echt iets
deuren”, zegt Christine. Juist het zoeken naar
aan de hand is, staan ze er meteen. Dat is de
een compromis is zo kenmerkend voor de
kracht van WSP.” De hamer van de voorzitter is
bondgenoten. “Nu is dat allemaal anders”, zegt
overgedragen aan Ina en de secretarisrol is van
Christine, “Er wordt veel meer door de regering nu af aan voor Ank. Trees en Christine hebben
vastgesteld.” En dat klopt, maar de invloed van
het volste vertrouwen in hun opvolgers.
huurdersorganisaties is in de loop der jaren
toegenomen.

Huurderorganisatie Putten

In 2015 is de Woningwet in werking getreden.
Voor huurdersorganisaties betekent dit nóg
meer inspraak en instemmingsrecht bij
corporaties, maar ook meepraten bij het
maken van plaatselijk woonbeleid.

Veldwerk

Het echte veldwerk schuwen de dames ook niet.
Zo checken ze in het donker de buitenverlichting. Christine: “Die achterpaden hadden helemaal geen licht, dat is niet fijn thuiskomen.”

Andere organisaties

In de loop der jaren hebben ze ook mogen
spieken bij de nodige huurdersorganisaties in de

Wil jij ook meedenken en -praten in het
belang van woningzoekenden en huurders?
Leuk! Meld je dan aan bij Ank [de nieuwe
secretaris] via huurdersputten@outlook.com.

Alle taken op een rijtje:

• Geef gevraagd én ongevraagd advies
aan WSP.
• Praat mee over het lokale woonbeleid
van Putten.
• Voer overleg over geplande huurverhoging,
onderhoud en renovatie.
• Zorg voor goed contact met de huurders,
want voor hen doe je het.
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Prestatieafspraken 2020-2025
De gemeente heeft gewerkt aan de woonvisie 2020-2025 voor Putten, want hoe willen we
eigenlijk wonen in de toekomst en wat is daarvoor nodig? Vervolgens hebben WSP en de
Huurdersorganisatie prestatieafspraken gemaakt met de gemeente over goed en betaalbaar
wonen. Want gaat het over wonen, dan gaat het natuurlijk ook over huurders.
Marieta Peek, directeur-bestuurder WSP, vertelt over de gemaakte afspraken.

1. Betaalbare en passende woningen voor
lokale behoefte

heden? Huurders krijgen gelegenheid om hun
woning aan te passen aan hun zorgvraag, denk
aan een traplift en steunbeugel.

De bevolking van Putten groeit en er is meer
vraag naar kleinere woningen. Er lagen al plannen klaar voor 170 nieuwe woningen, maar dat
“Het liefst zijn wij ‘overbodig’, zegt Marieta.
is opgehoogd naar 230. Marieta: “We moeten op Dat betekent namelijk dat de huurder prima in
zoek naar ruimte, maar er zijn mogelijkheden.”
staat is om zijn eigen boontjes te doppen. Maar
gaat het wat lastiger, dan wil WSP graag onderVeel bouwen kost veel geld. Tijd dus om anders, steunen. “We signaleren, verbinden en zorgen
goedkoper te bouwen. Prefabbouw bijvoorervoor dat erger wordt voorkomen.”
beeld, waarbij delen voor het huis kant en klaar Wat betreft tuinen en balkons: huurders worde fabriek uitrollen.
den aangemoedigd deze goed te onderhouden.
Waarbij meer groen en minder stenen wordt
Flexwoningen zijn ook nodig. Zoek je met spoed gestimuleerd.
een woning, maar word je niet aangemerkt als
urgent, dan heb je een probleem. Speciaal voor 3. Een duurzaam thuis
deze spoedzoekers komen er flexwoningen.
Marieta: “We proberen in onze uitingen energieEn verder:
bewustzijn te vergroten.” WSP maakt duurzame
• Meer mogelijkheden voor starters.
keuzes. Isolatie is het toverwoord, zo houdt je
• Makkelijker doorstromen van starters- naar
huis de warmte vast. En uiteindelijk moeten alle
eengezinswoning.
woningen van het gas af. “Op het gebied van
• Betere doorstroming van eengezins- naar seni- installatie is er nog veel in beweging,” Marieta
orenwoning.
doelt op alle mogelijkheden en de huidige
kosten daarvan. WSP wacht nog even af en wil
2. Zorgzame en inclusieve wijken
samen optrekken met de gemeente en woningeiWSP creëert bewustwording en geeft advies
genaren om tot de beste oplossing te komen.
over de combinatie ouder worden en langer
thuis blijven wonen. Want wat zijn de mogelijk-

In 2021 bouwen wij door
Volgend jaar voegen wij maar liefst 74 sociale
huurwoningen toe aan ons bezit. Heb je
interesse om één van deze zeer energiezuinige
nieuwbouwwoningen te huren? Volg dan onze
website www.wsputten.nl voor meer info of kijk
voor verhuur op www.hurennoordveluwe.nl.
Wijk Rimpeler
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Wallenbergstraat

13 levensloopbestendige woningen
16 beneden/boven
woningen
14 appartementen
5 eengezinswoningen
26 appartementen

Mogen we ons even voorstellen?
Mieke van Dijk

Vanaf augustus 2020 werk ik met heel veel plezier bij WSP als woonconsulent op de afdeling
Wonen. Woensdag is mijn vrije dag. De rest van
de werkweek houd ik me als woonconsulent
graag bezig met overlast zaken, leefbaarheid en
participatie. Door mijn functie heb ik veel contact met de huurders.

Lianne Meints

Sommige hebben mij vast al een keer gezien
of gesproken. Ik ben namelijk alweer een klein
jaartje werkzaam als frontofficemedewerker
bij WSP. Doordat ik zelf woonachtig ben in het
prachtige Putten, ken ik de mensen en de omgeving vrij goed.

2,5 dag per week zet ik me in om de huurders
Hiervoor was ik werkzaam als algemeen maaten woningzoekenden zo goed mogelijk te helschappelijk werker bij een welzijnsorganisatie.
pen. Op donderdag en vrijdagochtend vervul
Hierin staat contact met mensen centraal. Iets
ik de taken bij de frontoffice en beantwoord ik
wat ik graag meeneem in dit werk. Ik vind het
graag jullie telefoontjes en e-mails. Dinsdag ben
belangrijk dat iedereen zo prettig mogelijk kan
ik de duizendpoot van de afdeling Wonen en
wonen en hier draag ik graag door middel van
voer ik allerlei taken uit. Een zeer afwisselende
mijn werk een steentje aan bij. Een verhaal heeft functie, waar ik energie van krijg. Contact met
vaak twee kanten. Ik vind het daarom belangrijk klanten en hun tevredenstellen vind ik het leukdat iedereen zijn verhaal kan vertellen.
ste aan mijn baan.

Handige tips…
Tuin winterklaar?

Eén van de onderdelen van een prettige omgeving is een goed onderhouden omgeving, waaronder de tuinen. Een nette tuin is de verantwoordelijkheid van de huurder en hier kan de huurder
dus ook op aangesproken worden. De winter
vraagt om bepaald onderhoud aan de tuin, net
als ieder ander seizoen. Verwijder de eenjarige
planten en de uitgedroogde bloemen. Niet tot beperkt onderhouden tuinen geven een omgeving al
gauw een onprettig gevoel en een slechter imago.
De tuin wat opfleuren? Plant dan wintergroene
planten of zet een leuke decoratie neer.

Brandalarm

Begint het brandalarm te piepen? Mogelijk zijn
de batterijen op. Probeer zelf de baterijen te vervangen of vraag iemand voor hulp. Lukt dit niet?
Neem dan contact op met WSP.
Zorg er dan wel voor dat er
9V batterijen aanwezig zijn.
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Koele zomers en warme winters

Wonen in een NOM-woning
Als je de wijk Rimpeler binnenrijdt, dan straalt de nieuwigheid ervan af. Zo ook van het huis van
Sandra. Samen met man Bert, dochters Femke en Lisa én poes Mickey, woont ze sinds februari
in een spiksplinternieuwe NOM-woning. Oftewel, een nul-op-de-meterwoning. Een woning
waar de collega’s van Sandra behoorlijk jaloers op waren afgelopen zomer.
Terwijl Bert de lekkerste koffie inschenkt, vertelt
Sandra wat dat ook alweer is, zo’n nul-op-demeterwoning. “De zonnepanelen op het dak
zorgen voor voldoende stroom en de warmtepomp zorgt voor warm water. We hebben geen
radiator en geen gas.” Oké, en waarom is dat
ook alweer nodig? Sandra: “Woningen moeten
energiezuiniger, dat is beter voor de natuur en
met het gas is het wel klaar.”
In Nederland stappen we over op duurzame
energie. Dat betekent exit steenkolen en
aardgas. Er is afgesproken dat alle woningen
in 2050 van het aardgas af zijn.

• Let op het energielabel van elektrische
apparaten.
• Gebruik ledlampen en geen gloeilampen.
• Maak gebruik van tochtkussens voor
terrasdeuren.
de radiator, nu gooi ik ‘m maar over een stoel
heen. En ook met natte kleren en schoenen, waar
laat je die? Ik weet het nog niet.”

Warmtepomp

De warmtepomp zit direct naast de voordeur
verstopt in een kast en blijkt een behoorlijke unit te
Voordat ze in deze ruime eengezinswoning trok- zijn. En ook al doet de naam ‘warmtepomp’ anders
ken, woonden ze in een appartement.
vermoeden, in de zomer pompt-ie koud water door
Maar naast de ruimte is er nog meer waar ze
het huis heen. De plafondwaaier is meeverhuisd,
even aan moesten wennen. “We hebben nu
maar nooit gebruikt. “Het is niet warmer geweest
vloerverwarming, heerlijk. Overal in huis dezelfde dan 22 graden in huis. Mijn collega’s willen er niets
warmte. Boven, op de slaapkampers, hebben we meer over horen”, lacht Sandra.
ook vloerverwarming en je kunt ‘m per kamer
inregelen.” Sandra vindt het ideaal, maar af en toe Zonnepanelen
mist ze de radiator wel. “We hebben geen vaatAan de buitenkant van het huis zie je de zonnewasser, normaal hang je je natte theedoek over
panelen, binnen zie je vooral dingen niet, zoals

Vloerverwarming

14

Energiezuinige en dus
kostenbesparende tips van Sandra:

radiators en buizen. Sandra vertelt wat er nog
meer anders is aan deze woning.
“We hebben getint glas, dat is zonwerend. Vanaf
de binnenkant zie je dat niet, alleen van buitenaf
als de zon schijnt.” En de pannen pruttelen op
een inductieplaat. Bert is daar als kok handiger
mee dan Sandra. De voorkeur van de kok gaat
weliswaar uit naar koken op gas: “Daarmee heb
je meer controle over de temperatuur”, maar sterrengerechten zijn ook op inductie te bereiden.

Isolatie

Isolatie is ontzettend
belangrijk, legt Sandra
uit. Alleen zo houd je de
warmte binnen en de kou buiten.
“Het diepe dakraam op zolder verraadt wat een enorme hoeveelheid isolatie er in het dak zit.” Met haar handen
probeert ze de dikte van het pakket isolatie
aan te geven en dat is toch meer dan 30 cm.

Ramen dicht

Sandra vindt het best spannend, die nul op
de meter, en houdt iedere maand de standen
nauwlettend in de gaten. In de zomer wekten ze
natuurlijk meer stroom op dan dat ze nodig hadden en nu in de winter verbruiken ze rond de
€30,- per maand. In maart weten ze pas of ze
net zoveel stroom opwekken als dat ze gebruiken, of dat ze toch bij moeten betalen. Er is
nog winst te behalen wat betreft ventileren en
douchen. Sandra: “Het advies is: houd je ramen
dicht en niet te lang douchen, want dan verbruik
je minder.”
De woning voelt aan als een lot uit de loterij,
zeker afgelopen zomer was de binnentemperatuur een cadeautje. Sandra: “Ik gun iedereen
zo’n koele zomer.”

“Woningen moeten
energiezuiniger, dat is beter
voor de natuur en met het
gas is het wel klaar.”

Volgens bewoners verdient het NOMwooncomfort een 8.
Van de elf NOM-woningbewoners hebben
negen een vragenlijst ingevuld.

Warm & koud

• NOM-bewoners die al verwarmen zijn
(zeer) tevreden. Qua temperatuur merkt
iedereen verschil met het vorige huis,
deze is nu constant.
• Zeven bewoners zijn (zeer) tevreden over
de koeling. Twee zijn neutraal.
• Een derde van de ondervraagden ervaart
geen geluidshinder van de warmtepomp,
niemand ervaart het als storend.

Ventilatie

• Meer dan 50% is tevreden over het
ventilatiesysteem.
• Zeven bewoners ervaren enigszins
geluidshinder, waarvan twee veel.
Voor het bedieningsgemak krijgen de
installaties een 5,8.

Energielasten

• Op één neutrale reactie na is iedereen
(zeer) tevreden over de energielasten.
• Zes bewoners hebben een (zeer) lage
energierekening.
15
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Coronatijd nog niet voorbij
Het is nog steeds coronacrisis in Nederland, daar zijn we ons allemaal van bewust.
We houden gepaste afstand en ook wij, de medewerkers van WSP,
werken zoveel mogelijk thuis. Maar we blijven natuurlijk wel bereikbaar.
Bel ons gerust, ook voor een praatje 0341 357 405. Let een beetje op elkaar en
blijf vooral gezond! Heb je hulp nodig? Bel Welzijn Putten 0341 357 078, meer info
www.welzijnputten.nl.
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Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
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3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
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