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Huur

EENMALIGE HUURVERLAGING 2021
En geen huurverhoging in 2021
Buren

NETWERK
BURENHULP
“Dat is zingeving,
omzien naar de ander”

Bouwen

DE SCHAUWHOF

Woningstichting en Zorggroep zorgen
samen voor nieuwbouw
Onderhoud

PLANMATIG ONDERHOUD 2021
De werkzaamheden worden in
principe complexmatig uitgevoerd
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LICHTPUNTJES
Beste bewoner,
Lichtpuntjes. Wat hebben we ze hard nodig. Na een jaar vol
beperkingen en blijvende onzekerheid, is de rek er hier en
daar wel uit. Waar haalt u op dit moment plezier uit?
Ik hoop dat deze Inform u in goede gezondheid bereikt.
Dat u met plezier woont en lichtpuntjes ziet.
Als ik kijk naar onze woningstichting, dan is onze flexibiliteit
en wendbaarheid een lichtpuntje voor mij. Wij hebben geen
afwachtende houding aangenomen in de hoop op betere
tijden. Juist het tegenovergestelde gebeurde. Wij hebben daadkracht getoond met als resultaat dat we in 2020 meer aanbod
hadden dan in 2019.
Ook dit jaar zitten wij niet stil. Een prachtig project waar wij
graag uw aandacht voor vragen in deze Inform is de Schauwhof. Het bewijs dat wonen en zorg goed samengaan. Goed
wonen vinden wij belangrijk, daar hoort goed onderhoud bij.
Dhr. Boeijinga is bijzonder enthousiast over het gepleegde
onderhoud aan zijn woning en vertelt zijn verhaal.
Een ander speerpunt is betaalbaarheid. Daarom moedigen
wij u aan om bij ons aan te kloppen wanneer u betaalproblemen ervaart. Wij denken graag met u mee. Ook vanuit
de politiek worden regelingen doorgevoerd die goed zijn voor
uw portemonnee. Lees over de eenmalige huurverlaging én
over de bevriezing van huren van alle sociale huurwoningen
dit jaar. Helaas heeft dit lichtpuntje voor u wel een schaduwzijde voor ons. Wij ontvangen minder geld, terwijl de
bouwkosten wel stijgen.

“Ook dit jaar
zitten wij niet stil.”
Maak kennis met de nieuwe bestuursleden van Huurdersorganisatie Putten. Zo weet u wie zich in gaan zetten voor
uw belangen als huurder. Wie zich ook inzet voor u zijn de
burenhulpen. Een initiatief vanuit Welzijn Putten. Lees erover
op pagina 11 .
Wij zijn er voor u, ook al is even binnenlopen op kantoor nu
niet mogelijk, wij zijn telefonisch en per mail gewoon bereikbaar. En heeft u behoefte aan een fysieke afspraak, dan kan
dat. Ik hoop dat u een positief gevoel overhoudt na het lezen
van alle lichtpuntjes in deze gerestylede Inform.
Marieta Peek

Woningstichting Putten (WSP)
Belangrijke telefoonnummers
Reparatie melden?

Bel ons 0341 35 74 05 of ga naar
www.wsputten.nl.

Spoedeisende klachten of
calamiteiten buiten kantooruren

Bel het servicenummer 0341 35 88 44.

Glasschade

Bel 24/7 met 0800 022 61 00.

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.

Redactie: Ity van Dusschoten en Woningstichting Putten • Vormgeving: Square Design, Nijkerk • Fotografie: Robert Koelewijn, E. Boeijinga, Woningstichting Putten
Stockbeelden: Freepik.com • Drukwerk: Practicum Print Management BV

Nieuwe winactie.
Doe je mee?
Er blijven nog twee cadeaubonnen
over die wij graag weg willen geven.
Maar dat doen we niet zomaar. In deze
moeilijke tijden van het coronavirus is
het belangrijk om elkaar te steunen.

De winactie WSP 50 jaar
In december vorig jaar hebben alle huurders van ons een traktatie (een bloeikaart
en een theezakje) ontvangen omdat WSP
50 jaar bestond.
Hopelijk hebben jullie genoten van het kopje
thee en is het gelukt om de bloemen, verstopt
in de kaart, te kweken. Om samen met jullie
te genieten vroegen wij om een foto van
het eindresultaat naar ons te mailen. Helaas
hebben wij maar één inzending ontvangen.
Het kweken bleek toch lastiger dan het leek.
Mevrouw Boute is het wel gelukt en is daarom
de terechte winnaar van een cadeaubon van
Welkoop ter waarde van €50,-. Namens ons
van harte gefeliciteerd en geniet van de prijs!

Ken jij een huurder van WSP die je in het
zonnetje wil zetten of bedanken voor
zijn/haar inzet voor anderen in deze
moeilijke tijden van het coronavirus?
Die hardwerkende zorgmedewerker, de
attente politieagent uit je woonplaats,
je behulpzame buurman of je lieve oma?
Mail of stuur ons per post zijn of haar
verhaal en waarom deze huurder een
cadeaubon verdient. Onder alle inzendingen zullen we eind mei twee cadeaubonnen van Welkoop ter waarde van
€50,- verloten. De winnaars maken wij
in de volgende Inform bekend.
De verhalen kun je vóór 24 mei 2021
mailen naar communicatie@wsputten.nl
of per post sturen naar Woningstichting
Putten, Postbus 230, 3880 AE Putten
t.a.v. Communicatie.

Hulp bij betalingsproblemen?
Financiële zorgen hebben is niet prettig en is ook vaak een onderwerp,
waar je niet makkelijk mee te koop loopt.
De coronacrisis kan naast zorgen om
gezondheid ook zorgen om je financiële
situatie met zich meebrengen. Zit het je
financieel even tegen door verminderde
inkomsten of verlies van een baan? En ben
je bang dat je in betalingsproblemen komt
en je huur (straks) niet kan betalen?

Schroom niet en neem dan gerust contact
op met onze medewerker Janny Roordink
voor het treffen van een persoonlijke
betalingsregeling en tips voor hulp in deze
lastige situatie.

Emailadres doorgeven

I

n de nabije toekomst zullen wij steeds meer digitaal met jullie communiceren en de post
digitaal sturen oftewel mailen. Het is daarom belangrijk dat we jullie e-mailadres (juist) in ons
systeem hebben staan. Bij het nalopen van de gegevens in ons systeem is gebleken, dat bij
ongeveer één derde van onze huurders geen emailadres bekend is.

Wij vragen jullie daarom om het emailadres aan ons door te geven. Ook als je denkt dat wij
niet meer over het juiste emailaders beschikken. Dit kun je doen door je naam, woonadres en
het emailadres te mailen naar l.meints@wsputten.nl. Bedankt voor jullie medewerking!

Woningstichting Putten
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Éénmalige
huurverlaging
2021.

KOM JIJ IN
AANMERKING VOOR
HUURVERLAGING?

Een eenmalige huurverlaging in 2021, speciaal voor huurders van een sociale
huurwoning met een huur die hoger is dan hun inkomen aankan. Huren die eigenlijk
niet passend zijn. Hoe dat zit? We leggen het uit.

Eénm

HUURVERalige
LAGING

2021
HUURS

ECTOR

Type huishouden

Kale huur hoger dan:

1 persoon

Uw inkomen is (samen):
Tot en met €23.725,-

1 persoon

Tot en met €23.650,-

AOW-gerechtigd op 1-1-2021

€633,25

€633,25
Tot en met €32.200,-

2 personen

2 personen
Minstens 1 van u
AOW-gerechtigd op 1-1-2021

Tot en met €32.075,-

3 of meer personen

Tot en met €32.200,-

€678,66
3 of meer personen
Minstens 1 van u
AOW-gerechtigd op 1-1-2021

Kale huurverlaging tot:

€678,66
Tot en met €32.075,-

Hoge huren, lage inkomens. Dat ziet er als volgt uit:
1. Check het aantal personen dat bij jou in huis woont.
2. Ga na of jouw kale huur hoger is dan €633,25 bij een
huishouden tot 2 personen of €678,66 bij een huishouden
van 3 of meer personen.
>> Kale huur is de huur die overblijft als je de servicekosten en
de glasverzekering niet meerekent.
3. Pak je gegevens erbij om te checken wat het (gezamenlijke)
inkomen is.

Voorwerk

Woningstichting Putten heeft al het nodige voorwerk gedaan.
Van iedereen met een huur hoger dan €633,25 of €678,66 heeft
zij inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft in codetaal doorgegeven of huurders
in 2019 een hoog of een laag inkomen hadden. Waarom 2019?
Omdat niemand nog belastingaangifte voor 2020 heeft gedaan.
Die cijfers zijn nog niet bekend.

Voorstel

En voordat je nu onder de brievenbus gaat liggen om te wachten
op jouw voorstel vanuit de Woningstichting, als je hiervoor
in aanmerking komt, heb je als het goed is al bericht van ons
ontvangen.

Heb je geen nieuw voorstel vanuit WSP
ontvangen, dan is je huur al passend. Maar het
kan zijn dat je huishouden gekrompen is, omdat
je kinderen de deur uit zijn. Of dat je inkomen
na 2019 is gedaald - door corona bijvoorbeeld,
of doordat je inmiddels AOW ontvangt.
Onderneem dan zelf actie! Hoe?
Check onze website, daarop staat precies
uitgelegd hoe jij huurverlaging aan kunt vragen.
Dit kan tot eind 2021.

Toeslag

Let op: verandert je huur of inkomen, dan
verandert je huurtoeslag misschien ook.
Geef altijd binnen drie weken na het ingaan
de wijzigingen door aan de Belastingdienst.
Dat kan via www.mijntoeslagen.nl of bel ze even
op: 0800 0543. Zo voorkom je dat je
te veel ontvangen huurtoeslag weer terug moet
betalen. En maak je niet ongerust,
Den Haag heeft berekend dat je er met een
lagere huur en een lagere huurtoeslag altijd
op vooruitgaat.

H

NIEUWE
LEDEN
HUURDERSORGANISATIE

un oren tuiten nog na en in hun hoofd moeten ze alle informatie nog
verwerken, maar de kop is eraf. Zojuist hebben de nieuwe voorzitter en de
nieuwe secretaris hun allereerste vergadering met de woningstichting gehad.
Maak kennis met het nieuwe bestuur van Huurdersorganisatie Putten.
Ze waren allebei al lid van de huurdersorganisatie. Ina van Eck al een jaar of drie en
Anke Huizing sinds afgelopen jaar. Tijdens een van de laatste vergaderingen werden ze
gevraagd om de rol van Trees en Christine over te nemen. Nou, daar moesten ze nog
even over nadenken. Anke: “We hebben elkaar nog wel gebeld en het erover gehad.”
Ina vult aan: “Ik dacht: als Anke het doet, doe ik het ook.”

De rol

Anke is een geboren secretaris. Ze doet ditzelfde werk ook al
voor de kringloopwinkel en haar kerk. “Het zit in mijn bloed.
Het organiseren vind ik ontzettend leuk.” De voorzittersrol is
voor Ina. “Ik ben voorzitter geworden omdat ik totaal ongeschikt ben als secretaresse,” lacht ze, “en ik geloof dat ik het
wel leuk vind. Het is in ieder geval hartstikke interessant.”

Kennismaken

Laten we even kennismaken. Ina: “Ik ben drie jaar met
pensioen. Ik hou van muziek. Toen het nog kon, ging ik

Huurderorganisatie Putten
Wil jij ook meedenken en -praten in het belang van
woningzoekenden en huurders? Leuk! Meld je dan
aan bij Ank 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.

regelmatig naar concerten in het concertgebouw.
Tuinieren houd ik ook van. Met mijn treinkaart
ga ik één keer in de zes weken naar Vlissingen,
ik ben dol op de kust. En lezen …” “Dat is de
enige hobby die overeenkomt, lezen”, lacht
Anke. “Ik ben een fanatieke quiltster, ik word
Spaans benauwd van mensenmassa’s en ik reis
liever met de eigen auto. En de kust … doe mij de
bossen maar.”

Zin in

Anke wordt al overladen door mailtjes vanuit
de Woonbond, dat is nog even wennen. Maar ze
hebben er zin in. Ina: “We staan met dat verhaal
over duurzaamheid echt aan de wieg van iets
nieuws.” Anke: “We hopen het aantal nieuwe
huurwoningen een push te geven.” En Ina vult
aan: “En dat er wat meer reuring komt op de
markt voor een snellere doorstroom.” “Precies,”
zegt Anke, “net zoals bij koopwoningen.”
Hun boodschap aan de huurders:
“Laat ons weten wat er speelt, wat er leeft!”
Mail naar huurdersputten@outlook.com of
kijk op www.hoputten.nl.

Geen huurverhoging in 2021
En of je nou wel of niet in aanmerking komt
voor huurverlaging, je huur gaat dit jaar sowieso
niet omhoog. Ieder jaar opnieuw bepaalt onze
overheid met hoeveel procent de huren van
sociale huurwoningen omhoog mogen. Maar dit
jaar is het anders. Dit jaar heeft onze overheid

besloten dat de huren van sociale huurwoningen
gelijk blijven. Eveline Albers, Manager Wonen:
“Als Woningstichting Putten heeft betaalbaarheid
onze prioriteit. Fijn om onze huurders in deze
moeilijke periode tegemoet te kunnen komen.”

Woningstichting Putten
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WONINGSTICHTING
EN ZORGGROEP
ZORGEN SAMEN VOOR
NIEUWBOUW
De Schauwhof

De Schauwhof is na 40 jaar wel toe aan een make-over. En wat voor één. Samen met Zorggroep
Noordwest-Veluwe zorgt Woningstichting Putten voor bijzonder duurzame nieuwbouw.
Duedate: najaar 2022. Maar dat lukt alleen als de dwergvleermuis niet gestoord wordt tijdens
zijn winterslaap. Hoe dat zit … Lees snel verder.

A

ls Zorggroep Noordwest-Veluwe
[ZNWV] jaren geleden aanklopt
bij Woningstichting Putten, gaan
ze er samen eens goed voor zitten. De
aanleunwoningen van de Schauwhof voldoen
niet meer, dat is duidelijk. Maar ondanks
de beste bedoelingen komen ze er in 2017
niet samen uit. Bram: “Toen is het een tijdje
stil geweest.” Bram Born is er als manager
vastgoed bij Woningstichting Putten vanaf het
begin bij betrokken. Later is Lianne Breimer
als projectleider vastgoed van ZNWV ook

aangeschoven. Lianne: “We hebben eerst
gekeken of we het als ZNWV zelfstandig zouden
doen, maar dat was toch niet wat we wilden.”

Ieder zijn ding

Twee jaar later zoekt ZNWV weer contact.
Dit keer lukt het wel. Lianne: “Je moet vooral
doen waar je goed in bent. Wij zijn beter in
goede zorg verlenen en de woningstichting is
beter in verhuren en corporatie zijn.” Conclusie:
de woningstichting zorgt voor het gebouw en de
zorggroep zorgt voor de zorg.

Als alle grote delen dan geleverd worden, wordt het
gebouw als een bouwpakket in elkaar gezet.

Duurzaam bouwpakket
Studio’s en appartementen

Er worden in totaal 24 studio’s gebouwd
met twee gezamenlijke huiskamers en apart
daarvan 10 appartementen. Maar voor wie
eigenlijk? “De intramurale zorgvraag neemt
toe in Putten”, vertelt Lianne. De studio’s zijn
dus voor zorgvragers. En Bram vertelt dat de
appartementen bedoeld zijn voor verhuur aan
kleine huishoudens, bij voorkeur ouderen.

Laten we even inzoomen op het gebouw zelf. Bram:
“Qua duurzaamheid willen we hoog inzetten bij dit gebouw,
dat betekent dat we het hele gebouw in hout willen bouwen.
De wanden, de vloeren …” Maar geen zorgen voor brandveiligheid, Bram legt uit dat dit hout veiliger is dan beton. En er is
meer. In de fabriek wordt het casco, het skelet, alvast klaargemaakt. Als alle grote delen dan geleverd worden, wordt het
gebouw als een bouwpakket in elkaar gezet. Dat scheelt enorm
veel tijd. Bram: “Traditionele bouw kost 14, 15 maanden. Dat
zal nu veel sneller gaan. Ik schat een bouwtijd in van 9 maanden.” Een snelle bouwbevalling dus.

“Heel veel materialen die vrijkomen,
worden hergebruikt.”
Bouwteam

Lianne heeft een belangrijke taak binnen het
bouwteam. Bram: “Zij behartigt de belangen
van de zorggroep.” Als grootste huurder zijn
ze nauw betrokken bij de ontwikkeling en het
ontwerp van het gebouw. Dat is niet voor
niets, zij weten precies waar een gebouw aan
moet voldoen, wil je er goede zorg in kunnen
verlenen.

Belangrijk, want voor de kerst moet dit klaar
zijn. “Dan gaat de dwergvleermuis in winterslaap en mag je tot half april niet slopen.”
Bram noemt ‘m gekscherend scheefwoner
en de zorggroep verleidt ‘m om te verhuizen.
Lianne: “We hebben overal nieuwe huisjes
voor ‘m opgehangen, zodat de dwergvleermuis
tijdig kan verhuizen.”

Geen puin, maar oogst

Extra bijzonder is misschien wel dat de sloop
geen puin brengt, maar oogst. Huh!?
Bram zegt het niet zonder trots. “Heel veel
materialen die vrijkomen, worden hergebruikt.
Beton, steen, hout, deuren, zelfs de keukens
kunnen misschien nog worden gebruikt.”
En dat is belangrijk, want de bouwsector is
een van de grootste bouwstoffenslurpers in de
wereld. Lianne: “En de grondstoffen raken op.”

Energieneutrale zorg

Die duurzame gedachte wordt in alles doorgevoerd, in het wonen, maar ook in de zorg.
Bram: “De zorgappartementen zijn energieneutraal. Alle apparatuur wordt gevoed door
zonnepanelen.” Ze stralen allebei als ze vertellen hoe leuk ze dit project vinden.

Dwergvleermuis

Na lang praten, is het nu bijna tijd voor actie.
Het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd door de gemeente, maar dan kan in het
najaar toch hopelijk echt de sloop van start.

Woningstichting Putten

7

8

INFORM • Voorjaar 2021

2021

PLANMATIG
ONDERHOUD
2021

O

nderstaand treffen jullie een overzicht aan van het planmatig onderhoud dat wij dit jaar
willen 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 jullie als bewoners tijdig op de
hoogte van wanneer er gestart wordt met de klus. Dit overzicht is een planning en kan lopende het
jaar gewijzigd worden. In tijden van het coronavirus zullen wij en de werklieden zich houden bij het
uitvoeren van de werkzaamheden aan de RIVM-voorschriften.

Soort onderhoud

Adres

Afstellen draai/kiepramen

Meidoornlaan
Klaarwaterboslaan
Voorthuizerstraat
Wijkhovepad
Korenlaan
Ter Hoevepad
Veldstraat
Esdoornlaan
Brinkstraat

Afstellen draai/kiepramen, dakramen
smeren
Afstellen draai/kiepramen, dakramen
smeren, schilderbeurt
Afwassen beplating trapopgang,
schilderbeurt
Afwassen beplating trapopgang,
vervangen keukenblokken,
schilderbeurt, vervangen CV-ketel
Bijwerkschilderbeurt
Bijwerkschilderbeurt, 3 gevels
hydrofoberen

Dakpannen impregneren
Dakramen smeren/controleren
Groot onderhoud en
energiebesparende maateregelen

Kitvoegen muurafdekkers vervangen

Kerkstraat
Tollensstraat
Schoolstraat

25 t/m 29c
11
104
4 t/m 12
2
4 t/m 12
2 t/m 2h (behalve f)
62a, 62b, 62c
6 t/m 18-2, 31-1 t/m 31-13, 21 t/m 29g, 5
t/m 13e
45
15 t/m 21
2 t/m 16a

Davelaarsgoed

66 t/m 72

Veldstraat

8 t/m 14a, 16 t/m 18a

Veldstraat

4, 4a, 6, 6a, 20, 20a, 22, 22a

Schoolstraat
Spoorstraat
Kelnarijstraat
Acacialaan
Van Damstraat
Garderenseweg
Kelnarijstraat
Padebornstraat
Pinnenburgerweg
De Vierwinden
Molenstraat
Leeuwerikstraat
Van Goltsteinstraat
Van Oldenbarneveltstraat
Schrassertstraat
Graaf Wichmanstraat
Wallenbergstraat
Schauwplein

20, 11, 19 t/m 23, 31 en 33
4 en 6
42-1 t/m 42-8
2 t/m 18, 5, 7, 11 t/m 23,
63,
36 t/m46, 84 t/m 102,
46 t/m 58, 21 t/m 27, 31 t/m 51,
2 t/m 8, 1 t/m 7
23 t/m 57
2 t/m 10, 1 t/m 21,
30 t/m 40
2 t/m 14, 1 t/m 27
31 t/m 49,
84 t/m 98, 21 t/m 47,
2 t/m 20
18 t/m 34
48 t/m 82
1 t/m 26e

Soort onderhoud

Adres

Muurafdekkers hydrofoberen, controle
alum. Kozijnen, reinigen lamellen
zonwering
Reinigen gevelbeplating, schilderbeurt,
deuropeners vervangen, afstellen
draaikiepramen
Reinigen goten en dakkapellen,
schilderbeurt
Schilderbeurt

Schauwplein

72 t/m 107

Torenlaan

1 t/m 5c

Burg. Heijblomhof

1 t/m 12, 18 t/m 21, 13 t/m 17

Gebbekuillaan
Pinnenburgerweg
Willem Alexanderhof
Sophialaan
Kinsiusstraat
van Oldebarneveltstraat
Picardstraat
Van Weesstraat
Roggestraat
Brederostraat
Tollensstraat
Veldstraat
Meerkoetstraat

39 t/m 47,
1 t/m 13,
2 t/m 18 en 1 t/m 17
2 t/m 10 en 1 t/m 11
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
31 t/m 53
2 t/m 6, 1 t/m17,
8 t/m 38, 5 t/m 13,
35 t/m 43
4 t/m 22, 3 t/m 19

Vervoornstraat
Slangenburg

154 t/m 164
32 t/m 42

Lupinehof
Haverstraat
Roggestraat
Van Damhof

16 t/m 20, 15 t/m 19, 10 t/m 14,
9 t/m 13
6 t/m 16,
20 t/m 54, 56 t/m 62
2 t/m 30, 11 t/m 15

Ambachtstraat
Bilderdijkstraat
Huygensstraat
Tollensstraat
A. van Loenenstraat
Ds. Hollandstraat
Ds. Ruysstraat
Haentjesstraat
Paulistraat
Esdoornlaan

21, 23,
20 t/m 42,
1 t/m 7,
41 t/m 51
1 t/m 11,
10 t/m 28, 2 t/m 12,
16 t/m 30,
4 t/m 14,
13 t/m 21
64 t/m 72

Wallenbergstraat

12 t/m 22, 13 t/m 31

Jan Nijenhuisstraat
Muntersgoed
Wezengoed

13, 15, 21, 23, 29 t/m 73
4 t/m 18, 2 en 20,
4 t/m 26

Schilderbeurt, vervangen
4 CV-ketels
Verv. Bit. Dakbedekking, vervangen
dakgoten, vervangen dakramen,
vervangen badkamer en toilet,
plaatsen mv-box met CO 2 meting,
opknappen bergingen
Vervangen CV-ketel
Vervangen CV-ketel, dakpannen
impregneren
Vervangen CV-ketel, schilderbeurt

Vervangen CV-ketel, schilderbeurt,
dakpannen impregneren
Vervangen keukenblokken

Vervangen keukenblokken,
schilderbeurt

Vervangen keukenblokken,
schilderbeurt, vervangen CV-ketel
Vervangen raamdorpelstenen,
schilderbeurt
Vervangen rookmelder

De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitgevoerd indien nodig.

Woningstichting Putten

9

10

INFORM • Voorjaar 2021

HET DAK
GAAT ERAF

“Dat voegen uithakken is
een nauwkeurig
en geduldig werkje.”
De 55+-woning van Eelco Boeijinga en zijn vriendin
Marijke Meinema heeft een flinke upgrade gekregen.
Van boven naar beneden is eraan geklust. “Ik ben
ontzettend tevreden”, zegt Eelco. Ze zitten er dan ook
warmpjes bij in hun goed geïsoleerde woning.

“Kijk, op de foto hierboven zie je dat ze
bezig zijn met de voegen.” Zo te zien is
dat voegen uithakken een nauwkeurig
en geduldig werkje. “Ik vroeg me
wel af waarom, want ze zagen er nog
goed uit, maar dat schijnt dan toch af
te brokkelen.”

Voegen

Het uithakken van de voegen is slechts
een van de uitgevoerde renovatiewerkzaamheden. De renovatie werd
tijdig aangekondigd en in maart vorig
jaar parkeerden de eerste werkbusjes
in het hofje.

Dak eraf

“Ze hebben het dak geïsoleerd. Er is
18,5 cm isolatiemateriaal bovenop
geplaatst.” Een flinke klus, volgens
Eelco. “Nieuwe panlatten, nieuwe
dakpannen.” En als kers op de taart
komt er ook nog een nieuw Veluxdakraam in. Eelco is vooral onder
de indruk van de nette afwerking.
“Onder de dakpannen zijn allemaal
nieuwe witte boeiboorden gemaakt.”

Geld over

“We hebben alles gekregen en hoeven
er niets extra’s voor te betalen.”
Sterker nog, ze houden nu geld over,
want door die isolatie is de energierekening gedaald. En de berging leeghalen is het enige wat ze zelf moesten
doen, want die werd aan de binnenzijde
gesloopt en opnieuw - lees geïsoleerd
- opgebouwd. “Het was zomer, dus we
konden alles in de partytent zetten.”

Wat niet …

Eelco somt op: het dak, berging en de
kruipruimte zijn geïsoleerd, nieuwe
afvoerkanalen, nieuwe meterkast,
nieuwe stopcontacten, aansluiting
en afvoer voor de wasmachine in de
berging ...

Tijdens de renovatie komt de woningstichting de voortgang regelmatig
inspecteren. “Wat mij betreft krijgt de
woningstichting een dikke 9.” Want als
er iets is met het huis, dan hoeft Eelco
maar een kik te geven en het wordt
opgelost.

Gebak

De laatste verbouwingsfoto nam Eelco
in juli. “Toen ze klaar waren, hebben we
alle mannen getrakteerd op gebak.”

WELZIJN
PUTTEN VOOR
NETWERK
BURENHULP

“Ik heb de tijd en een gezond gestel.” Met dat in gedachten besloot Erica Busstra te
reageren op de oproep van Welzijn Putten voor Netwerk Burenhulp. Want je buren
zo nu en dan helpen is volgens haar een kleine moeite en geeft je een voldaan gevoel.

N

a haar aanmelding krijgt Erica een uitnodiging voor
een coronaproof informatieavond voor nieuwe
burenhulpen. “Dat vond ik fijn, allemaal like-minded
mensen. Jong en oud.” Ze is verrast door al die helpende
handjes.

In actie

Haar eerste burenhulptaak is het doen van de boodschappen
voor een bedlegerige dame. Twee keer in de week.
Ze valt tijdelijk in voor een andere burenhulp. Maar Erica
wil meer en bedenkt een kerstkaartenactie. “Kerst, de tijd
van warmte, licht en vrede op aarde.” Daarom krijgen alle
buren in haar straat een kaart in de brievenbus. Erica stelt
zichzelf en burenhulp voor en doet een oproep voor nog
meer hulptroepen. “Ans - een andere burenhulp - heeft mij
fantastisch geholpen met de tekst.”

“Dat is zingeving,
omzien naar de ander.”
Oproep

Twee lieve dames reageren op haar oproep. “Laat het me maar
weten als ik wat voor je kan doen”, krijgt Erica te horen. Zo fijn
vindt ze dat. “Misschien denk jij wel: wat heb ik nou te bieden,
wie zit er nou op mij te wachten?” Maar Erica is ervan overtuigd
dat jouw aandacht echt verschil kan maken. “Besteed even
5 minuten aan die ander, zodat die ander zich gezien voelt. Dat
is zingeving, omzien naar de ander.”

Burenhulp, waar kun je aan
denken:

• Hond uitlaten, boodschapje
doen, heg snoeien, lampje indraaien, ritje naar het ziekenhuis,
of samen koffiedrinken.

Netwerk Burenhulp

Een initiatief vanuit Welzijn Putten om
ervoor te zorgen dat mensen elkaar nog
makkelijker vinden. Met als doel: in alle
353 straten van Putten een burenhulp.
Er zijn al bijna 70 burenhulpen aangesloten. Gijsbert-Willem, initiatiefnemer:
“Wil je helpen, geef je op. Heb je hulp
nodig, laat het weten.” Burenhulp iets
voor jou? Neem contact op met Gijsbert-Willem Evers op 06 86 80 14 80
of gwevers@welzijnputten.nl.

Ze roept ook jou op: “Help een handje op jouw moment en met
jouw mogelijkheden. En onthoud: niets moet.” Zelf doet Erica
ook niet alles. “Honden uitlaten doe ik niet, ik ga geen poep
opruimen.”
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ONZE
DIENSTVERLENING
IN CORONATIJD

H

et coronavirus heeft de hele wereld op zijn kop
gezet. Iedereen ondervindt daar de gevolgen van,
ook wij. Maar wij willen onze huurders zo goed
mogelijk blijven helpen en onze dienstverlening waar
het kan blijven voor te zetten. Om besmettingsgevaar
voor iedereen te beperken en verdere verspreiding van
het virus te voorkomen volgen wij het advies van de
RIVM. Lees hier verder wat dat betekent.

Bezoek alleen op afspraak.

Net als onze huurder nemen wij de basismaatregelen in acht.
• Het bezoek aan ons kantoor is alleen op
afspraak mogelijk met inachtneming van
RIVM-richtlijnen.
• Contact verloopt zo veel mogelijk via
telefoon, e-mail of onze website (0341 357
405 of info@wsputten.nl).
• Onze medewerkers werken zoveel mogelijk
vanuit huis. Dit betekent dat het wat
langer kan duren voordat contact met de
betreffende medewerker, telefonisch of via
e-mail, tot stand komt.
• Waar mogelijk handelen we afspraken
telefonisch af.
• Afspraken bij bewoners thuis maken wij
alleen als dat echt nodig is.
• Reparaties handelen wij zoveel mogelijk af.
• Bij huuropzeggingen of het ondertekenen van
een huurovereenkomst zijn de procedures
aangepast. Afspraken hierover komen in goed
overleg tot stand.

We zorgen voor
goede hygiëne.

• Het uitvoeren van het planmatig onderhoud
gaat zoveel mogelijk door met inachtneming
van het landelijke protocol ‘Veilig werken in
coronatijd’. Wij vragen van de bewoners om
zo min mogelijk contact te zoeken met de
werklieden en hen geen koffie/thee aan te
bieden. Iedereen met gezondheidsklachten
dient dit direct kenbaar te maken bij de
leidinggevende.
U en wij zijn
klachtenvrij.

We dragen
mondkapjes.

Help! Ik heb buren

O

m corona buiten de deur te houden,
zit Nederland vooral binnen. Dat geldt
voor jou en ook voor je buren. Logisch
dus dat je meer van elkaar hoort. Maar
dat kan mega-irritant zijn. Hoe ga je daarmee
om? Stampende stilettohakken op parket,
de krijsende babydrieling van hiernaast of de
buurman met een afgrijselijke muzieksmaak.
Jij wordt gek! Maar voordat het zo ver is, tel
eerst tot 10.

Tip: vind je het spannend, oefen je verhaal
dan van tevoren.
• Bel Mieke op 0341 35 74 05.
Als woonconsulent geeft ze graag advies.
• Kom je er met de buren niet uit? Bel dan
buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Putten is elke werkdag
tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar via
het telefoonnummer (033) 469 2420 of
email buurtbemiddeling@welzin.nl.

Wat je kunt doen:

Voor meer informatie ga naar de website:
www.problemenmetjeburen.nl.

• Bel aan, blijf rustig, geef aan waar je last
van hebt en kom samen tot een oplossing.
Misschien staan de buren wel helemaal niet
stil bij al hun huisgeluiden.

Maar vooral: leefgeluiden mogen, dus
accepteer dat ook buren geluid maken.

We houden 1,5
meter afstand.

1,5 m

