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Wonen

WONINGRUIL KOMT MET
LUSTEN EN LASTEN
Wachten op een andere huurwoning
duurt lang.
Betaalbaarheid

BETALINGSACHTERSTAND
VOORKOMEN IS ALTIJD BETER
Maak een afspraak en loop weer in.
Onderhoud

VAKMANNEN

Mensen zijn juist blij wanneer de vakmannen
langskomen.
Leefbaarheid

ACHTERPADEN

Wie onderhoudt wat en wanneer?

“ Een half jaar geleden
verruilde hij zijn
zojuist gerenoveerde
eengezinswoning.”
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ONZEKERE
TIJDEN
Beste huurder,
We leven in een onzekere tijd …
Het jaar begon bijzonder positief. Het nieuwe kabinet trad
aan en presenteerde een forse ambitie: woningen voor iedereen. Ander goed nieuws is het plan om de verhuurdersheffing
af te schaffen per 1 januari 2023. De verhuurdersheffing is
een belasting op sociale huren. Ieder jaar wordt er door ons
twee maanden huurinkomsten overgeboekt naar Den Haag.
De verhuurdersheffing afschaffen betekent dat er meer geld
overblijft om te investeren in verduurzaming en nieuwbouw.
Maar het is nog niet geregeld en daarom ook onzeker … de
vraag is: wat gaat er nu gebeuren? De onrust in de wereld
brengt ook onrust in Nederland. Als Nederland economisch
de wind tegen krijgt, dan gaan we dat in Putten ook merken.
U merkt het misschien nu al aan de stijgende gasprijzen of
wanneer u benzine tankt.
Dan zijn er nog de gemeenteraadsverkiezingen. Als de
nieuwe raad is geïnstalleerd, wat betekent dat dan voor de
groei van Putten? Mag Putten groeien met 26.000, 28.000
of 30.000 inwoners? Voor uw beeldvorming: omgerekend
zijn er voor 30.000 nieuwe inwoners 1500 huizen nodig,
waarvan 30% bestemd voor sociale huur en 5% à 10% voor
middenhuur.
Woningstichting Putten wil betaalbare woningen voor u
blijven bouwen, maar hoeveel woningen mogen we bouwen,
waar in Putten precies en in welk tempo?

“Investeren in
verduurzaming
en nieuwbouw...”
Zoveel vragen, zoveel onzekerheid. Wat wel zeker is, is dat
er per 1 juli een nieuwe directeur-bestuurder aantreedt bij
Woningstichting Putten. Vanaf dat moment kunnen er nieuwe
plannen gemaakt worden voor 2023-2026.
En gelukkig staat Woningstichting Putten er -ondanks alle
onzekerheid- financieel nog goed voor. Mocht het er bij u nu
financieel minder goed voorstaan, neem dan contact op met
Janny. Betalingsachterstand voorkomen is altijd beter ...
Lees er alles over op pagina 9. Ik wens u alle goeds toe.
Vriendelijke groet,
Dick Mol
Interim directeur-bestuurder

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.
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ACHTERPADEN
van de huurders om het achterpad te
onderhouden. Veel mensen weten dit alleen
niet. Is er nu een stukje achterpad waar u zich
aan stoort, spreek de persoon waar dit stukje
achterpad bij hoort hierop aan. Helpt dit niet?
Steek dan zelf de handen uit de mouwen en pak
het, samen met de buren, aan. Heeft u een put in
het achterpad die verstopt is? Dit kunt u ten aller
tijde bij de Woningstichting melden.

Achterpad verlichting

Voor de verlichting in het achterpad bent u zelf
verantwoordelijk. Kijk samen met u buren waar
er achterpad verlichting nodig is om gezamenlijk
jullie achterpad zo goed mogelijk te verlichten.

Project bestrating achterpaden

B

ij veel van onze woningen ligt er achterof aan de zijkant van de woning een pad.
Dat zorgt ervoor dat de achtertuinen
goed bereikbaar zijn. Maar hoe zit het nu
eigenlijk met de achterpaden, wie doet wat en
wanneer? Wij besteden hier extra aandacht
aan de achterpaden die behoren tot het bezit
van Woningstichting Putten.

Om onze huurders een handje te helpen met de
achterpaden vragen wij u om vóór 1 juni 2022 bij
ons te melden wanneer de bestrating van het
achterpad te wensen overlaat. Dit kan via het
e-mailadres leefbaarheid@wsputten.nl.
Wij gaan vervolgens kijken welke acties er op dit
achterpad uitgezet gaan worden. Let hierbij wel
op, wij komen geen onkruid verwijderen. De uitvoering van dit project zal plaats vinden in 2023.

Onderhoud

U kunt zich ook wel eens gestoord hebben aan
hoe het achterpad er uit ziet. Onkruid tot aan
je knieën, overhangende takken en afvalzakken.
Iets waar u niet op zit te wachten. Net als de
tuin is het achterpad ook een stukje dat bij de
woning hoort. Het is de verantwoordelijkheid
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WELKOM
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Putten neemt afscheid van
Rutger Koelewijn die gedurende 8 jaar lid was en op professionele en prettige
wijze heeft bijgedragen aan het toezicht op de woningstichting vanuit specifiek
financieel oogpunt. Wij bedanken Rutger voor zijn inzet en deskundigheid!
Tegelijkertijd mogen we ook een nieuw lid verwelkomen, namelijk Miranda
van Rossum-Voetstra. Miranda is woonachtig in Zwolle en werkzaam bij
woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn als Manager Bedrijfsvoering & Financiën. Wij vertrouwen in haar een zeer deskundige opvolger gevonden te hebben per
1 januari jl. Wij heten Miranda van harte welkom en kijken uit naar een
fijne samenwerking!
Marc Voskuil,
voorzitter van de Raad van Commissarissen

Woningstichting Putten
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#BETHEDIFFERENCE
#VERSCHILMAKERS
bedenkt waar jij graag mee wilt helpen. Wat je maar wilt: wil
je een boodschapje voor iemand doen, meedenken over een
sponsoractie, regelmatig een spelletje met iemand spelen ...
In het verleden heeft Joyce online wel gezocht naar mensen die
hulp nodig hebben: “Maar dat was dan in de stad of ver weg en
ik heb geen auto of zo.” Dit werkt dus andersom, jij wilt wat
en daar wordt iets of iemand bij gezocht. Alles mag, niets is
fout, zegt Joyce.

Bijeenkomst

“We proberen één keer in de maand bij elkaar te komen in
Stroud.” En bij zo’n samenkomst van jonge verschilmakers
worden niet direct de grote wereldissues opgelost, maar in
het klein wordt er wel gewerkt aan een samenleving waarin
we naar elkaar omkijken. “We delen ideeën met elkaar, we
bespreken hoe we ervoor staan, we hebben de laatste keer
ook een kennismakingsspel gespeeld, want er waren weer wat
nieuwe gezichten.”
Joyce kan niet altijd aansluiten, maar dat is geen probleem.
“Ben je druk, dan kan je niet. Het is geen verplichting.”

Statushouders

Je kunt een verschil willen, je kunt ook
een verschil maken. En precies dat is
wat de 15 jonge verschilmakers in Putten doen. Want als zij iets willen betekenen voor mens of maatschappij, dan
regelen ze dat gewoon. Verschilmakers:
door jongeren met hart voor Putten!
Ze is 17 jaar en druk met van alles. School
-een eindexamenjaar is niet niks-, werken,
voetbal en rijlessen. “Ik heb niet echt
tijd om ’s avonds op de bank te zitten en
Netflix te kijken.” Toch is Joyce Norbart
niet te druk om zich in te zetten voor een
ander. “Ik ben christelijk, misschien komt
het daarvandaan, maar ik vind het tof om
mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Wat is er al bedacht? “Er is een meisje bij ons en zij is heel
druk met statushouders.” Onder de statushouders zijn
jongeren die iets willen doen in Putten, maar ze worden vaak
niet gehoord. Elkaar verstaan is ook lastig door een taalbarrière,
maar niet onoverkomelijk. “We gaan hen uitnodigen en een
plan met ze bedenken. Iemand anders heeft een stageopdracht
voor school en combineert dat met Verschilmakers. Iets met
statushouders en hoe muziek creativiteit bevordert, zoiets.”

“Ik vind het tof om
mijn steentje te kunnen
bijdragen.”

Wat wil jij?

“Verschilmakers zijn jongeren die zich
willen inzetten voor anderen buiten hun
eigen vriendenkring en leven.”
Het mooie aan Verschilmakers is dat
je niet gaat kijken of vragen wie jouw
hulp nodig heeft, maar dat je zelf

Ben jij jong en wil je ook wat doen, of niet zo jong
meer, maar wel een verschilmaker? Neem dan
contact op met Monique Steunenberg van Welzijn
Putten op vrijwilligers@welzijnputten.nl of bel naar:
06-86 83 70 99 of 0341-35 70 78.

Beter gevoel

Zelf wil Joyce na haar toetsweek wekelijks
iets ondernemen met een ander. “Gewoon
qualitytime met iemand. Ik ben best sociaal. Dat
is voor mij leuk en voor de ander. Het is
tof als je van elkaar kunt leren.”
“Ik kan niet bedenken wat een beter gevoel
geeft dan een ander blij maken met iets wat
voor jou geen probleem is. Als jij de wil en de
zin hebt om iemand anders te helpen, ga er
gewoon voor.”
Volg de Verschilmakers op Insta:
verschilmakersputten.

GEBRAND OP
BRANDVEILIGHEID

Rookmelders
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle
huizen verplicht. Zorg dat je rookmelder
werkt. Check iedere maand of je rookmelder
loeit door de testknop in te drukken.

Ligt de blusdeken bij jou voor het grijpen? Heb jij al een vluchtroute bedacht voor
het geval dat …? En heb je enig idee wat je moet doen als de vlam in de pan slaat?
In gesprek met brandweerman Gert Knoppersen over brandveiligheid.
Nog niet zo lang geleden heeft er in een woning van WSP brand gewoed met een
dodelijk slachtoffer tot gevolg. Enorm te betreuren en alle reden om aandacht te
besteden aan wat je moet doen bij brand. Want we denken misschien dat zoiets altijd
ergens anders gebeurt, maar een woningbrand kan ook jou overkomen. Gert: “Er is
dagelijks ergens een woningbrand, waarom niet bij jou?”

Brandgevaarlijk

Gert weet wat brand kan veroorzaken. Je laadt je laptop op
terwijl-ie op de stoffen bank staat, met een goedkope oplader
van AliExpress. Je laat een smeulende sigaret in de asbak
achter. Naast je kussen ligt je telefoon, want je gebruikt ‘m
ook als wekker. Je droger draait overuren en de filters zitten
vol stof. Stekkers heb je meer dan stopcontacten. Daarom
knoop je de ene stekkerdoos vast aan de andere … Allemaal
brandgevaarlijk!

BRAND!

“Brand in je bankstel, binnen 2,5 minuut heb je een kamer vol
rook”, vertelt Gert. Rook verstikt en is nog veel gevaarlijker
dan vuur. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk je huis
verlaat. “Breng iedereen in veiligheid, doe de deur dicht en bel
de brandweer.” Veilig ben je zodra je buiten de woning bent.
Braad je gehakballen, krijg je ineens de vlam in de pan!
NIET BLUSSEN MET WATER, leert Gert ons, dan krijg je een
echte steekvlam. Zorg altijd voor een deksel in de buurt om de
pan mee af te dekken.

En maak ook regelmatig je afzuigkap vetvrij,
zodat vuur minder kans krijgt om snel om zich
heen te grijpen.

Voorbereiding

Zorg dat er niets in de weg staat als je de woning uitvlucht. Denk aan schoenen op de trap,
waarover je kunt struikelen. Laat de sleutel in de
deur zitten of hang ‘m ernaast. Bedenk ook een
alternatieve vluchtroute voor als je de voor- of
achterdeur niet kunt bereiken.
Maar Gert stelt wel gerust: “Als je rookmelders
werken, is er eigenlijk altijd genoeg tijd om bij de
deur te komen.”

Wil je advies over de brandveiligheid
in jouw huis? Stuur een mailtje naar de
brandweer: info@vnog.nl.

Woningstichting Putten
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Voorkom dat je gaat huilen door het ruilen,
tips van Willem:
• Je moet wel reëel zijn in je zoektocht naar de
voor jou ideale woning.
• Ga een paar keer bij de woning kijken,
is het echt wat je wilt?
• Vraag ook door: waarom wil de ander
eigenlijk weg?
• Check de buurt, bel eens aan bij de buren om
te vragen of zij hier fijn wonen!

Nu is Dennie dolgelukkig:
“Met het huis, de locatie, vrienden
en familie in de buurt. En een dorp
is echt beter dan een stad.”

WIL JIJ
MET MIJ VAN
WONING RUILEN?
Woningruil komt met lusten en lasten. Oftewel, je wordt huurder van de woning en alles wat daarbij
hoort. In het geval van Dennie was dat ook een enorme afwas. Na één jaar en drie pogingen is het
hem gelukt om zijn woning te ruilen. Hij vertrok van Harderwijk naar Putten.
Het allerlastigste is iemand vinden die met je wil en kan
ruilen, daar weet Dennie van Buuren alles van.
Een half jaar geleden verruilde hij zijn zojuist gerenoveerde
eengezinswoning in Harderwijk voor een kleine hoekwoning
in Putten. “In Harderwijk had ik geluk, ik ben ingeloot.”
Maar echt thuis voelde hij zich nooit in Harderwijk: “Ik kon
daar gewoon niet wennen.” Dennie wilde graag dichter bij
zijn familie wonen, maar wachten op een andere huurwoning
duurt lang. “Van een collega hoorde ik over woningruil.nl.”

Je kunt niet zelf even huissleutels wisselen.
Willem Visser is verhuurmakelaar bij
Woningstichting Putten en vertelt hoe dit gaat.
• Je zoekt iemand om mee te ruilen.
• De corporaties checken het inkomen en je huuren woonverleden.
• De woning wordt beoordeeld. Let op: de nieuwe
huurder gaat vaak meer betalen dan de oude
huurder. Dat is gebruikelijk bij wisseling van
huurders.
• Datum van ruil wordt vastgelegd - dit is altijd de
1 e van de maand.
• Huurovereenkomsten worden afgesloten en dan
pas kan er geruild worden.

Poging 2

Drie maanden is er geen contact en dan komt de
man erop terug, hij wil toch wél verhuizen.
Dus hup, weer papieren invullen. Maar dit keer
zeggen Woningstichting Putten en UWOON
in Harderwijk dat het niet gaat lukken. Het
inkomen van zowel Dennie als de man is te laag.

Poging 1

Hij zet zijn woning online: “Dat is heel makkelijk: foto,
tekstje en drie voorkeursplaatsen.” Al snel is het raak. Alleen
al in de eerste week krijgt hij 15 reacties. “Een man wilde met
zijn gezin verhuizen naar Harderwijk, vanwege de school
waar één van zijn kinderen naartoe zou gaan.” Ze bekijken
elkaars woning en lijken allebei enthousiast. Corporaties
worden ingelicht, papieren worden ingevuld … Maar dan gaat
de man twijfelen. “Uiteindelijk heb ik zelf gezegd: laat maar
zitten, je moet het wel echt zeker weten. Ik wilde niet dat ik
blij in zijn woning zou zitten en hij ongelukkig in die van mij.”

Nadelen woningruil:
• Je neemt de lusten én de lasten over. Dus ook dat
kapotte stopcontact of een verrotte zelfgeplaatste
veranda.
• Verhuizen doe je binnen één dag: jij eruit, iemand
anders erin.
• Krijg je spijt, dan heb je pech, want er is afgesproken
dat je zeker een jaar in de woning blijft wonen.

Poging 3

Na een paar maanden stilte is het tijd voor
poging 3.
“Dit keer moest hij mij wel écht overhalen.
Maar hij heeft me verzekerd dat hij 100%
overtuigd was.” En zoals het spreekwoord luidt:
drie keer is scheepsrecht, dit keer komt het wel
in orde. De inkomens zijn gestegen, het ja blijft
een ja en de verhuiswagen kan voorrijden …

Woningruil

Het plan is: rijden van Harderwijk naar Putten,
daar dozen uitladen, de wagen opnieuw inladen
en dan terugrijden naar Harderwijk.
Maar eenmaal in Putten aangekomen moeten
Dennie en de verhuizers wel even slikken: “Het
was een slagveld. Rijst op de grond, luiers in
de tuin en de afwas stond tot aan het plafond
opgestapeld.” Dus Dennie doet wat-ie kan:
“Afwassen en helpen verhuizen.”
Nu is Dennie dolgelukkig: “Met het huis, de
locatie, vrienden en familie in de buurt. En een
dorp is echt beter dan een stad.”
Woningstichting Putten
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MOGEN WE ONS
EVEN VOORSTELLEN?

Mijn naam is Aart Jan
sen en ik woon in
Garderen . Vanaf eind
vorig jaar werk ik met
veel plezier bij Wonin
gstichting Putten in de
functie van opzichter
planmatig onderhoud
en nieuwbouw. Diverse
huurders hebb en mij
daarom al langs zien ko
men voor de opname
van hun keuken .
Het proces van het pla
nmatig onderhoud
omvat het in goede ba
nen leiden van onder
andere het schilderwerk
, ver vangen van
keukens en badkamers
.
Ook het ver vangen van
de garageb oxen op
de Willem Alexanderho
f staat dit jaar op mijn
planning om te begelei
den. Voor WSP heb ik
in verschillende functi
es bij bouwbedrijven
gewerkt en de laatste
jaren als opzichter bij
een woningcorporatie
in Veenendaal.
In de eerste paar maan
den is mij opgevallen
dat het woningb ezit in
goede staat van
onderhoud verkeerd. Gr
aag wil ik daar mijn
steentje aan bijdragen
om dit minimaal
zo te houden of daar wa
ar no dig nog te
optimaliseren . Dit om
onze huurders een
fijn thuis te bezorgen.
Ik zie er naar uit u te
ontmoeten .
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Loop je achter
met betalen?
Maak een afspraak
en loop weer in.

LOOP JE ACHTER
MET BETALEN?
Ook al is het jouw thuis, de woning blijft eigendom van de woningstichting. Wil jij erin wonen, dan betaal je huur. Dat is heel logisch, toch?
Maar goed, wat nou als je die huur even niet kunt betalen …?

Iedere ochtend werpt ze een blik op de bankzaken. Ze is namelijk
verantwoordelijk voor de binnenkomende huur. Janny bekijkt de
incasso’s die niet konden worden afgeschreven en de incasso’s
die zijn gestorneerd.

Betalingsafspraken

Je wordt niet direct je woning uitgezet als je je huur niet op tijd
betaalt. Sterker nog, daar moet héél wat voor gebeuren. Maar
bij een grote betalingsachterstand kan dit wel de consequentie
zijn. Janny: “Voor de eerste van de maand moet je je huur
betalen.” Lukt dit nou even niet, dan kun je daar met haar
betalingsafspraken over maken. “We gaan in overleg over wat
haalbaar is.”

>> Let op: een betalingsafspraak betekent dat je de achterstallige
huur in termijnen boven op de lopende huur terugbetaalt. <<
Bellen, mailen …

Janny vertelt wat er gebeurt als zij een betalingsachterstand
opmerkt. “Eerst probeer ik te bellen, krijg ik geen contact, dan
stuur ik een mail of appje.” Ze vraagt daarin om het bedrag alsnog
over te maken. In diezelfde maand krijg je nog twee mails met een
herinnering én een betaallinkje. “Daarna bel ik weer, krijg ik geen
contact, stuur ik een brief. Dan vraag ik aan Dirk, mijn collega,
of hij de brief wil overhandigen of in de brievenbus wil stoppen.”
Zo weet Janny zeker dat de brief aankomt. De brief belandt ook
in je mailbox. Wat erin staat? “Dat je 14 dagen de tijd hebt om
de huur te betalen en dat je ook de huur van de volgende maand
per de eerste van de maand verschuldigd bent.” In diezelfde brief
staan ook alvast de kosten voor de deurwaarder genoemd, want
die komen daar nog eens bovenop bij niet betalen.

Oplossing

Beter is het om bij een betaalachterstand zo
snel mogelijk contact te leggen met Janny en
samen tot een oplossing te komen. “Schroom
niet. Ik eet niemand op”, grapt ze. Als iets Janny
siert, is het wel haar betrokkenheid. Janny doet
echt zoveel meer dan dat ze moet doen, twee
brieven en een berichtje naar de deurwaarder
volstaan namelijk ook. Maar ze geeft niet
op, gaat tot het uiterste om te helpen bij een
oplossing. Ze belt bij je aan, schakelt desnoods
je netwerk in … “Dat is niet om je te pesten.”
Krijgt Janny geen contact, dan vraagt ze
de gemeente om extra hulptroepen in te
schakelen. Stimenz, Humanitas, financieel café,
wat er ook maar nodig is om huurders uit de
(financiële) problemen te helpen.

Hulp

Er zijn genoeg succesverhalen en haar hulp wordt
gewaardeerd. Deze ochtend nog kreeg ze een bedankmailtje. “Daarin stond: wat fijn dat je me niet
dwarszat en juist kwam om je hulp aan te bieden.”

Janny’s tip: “Wacht niet te lang, dan
stapelt het zich op. Neem direct
contact op, dan is het nog te overzien!”

Woningstichting Putten
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2022

PLANMATIG
ONDERHOUD
2022

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.
Vanaf 1 juli 2022 stelt de overheid verplicht om iedere woning te voorzien van één rookmelder
per verdieping. Een groot aantal van onze woningen zijn inmiddels hierin voorzien.
Bij de resterende woningen zullen wij de komende tijd de rookmelders nog plaatsen
of vervangen. Zo kunnen wij zorgen dat alle onze woningen voor 1 juli 2022 van
rookmelders zijn voorzien.

Soort onderhoud

Adres

Aanbrengen traphek onderkwart,
bijwerkschilderbeurt, vervangen
keukenblokken
Afstellen draaikiepramen

Groeneveltstraat
Sparrenhof

101 t/m 121
2 t/m 34, 1 t/m 33

Da Costastraat
Garderenseweg
Klaas Frisohof
van Damstraat
De Vierwinden
Molenstraat
Schauwplein

1- 19a
20-32
1 t/m 11
39-47b
2 t/m 10, 1 t/m 21
30 t/m 40
72 t/m 107

Groeneveltstraat
Wijkhovepad
Korenlaan
Boekweitstraat
Haverstraat
Lupinehof
Meidoornlaan
Roggestraat
Slangenburg
Kinsiusstraat
Picardstraat
Van Oldebarneveltstraat
Van Weesstraat
Buizerdstraat
Kievitlaan
Spechtstraat
Tollensstraat
Valkstraat
Graaf Wichmanstraat
Schrasserstraat
Van Goltsteinstraat
Van Oldenbarneveltstraat
Huygenstraat
Luzernestraat

30 t/m 98, 5 t/m 99
4 t/m 12
2
17 t/m 23
18 t/m 44
2 t/m 8 en 1 t/m 7
25 t/m 29c
2 t/m 18
32 t/m 42
2 t/m 10
4 t/m 40
100 t/m 132, 5 t/m 19 en 49 t/m 83
2 t/m 12
17 t/m 21
12 t/m 30, 38 t/m 48
52 t/m 66
15 t/m 21
38 t/m 44
18 t/m 34
2 t/m 20
31 t/m 49
84 t/m 98, 21 t/m 47
12 t/m 30
2 t/m 18, 1 t/m 9

Bijwerkschilderbeurt
Binnenschilderwerk, controle
ballustrades en vervangen
rookmelders
Dakramen smeren

Groot onderhoud en
energiebesparende maatregelen
Schilderbeurt

Soort onderhoud
Schilderbeurt
Schilderbeurt en dakramen smeren
Schilderbeurt en vervangen
vloer loopbrug
Schilderbeurt, vervangen CV ketels

Schilderbeurt, vervangen
keukenblokken (incl. tegelwerk)
Schilderwerk stucwerk
Vervangen bitumineuze dakbedekking,
schilderbeurt en dakramen smeren
Vervangen CV-ketels

Vervangen keukenbloken
Vervangen keukenbloken
(incl. tegelwerk)

Vervangen rookmelders
Vervangen vlizotrappen, vervangen
kitvoeg bij draingoot, toilet- en
badkamerrenovatie (incl. uitbreiding
en wasmachineopstelplaats)

Adres
Meerkoetstraat
Tollensstraat
Van Lennepstraat
Leeuwerikstraat
Aaltsengoed
Spechtstraat
Jan Nijenhuisstraat

4 t/m 22, 3 t/m 19
61 t/m 67
1 t/m 43
2 t/m 14, 1 t/m 27
29 t/m 87, 54 t/m 64
68 t/m 74
9 t/m 73

Bilderdijkstraat
Garderenseweg
Jac. Perkstraat
Reviusstraat
Tollenspad
Tollensstraat
W. de Zwijgerlaan
Vervoornstraat

23 t/m 31
43 t/m 49
2 t/m 18, 1 t/m 19
2 t/m 18, 1 t/m 17
1 t/m 11, 2 t/m 12
23 t/m 37
9 t/m 17
154 t/m 164

Roggestraat
Roggestraat
Roosendaalseweg
Achterstraat
A.van Loenenstraat
Ds. de Jagerstraat
Ds. Hollandstraat
Ds. Ruysstraat
Haentjesstraat
Paulistraat
Wallenbergstraat
Vijverhof
Acacialaan
Garderenseweg
Kelnarijstraat
Padebornstraat
Pinnenburgerweg
Van Damstraat
Haverstraat
Lupinehof
Roggestraat
Van Damhof
Schoolstraat
Veldstraat
Davelaarsgoed
Gebbekuillaan

31 t/m 53
1 t/m 27
124 t/m 150
15 t/m 19a
1 t/m 11
2 t/m 12
10 t/m 28
16 t/m 30
4 t/m 14
13 t/m 21
12 t/m 22, 13 t/m 31
2 t/m 18, 1 t/m 17
2 t/m 18, 5,7, 11 t/m 23
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
63
6 t/m 16
10 t/m 20, 9 t/m 19
20 t/m 62
2 t/m 30, 11 t/m 15
2 t/m 16a
16 t/m 18a
66 t/m 72
22 t/m 26, 30 t/m 42, 31 t/m 37

De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitgevoerd indien nodig.
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Wie komt wat
repareren?

EEN VAK[MAN]
APART

E

en druppende kraan, een piepende deur of een aardlekschakelaar die uitvalt. Wat doe
je als je hulp nodig hebt? Juist, dan schakel je vakmensen in! Eén telefoontje naar de
Woningstichting is al voldoende om vakheld Dirk in te schakelen … Maar Dirk kan niet
alles. Reparaties aan alle woningen uitvoeren is ook best veel in je eentje, gelukkig is er hulp.

Van links naar rechts: Johan Teerds, Henk-Jan Muis, Aalt van den Brink en Wim van den Hoek.

Wie is Dirk?

Dirk is onderweg, zoals altijd druk in de weer voor de
huurders in Putten, maar Isolde weet wie Dirk is en
wat-ie kan. Zij krijgt namelijk alle reparatieverzoeken
van de huurders binnen en stuurt ze door naar Dirk of
één van de andere vakmannen. “Dirk kan heel veel, van
huis uit is hij loodgieter en cv-installateur, maar hij is
echt allround en razendsnel. Als het kan staat hij ook
binnen 5 minuten bij je voor de deur, dat is Dirk, hij gaat
ervoor! Ik ben al 16 jaar heel blij met hem.”

Wie is de vakman?

WSP werkt samen met een paar deskundige partners.
Het gaat hierbij om langdurige samenwerkingen, dus er
is veel vertrouwen en de lijntjes zijn kort.
Henk-Jan Muis van Installatiebedrijf Muis: “Als
totaalinstallateur zijn we van alle markten thuis.”

Voor WSP is Muis BV al meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor álle elektrawerkzaamheden. “Van intercom tot
groepenkast vervangen.”
Theo de Jong en Wim van den Hoek van Bouwbedrijf
De Bruin. Theo: “Wij bouwen en verbouwen, zijn
totaalaannemer.” Van nieuwbouw en keukenrenovatie
tot het afhangen van deuren ... Als het aankomt op
timmerwerkzaamheden, staat De Bruin klaar.
Theo pakt de grootschalige renovaties aan voor de
woningstichting, Wim en Aalt zijn het dagelijkse gezicht
voor de huurders.
Martijn van Wijk van Blankespoor Installatietechniek:
“Wij maken werktuigbouwkundige installaties. Verwarming, sanitair, airconditioning, koeling, dakbedekking,
zinken goten, riolering, waterleiding.” Voor WSP onder-

DE ABSOLUTE
TOP 5
REPARATIEVERZOEKEN:

“In Putten vind ik geen
klagende mensen.”

houden en installeren zij de w-installaties, oftewel:
“CV, ventilatie, maar ook een waterleiding die lekt, een
WC die niet goed doorspoelt …”

Samen aan het werk

Wanneer een woning overgedragen wordt aan een
nieuwe huurder, krijgt de woning eerst een check-up.
Alle vakmannen werken dan mee om het huis in orde te
krijgen voor de volgende huurder. De Bruin is verantwoordelijk voor het bouwkundige gedeelte. Theo: “Je
kijkt naar deuren en ramen, gewoon naar het hele huis en
knapt het op.
Is een deurkruk versleten van de binnendeur, vervang je
‘m.” Henk-Jan: “We meten de installaties door, keuren de
meterkast en vervangen stopcontacten.” Samen aan het
werk in een huis is ook leuk, blijkt. “Je kent elkaar, dat is
ook gezellig.” Martijn: “Er werken mensen samen in een
team die weten wat ze aan elkaar hebben.
En dat moet ook, want er moet in korte tijd veel gebeuren. De woningstichting weet ook gewoon: we leggen het
bij hen neer, dan komt het goed.”

Sociale vakmannen

“In Putten vind ik geen klagende mensen”, valt Henk-Jan
op. Mensen zijn juist blij wanneer de vakmannen langskomen, vertellen ze. Wim krijgt regelmatig een kopje koffie
en een stroopwafel aangeboden.
“Luisteren en aandacht geven is net zo belangrijk.”
Dat herkent Martijn ook uit de verhalen van de servicemonteurs: “Oudere mensen zijn soms gewoon eenzaam.
Het sociale hoort ook bij dit vak.” En soms nemen
huurders de moeite om een mailtje te sturen naar de
woningstichting om aan te geven dat ze zo tevreden zijn
over de geboden hulp. Theo: “Die reacties krijg je ook.
Dat is enorm leuk.”

Wil jij nou ook vakman worden?
Leer het vak dan van de beste.
Ze zijn allemaal op zoek naar nieuwe
medewerkers.

1.

Cv-installatie - Martijn: “De cv-ketel werkt niet
meer. Dat betekent koud douchen en radiatoren
die niet warm worden. Onze servicemonteur gaat
op pad en verhelpt de storing.”
Tip: Vul het water in de cv-ketel op tijd zelf bij om zo
voldoende waterdruk te houden.
Daarmee kun je ook een storing voorkomen.

2. Rioolproblemen - Zit je in de ellende, ook dan

komt Blankespoor je redden. Martijn: “Mensen
stoppen alles in de wc-pot: maandverband, luiers,
billendoekjes. Dat lijkt even goed te gaan, maar
je krijgt een verstopping.”
Tip: Ook frituurvet verstopt je riool. Lijkt handig om
door de wc te spoelen, maar dat is het niet.

3. Deuren en ramen - Wim: “Voor de woningstich-

ting ben ik druk met reparatieverzoeken zoals:
de deur klemt, ik voel tocht, er komt water binnen
bij het raam. Ik luister goed, spoor het probleem
op en los het op. Zit de deur nog goed in de scharnieren, trekt het houten raamkozijn krom, is het
kitwerk toe aan vervanging.”
Tip: Doe de deur op slot bij nieuwbouwwoningen.
De driepuntssloten voorkomen dat de deur kromtrekt.

4. Sanitair - Alles wat je ziet in de badkamer, zeg

maar. Martijn: “Wij plaatsen en onderhouden sanitair.” Denk aan een barst in je wasbak of wc-pot,
een kraan die afbreekt, een sifon die lekt.
Tip: Laat je sanitair glimmen. Dat is mooi.

5. Elektra - Henk-Jan Muis: “Wij komen 9 van de

10 keer langs voor een storing. Kortsluiting die
vaak wordt veroorzaakt door de buitenverlichting
-water in een lamp of stopcontactje- of door
apparaten.” Buitenverlichting wordt dan
afgekoppeld of apparaten worden afgekeurd.
Tip: Trek bij kortsluiting alle stekkers eruit en zet
dan de schakelaars in de groepenkast weer omhoog.
Lukt dit niet, dan zit de storing in de installatie of de
buitenverlichting. Lukt dit wel, stop dan één voor één
de stekkers weer in het stopcontact. Dan ontdek je de
boosdoener snel genoeg.

Woningstichting Putten
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VRIJE TIJD EN
ONTSPANNING
Vogels fluiten, bloemen schieten uit de grond en de blije lammetjes springen
in de wei. De lente is begonnen en zit vol ‘tradities’ en feesten zoals bijvoorbeeld de grote schoonmaak, mooie tulpenvelden in de Keukenhof en Pasen.
Genieten jullie ook van deze vrolijke tijd van het jaar?

Voorjaarsschoonmaak

Vergeet de tuin niet

Het voorjaar is een goed moment om het
huis eens flink onder handen te nemen. Na
de wintermaanden kan het huis wel een frisse
beurt gebruiken. Van het soppen van de
ramen tot opruimen van winterspullen. Doe de
ramen open en laat alles lekker doorluchten.
Ventileren is erg belangrijk. Het zorgt er
allemaal voor dat het huis klaar is voor een
nieuw seizoen. Berg bijvoorbeeld alle winterse
kleding en attributen op en maak ruimte voor
lichte lente voorwerpen.

Ook de tuin heeft na de wintermaanden
onderhoud nodig. Het gras mag wel een
keer geverticuteerd worden. Het terras mag
onderhanden worden genomen en alle laatste
blaadjes worden opgeraapt. Alles aan kant?
Tijd voor nieuwe bloemetjes en plantjes en een
bezoekje aan een tuincentrum of de markt.

Breng kleur in huis
Een van de makkelijkste manieren om de
lente in huis te halen, is om simpelweg de
sierkussen te vervangen. Kies voor lichte
kleurtjes en/of een vrolijk motiefje. Of haal
bloemen en planten in huis. Een fris boeket
met lichte kleurtjes maakt jouw huis gelijk een
stuk vrolijker.

Haal de lente
met bloemen en
planten in huis.

Paasdecoratie
Het is niet alleen volop lente, ook het paasweekend staat voor de deur. De perfecte tijd
om gezellige paasdecoraties zoals paastakken,
paashaasjes en paaseitjes in het interieur te
verwerken.

Benodigdheden:

- Eieren
- Mos
- Takjes
- Lint
- Blauwe druifjes of andere voorjaarsplantjes
- Schaaltjes of plankjes

Stap 2

Pak een schaaltje, leg het mos erop met wat
takjes en zet de eierschillen erop.

Stap 3

Vul de eierschillen met plantjes en versier
deze eventueel met een lintje.

Stap 1

Blaas de eieren uit en maak aan één kant
voorzichtig een opening.

Bron: pinterest.nl

Bron: kleuren.nu
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NIEUWBOUW
26 huurappartementen aan de Wallenbergstraat opgeleverd

M

et de woorden “Ik wens je veel woonplezier en succes”, overhandigde wethouder
ruimtelijke ordening Ewoud ’t Jong in december 2021 een enorme sleutel aan
starter Laura Mulder. De oplevering van 26 sociale huurappartementen aan
de Wallenbergstraat is een feit. Dankzij de op starters gerichte pilot kreeg Laura haar
appartement met voorrang toegewezen.

Nieuwbouwappartementen

26 nieuwe appartementen, verdeeld over twee
blokken. Zestien appartementen met één
slaapkamer en tien appartementen met twee
slaapkamers. Maar liefst tien van deze nul-op-demeter-woningen zijn verloot onder starters op de
Puttense woningmarkt. Zodat ook zij een kans
krijgen om ertussen te komen.

Verbinding bewoners

Om verbinding te bewerkstelligen tussen de oude
en de nieuwe bewoners, overhandigde Dick Mol
een cheque. De heer Mol: “Voor een barbecue
ergens in het nieuwe jaar.” Nieuwe huurder Laura
Mulder en bewoner sinds 1993 Antoinette van
Bergen namen de cheque gezamenlijk in ontvangst
en besloten de barbecue samen te organiseren.

Facelift bestaande bouw

Woningstichting Putten is trots op de prachtige,
nieuwe appartementencomplexen. Dick Mol,
interim-directeur-bestuurder, heette de kleine club
genodigden welkom en bedankte alle betrokkenen,
van architect tot bouwers en in het bijzonder
de gemeente: “De appartementen passen ook
goed bij de bestaande bouw”. De twee bestaande
complexen kregen namelijk een facelift en hebben
nu eenzelfde uitstraling als de nieuwbouw.

10 woningen verloot onder starters

Rimpeler
Rimpeler is de nieuwe ‘gasvrije’ uitbreidingswijk in
Putten waar ca. 340 energiezuinige woningen worden
gebouwd. Woningstichting Putten bouwt hiervan in
verschillende fases 78 sociale huurwoningen, bestemd
voor diverse doelgroepen. De 66 woningen van de 3 eerste
fases worden inmiddels bewoond. Begin maart zijn de 5
eengezinswoningen van fase 4 inmiddels aan de huurders
opgeleverd. Fase 5 en 6 zijn in aanbouw. WSP bouwt daar
nog 7 levensloopbestendige woningen.

Kantoor open
Vanaf maart is ons kantoor weer open van
maandag tot en met donderdag tussen
8.00 en 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot
12.00 uur. U bent van harte welkom, ook
zonder een afspraak.
Wij blijven nog maatregelen treffen en
ontvangen u op een veilige manier. Zo is ons
kantoor ingericht op 1,5 meter en staan er

schermen bij de balies. Het dragen van een mondkapje is
niet langer verplicht, maar draag er gerust één als dat uw
voorkeur heeft. Heeft u een afspraak maar bent u niet fit?
Maak dan een nieuwe afspraak.
Natuurlijk zijn we ook via telefoon en e-mail bereikbaar.
Wij beantwoorden graag uw vragen. Neem contact met
ons via 0341-357405 of info@wsputten.nl. Of gebruik onze
website www.wsputten.nl voor informatie.

