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w o o n b u l l e t i n

Op heel korte termijn kunt u
kennismaken met de nieuwe
website waarop u alle
relevante informatie kunt
terug lezen. Het bekende
internetadres
www.wswoensdrecht.nl
verandert niet. Wat wel
verandert is de website die u
via dit adres kunt bereiken.
We hebben het dan niet over
veranderingen aan de
website, maar een geheel
nieuwe website!

De huidige pagina is sinds 2001 in gebruik en we kunnen er niet alles op kwijt wat we u willen
vertellen. Sommige teksten of foto’s moeten we door een extern bedrijf laten aanpassen en dat
past niet bij de dienstverlening die wij willen bieden: dichtbij onze klanten en snel kunnen
inspelen op veranderingen.

Dat moet dus anders. Dat wordt ook anders. Ook kunt u via de website reageren op het
woningaanbod, reparatieverzoeken doorgeven, folders en formulieren bekijken, invullen,
ophalen of aanvragen.

U betreedt onze website net zoals ons kantoor: via de entreehal. In de hal kunt u direct naar de
meest gevraagde onderdelen: woningaanbod, nieuws reparatieverzoeken en algemene
informatie. 

Via het contactformulier kunt u ons altijd alle vragen en opmerkingen doorgeven zodat wij
onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op wat u van ons verwacht.

Bij het verbeteren van de dienstverlening hoort natuurlijk ook dat u ons kunt bereiken op de
tijden dat u dat van ons mag verwachten. De tijd dat we drie dagdelen per week open waren
en dat u aan de telefoon een keuzemenu kreeg om naar de juiste afdeling te worden
doorverbonden is voorbij.

Vanaf nu bent u elke dag al vanaf 08.00 uur welkom, zowel telefonisch als op kantoor.
Maandag tot en met donderdag zijn wij tot 16.30 uur open, op vrijdag tot 12.00 uur. De
openstelling op dinsdagavond is onveranderd: u kunt dan van 18.00 uur tot 19.30 uur bij ons
terecht. Als u een van onze medewerkers persoonlijk wilt spreken of heeft u iets te bespreken
wat meer tijd vergt dan is het raadzaam om een afspraak te maken.

Om deze ruime openingstijden mogelijk te maken is ons team van medewerkers uitgebreid met
een baliemedewerkster: Simone Rommens. Zij stelt zich elders in dit bulletin aan u voor.
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Woningstichting Woensdrecht

Jan van der Heijdenstraat 14 
4631 NH Hoogerheide

Postbus 54
4630 AB  Hoogerheide

tel. 0164 – 61 33 13
fax 0164 – 61 21 16

info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Openingstijden balie en
telefonische bereikbaarheid

Maandag t/m Donderdag
8.00 – 16.30 uur

Dinsdagavond: 18.00 – 19.30 uur
Vrijdag: 8.00 – 12.00 uur

Reparatieverzoek
Schriftelijk te melden, 
middels blauwe kaart 

of via www.wswoensdrecht.nl, 
kopje “Onderhoud”, bij 
“Reparatie doorgeven” 

Urgente storingen: 
tel. 0164 – 61 33 13

Huurdersbelangenvereniging
HBWW

Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Secretaris: dhr. D. Schuit

Postbus 133
4630 AC Hoogerheide

Secretariaat Klachtencommissie
Woningstichting Woensdrecht
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4630 AB  Hoogerheide
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Wat gaan we doen aan onderhoud in 2009
Schilderwerken:
Zoals u wellicht weet wordt buitenschilderwerk aan de woningen in een bepaalde
frequentie verricht. Buitenschilderwerk wordt uitgevoerd door een erkend
schildersbedrijf. In 2009 staan weer tal van woningen gepland om een
buitenschilderbeurt te ondergaan. Dit kan zijn om bij te werken of om het compleet
over te schilderen. 
Voordat buitenschilderwerk plaats vindt worden waar nodig reparaties uitgevoerd aan
de houten kozijnen, ramen en deuren en zonodig vervangen.
Om zo lang mogelijk te genieten van mooi esthetisch schilderwerk aan de
buitengevels is het van belang dat u als huurder ook het binnenschilderwerk goed en
frequent voorziet van een goede verflaag. Buitenschilderwerk is gepland aan de
volgende woningen:

KLM laan 39, 41, 47 t/m 57
Laan Olieslagers 8, 12
Lindberghlaan 1 t/m 21, 6,8,14,16,20,22
Sondermanlaan 1 t/m 35, 2 t/m 22
R. Kochstraat 4,6,8
Semmelweissstraat 2 t/m 28
Pr. Hendrikstraat 40 t/m 42c
Mgr Poelstraat 2 t/m 26
Aalbersestraat 21 t/m 29
De Hazelaar 1 t/m7, 13 t/m 18
De Papaver 22 t/m 27
De Berk 18 t/m 28
De Jasmijn 9 t/m 17, 22 t/m 25
De Anjer 1 t/m 11,14,16,17,18,19,21,22,27,28,30,31,37 t/m 42
De Narcis 1 t/m13, 15,16,18 t/m 28
De Rozenlaan 31 t/m 46

Kozijnvervanging:
De kozijnen, ramen en deuren in de woningen gelegen aan de Suijkerbuijkstraat 34
t/m 48, 25 t/m 43, Mgr. van Mensstraat 51 t/m 69, 5 t/m 11, vd Zandestraat 20 t/m
26 worden vervangen.
Wanneer dit woonbulletin verschijnt zal het offertetraject nagenoeg zijn afgerond. 
De betrokken bewoners worden binnenkort nog nader geïnformeerd over de uit te
voeren werkzaamheden. 

Vervanging Doucheruimte:
De doucheruimten in de woningen gelegen aan de Buijs Ballotstraat 2 t/m 40,
Keesomstraat 38 t/m 48 en Gravesandestraat 19 t/m 29 worden opgenomen en in
overleg eventueel vernieuwd.

Keukenblokvernieuwing :
De aanwezige keukenblokken in de Berglaan 1 t/m 19, 14 t/m 22 en 26 worden
opgenomen en in overleg eventueel vernieuwd.

Deurintercom:
De aanwezige deurintercominstallatie wordt vervangen in appartementencomplex
Lucashof. Hier zal worden onderzocht of het mogelijk is deurvideo toe te passen.

Even voorstellen:
Ik ben Simone Rommens en sinds 9 maart
2009 in dienst bij Woningstichting
Woensdrecht als baliemedewerkster. Ik ben
woonachtig in Roosendaal en hiervoor heb ik
gewerkt bij diverse bedrijven als
receptioniste/telefoniste. 

Wellicht zal ik u nog aan de telefoon krijgen
of aan de balie zien. Tot ziens!
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Service
abonnement
Een lekkende kraan, een verstopte

gootsteen, een deur die klemt. Heeft

u er ook zo’n hekel aan? Wat kapot

is, wilt u graag weer in orde hebben,

maar u heeft misschien weinig tijd

om dergelijke klusjes te doen of u

mist er de handigheid voor. Schakelt

u een vakman in, dan hangt daar

meestal een behoorlijk prijskaartje

aan. Kleine reparaties blijven daarom

ook vaak liggen. U kunt het uzelf

gemakkelijk maken door een service-

abonnement af te sluiten. Als

huurder kunt u hiermee kleine

reparaties die voor rekening zijn van

de huurder, uit laten voeren door de

woningstichting. Voor een bedrag

van € 4,55 per maand kunt u

gebruik maken van onze vakkundige

dienst en bent u verzekerd van

deskundige reparatie en onderhoud

van hang- en sluitwerk, kranen,

afvoeren, elektrische bedrading,

verstoppingen en het schoonmaken

van goten.  Voor meer informatie of

aanmelding kunt u terecht op ons

kantoor.

Glasverzekering
Wanneer er een ruit van uw woning

breekt, zijn deze kosten voor

rekening van de huurder. Het is

zeker een overweging waard om een

glas-verzekering af te sluiten.  Voor

een bedrag van € 2,00 per maand

kunt u bij Woningstichting

Woensdrecht als huurder collectief

een glasverzekering afsluiten. Deze

verzekering dekt alle normale enkele

en dubbele beglazing van uw

woning. Voor meer informatie,

voorwaarden of aanmelding kunt u

terecht op ons kantoor.

Huurverhoging vastgesteld op 2,5 procent
Eind november 2008 was het zover: alle huurders konden
hun eigen energiebespaarbox ophalen. De
nieuwsgierigheid vooraf over de inhoud was groot en de
reacties na ontvangst van het pakket waren geweldig.

Binnen drie weken zijn ruim 1000 energiebespaarboxen
uitgedeeld. Als u dacht: “Wat kan ik met een paar kleine dingen nou voor verschil
maken?” dan weet u dus dat “die kleine dingen” met 1000 worden vermenigvuldigd en
dat maakt wel degelijk een verschil! 

Woningstichting Woensdrecht wenst u voor 2009 (en de komende jaren) een lage(re)
energierekening toe!

Als de puzzel goed is opgelost, kan het gezochte woord gevonden worden door de
letters in te vullen die in de overeenkomstig genummerde hokjes staan. Succes!

Stuur of e-mail uw oplossing van de puzzel vóór 1 juli 2009 naar: 
Woningstichting Woensdrecht, 
Postbus 54, 
4630 AB  Hoogerheide.
E-mail: info@wswoensdrecht.nl 

Onder de juiste inzendingen wordt een attentie ter waarde van € 50,-  verloot!

Energielabel 
Eind vorig jaar hebben alle woningen van Woningstichting
Woensdrecht een energielabel gekregen. Bent u nieuwsgierig
naar de energieprestatie van uw woning? Dan kunt u uw label
bij ons opvragen, u krijgt het dan per e-mail of per post
thuisgestuurd.

Zoals beloofd gaan wij de labels gebruiken om in totaal 20% op
de energieprestatie van de woningen te besparen. Dit doen we
onder andere door te kijken of we bepaalde zaken kunnen
combineren. Het komende jaar bijvoorbeeld gaan we alle
woningen die een schilderbeurt krijgen waar mogelijk gelijk
voorzien van dubbel glas waar nu nog enkel glas is. Ook
vloerisolatie wordt in dit traject meegenomen. 

Met de Huurdersbelangenvereniging HBWW is afgesproken dat
wij deze verbetermaatregelen slechts gedeeltelijk aan u als
huurder doorberekenen. Zo wordt in bovenstaand voorbeeld het
vervangen van enkel glas wel doorberekend, maar bij 100%
deelname wordt de vloerisolatie zonder huurverhoging
uitgevoerd. Dit levert u als huurder dus dubbel voordeel op:
besparen op energieverbruik terwijl niet alle maatregelen in de
huur worden doorgerekend. 

De goede oplossing van de puzzel uit het woonbulletin
september 2008 was

ENERGIELABEL
U heeft massaal de juiste oplossing ingezonden. Uit de
vele goede inzendingen is inmiddels een winnaar geloot.
Op verzoek van de winnaar worden geen
persoonsgegevens vermeld. 
Mevr. Burgers overhandigde de gewonnen prijs tezamen
met een bloemetje.

Huurtoeslag en huurverhoging 
Ontvangt u huurtoeslag? 
Dan hoeft u de nieuwe huurprijs per 1 juli niet meteen door te
geven aan de Belastingdienst /Toeslagen. In de meeste gevallen
geven wij die automatisch door aan de Belastingdienst
/Toeslagen. U ontvangt vóór 1 juli 2009 een nieuwe beschikking
huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt. Als de
belastingdienst de gegevens niet goed of niet op tijd heeft
ontvangen, verzoekt de Belastingdienst u alsnog zélf de nieuwe
huurprijs door te geven. U ontvangt dan van de Belastingdienst
een apart bericht. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Belangrijk: Voorkom dat u huurtoeslag moet terugbetalen!
Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan en daarbij
ziektekosten en andere buitengewone uitgaven afgetrokken?
Dan klopt de schatting van uw inkomen 2009 misschien niet. In
2009 zijn de voorwaarden voor buitengewone uitgaven
aangepast. Hierdoor is uw schatting van het inkomen mogelijk te
laag. 
Voorkom dat u later geld moet terugbetalen en bereken uw
inkomen opnieuw. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl. Hebt u
uw toetsingsinkomen voor 2009 al doorgegeven? Dan hoeft u
niets te doen. 

Hulp nodig ?
Wilt u hulp bij het berekenen van uw inkomen? 
Ga dan naar het belastingkantoor in uw regio. Als u lid bent van
een vak- of ouderenbond, kunt u ook daar terecht. Neem uw
laatste aangifte en aanslag inkomstenbelasting mee, en ook de
brieven over de hoogte van uw toeslagen 2009. Deze hebt u in
december 2008 ontvangen. 
U kunt ook de Belastingtelefoon bellen: 0800 - 0543, van
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.’

Energiebespaarbox groot succes
Volgens de afspraak tussen regeringspartijen wordt ook in 2009 de huurverhoging gekoppeld aan inflatie. Voor dit jaar geldt het
inflatie-percentage over 2008. Dit betekent dat de huren per 1 juli 2009 met 2,5 procent mogen stijgen. Het percentage geldt voor 95
procent van alle huurwoningen in Nederland. De overige 5 procent van de huurwoningen zijn geliberaliseerd.

De huurverhoging bij Woningstichting Woensdrecht
Het algemeen huurbeleid van Woningstichting Woensdrecht is inflatievolgend. Jaarlijks wordt de voorgestelde huurverhoging besproken
met de Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW). Alhoewel in de voorafgaande twee jaren de
huurverhoging beneden het inflatiepercentage bleef, wordt dit thans niet verantwoord geacht. De woningstichting wordt
geconfronteerd met kostenstijgingen boven het inflatieniveau en extra heffingen van de overheid voor bijdrage aan de probleemwijken
en het begrotingstekort (vennootschapsbelasting) van Nederland.

De huurverhoging per 1 juli 2009 is na advies van de HBWW, voor alle woningen van Woningstichting Woensdrecht en
Wswoensdrecht Vastgoed BV vastgesteld op 2,5 procent. Daarnaast wordt de huurprijs afgetopt op de maximale streefhuur die per
woning is vastgesteld.

Bijkomende service kosten
De huurverhoging geldt voor de kale huur. Het kan ook zijn dat de voorschotten van één of meerdere soorten van de service kosten
worden verhoogd per 1 juli 2009. Dit is te zien op het huurverhoging-voorstel dat u van ons heeft ontvangen.

Vragen
Heeft u vragen over de huuraanpassing dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met dhr. C.A.M.J. Mol, 
tel.nummer 0164-613313.
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