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Puzzel
In dit woonbulletin hebben we een rebus voor u

U kunt uw oplossing uiterlijk 30 november 2010 opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54
4630 AB Woensdrecht
of afgeven bij:
Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
of E-mailen naar info@wswoensdrecht.nl
onder vermelding van “oplossing puzzel”.

Maak k
an
leuke s op een
attent
ie

Veel succes !!
De oplossing en de winnaars zullen in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.

Oplossing van de vorige Prijsvraag
In het woonbulletin van mei 2010 heeft u mee kunnen doen
aan de foto prijsvraag. Om kans te maken op een waardebon van € 50,00 moest u een foto insturen van uw tuin of uw
straat. De jury bestaande uit dhr. R. van Paassen (werkgroep
onderhoud boomgaard ´t Blickvelt) dhr. W. Brooijmans (oud
medewerker woningstichting Woensdrecht) en dhr. F. Linders (teamleider wijken en dorpen en tevens werkzaam op de afdeling groenvoorziening van de gemeente Woensdrecht) heeft uit de inzendingen een winnaar
gekozen. Zij hebben o.a. gekeken naar het onderhoud van de tuin, vraagt deze tuin veel onderhoud in de
toekomst en past het geheel in de omgeving. De winnende foto ziet u op de voorzijde van dit woonbulletin.
De prijs is inmiddels uitgereikt aan de Fam. Hagenaars.

Tuinonderhoud
In het woonbulletin van mei 2010 hebben wij aandacht besteed aan het tuinonderhoud bij onze huurwoningen. Al onze huurders hebben een waardebon
ontvangen zodat zij daarvoor een geranium mochten afhalen bij de Boerenbond in Hoogerheide.
We hoopten hiermee alle huurders te stimuleren om iets moois van hun tuin
en daarmee hun buurt te maken. Een onderhouden tuin is leuk voor u maar
ook voor uw buren en zo ook voor de mensen die na u in uw woning komen.
We begrijpen dat niet alle mensen de tijd of de mogelijkheid hebben om veel
aandacht aan hun tuin te besteden. Misschien kunt u eens informeren bij uw
buren of uw kinderen of zij een handje willen helpen. Vaak is het bij de aanleg van de tuin zeer belangrijk om er rekening mee te houden hoeveel tijd u
aan het onderhoud wilt of kunt besteden.
We zijn blij met de inzendingen op onze prijsvraag. Op de voorzijde ziet u de
winnende foto. Hiernaast nog enkele inzendingen. Omdat we geen inzendingen hadden van hele straten is deze prijs komen te vervallen. Wel hebben
onze opzichters hun ogen open gehouden voor mooie plekjes. Verder in dit
woonbulletin kunt u nog enkele foto’s van goed onderhouden plekjes vinden.
Deze actie zal in het voorjaar zeker een vervolg krijgen.

Te koop/Te huur Aangeboden
Te koop
De Anjer 30,
Hoogerheide

Te koop
De Anjer 9,
Hoogerheide

Te huur
‘T Blickvelt
Woensdrecht

In kindvriendelijke woonwijk gelegen, goed onderhouden eenvoudig
afgewerkte hoekwoning met voor-.
zij- en achtertuin met drie slaapkamers en ruime bergzolder.

Op woonerf gelegen, goed onderhouden, eenvoudig afgewerkte hoekwoning met voor-, zij- en achtertuin
Ideaal voor starters.

Ruime, representatieve commerciële
ruimte(s) in multifunctioneel
complex ‘T Blickvelt.

Indeling:
Ruime entree/hal met toegang naar
toilet, woonkamer en berging, trapopgang. Woonkamer met toegang
naar terras en keuken. Gesloten
keuken met eenvoudige inrichting.
Toilet met fonteintje. Buitenberging
inpandig te bereiken, met aansluiting
wasmachine.

Indeling:
Ruime entree/hal met toegang naar
toilet, woonkamer en berging, trapopgang. Woonkamer (type tuinkamer)
met trapkast en toegang naar terras
en keuken. Gesloten keuken met
eenvoudige inrichting. Toilet met
fonteintje. Buitenberging inpandig te
bereiken.

1e verdieping :
Overloop met vlizotrap naar zolderruimte. Drie ruime slaapkamers. Badkamer
met douchehoek en vaste wastafel.

1e verdieping:
Twee ruime slaapkamers.
Derde kamer met toegang tot zolderruimte. Badkamer met douchehoek,
vaste wastafel en radiator.

2e verdieping:
Bergzolder met Combi-ketel uit
2000.

2e verdieping:
Kleine bergzolder waar de CV-ketel
staat opgesteld.

Bouwjaar 2006
Totale oppervlakte 380 m2
Ook in gedeeltes te huur
Parkeergelegenheid
Etalageruimte
Overdekte entree
Voor meer informatie:
Woningstichting Woensdrecht
Dhr. H.J. de Wolf
T 0164 613313

Te huur
RaadhuisPassage
Hoogerheide
Aan de Raadhuisstraat te Hoogerheide gelegen appartementencomplex met commerciële ruimtes op de
begane grond.
Bestemming is detailhandel. De commerciële ruimtes variëren in afmetingen tussen ca. 106 en 443 m² en
kunnen eventueel geschakeld worden.
In de directe nabijheid, min of meer
voor de deur, zijn diverse parkeervoorzieningen beschikbaar

Voor meer informatie:
Huijgens & Markesteijn Makelaardij
Dahliastraat 94
4613DP Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-246499

Voor meer informatie:
Huijgens & Markesteijn Makelaardij
Dahliastraat 94
4613DP Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-246499

Voor meer informatie:
VP&A Makelaardij B.V.
Hoevestein 27
4903 SE Oosterhout
tel 0162 - 44 77 99
makelaardij@vpagroep.nl
www.vpagroep.nl

Hoe zit dat met...
Ik heb een reparatieverzoek!
Natuurlijk kan er altijd iets in uw woning kapot gaan of
niet meer naar tevredenheid werken. Als u zoiets bij de
hand heeft zijn er verschillende manieren om dat aan ons
te melden. In spoedeisende gevallen moet u altijd bellen.
Is reparatie niet direct noodzakelijk, dan kunt u 24 uur per
dag via internet, telefonisch of via de blauwe kaartjes een
reparatieverzoek indienen.

De reparatieverzoeken worden nauwkeurig gevolgd, omdat
wij vinden dat deze binnen een gestelde termijn afgewerkt
moeten worden. Na afronding van het reparatieverzoek
kunnen wij u nogmaals benaderen om te informeren of alles
naar wens is hersteld. Mocht u echter ontevreden zijn over
de herstelwerkzaamheden, laat het ons dan ook weten,
zodat wij alsnog actie kunnen ondernemen.

Zodra wij een reparatieverzoek ontvangen, wordt gekeken
of de reparatie voor rekening van Woningstichting Woensdrecht is of voor de huurder. Uiteraard kunt u als huurder
een service abonnement afsluiten voor een bedrag van
€ 6,25 per maand waarbij een aantal mankementen door
ons wordt hersteld. Wat exact onder dit service-abonnement valt, kunt u nalezen in het boekje ’wie betaalt wat’.
Meer informatie kunt u hierover vinden op onze website of
door het aanvragen van het boekje ‘wie betaalt wat’.

Zeer dringende meldingen en storingen kunnen ook buiten
de normale kantooruren worden gemeld via ons normale
telefoonnummer. U wordt dan doorgeschakeld naar een
medewerker die de melding aanneemt en (indien nodig)
direct actie onderneemt. Dit houdt in dat u binnen 30
minuten wordt teruggebeld om door te spreken wat er gaat
gebeuren, of er komt binnen 2 uur iemand langs om de
storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Na ontvangst van een reparatieverzoek wordt dit vastgelegd
in onze administratie en wordt, indien de kosten niet voor
rekening van de huurder komen, er een opdracht tot herstel
gemaakt. Uiteraard proberen wij een reparatie zo spoedig
mogelijk in te plannen waarbij rekening gehouden wordt
met de tijdstippen waarop u thuis aanwezig bent. Mocht het
reparatieverzoek niet helemaal duidelijk zijn of willen wij
nog aanvullende informatie hebben dan wordt er contact
opgenomen of komt de opzichter even langs.

In principe dient u alle reparatieverzoeken en storingen
bij ons te melden; er is echter één uitzondering. Wanneer
u een storing heeft in uw CV installatie, kunt u die direct
melden bij Jansen Installatietechniek te Bergen op Zoom,
0164-236527, ook na kantoortijd of in het weekend.
Met het najaar voor de deur, vragen wij uw speciale aandacht voor de dakgoten. Heeft u het idee dat deze ernstig
vervuild zijn en heeft u een service-abonnement, laat het
ons weten door middel van een reparatieverzoek. Wij
proberen dan het schoonmaken van dakgoten voor het
najaar in te plannen, zodat wateroverlast tot een minimum
beperkt kan blijven.
Hebt u nog vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om
contact op te nemen. Tel. 0164-613313.

Bewonerscommissie
Bewonerscommissies
Elk appartementencomplex van Woningstichting Woensdrecht heeft een
BewonersCommissie. Dit zijn huurders uit het complex zelf die namens de
bewoners overleg voeren met de woningstichting.
Minstens éénmaal per jaar is er overleg, doorgaans voorafgaand aan de
jaarlijkse huuraanzegging welke eind april wordt verzonden. In die vergadering wordt de afrekening van de servicekosten en de begroting voor het
komende jaar besproken en advies gevraagd aan de BewonersCommissie
hierover.
Tussentijds kan op elk gewenst moment overleg gevraagd worden. Dit
kunnen bewoners zijn die met de BewonersCommissie om de tafel willen
om iets te bespreken, maar het kan ook zijn dat de BewonersCommissie
de bewoners of de woningstichting oproept voor overleg. Ook wij als woningstichting kunnen een dergelijk overleg vragen als wij het advies van de
bewoners willen over bepaalde zaken die het complex aangaan.
Voor de huurders die niet in een appartementencomplex wonen en dus
geen bewonerscommissie hebben, is er de HBWW (HuurdersBelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht). Het grote verschil tussen de
HBWW (HuurdersBelangenvereniging) en de BewonersCommissies is dat
de HBWW beleidsmatig overleg voert over alle zaken die “de huurders”
aangaan, terwijl de BewonersCommissies dit uitsluitend doen op complexniveau.
In de nieuwe Wet op het Overleg Huurder - Verhuurder (kortweg “de Overlegwet” genoemd) staan alle rechten en plichten van zowel de HBWW als
de BewonersCommissies.
Daarnaast is aanvullend per complex een reglement opgesteld voor de BewonersCommissie.

Het bestuur van de HuurdersBelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht zet zich in om
namens de leden van de Huurdersbelangenvereniging uw
belangen te behartigen bij de
Woningstichting Woensdrecht.
Wij zijn van mening dat we,
gesteund door de landelijke
Woonbond, van grote betekenis kunnen zijn voor de leden
van onze vereniging op een heel
breed terrein.
Door onze opgedane kennis en
ervaring als bestuur van de
belangenvereniging kennen wij de
weg binnen het huurderbestel en
kunnen wij u met raad en daad
bijstaan bij allerhande vragen op
het gebied van rechten en plichten van zowel de verhuurder als
U als huurder van een woning van
de Woningstichting Woensdrecht.
Alleen als collectief kunnen wij
sterk staan in onze onderhandelingspositie richting Woningstichting Woensdrecht. Daarom is
het van groot belang dat zoveel
mogelijk huurders zich aanmelden
als lid van onze vereniging!
Het lidmaatschap van de
vereniging is gratis en verplicht U
tot niets!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
dhr. D. van Kempen
tel. 0164 614471

OnderhoudsProjecten
Inmiddels is het planmatig onderhoudsprogramma 2010 in volle gang. In onderstaand overzicht ziet u de stand van zaken per 1 september.
Werkzaamheden gereed
Buitenschilderwerk (incl. houtrotreparatie)
Huijbergseweg 		
56 t/m 74
Burg. Moorsstraat
2 t/m 20
Putseweg
69, 71, 79, 81, 89
Wouwbaan 		
3 t/m 21 en 145, 155, 161
Heideduinstede		
1 t/m 20
Bergingsdaken vervangen : Mgr. van Mensstraat, Suijkerbuijkstraat, Van de Zandestraat.
Glas vervangen: Mgr. Poelsstraat, Wouwbaan.
Aanpassing sleutelsysteem hoofdtoegang appartementencomplex: Duinenrij, Suijkerpoort, Meulenberg en Oostpoort.
Schoorsteen preventief verstevigd alléén bij hoekwoningen met een schoorsteen op de kopgevel aan de Huijgensstraat,
Kamerlingh Onnesstraat en Keesomstraat.
Lopende werkzaamheden
Buitenschilderwerk
Burg. Moorsstraat
1, 5 t/m 19 en 22
Molenstraat 		
2 t/m 20
Jef Adriaansenstraat
1 t/m 17 en 18 t/m 24
Mgr. van Mensstraat
5 t/m 11 en 51 t/m 69
Burg. Moorsstraat
39 t/m 47		
Past. van Roesselstraat
1 t/m 31		
Suijkerbuijkstraat
25 t/m 43 en 34 t/m 48
Van de Zandestraat
20 t/m 26		

Sept – Okt ‘10
Sept – Okt ‘10
Sept – Okt ‘10
Sept ‘10
Sept – Okt ‘10
Sept – Okt ‘10

Renovatie buitenschil en isolerende maatregelen
Burg. Moorsstraat
38 t/m 48 		

Sept – Nov ‘10

Nog uit te voeren werkzaamheden
Buitenschilderwerk (incl. houtrotreparatie)
Van der Dilftstraat
2 t/m 16 en 21 t/m 43 Sept – Okt ‘10
Molenstraat 		
1 t/m 15 		
Sept – Okt ‘10
Oostlaan		
1 t/m 53 		
Okt – Nov ‘10
Renovatie buitenschil en isolerende maatregelen
Molenstraat 		
21 t/m 31		

Okt – Dec ‘10

Renovatie gehele woning en isolerende maatregelen: Mgr. Ariensstraat 2 t/m 24 en 35 t/m 45

1e helft 2011.

Het streven is om in november 2010 het planmatig onderhoudsprogramma over 2011 vast te stellen.
Kort daarna wordt het onderhoudsprogramma op onze website bekend gemaakt.

Energiemarkt in Putte

SVB

Ook Woningstichting Woensdrecht doet mee met de regionale campagne over
Energie Besparen in en rond uw huis! Energie besparen is immers goed voor
het milieu én uw portemonnee!

In 2009 is een start gemaakt met
het herzien van het Strategisch
Voorraad Beleid. (SVB)

De energiemarkt vindt plaats op donderdag 25 november 2010 van 18.30
tot 21.00 uur in MFC De Biezen te Putte. Het is een inloopavond voor jong
en oud, waarbij u vrijblijvend alle mogelijke informatie kunt krijgen over
energie besparen in en rond uw huis. Naast allerlei energiedeskundigen vindt
u kraampjes van Woningstichting Woensdrecht, Wonen West-Brabant, uw
gemeente, basisschool Op Dreef en lokale en regionale installateurs. Er zijn
doe-activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals bijvoorbeeld de energiefietsen en een leuke quiz. De bezoekers kunnen via hun tegoedbon een
gratis spaarlamp ontvangen op de energiemarkt.

In dit beleid wordt voor een
langere termijn bepaald wat er
met de verschillende woningen
gaat gebeuren.

De dorpsactie ‘Energie besparen’ zal dit najaar gehouden worden in Putte.
Hierbij worden alle bewoners van Putte persoonlijk door Woningstichting
Woensdrecht, Wonen West-Brabant en de gemeente uitgenodigd voor de
energiemarkt op 25 november 2010. Via een huis-aan-huisbrief krijgen de
huishoudens in Putte een flyer en een tegoedbon voor een spaarlamp aangeboden. De energiemarkt in Putte heeft vorm gekregen in overleg met
uw dorpsplatform, Woningstichting Woensdrecht en Wonen West-Brabant,
basisschool Op Dreef en de gemeente. Dankzij deze samenwerking zijn er
ook instanties en bedrijven uit uw buurt aanwezig, die iets willen vertellen
over energie besparen. De kinderen van de basisschool leren met een leskist
‘energie’ het nodige over het nut van thuis energie besparen.
Deze energiemarkt is onderdeel van een regionale campagne om energiebesparing thuis onder de aandacht te brengen. Inwoners van 6 gemeenten
in West-Brabant worden in november actief geïnformeerd over de stappen
die zij zelf kunnen zetten. Naast de gemeente Woensdrecht worden ook in de
gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Halderberge
wijk-/dorpsacties georganiseerd. De gemeenten en de woningstichtingen
organiseren deze activiteiten samen met verschillende partijen (zowel lokaal
als regionaal) die actief zijn op het gebied van energie en besparing. De inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen zelf uiteindelijk een bijdrage
leveren aan het terugdringen van energieverbruik in hun huis.
U wordt via de Woensdrechtse Bode en de gemeentelijke website op de
hoogte gehouden van de dorpsactie Energie besparen in Putte!

Dit kan bijvoorbeeld betekenen
dat bepaalde woningen verkocht
gaan worden, of juist volledig gerenoveerd. Ook sloopplannen en
vervangende nieuwbouw maken
deel uit van dit beleid.
Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan het Strategisch
Voorraad Beleid, zodat we op
korte termijn iedereen daarover
kunnen informeren.
Het nieuwe beleid beslaat de periode vanaf nu tot 2025, waarbij
soms heel concreet plannen zijn
uitgewerkt en soms heel globaal
een richting is gekozen.

Planmatig onderhoud
Wijzigingen in planmatig onderhoud, minder overlast, betere service!
Woningstichting Woensdrecht gaat het planmatig onderhoud bundelen om de
overlast voor bewoners te verkleinen. Afgelopen jaar is het planmatig onderhoud
van al onze woningen bekeken en geactualiseerd. Wij streven ernaar één keer in
de vijf jaar planmatig onderhoud aan de woningen uit te voeren. Het schilderwerk
is hierin maatgevend.
Wat verandert er voor u…
Voorheen kon het voorkomen dat wij elk jaar iets van planmatig onderhoud bij uw
woning kwamen doen. Het éne jaar schilderwerk, het volgende jaar de keuken,
een jaar later de ventilatie en weer een jaar later het dak van uw berging. Hoewel
we momenteel in een overgangsperiode zitten, gaan de werkzaamheden gebundeld worden. We hoeven u dan maar één keer in de vijf jaar lastig te vallen met
onderhoudswerkzaamheden. We bekijken dan elke vijf jaar welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, en dat kan per woning verschillen. Doordat er
wat verschuivingen plaats vinden kan het zijn dat u voor enkele werkzaamheden
een paar jaar langer moet wachten of dat we juist eerder komen, omdat vijf jaar
vooruit schuiven niet haalbaar is.
Als we dan komen zullen de werkzaamheden grootser zijn dan u van ons gewend
bent en meer maatwerk gericht zijn, waardoor wij u een betere service kunnen
bieden.
Bewonersinformatiebijeenkomsten
Steeds vaker zult u zien dat we bewoners voorafgaand aan grootonderhoud en
renovaties gaan informeren tijdens een bewonersinformatiebijeenkomst.
U krijgt dan een uitnodiging om op een bepaalde plaats te komen, dat kan zijn
een proefwoning, de vergaderruimte van de Woningstichting of een zaaltje elders
als de bewonersaantallen te groot zijn. Wij kunnen u dan heel gericht uitleggen welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden en welke producten wij daarbij
toepassen. Tevens zal de aannemer die de werkzaamheden voor ons zal gaan
uitvoeren zich tijdens zo’n bijeenkomst voorstellen. Die momenten grijpen wij aan
om met u als bewoner in gesprek te komen over uw wensen.
Woningstichting Woensdrecht hoopt door middel van de informatiebijeenkomst de
bewoners beter te informeren over aanstaande werkzaamheden.

Interview
Interview met
Mevr. van As-Stelwage
Voorzitter van de bewonerscommissie van het appartementencomplex Arïes
aan de Bradfordstraat te Putte
Het appartementencomplex
bestaat uit 10 koopwoningen
aan de kant van de parkeerplaats en 14 huurwoningen
aan de Bradfordstraat.
De kopers zijn samen met de
Woningstichting verenigd in de
Vereniging van Eigenaren.
De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle bewoners (kopers
en huurders) van het complex.

Voorzitter bewonerscommissie “Ariës”
Mevrouw van As is al sinds de oprichting, 8 jaar geleden, betrokken bij de
bewonerscommissie Arïes. Op dit moment bestaat de bewonerscommissie
uit 3 leden.
Mevrouw van As is in Woensdrecht geboren en is 27 jaar geleden samen met haar
man naar Putte verhuisd. Nadat haar man is overleden heeft zij zich ingeschreven
voor een appartement aan de Bradfordstraat. Mevrouw van As woont er graag, ze
is wel blij dat haar zoon en dochter ook in de buurt wonen. Naast de bewonerscommissie kunnen ook de Zonnebloem en het gehandicaptenplatform op haar hulp
rekenen. Als voorzitster van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) in Putte helpt
ze met het organiseren van vergaderingen, bingo bijeenkomst en andere activiteiten. Daarnaast zingt ze ook nog bij het koor in Putte en het koor in Woensdrecht.
De bewonerscommissie komt minstens één maal per jaar bij elkaar. De bewonerscommissie is eigenlijk het aanspreekpunt voor de bewoners en de Woningstichting. Dit kan over zaken gaan zoals gezamelijk onderhoud van tuin of
trappenhuis en de daarbij behorende servicekosten. Vaak worden er ook zaken
onderling geregeld zoals het vullen van de plantenbakken voor de binnentuin
(met geraniums van de aktie van de Woningstichting) of het buitenzetten van
de papiercontainers. Deze dingen regelt ze samen met andere bewoners maar
ze krijgt er altijd leuke reacties op.
Mevrouw van As had altijd een grote tuin en vond het heerlijk om in de tuin te
werken. Als er nu veel onkruid in de binnentuin staat, kan ze dat ook niet laten
staan. Omdat de tuin ook steeds meer gebruikt wordt, zou het fijn zijn als ereens een oplossing gevonden wordt voor de banken die opgeknapt of vervangen
moeten worden. Verder moeten er enkele planten vervangen worden.
De leukste ervaring was toch wel de barbeque in de tuin ter gelegenheid van
de opening. Samen met de bewoners, de wethouder (dhr. v.d. Poel) en de
medewerkers en directie van de Woningstichting. Dat was een hele leuke en
gezellige middag waarbij mevrouw van As haar woning ook heeft opengesteld
voor bezichtiging. Een andere leuke ervaring was op haar verjaardag vorig
jaar toen ze 75 werd en enkele bewoners haar woning hadden versierd.
In de toekomst gaat de Woningstichting naast het appartementencomplex een
zorgcentrum bouwen. Mevrouw van As heeft daar totaal geen problemen mee.
Ze kan zich wel voorstellen dat de paar mensen die er straks op uitkijken daar
minder blij mee zijn.
Iets typisch Woensdrechts kan ze niet noemen maar ze merkt wel op dat het niet
altijd makkelijk is om ingeburgerd te raken in Putte als je er niet geboren bent.

Financiën
Huurachterstand? Wat nu? Het kan ons allemaal gebeuren.
Vergeet u wel eens de huur te betalen? Betaalt u vaak te
laat? Zit u regelmatig krap bij kas tegen de tijd dat u de huur
moet overmaken? Of bent u tijdelijk niet in de gelegenheid
om uw huur over te maken. Bel ons dan op! Dan maken we
een afspraak om in een persoonlijk gesprek naar een oplossing te zoeken!
Belangrijk is dat u zo snel mogelijk uw betalingsproblemen bij
ons meldt. Wij kunnen u de huur niet kwijtschelden maar we
kunnen samen wel naar een andere oplossing zoeken.
Dit kan zijn een betalingsregeling of een afspraak voor een
latere betaling. Misschien is het voor u toch handig om die
automatische incasso te regelen. In sommige gevallen kunnen wij u doorverwijzen naar iemand die samen met u uw
financiën bekijkt.
Herinneringen
Als er een huurachterstand ontstaat dan krijgt u een
herinnering toegestuurd. Bij de eerste herinnering is het
verstandig om zelf initiatief te nemen en ons op te bellen. Als
dit niet gebeurt zullen wij een tweede herinnering sturen. Is
er na deze brieven nog geen oplossing gevonden of contact
geweest over een betalingsregeling, dan is er geen andere
mogelijkheid voor ons dan de vordering uit handen te geven
aan de deurwaarder. Dit brengt extra kosten met zich mee,
die u moet betalen. Probeer dit te voorkomen en neem
tijdig contact met ons op!
Problemen melden
Belangrijk is dus dat u zo snel mogelijk betalingsproblemen
bij ons meldt. Wij bekijken dan met u of er nog regelingen
zijn waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan zorg- of huurtoeslag. Met huurders die een tijdelijk
financieel probleem hebben, kunnen wij een betalingsregeling
afspreken.

Huurvoorwaarden
Nieuwe voorwaarden voor huren van sociale
huurwoning
De Europese Commissie heeft de regels voor het
verkrijgen van een sociale huurwoning (netto huur
t/m 647,53 euro) veranderd.
Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties hun
sociale huurwoningen alleen nog maar toewijzen aan
mensen met een inkomen tot maximaal 33.000 euro
(belastbaar jaarinkomen van het hele huishouden).
Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning.
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten, lopende contracten blijven dus gewoon
geldig. Er is nog veel onduidelijk over de praktische
uitwerking van de nieuwe regels.
Woningstichting Woensdrecht vindt het toch belangrijk om u alvast op de hoogte te stellen van deze
verandering. Houdt u onze website in de gaten voor
meer informatie.

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Huurders Belangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide
tel. 0164 614471

tel. 0164 - 61 33 13
fax 0164 - 61 21 16
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Secretariaat Klachtencommissie
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Dinsdagavond: 18.00 - 19.30 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Reparatieverzoek
Graag melden middels blauwe kaart of via
www.wswoensdrecht.nl
Urgente storingen: tel. 0164 - 61 33 13

Colofon
Dit woonbulletin is een uitgave van
Woningstichting Woensdrecht
Oplage: 1200 exemplaren
Verschijning: 2 maal per jaar
Drukwerk: Présize Roosendaal

Aan de inhoud van dit woonbulletin kunnen
geen rechten worden ontleend.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

