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Puzzel
Deze keer hebben we een leuke sudoku puzzel voor u:
(op iedere regel, in iedere kolom en in ieder vak moet u de cijfers 1 t/m 9 plaatsen)

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 augustus 2011
opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54
4630 AB Woensdrecht
afgeven bij:
Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide

*

Maak
kan
een le s op
uk
attent e
ie

of E-mailen naar info@wswoensdrecht.nl
onder vermelding van “oplossing puzzel”.
Vermeld uw naam, adres en eventueel uw E-mail
adres.
Veel succes !!
De oplossing en de winnaars zullen in het volgende
woonbulletin gepubliceerd worden.

Oplossing van de rebus uit ons vorige woonbulletin was
“Woensdrecht op de brabantse wal”
De rebus uit ons vorige woonbulletin van oktober 2010 was niet al te
moeilijk. Uit de inzendingen hebben we 10 winnaars getrokken. Deze
winnaars hebben we vlak voor de feestdagen uitgenodigd om onder het
genot van een kopje koffie hun kerststukje en 2 vrijkaartjes voor de
schaatsbaan in ontvangst te nemen. Door het slechte weer kon niet iedereen aanwezig zijn.
Bedankt voor het meedoen en we hopen dat jullie er veel plezier mee
hebben gehad.

KWH huur label
Donderdag 24 maart ontving directeur-bestuurder Henk de Wolf uit handen
van Gerard Visser (KWH) het KWH Huurlabel. Woningstichting Woensdrecht
heeft hiermee een certificaat in handen wat aantoont dat zij serieus werk
maakt van de kwaliteit van dienstverlening en dat dit ook door haar klanten
zo wordt ervaren.
Nadat in 2009 bij de eerste kwaliteitsmeting door de vereniging KWH
(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) een score werd behaald
die op 1 onderdeel 0,1 punt onder de norm zat, heeft Woningstichting
Woensdrecht natuurlijk alles op alles gezet om bij de tweede meting op alle
onderdelen te verbeteren.
Dit heeft zijn vruchten afgeworden en de meting in 2010 leverde een zeer
mooi gemiddelde van 7,6 op, waarmee werd voldaan aan alle normen voor
het KWH Huurlabel.
Op 24 maart werd dit label uitgereikt en vanaf die datum zult u het label
ook aantreffen op onze website, bij ons kantoor en binnekort ook op de bedrijfswagens. Het behalen van het Huurlabel is geen eindstation, maar het
begin van een steeds terugkerende inspanning om dit label te behouden en
onze kwaliteit van dienstverlening te blijven verbeteren.
Wij danken alle huurders die de afgelopen jaren hun mening hebben gegeven middels de enquêteformulieren van het KWH en gaan
ervoor om u steeds beter van dienst te zijn.

Te koop/Te huur Aangeboden
Te koop
De Anjer 28 en 30,
Hoogerheide

Te koop
De Anjer 9,
Hoogerheide

Te huur
Dorpsstraat 33
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.

Een mooie royale vrijstaande eengezinswoning met garage. De woning is
voorzien van allerlei luxe extra’s en
is gebouwd in 2008.

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.

Indeling:
Ruime entree/hal met toegang naar
toilet, badkamer, trapopgang, bergruimte en woonkamer. Woonkamer
met toegang naar terras met een
open keuken met bergruimte en toegang naar een slaapkamer. De slaapkamer beneden kan ook gebruikt
worden voor werk- of hobbyruimte.

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.

1e verdieping:
Op de eerste verdieping zijn 2 slaapkamers gelegen met een toiletruimte.

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

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

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

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.

2e verdieping:
Bergzolder bereikbaar via vlizotrap.
Kijk voor de interactieve plattegrond
op www.wswoensdrecht.nl

Voor meer informatie:
Woningstichting Woensdrecht
Dhr. Koen van Haaren
Telefoon: 0164 613313

Hoe zit dat met...

Ik wil zelf mijn woning aanpassen!
ZAV (zelf aangebrachte veranderingen)
Als huurder bent u al gewend om
uw eigen behang uit te zoeken en
de muren en plafond te verven in de
kleuren die u mooi vindt. Maar u mag
meer in uw woning veranderen. Een
nieuwe keuken, een vaste trap naar
zolder of een dakraam plaatsen bijvoorbeeld. De woning die u huurt van
Woningstichting Woensdrecht moet
vooral uw woning zijn. Formeel gezien
zijn wij natuurlijk eigenaar, maar wij
vinden het belangrijk dat u de woning
beschouwt als uw eigen huis. Omdat
wonen persoonlijk is, krijgt u van ons
de ruimte om aanpassingen te doen in
de woning.
Voordat u aan de slag gaat, moet u
weten welke spelregels Woningstichting Woensdrecht heeft opgesteld.
Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de
huurder na u de dupe wordt van een
slecht uitgevoerde klus in uw woning
en natuurlijk hebben wij als verhuurder de verantwoordelijkheid voor de
technische staat van de woning.
Als uitgangspunt bij het zelf veranderen geldt, dat u vooraf doorgeeft
wat u wilt veranderen en hoe u dat
wilt doen. Wij kunnen u dan advies
geven zodat de verandering later aan
alle voorwaarden kan voldoen. Deze
voorwaarden hebben betrekking op
de kwaliteit, maar ook op bouwvoorschriften of vergunningsregelingen.
Voor grote veranderingen, (nieuwe
keuken of badkamer, aanbouw,
wegbreken van binnenmuren enz.) is
toestemming altijd noodzakelijk. Dit
geldt ook voor aanpassingen aan

de buitenzijde van de woning, zoals
rolluiken, zonneschermen en schotelantennes. Om alles in goede banen te
kunnen leiden zijn er een aantal spelregels opgesteld waaraan iedereen die
zelf in zijn huis aan de slag gaat, zich
moet houden en de woningaanpassing mag de verhuurbaarheid van de
woning niet in gevaar brengen.
In een aantal situaties maakt de zelf
aangebrachte verandering de woning
meer waard. Niet alleen voor uzelf,
maar ook voor Woningstichting Woensdrecht. In onze brochure Zelf Aangebrachte Veranderingen staat duidelijk
aangegeven welke wijzigingen aangemerkt worden als een verbetering,
waarbij u in een aantal gevallen ook in
aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Bij het vragen van toestemming/advies hoort u gelijk van ons of
dit het geval is. De vergoeding wordt,
onder bepaalde voorwaarden, uitgekeerd bij het verlaten van de woning
en is gebonden aan een maximum.
Het totaalbedrag van de vergoedingen
is maximaal € 4.500,- voor alle verbeteringen te samen. Woningstichting
Woensdrecht houdt wel rekening met
afschrijvingstermijnen.
Het kan dus best de moeite waard zijn
om in uw woning bepaalde veranderingen te realiseren, waardoor het nog
meer uw thuis wordt. Maar voordat u
aan de slag gaat, laat u goed informeren en vraag bij ons de brochure Zelf
Aangebrachte Veranderingen aan, zodat u alle voorwaarden en spelregels
nogmaals rustig kunt doorlezen.

Nieuwe regels
Toewijzing van huurwoning; Europese regelgeving.
U heeft er misschien al over gehoord of gelezen: op
aanwijzing van de Europese Commissie zijn de regels
voor het verkrijgen van een sociale huurwoning veranderd. Dit betreft de huurwoningen met een (subsidiabele) huurprijs tot € 652,52 per maand.
Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties hun
sociale huurwoningen (voor minimaal 90%) toewijzen
aan mensen met een inkomen tot maximaal € 33.614.
Het inkomen wordt bepaald door het belastbaar (verzamel) jaarinkomen van alle (mede)bewoners bij elkaar
op te tellen. Alleen de inkomens van de kinderen tellen
hierbij niet mee. Uitgangspunt hierbij is het inkomen
van vorig jaar (en dit te indexeren), maar indien het
inkomen is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar dan
dient een nadere schatting te worden gemaakt van het
inkomen over 2011.
Het inkomen moet gecontroleerd worden aan de hand
van de meest recente aangifte inkomstenbelasting of
een IB-60 formulier indien u geen aangifte doet. Dit IB60 formulier kunt u eenvoudig aanvragen via de belastingtelefoon (BSN nummer bij de hand houden). Als u
actief woningzoekende bent en op onze woningaanbiedingen wilt reageren, adviseren wij u om
nu al een IB-60 formulier aan te vragen voor alle
(mede)bewoners die geen aangifte doen voor de
inkomstenbelasting. De toezending vanuit de belastingdienst kan immers enige tijd in beslag nemen. Als u
het IB-60 formulier al op voorhand in uw bezit heeft en
u komt in aanmerking voor de woning dan kunnen wij
de toegwijzing voor u sneller afhandelen.
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten, dus wanneer u een lopend huurcontract heeft
blijft dit gewoon geldig.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de rubriek
‘te huur’ op onze website www.wswoensdrecht.nl.

OnderhoudsProjecten
Planmatig onderhoud 2011
Ook dit jaar worden er weer veel projecten planmatig onderhoud uitgevoerd. Onderstaand treft u een lijst waarin globaal
staat opgesomd wat u dit jaar kunt verwachten, op onze website worden de werkzaamheden nog nauwkeuriger
omschreven. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie naar het verbeteren van de woningisolatie en energiezuinigheid
voor diverse woningen. Het kan zijn dat afhankelijk van de uitkomsten dit jaar al extra werkzaamheden worden
toegevoegd aan de werkzaamheden die u onderstaand ziet staan. Bewoners die het betreft zullen tijdig van de extra
werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.
Adressen				

Werkzaamheden					

		

Gehele woningbezit:		
inventarisatie onderhoudsstatus en dakveiligheid van alle platte daken.
Naar aanleiding van de uitkomsten kan het zijn dat daar dit jaar al werkzaamheden uit voortkomen.

Status / Planning
in uitvoering

Hoogerheide
Acacia (div. huisnr’s, v.a. 10)
Bleriotlaan 2 t/m 36		
Burg. Moorsstraat 1/19 en 2/22
Eik (div. huisnummers)		
Geyssendorfferlaan 1 t/m 29
Huijbergseweg 56 t/m 74		
Laan Olieslagers 18 t/m 68		
Mgr. Ariënsstraat 2/24 en 35/45
Oostlaan 1 t/m 53			
Past. v. Roesselstr. 1 t/m 31		
Sondermanlaan (div. huisnr’s)
St. Lucasplein 20 t/m 132		
Struikenlaan 2 t/m 34		
Wilg 1 t/m 38			
Zonnebloem 22 t/m 28		

Houtrotherstel en schilderwerk				
Grootonderhoud met energetische verbeteringen		
CV-ketel vervangen indien er een open toestel aanwezig is
Houtrotherstel en schilderwerk 				
Grootonderhoud met energetische verbeteringen		
CV-ketel vervangen indien er een open toestel aanwezig is
Grootonderhoud met energetische verbeteringen		
Grootonderhoud met energetische verbeteringen		
Verfraaien, verbeteren entree				
CV-ketel vervangen indien er een open toestel aanwezig is		
Leidingrenovatie van het riool onder de woning			
Binnenschilderwerk 						
Houtrotherstel en schilderwerk
				
Houtrotherstel, schilderwerk, verv. enkel glas, dakisolatie		
Houtrotherstel, schilderwerk, verv. enkel glas voor HR++		

2e/3e kw 2011
2012
2e/3e kw 2011
2e/3e kw 2011
2012
2e/3e kw 2011
2e helft 2011
in uitvoering
3e kwart 2011
2e/3e kw 2011
gereed
gereed
2e kwart 2011
2e kwart 2011
2e kwart 2011

Huijbergen
Bergsestraat 3 t/m 5e		

Houtrotherstel en schilderwerk					

gereed

Woensdrecht
Berglaan 1 t/m 19			
Berglaan 14 t/m 26 		
Dorpsstraat 41 t/m 49		
Molenakkers 6, 8, 10		
Mgr. v Mensstraat 3/30 en 17/49
Middelaerstraat 1/15 en 2/16
Tuinstraat 2			

Houtrotherstel en schilderwerk					
Houtrotherstel, schilderwerk, verv. enkel glas voor HR++		
Houtrotherstel en schilderwerk					
Houtrotherstel en schilderwerk					
Houtrotherstel, schilderwerk, verv. enkel glas voor HR++		
Houtrotherstel, schilderwerk, verv. enkel glas voor HR++		
Houtrotherstel en schilderwerk					

3e kwart 2011
3e kwart 2011
3e kwart 2011
2e kwart 2011
2e/3e kw 2011
2e/3e kw 2011
2e kwart 2011

Putte
Bradfordstraat			
Julianastraat 4			

Diverse werkzaamheden vastgesteld door de VvE			
Schilderwerk							

2e/3e kw 2011
gereed

Gezellig op de koffie
Wat is er nu gezelliger dat samen met de buren
genieten van een heerlijk kopje koffie of thee.
Woningstichting Woensdrecht wilt vanaf mei 2011
hierin iets gaan betekenen en daarom krijgen onze
nieuwe huurders een waardebon voor een gedeelte
van een taart.
De buren die direct naast de nieuwe huurder
wonen, aan de linker en rechter kant ontvangen
een soortgelijke waardebon en deze drie bonnen
tezamen geven recht op een volledige taart.
Zodra deze drie bonnen gelijktijdig bij een van de
lokale bakkers wordt ingeleverd, kan er een
heerlijke taart naar keuze worden besteld.
Op deze manier hopen wij dat eerste contact met de
nieuwe huurders een start zal betekenen van een
positief burencontact. Want nog steeds geldt :
‘ Beter een goede buur dan een verre vriend ’.

Huurbetalingen
De meeste huurbetalingen bij Woningstichting
Woensdrecht worden met een automatische
maandelijkse incasso geregeld. Er zijn echter
nog steeds mensen die zelf hun huur betalen
d.m.v. een acceptgiro die ze van ons
ontvangen en dan inleveren bij hun bank.
Of mensen regelen zelf een automatische
maandelijkse overschrijving bij hun bank.
Het gebeurt ook dat mensen willekeurig hun
maandelijkse huur betalen.
De automatische maandelijkse incasso en de
acceptgiro’s worden ook in onze administratie
automatisch verwerkt. De andere betalingen
worden handmatig verwerkt.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te
maken van een van deze mogelijkheden. Als u
om een of andere reden toch zelf uw betaling
wilt overmaken, vermeld u dan uw adres en het
betaalkenmerk.
Betalingen die van een bankrekening komen die
niet bekend is bij ons of met een naam van uw
partner of zonder omschrijving geven ons veel
extra werk en kunnen soms niet op de juiste
manier verwerkt worden.
De handigste manier om dit te voorkomen blijft
de automatisch maandelijkse incasso of
eventueel de acceptgiro. U kunt de automatische
maandelijkse incasso regelen door het formulier
te downloaden vanaf de website
(www.wswoensdrecht.nl), of af te halen aan de
balie op ons kantoor, dit formulier in te vullen en
op te sturn naar de Woningstichting.

Groene handdruk
Een Groene Handdruk staat voor een afspraak. Een afspraak die € 350 waard is. Een Groene Handdruk is
bedoeld voor inwoners met goede ideeën en zin om (samen met anderen) de handen uit de mouwen te
steken. Om de natuur in de eigen omgeving te versterken. Bijvoorbeeld door het aanplanten van planten of
struiken waar vlinders of andere insecten op afkomen, het aanleggen van geveltuinen of het ophangen van
nestkasten. Zo draagt u bij aan het versterken van de biodiversiteit in uw buurt. En in een groene buurt
voelen mensen zich vaak gezonder.
Iedereen die wil samenwerken voor ‘minder stoeptegels, meer groen’, kan in aanmerking komen voor een
Groene Handdruk. Buurtbewoners die gezamenlijk aan de slag willen. Maar ook medewerkers van een
verzorgingsinstelling, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang die de directe omgeving van hun gebouw
willen ‘vergroenen’. Of personeel van bedrijven dat zich thuis voelt in de buurt en zijn steentje aan een
gezonde woon- en werkomgeving wil bijdragen. Voor een Groene Handdruk kan kortom iedereen in
aanmerking komen met een goed ‘groen’ idee voor de buurt. Het moet natuurlijk wel om inwoners van de
gemeente Woensdrecht gaan.
Hebt u een goed idee om uw woonomgeving groener te maken? Wilt u dat samen met anderen realiseren?
Gebruik dan het digitale inschrijfformulier en breng ons op de hoogte van uw idee. De gemeente, Stadlander
/ Wonen West Brabant en Woningstichting Woensdrecht beoordelen samen alle ideeën. De beste belonen we
met een Groene Handdruk. Dat is een trofee met daarbij een geldbedrag van € 350 om te besteden aan de
uitvoering van uw idee.
We selecteren naar inzender. Dat wil zeggen dat organisaties of
verenigingen die al subsidie ontvangen niet mee kunnen dingen.
De Groene Handdruk is er dus voor iedereen die niet op andere
manieren aan geld kan komen voor een klein project in de omgeving.
We kijken naar het resultaat van uw idee. Uw idee moet ertoe leiden
dat de wijk meer en gevarieerder groen krijgt. Meer groen zorgt voor
een betere omgeving voor vogels, insecten en allerlei andere kleinere
dieren. Meer natuur in de buurt is dus het doel. Of, met andere
woorden: minder stoeptegels, meer groen .
Kijk op onze website (www.wswoensdrecht) voor de spelregels.
U kunt uw idee insturen tot 7 mei 2011. maar daarna gaat
Woningstichting Woensdrecht deze aktie zeker voortzetten, we zullen
u daar later nog over informeren.
Bel voor meer informatie 0164-613313 en vraag naar
Koen van Haaren of mail naar groenehanddrukken@woensdrecht.nl .

Ontevreden? Vertel het ons!
Iedereen bij Woningstichting Woensdrecht doet zijn/haar uiterste best om alles goed te laten verlopen en om iedereen tevreden
te houden. Iedereen altijd tevreden stellen is helaas niet altijd
mogelijk, soms moeten er keuzes gemaakt worden die voor de
één goed zijn maar voor een ander misschien niet. Wat wel altijd
belangrijk is, is dat de keuzes op de juiste manier en met de juiste
argumenten worden gemaakt.
Daarop mag u ons altijd aanspreken als u van mening bent dat
dit niet het geval is. U kunt in zo’n geval met uw verhaal terecht
bij de Manager Wonen. Deze zal met u de situatie bespreken en
indien nodig maatregelen nemen.
Over de afhandeling wordt u door Woningstichting Woensdrecht
geïnformeerd op de wijze die het beste past bij de situatie. Dat
kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch of persoonlijk zijn. U krijgt
in het eerste gesprek te horen binnen welke termijn u een antwoord kunt verwachten.
Bent u het niet eens met de oplossing of het antwoord van de Manager Wonen? Dan kunt u de directie om een reactie vragen. De
directeur-bestuurder zal, nadat eerdere gesprekken met de Manager Wonen niet het door u gewenste resultaat hebben opgeleverd,
uw (schriftelijke) klacht in behandeling nemen en hierop een
reactie geven. Dit zal in de meeste gevallen schriftelijk gebeuren.
Bent u na de reactie van de directie niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie Woningstichting Woensdrecht. Deze commissie is
onafhankelijk en geeft een advies aan de directeur bestuurder van
Woningstichting Woensdrecht. De Klachtencommissie kan klachten behandelen die gaan over ontevredenheid over onze dienstverlening, de afhandelingstermijn van een verzoek, ons personeel
of om ontevredenheid over (het verloop van) een proces, zoals
woningtoewijzing of huurincasso. Het gaat dus niet om reparatieverzoeken, geschillen (ontevredenheid over het beleid), of over
zaken als (buren)overlast.
De voorzitter van de klachtencommissie is de heer
mr. J.M.L. Niederer. Het reglement van de Klachtencommissie is
op de website van Woningstichting Woensdrecht te vinden, of op
aanvraag beschikbaar bij Woningstichting Woensdrecht.
Mocht de Klachtencommissie toch geen uitkomst bieden of wilt
u liever elders terecht met uw klacht, dan kunt u bijvoorbeeld
de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan u onder
andere helpen als u het niet eens bent met de vastgestelde huurprijs, de servicekosten of als u van mening bent dat uw huurwoning niet goed wordt onderhouden.
Klachtencommissie Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54
4630 AB Hoogerheide

Vrijwilligersdag
EUROPEES JAAR VAN DE VRIJWILLIGERS
Brede Welzijns Instelling (BWI) organiseert in samenwerking met de
“Denktank” een superdag voor de vrijwilligers van de gemeente
Woensdrecht.
De Denktank bestaat uit 2 adviserende vrijwilligers, de BWI,
Woningstichting Woensdrecht, een andere plaatselijke woningcorporatie en de
gemeente Woensdrecht.
2011 is het ‘Europees Jaar van de Vrijwilliger’ (EJV). We willen dit jaar dan
ook niet zomaar voorbij laten gaan! Wij organiseren daarom op woensdag
8 juni een dag voor alle vrijwilligers die zo geweldig actief zijn binnen onze
gemeente!
Op deze dag worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Iedereen is uitgenodigd van 13 t/m 95 jaar die in onze gemeente actief is als vrijwilliger.
Deze groep is ons allen goud waard, die moeten we koesteren.
Over de inhoud willen we nog niet veel verklappen maar we geven in ieder
geval een summiere dagindeling zodat u als vrijwilligers alvast een aantekening in uw agenda kunt maken. Het wordt een middag- en avondprogramma
tussen 14.00 – 22.00 uur.
In de middag zal zowel voor de kinderen (kleinkinderen) van de vrijwilligers als voor de vrijwilligers zelf wat georganiseerd worden. Zo wordt
vrijwilligers met kinderen die geen mogelijkheid hebben om ’s avond te
komen toch de gelegenheid geboden aan deze dag deel te nemen.
’s Avonds wordt er een ‘uniek’ spel gespeeld dat speciaal gemaakt is voor
deze gelegenheid. Tevens kan er genoten worden van een hapje en een
drankje en dit alles wordt natuurlijk opgeluisterd door swingende muziek.
U komt toch zeker ook? Als vrijwilliger kunt u zich via uw
eigen organisatie waar u bij aangesloten bent aanmelden. Bent u niet bij
een organisatie aangesloten, maar u verricht toch vrijwilligerswerk dan
kunt u contact opnemen met i.gaspar@bwiwoensdrecht.nl of bellen naar
0164 672049.

WSW Nieuws
SVB

Nieuwe collega

We hebben u via ons woonbulletin al
eerder gemeld dat we bezig zijn geweest met het Strategisch Voorraad
Beleid (SVB). Wat gaat er met uw
woning gebeuren vanaf nu tot 2025?

Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Conny van Poppelen
en sinds september 2010 ben ik als
secretaresse werkzaam bij
Woningstichting Woensdrecht voor 18
uur per week.

Dit rapport kunt u nu op onze website vinden. (www.wswoensdrecht.nl)
Mocht u er nog vragen over hebben
dan kunt daar altijd voor terecht bij
Woningstichting Woensdrecht, dhr.
K. van Haaren 0164 613313 of via
e-mail info@wswoensdrecht.nl

Ik woon met mijn man, zoon van 14
jaar en dochter van 12 jaar al 19 jaar
in Ossendrecht.
Van 1988 tot 1996 heb ik als
directiesecretaresse gewerkt bij
alcoholfabriek Nedalco in Bergen op
Zoom, daarna heb ik mijn carrière
onderbroken om er voor de kinderen
te zijn.
In mijn vrije tijd tuinier en lees ik
graag.

Nieuwbouw Projecten
Het plan RaadhuisPassage is klaar om uitgevoerd te worden. Zoals het er nu naar uitziet zal in het 2e
kwartaal van 2011 begonnen worden met de bouw. De mensen die zich opgegeven hebben als geinteresseerden voor de appartementen, zullen allemaal aangeschreven worden zodra er meer bekend is.

Renovatie
Mgr. Ariënsstraat
De renovatie van het eerste blok woningen aan
de Mgr. Ariënsstraat 35 t/m 45 is klaar! De bewoners hebben ca. 10 weken in een wisselwoning
gewoond en zijn terugverhuisd naar hun eigen
gerenoveerde, gemoderniseerde woning.
Woningstichting Woensdrecht heeft in het bijzonder aandacht besteed aan het verbeteren van de
isolatie van de woningen en het verhogen van het
woongenot.
De spouwmuur is geïsoleerd, het metselwerk is
opnieuw gevoegd en plaatselijk aangeheeld. Het
dak is geïsoleerd en de dakpannen en dakramen
zijn vernieuwd, daarbij zijn de schoorstenen verdwenen en heeft het dak een overstek meegekregen. De kozijnen zijn vervangen en voorzien van
HR++ dubbele beglazing en ventilatieroosters.
Binnen in de woning is de keuken, het toilet en
de badkamer vernieuwd. De badkamer is daarbij verplaatst naar de kleine slaapkamer aan de
voorzijde van de woning. Alle leidingen van gas,
water en riolering zijn vervangen en de CV-ketel
is vervangen voor een hoogrendement ketel.
Inmiddels zit de gang er lekker in en zijn de
medewerkers van Maas-Jacobs druk bezig met
het 2e blok woningen. Naar verwachting is het 2e
blok woningen medio juni klaar.

Financiën
HUURVERHOGING VASTGESTELD OP 1,3 PROCENT
Volgens de afspraak tussen regeringspartijen wordt ook in 2011 de huurverhoging gekoppeld aan de
inflatie. Voor dit jaar geldt het inflatie-percentage over 2010. Dit betekent dat de huren per 1 juli 2011
met 1,3 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. Alhoewel in het recente
verleden jaren zijn geweest waarin de huurverhoging beneden het inflatiepercentage bleef, wordt dit
thans niet verantwoord geacht. Het inflatieniveau is historisch gezien bijzonder laag. Bovendien worden
wij geconfronteerd met kostenstijgingen boven het inflatieniveau en extra heffingen van de overheid voor
bijdrage aan de probleemwijken en het begrotingstekort (vennootschapsbelasting) van Nederland.
Jaarlijks wordt de voorgestelde huurverhoging besproken met de Huurdersbelangenvereniging
Woningstichting Woensdrecht (HBWW). De huurverhoging per 1 juli 2011 is, na een positief advies van
de HBWW, door Woningstichting Woensdrecht voor alle woningen vastgesteld op 1,3 procent.
Momenteel is er een wetswijziging te verwachten waarbij de woningwaardering wordt aangepast.
De bedoeling hierbij is dat de energielabels, en dus de energiezuinigheid van de woning, mee gaat tellen
in de woningwaardering. Indien deze wetwijziging gevolgen heeft de huurverhoging van 1 juli 2011
aanstaande dan worden de individuele huurders waarop dit van toepassing is nog nader geïnformeerd.
Bijkomende service kosten
Naast de kale huurprijs kan er voor uw woning ook sprake zijn van een of meerdere soorten van de
servicekosten en/of aanvullende diensten. De servicekosten zijn de kosten die Woningstichting
Woensdrecht maakt voor het leveren van diensten zoals elektra , water, glasverzekering enz. U betaalt
hiervoor een maandelijkse bijdrage. Eenmaal per jaar berekenen we achteraf of het bedrag dat u
betaalde, overeenkomt met de werkelijk gemaakte kosten. Zo nodig volgt er dan in de maand juni een
verrekening met de huurder.
Verder is het service-abonnement huurdersonderhoud geïndexeerd in verband met de prijs/
kostenontwikkeling. Vanaf 1 juli 2011 bedragen de kosten € 6,40 i.p.v. € 6,25.
Al deze bijkomende kosten en de eventuele gewijzigde tarieven staan vermeld op het
huurverhogingsvoorstel.
Vragen
Heeft u vragen over de huuraanpassing dan kunt contact opnemen met ons kantoor Telefoonnummer
0164-613313 of u kunt uw vraag stellen via onze website www.wswoensdrecht.nl.

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Postbus 54, 4530 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
U kunt uw reparatieverzoeken melden;
- via www.wswoensdrecht.nl
- middels het blauwe kaartje
- aan de balie op ons kantoor
- telefonisch 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

