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Puzzel
Kunt u de foto’s op deze pagina plaatsen? Waar in de “gemeente Woensdrecht”
zijn de foto’s gemaakt? Alle foto’s hebben een relatie met Woningstichting Woensdrecht.

Maak
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p

€ 50,-

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 december 2012 opsturen naar;
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide,
afgeven op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14, 4631 NH Hoogerheide
of e-mailen naar info@wswoensdrecht.nl onder vermelding van “oplossing puzzel”.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres. Veel succes!!
De winnaar zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden. We zullen in december de oplossing op
onze website vermelden (www.wswoensdrecht.nl).
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De oplossing uit ons vorige woonbulletin was:
“RaadhuisPassage”.
Deze keer hebben we de 13 jarige Ruben uit Hoogerheide kunnen feliciteren met
zijn gewonnen prijs en hebben hem blij mogen maken met een kadobon
t.w.v. € 50.-. Ruben gefeliciteerd met je prijs!
Alle inzenders, bedankt voor het meedoen!

Groot onderhoud
Woningstichting Woensdrecht start op 1 oktober aanstaande met een grootschalig
onderhoudsproject aan 97 woningen. Het betreft de woningen Suijkerbuijkstraat
1 t/m 17, 21, 23, 2 t/m 32, Plesmanlaan 23 t/m 43, 47 t/m 53, Fokkerlaan 8 t/m
34, 11 t/m 15, 21 t/m 31, Parmentierlaan 4 t/m 8, 14 t/m 26, Smirnofflaan 3 t/m
13, 17 t/m 25.
Vooraf hebben onze medewerkers alle 97 woningen bezocht en geïnventariseerd. Op
basis hiervan zijn maatwerkplannen gemaakt per woning. De werkzaamheden kunnen dan ook variëren per woning en in sommige situaties hoeft zelfs niets te worden
aangepakt. De ruimtes die onder de loep worden genomen zijn de badkamer, toilet
en keuken. Tevens is er gekeken naar de status van de aanwezige plafonds op de
bovenverdieping van de woningen.
Binnenverbeteringen zijn altijd werkzaamheden die een mate van overlast met zich
meebrengen. We trachten dan ook, door onder andere het tijdig informeren van de
betrokken bewoners, de mensen voor te bereiden op de uit te voeren werkzaamheden.
Het informeren van de bewoners is momenteel in volle gang. Omdat de omvangrijkheid van de werkzaamheden per woning kan verschillen hebben wij ervoor gekozen
om meerdere informatieavonden te houden met kleine groepen bewoners. Op deze
wijze kunnen we de plannen goed toelichten en kunnen we de tijd nemen om zoveel mogelijk vragen van de bewoners te beantwoorden. Ook een vertegenwoordiger van het uitvoerend bouwbedrijf (in dit geval Bouwbedrijf Haast uit Roosendaal)
is bij deze avonden aanwezig en zal inhoudelijk iets vertellen over hoe de aannemer
de werkzaamheden gaat uitvoeren, bij wie bewoners moeten zijn voor eventuele
vragen en opmerkingen, waar een bewoner op dient te letten en zeker niet onbelangrijk: hoe lang gaan de werkzaamheden duren.
Op de informatieavonden kunnen de bewoners hun keuzes voor het tegelwerk en
de keuken kenbaar maken en kunnen de bewoners aangeven of ze gebruik willen
maken van eventuele opties voor keukenuitbreiding.
De eerste informatieavond heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 juli jl. en de laatste
zal worden gehouden op dinsdag 20 november a.s. Er zijn dan in totaal 8 informatieavonden gehouden. Het kan dus zijn dat op het moment dat het woonbulletin
wordt verspreid er nog een aantal informatieavonden gaan plaatsvinden. De betrokken bewoners krijgen hierover tijdig schriftelijk bericht.

Te koop/Te huur Aangeboden
Te koop
van der Zandestraat 17,
Woensdrecht

Te huur
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Te huur
Bergsestraat 5
Huijbergen

In een rustige woonwijk aan het
rand van het dorp vlakbij een
basisschool gelegen, gerenoveerde
starterswoning met berging en
achtertuin.

In het centrum van Hoogerheide aan
de Raadhuisstraat in het appartementencomplex “RaadhuisPassage”
gelegen appartement met 2 slaapkamers en een balkon. Eigen
parkeerruimte in de ondergrondse
parkeergarage.

Een representatieve commerciële
ruimte gelegen in appartementencomplex “De Meulenberg” gesitueerd
aan een verkeersintensieve doorgaande weg in de dorpskern,
geschikt voor diverse doeleinden.

Indeling:
Entree, toilet, meterkast, doorzonkamer en dichte keuken.
Eerste verdieping: 3 slaapkamers en
een nieuw betegelde douche.
Tweede verdieping: zolderberging.

Indeling:
Woonkamer met (inpandig)balkon, 2
slaapkamers. Badkamer vv douche,
toilet en wastafel. Keuken met royale
hoekopstelling. Berging voor wasmachine/droger en HR ketel.

Indeling:
Een entree met aansluitend een commerciële ruimte, een spreekkamer,
keuken, toilet en toegangsdeur naar
achterzijde
Het totale oppervlak van deze unit
bedraagt circa 87 m².

Vraagprijs:
€ 135.000 k.k.
Type object:
tussenwoning
Aantal kamers: 4
Bouwjaar:
1968
Oppervlakte: 100 m²
Perceeloppervlakte:
104 m2

In de ondergrondse parkeergarage
zijn ook losse parkeerplaatsen te
huur. De maandelijkse huurprijs bedraagt € 88,65 incl. B.T.W.

In de directe omgeving zijn diverse
onbetaalde parkeermogelijkheden.

Voor meer informatie:
Geers makelaardij
Minckelersweg 59
4631 HH Hoogerheide
Telefoon: 0164 616604

Voor meer informatie:
Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Telefoon: 0164 613313

Voor meer informatie:
VanOpstal Grosfeld Makelaars
Westersingel 4
4611 HV Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 217000

Hoe zit dat met...
huurachterstand............
Strenger incassobeleid.
Vanaf 1 juli 2012 is de nieuwe wet incassokosten in
werking getreden (WIK). Deze wet regelt de hoogte van
de incassokosten die gevorderd kunnen worden en geeft
aan onder welke voorwaarden deze opgelegd kunnen
worden.
Woningstichting Woensdrecht gaat per 1 september 2012
haar incassobeleid verder aanscherpen.
Uitgangspunt is dat alle huurders op tijd, voor de eerste
van de maand, hun huur betalen. In de praktijk blijkt dat
toch een aantal huurders de huur niet op tijd betaalt.
Het is de bedoeling om sneller met deze huurders in
contact te komen om te kunnen bekijken of hier een oplossing voor gevonden kan worden. Wij willen samen met
hen bekijken of het mogelijk is een betalingsregeling af
te spreken en als deze afspraak netjes wordt nagekomen
zijn hieraan geen kosten verbonden. Gebeurt het vaker
dat er een huurachterstand ontstaat of lijkt het erop dat
er problemen gaan ontstaan die niet eenvoudig op te lossen zijn, dan kijken we allereerst in overleg met

de huurder naar een oplossing. Indien nodig kunnen we
contact leggen met instanties die daarbij kunnen helpen.
Uiteraard ligt het initiatief bij de huurder zelf. Meldt deze
zich niet bij ons en blijft de huur onbetaald, dan wordt
nu sneller de vordering uit handen gegeven, waarbij alle
extra kosten voor rekening van de huurder zijn.
Om te voorkomen dat huurders meteen geconfronteerd
worden met deze extra kosten ontvangt de betreffende
huurder één brief waarin de huurachterstand wordt
gespecificeerd en de hoogte van de incassokosten wordt
vermeld. Wordt binnen een termijn van 14 dagen alsnog
de achterstand voldaan, dan worden de incassokosten niet
in rekening gebracht. Wanneer de betaling uitblijft en een
huurder zich niet meldt om een betalingsregeling af te
spreken zal de totale vordering overgedragen worden aan
de deurwaarder.
Voorkom dus dat er een extra bedrag aan incassokosten
in rekening gebracht wordt en neem contact met ons op
zodra u het vermoeden heeft dat de huurbetaling een
probleem gaat worden.

In de Boomgaard
In Woensdrecht aan de Dorpsstraat, achter
het complex “t Blickvelt”, bevindt zich een
prachtige boomgaard. Hij is van de weg
af niet te zien maar zeker een bezoekje
waard. De boomgaard was er al toen
Woningstichting Woensdrecht er in 2005
begon met de bouw van “t Blickvelt”.
Er staan diverse soorten fruitbomen zoals
perenbomen, pruimenbomen en appelbomen en dan voornamelijk de “oudere rassen” zoals sterappel, kweepeer en mispel.
De groep vrijwilligers die het onderhoud
zoals snoeiwerk en maaiwerk voor hun rekening neemt bestaat uit dhr. Brooijmans,
dhr. van Paassen en dhr. Vermue.
Dhr. Vermue geeft aan dat er heel wat uurtjes in gaan zitten maar het resultaat mag
er zijn.
Door de vorst in het begin van dit jaar
hangt er minder fruit aan de bomen dan
andere jaren. Het fruit gaat naar diverse
verkooppunten zoals Fam. Adriaansen in de
Onderstal, de Fam. Pijnen in de Sportlaan,
de Spar in Huijbergen en als er veel fruit
is staat het aan de straatkant te koop. De
bewoners van de appartementen in
“‘t Blickvelt” kunnen als het hek open staat
en de vrijwilligers aanwezig zijn ook fruit
komen rapen.
Met een groene handdruk (een stimuleringsbijdrage van Agentschap NL) is er een
insectenwal aangelegd. In deze insectenwal
bevinden zich verschillende soorten kleine
dieren die o.a. zorgen voor de
bestuiving van de bloesem in de boomgaard. In de boomgaard zijn ook veel
andere dieren te vinden zoals vlinders,
vleermuizen en egeltjes.
Op 23 september is er een open dag
waarop het hek rond de boomgaard open
gaat voor bezoekers.

OnderhoudsProjecten
Het geplande onderhoud voor 2012 is op dit moment in volle gang. Een aantal projecten is reeds afgerond. Maar het
grootste deel is momenteel nog volop in de uitvoeringsfase.
In onderstaand overzicht kunt u de status zien van de diverse werkzaamheden. Als alle werken conform planning
blijven lopen, zullen de werken in 2012 zijn afgerond.
Bewoners die het betreft zullen tijdig van de werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.

Adres		

Onderhoud

Status

Suijkerbuijkstraat 1 t/m 17,
Houtrotherstel en schilderwerk
21,23, 2 t/m 32
Binnenwerkzaamheden aan keuken, toilet, douche
Plesmanlaan 23 t/m 43, 47 t/m 53
Plafondvervanging bovenverdieping
Fokkerlaan 8 t/m 34, 11 t/m 15, 21 t/m 31
Parmentierlaan 4 t/m 8, 14 t/m 26
7 t/m 11, 15, 17, 21 t/m 31
Smyrnofflaan 3 t/m 13, 17 t/m 25

in uitvoering
start oktober
start oktober

Laan Olieslagers 18 t/m 68,
Bleriotlaan 2 t/m 36,
Geyssendorfferlaan 1 t/m 23,25,29

Binnenwerkzaamheden aan keuken, toilet, douche
Plafondvervanging bovenverdieping

in uitvoering
in uitvoering

Mgr. Poelstraat 25 t/m 77
		
		

Voegwerkherstel bergingen
gereed
Houtrotherstel en buitenschilderwerk
in uitvoering
Gedeeltelijk vervangen beglazing in HR++ beglazing in uitvoering

Oostlaan 1 t/m 53

Verfraaien, verbeteren entree

gereed

De Jasmijn 33 t/m 52
		
		

Houtrotherstel en buitenschilderwerk
Plafond trappenhuis
Herstel voegwerk

in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering

De Acacia
		
		

Houtrotherstel en buitenschilderwerk
Vervangen beglazing in HR++ glas
Onderhoud/aanpassen voortuin

in uitvoering
in uitvoering
gereed

Tuinonderhoud
Bijhouden is makkelijker…
Woningstichting Woensdrecht krijgt regelmatig klachten van
bewoners dat buren hun tuin niet bij houden. Het gaat dan meestal
over onkruid of veel te groot geworden bomen en struiken, maar
ook over bladval en gladheid bij niet geruimde sneeuw.
De woningstichting neemt elke klacht serieus en gaat altijd kijken,
maar kan er vaak niet zoveel mee.
Onkruid verspreidt zich gemakkelijk en sommige soorten zijn zeer
hardnekkig en niet gemakkelijk te verwijderen. Gevallen blaadjes
zijn in de herfst bij nat weer erg glad en daardoor gevaarlijk. Doorgeschoten heggen en struiken zijn vooral voor postbezorgers bij nat
weer erg vervelend. En niet geruimde sneeuw kan in de winter tot
valpartijen en gevaarlijke situaties leiden.
Graag willen wij iedereen vragen de hoeveelheid onkruid in de hand
te houden en eventuele overlast en gevaarlijke situaties voor
anderen te beperken. Denkt u daarbij ook even aan de brandgang
indien deze naast of achter uw woning loopt.
En in alle gevallen geldt: bijhouden is gemakkelijker en kost
uiteindelijk minder tijd en moeite dan opsparen om er één grote
klus van te maken, waar iedereen tegenop ziet.

NieuwbouwProjecten
Dr. De Bruijnlaan,
Hoogerheide

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Aan de Dr. De Bruijnlaan is net voor de bouwvakvakantie gestart met de bouw van 26 nultredenwoningen. Dit zijn woningen die levensloopbestendig zijn; alles wat je nodig hebt is op de
begane grond te vinden.

Na de bouwvakantie is Bouwbedrijf Sprangers
begonnen met de afbouw van het complex
“RaadhuisPassage” aan de Raadhuisstraat te
Hoogerheide. Na het faillissement van de moedermaatschappij van Pepping Bouw zijn we blij dat er
weer volop activiteiten zijn op de bouwplaats.

Naar verwachting zal de oplevering van de eerste
woningen in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvinden.

Het streven is om het project in het 3e kwartaal van
2013 op te leveren.

Financiën
Werk maken van wonen en leren
Het jaarrapport 2011, waarvan u de volledige versie
kunt raadplegen via onze website, heeft als subtitel ‘werk
maken van wonen en leren’. Wij hebben hard gewerkt om
de dienstverlening, de kwaliteit van de woningen en de
leefbaarheid te verbeteren en zijn blij te constateren dat
de resultaten en maatschappelijke effecten nu merkbaar
worden. Daarnaast leveren wij ook een bijdrage aan
andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals het bieden
van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en leerlingbouwplaatsen. Dit doen wij deels in de eigen organisatie,
deels door middel van afspraken met de aannemers en
door samenwerking met organisaties die arbeidsparticipatie bevorderen zoals het werkvoorzieningschap.
Prijs-kwaliteit per woning

in 2011

in 2010

in 2009

143,6

139,5

139,0

67,5

68,9

68,5

Algemene huurverhoging per 1 juli in %

1,3

1,2

2,5

Huurachterstanden in % jaarhuur

1,8

1,1

1,0

Mutatiegraad in %

7,9

4,5

6,9

70,8

76,2

80,4

Gemiddelde punten woningwaardering
Huurprijs in % van de maximale huurprijs
Verhuren

Acceptatiegraad in %

Jaarresultaat werkt in uw voordeel. Het verslagjaar
2011 van de WSWoensdrecht Groep sluiten wij af met
een negatief saldo van € 1.806. Het jaarresultaat over
2011 is circa € 60.000 lager dan het begrote resultaat.
Het lage resultaat is toe te schrijven aan de hoge
onderhoudsuitgave en onrendabele investering in sociale
nieuwbouw. Beide zijn een direct gevolg van onze doelstelling om werk te maken van wonen.
Onderhoud

Totaal bedrag
2011

Per woning in
2011

Per woning in
2010
€

Reparatieverzoeken

€

269.270

€

Mutatie-onderhoud

€

169.622

€ 1.995

251

€ 1.839

Onderhoudsabonnement

€

55.857

€

€

Planmatig onderhoud

€ 2.928.513

52

€ 2.734

252

64

€ 1.504

Bewogen tijden. Door opeenvolgende overheidsmaatregelen is de investeringskracht van woningcorporaties de
laatste jaren sterk afgenomen. Corporaties gingen vennootschapsbelasting betalen over maatschappelijke activiteiten.
Het inflatievolgende huurbeleid zorgde er in de afgelopen
jaren voor dat de inkomsten van corporaties minder toenamen dan de kosten.

Klantgericht werken is één van onze speerpunten. Om
te meten of de klant dit ook zo ervaart, zijn we sinds 2009
lid van Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties in de
Huursector (KWH). Elk jaar meet het KWH onze dienstverlening en tot nu toe heeft Woningstichting Woensdrecht
steeds haar dienstverlening kunnen verbeteren. De gemiddelde score is in 2011 een 7,7 (7,5 in 2009 en 7,6 in
2010), een score die boven het landelijk gemiddelde ligt.

een beeld waaraan de huurinkomsten in 2011 zijn uitgegeven

Financiën
Keuzes maken is aan de orde van de dag. Ook is het geen
verrassing dat wij thans constateren dat de rek er uit is en
de ruimte voor een bijdrage aan andere maatschappelijke
taken is verdwenen. Dankzij onze solide financiële basis
kunnen wij blijven investeren in de noodzakelijk kwaliteitsverbetering en volkshuisvestelijke doelen. De huidige
samenstelling van de woningvoorraad vraagt om een
aanzienlijke aanpassing voor de toekomstige klantvraag.
De woningen moeten energiezuiniger gemaakt worden,
indeling van woningen wordt aangepast (b.v. een grotere
douche, minder slaapkamers) en er moet een groter aandeel aan nultreden/levensloopbestendige woningen komen.

Woonkernen

Aantal woningen

Waarvan nultreden of
levensloopbestendig

Huurprijs

<

≥

inkomen

650,-

650,-

Toewijzing
≤

65 jaar

>

65 jaar

≤

€ 33.614

66

13

>

€ 33.614

4

1

≤

€ 33.614

0

1

>

€ 33.614

0

0

Verdeling tot maximaal inkomen van € 33.614 in 2011

De keerzijde van de medaille is dat wij beseffen dat de
groep boven de inkomensgrens hiermee moeilijker aan
huisvesting komt. De splitsing die wij gemaakt hebben in
de sociale- en marktactiviteiten biedt in ieder geval extra
ruimte om deze doelgroep te bedienen.

Woensdrecht
Kern Woensdrecht

158

28

(18%)

Hoogerheide
Heiakkers

228

Kern Hoogerheide

661

150 (23%)

14

14 (100%)

Putte
Huijbergen
Totaal

51

(22%)

10

10 (100%)

1071

253 (24%)

Werken aan een duurzame relatie met onze belanghouders. In 2011 heeft bij onze organisatie de
beoordeling van de maatschappelijke prestaties plaatsgevonden, de zogenoemde visitatie. Een visitatiecommissie (3 leden) beoordeelt de geleverde prestaties in relatie
tot de ambities, de opgaven en de belanghouders.

Overzicht van aantal woningen per kern

De gewijzigde woningtoewijzing leert ons opnieuw te
kijken naar de slagingskansen. In 2011 is de woningtoewijzing herzien en zijn de voorheen gehanteerde
inkomensgrenzen vervangen door één grens. Om in
aanmerking te komen voor een sociale huurwoning geldt
dat de huurder(s gezamenlijk) niet meer mag/mogen verdienen dan € 33.614 (2012: € 34.085). Tenminste 90 procent van de woningen moet conform dit criterium worden
toegewezen. In 2011 is 94 procent van de woningen onder
de huurtoeslaggrens passend toegewezen.

Totale beoordeling Woningstichting Woensdrecht

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 - 613313
fax 0164 - 612116
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 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 - 613313

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

