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Puzzel
Streep alle woorden weg in de woordzoeker. De letters die overblijven vormen
samen de oplossing van deze puzzel. Stuur uw oplossing op en maak kans op € 50,-.

Maak
kans o
p

€ 50,-

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 september 2013 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 oplossing zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.
N A A L G R E B S M I R N O F F L A A N

Aalbersestraat

Lucasplein

P L E S M A N L A A N I E L P S A C U L

Acacia

Middelaerstraat

P U T S E W E G T A A R T S E S G R E B

Anjer

Molenakkers

H U Y G E N S S T R A A T N A A L M L K

Berglaan

Narcis

V E N R R R B N A A L H G R E B D N I L

Bergsestraat

Oostlaan

S T E A K A A L B E R S E S T R A A T T

Berk

Papaver

O A H D A E V K E E S O M S T R A A T A

Bleriotlaan

Parmentierlaan

N A E O H L J E N R N A A B W U O W U A

Bradfordstraat

Plesmanlaan

D R I R O A R U S S I C R A N B J A I R

Dorpsstraat

Putseweg

E T D P O R Z E L A R O Z E N L A A N T

Eik

Raadhuisstraat

R S E S S E G E K I N A T E S E S R S S

Fokkerlaan

Rozenlaan

M T D S T B R L L K A D C L I R M E T R

Gravesandestraat

Smirnofflaan

A R U T L V E I

I A O N E A A K I V R E

Hazelaar

Sondermanlaan

N E I R A C J R E W A F A S C A J A A A

Heideduinstede

Stallaertstraat

L A N A A L N E K I U R T S T I N P A L

Huygensstraat

Struikenlaan

A L S A N R A A D H U I S S T R A A T E

Jasmijn

Suykerbuykstraat

A L T T S R E K K A N E L O M R A P K D

Julianastraat

Tuinstraat

N A E O S P A R M E N T I E R L A A N D

Keesomstraat

Wilg

T T D S U Y K E R B U Y K S T R A A T I

Klmlaan

Wouwbaan

E S E N B R A D F O R D S T R A A T T M

Lindberghlaan

Onze puzzel uit het vorige woonbulletin was blijkbaar heel moeilijk. Helaas hebben we geen inzendingen
voor deze prijspuzzel ontvangen. Mocht u toch nog geïnteresseerd zijn in de oplossingen van de puzzel,
dan kunt u deze vinden op onze website (www.wswoensdrecht.nl).

Groot onderhoud
Op dit moment zijn we het renovatieproject
van het grootschalig onderhoud aan 97
woningen aan het afronden.
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
variëerden per woning. De ruimtes die onder
de loep werden genomen waren de badkamer, toilet en keuken. Tevens is er gekeken
naar de status van de aanwezige plafonds op
de bovenverdieping van de woningen.
De bewoners hebben op de diverse
bewonersbijeenkomsten hun keuzes voor het
tegelwerk en de keuken mogen maken en
hebben eventuele opties voor een
keukenuitbreiding kunnen kiezen.
We hebben ons gerealiseerd dat deze werkzaamheden een enorme impact hebben
gehad. De bewoners van de
betreffende woningen hebben op bepaalde
momenten geen gebruik kunnen maken van
de badkamer, toilet en keuken. Dit vraagt
veel improvisatie en begrip.
We hebben geprobeerd om bij te staan waar
mogelijk was.
We hopen dat de betreffende bewoners net
als Woningstichting Woensdrecht heel
tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat
en dat we met deze aanpassingen het woongenot kunnen verhogen.

Te koop/Te huur Aangeboden
Te huur
Bergsestraat 5
Huijbergen

Te huur
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Te koop
Anjer 35,
Hoogerheide

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

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

Aan woonerf gelegen, leuke starterswoning met inpandige berging, eigen
parkeerplaats en achtertuin met
uitgang.

Indeling:
Een entree met aansluitend een commerciële ruimte, een spreekkamer,
keuken, toilet en vluchtdeur naar de
achterzijde
Het totale oppervlak van deze unit
bedraagt circa 87 m².
In de directe omgeving zijn diverse
onbetaalde parkeermogelijkheden.

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

Indeling:
Woonkamer met (inpandig)balkon, 2
slaapkamers. Badkamer vv douche,
toilet en wastafel. Keuken in royale
hoekopstelling. Berging voor wasmachine/droger en HR combiketel.
In de ondergrondse parkeergarage
zijn ook losse parkeerplaatsen te
huur. De maandelijkse huurprijs
bedraagt € 88,65 incl. B.T.W.

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

Indeling, gang met toegang tot
berging, toilet, trapkast, woonkamer,
keuken voorzien van keukenblok en
aansluiting voor de wasmachine.
1e Verdieping: overloop, 3 ruime
slaapkamers, badkamer met douche
en wastafel, vlizotrap naar
bergzolder. De woning is voorzien
van hardhouten kozijnen,een
kunststof dakkapel aan de
achterzijde (slaapkamer) en deels
voorzien van dubbele beglazing.
De woning is gelegen aan een
kindvriendelijk woonerf en centraal
gelegen t.o.v. uitvalswegen.

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

Hoe zit dat met...
Zelfaangebrachte voorzieningen (ZAV)
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. Daarnaast zorgen wij dan voor
zaken als groot onderhoud en bepaalde reparaties.
U mag zelf aan de slag!
Als huurder bent u al gewend om uw eigen behang uit te
zoeken en de muren en plafond verft u in de kleuren die
u mooi vindt. Maar u mag meer in uw woning
veranderen. Een nieuwe keuken of een dakraam plaatsen
bijvoorbeeld. Wij hebben er geen bezwaar tegen als u
dergelijke aanpassingen aanbrengt, het moet tenslotte
vooral uw thuis zijn. Voordat u aan de slag gaat, moet u
wel 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 van uw
woning 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 voldoet. Die voorwaarden hebben betrekking
op de kwaliteit en bijvoorbeeld bouwvoorschriften of
vergunningsregelingen.
Even overleg, wel zo slim!
U hoeft niet voor alle veranderingen in uw woning
toestemming te vragen aan ons, maar het is wel
verstandig om vooraf uw ideeën voor te leggen aan onze
technisch opzichter. Meestal is dat nog in uw voordeel
ook. Onze mensen hebben door hun ruime ervaring
meestal waardevolle aanvullingen. Voor grotere
veranderingen (nieuwe badkamer of keuken, aanbouw
in de tuin, wegbreken of juist plaatsen van binnenmuren
enzovoorts) is toestemming wel verplicht. Dit geldt ook
voor aanpassingen aan de buitenzijde van de woning
zoals rolluiken, zonneschermen en schotelantennes.
De opzichter kan u bijvoorbeeld vertellen hoe het zit met
veiligheidsaspecten en of u een vergoeding krijgt voor
de aangebrachte veranderingen als u de huur opzegt.
Daarnaast is het mogelijk dat er op termijn grootschalige
renovatie ingepland is of dat er nieuwbouwplannen zijn
dus wat er in het strategisch woningvoorraadbeleid staat.

Vraag dit altijd even bij ons na, wanneer u van plan bent
een kostbare investering te doen, om later teleurstelling
te voorkomen.
Onze spelregels
Het is natuurlijk belangrijk dat u veilig woont in een
woning die technisch in orde is. Dat is ook onze
verantwoordelijkheid. Daarom hebben we voor het zelf
klussen spelregels opgesteld waaraan iedereen, die zelf
in zijn huis aan de slag gaat, zich moet houden. U vindt
deze spelregels in onze folder ZAV. U kunt deze
afhalen op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14
of downloaden via onze website www.wswoensdrecht.nl.
Wel of geen vergoeding?
In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een
vergoeding. Bij het vragen van toestemming/advies hoort
u gelijk van ons of dit het geval is.
* aan dit informatiebericht kunnen geen rechten worden ontleend

OnderhoudsProjecten
Ook voor 2013 worden er weer 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. Bewoners die het betreft zullen tijdig van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte
worden gesteld.
De binnenrenovatiewerkzaamheden aan 97 woningen gelegen in de Suijkerbuijkstraat, Plesmanlaan, Fokkerlaan,
Parmentierlaan en Smirrnofflaan zijn onlangs geheel afgerond.

Adressen

Werkzaamheden

Status / Planning

Woensdrecht
Mgr. van Mensstr 5 t/m 11,
51 t/m 69, vd Zandestr 20 t/m 26

vervangen van daken (huidig dakbeschot blijft behouden)
daken voorzien van isolatiepakket en nieuwe pannen

2e/3e kw 2013

controleren en afstellen draaidelen kunststof kozijnen
aanpassing elektronische leesunits toegangsdeuren

2e/3e kw 2013

Mgr v Mensstr 32 t/m 36, 40 t/m 54
vd Zandestr 4 t/m 16, 5, 7, 13, 15,
19 t/m 21, Stallaertstr 5 t/m 11, 24,
26, 30, Molenakkers 14 t/m 42

buitenschilderwerk (voordeuren en berging) en houtrotreparatie
2e/3e kw 2013

Dorpsstraat 76 t/m 78a

houtrotreparatie en vervangen van draaidelen
buitenschilderwerk en vervanging van beglazing naar HR++
elektronische sloten voordeuren

2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013
2e kw 2013

Dorpsstraat 33, 35

buitenschilderwerk

2e/3e kw 2013

Dorpsstraat 43 t/m 47e

aanpassing elektronische leesunits toegangsdeuren

2e/3e kw 2013

elektronische sloten voordeuren

2e/3e kw 2013

aanpassing elektronische leesunits algemene toegangsdeuren

2e/3e kw 2013

Huijbergen
Bergsestr 3a t/m 3e, 5a t/m 5e

Putte
Bradfordstraat

OnderhoudsProjecten (vervolg)
Hoogerheide
Fokkerlaan
21 t/m 31,
14 t/m 26,
21 t/m 31,
47 t/m 53,
17 t/m 25

8 t/m 34, 11 t/m 15,
Parmentierlaan 4 t/m 8,
7 t/m 11, 15, 17,
Plesmanlaan 23 t/m 43,
Smirnofflaan 3 t/m13,

vervangen voegwerk onderste lagen rondom

2e/3e kw 2013

Suijkerbuijkstr 25 t/m 43,
34 t/m 48

vervangen van daken (huidig dakbeschot blijft behouden)
daken voorzien van isolatiepakket en nieuwe pannen
controleren en afstellen draaidelen kunststof kozijnen
aanpassing elektronische leesunits toegangsdeuren

2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013

Lucashof 20 t/m 132

vervangen van cv ketels naar energiezuinige HR ketel
vervangen vloerbedekking algemene verkeersruimten
aanpassing elektronische leesunits toegangsdeuren

2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013

Oostlaan 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

elektronische sloten voordeuren en aanpassing elektronische leesunits algemene toegangsdeuren

2e/3e kw 2013

Wouwbaan 3 t/m 21

elektronische sloten voordeuren

2e kw 2013

Raadhuisstraat 91 t/m 101d
Raadhuisstraat 91 t/m 101d,
85, 87, 89, 103, 105

elektronische sloten voordeuren
buitenschilderwerk en
houtrotreparatie

2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013
2e kw 2013

Heideduinstede 1 t/m 20

aanpassing elektronische leesunits toegangsdeuren

2e kw 2013

de Anjer 1 t/m 8,37 t/m 42,
de Narcis 1 t/m 8, 19 t/m 28,
Rozenlaan 31 t/m 46

vernieuwen van doucheruimte en toilet conform warme
opname. Vervangen van stalen dakramen.
2e/3e kw 2013
De te verrichte werkzaamheden kunnen per adres verschillen.
vervangen voegwerk voorgevel en berging, en diverse
2e/3e kw 2013
kopgevels

de Anjer 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21,
22, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36
de Narcis 9 t/m 13, 15, 16, 18

vervangen voegwerk voorgevel en berging.

2e/3e kw 2013

Struikenlaan 2 t/m 34
Hazelaar 7, 8, Papaver 22, 27
Jasmijn 14, 22, Berk 22
Acacia 16, 22, Eik 21, 29
Wilg 20, 21, 33, 34

elektronische sloten voordeuren
elektronische sloten voordeuren

2e/3e kw 2013
2e/3e kw 2013

Energiebesparen
Energie besparen is makkelijk!
Zeker als u weet waarop u moet letten.
Woningstichting Woensdrecht laat om de paar jaar een
overzicht maken van het elektriciteitsverbruik en gasverbruik van het gehele woningbezit. Deze gegevens
zijn anoniem, maar geven ons een goed beeld van wat
een renovatie met isolerende maatregelen daadwerkelijk
oplevert voor u als bewoner. Uit deze gegevens blijkt ook
dat er een aantal huishoudens is met een bijzonder hoog
energieverbruik. Wij hopen dat u na het lezen van dit
stuk geïnspireerd bent om even over uw eigen energieverbruik na te denken en geven u wat tips waarmee u
heel eenvoudig zelf energie kunt besparen. Door energiebesparing helpt u niet alleen het klimaat en milieu, maar
het is ook goed voor uw portemonnee, zeker in deze
dure tijden waarbij de gas- en stroomprijzen almaar
blijven stijgen.
Apparatentip!
Kies wanneer u nieuwe apparaten koopt voor een
energiezuinig type en zorg ervoor dat de werking van een
apparaat optimaal is.
Meestal zijn energiezuinige apparaten wat duurder in
aanschaf, maar dit verdient zich vrij snel terug. Soms kan
het zelfs voordeliger zijn wanneer u een oud apparaat
vervangt voor een energiezuinig nieuw exemplaar, ook
als het oude apparaat nog werkt. Let er op dat de
rubbers van een koelkast en vriezer in goede staat zijn,
dit voorkomt dat het apparaat onnodig vaak aanspringt.
Ook het regelmatig ontdooien van de vriezer zorgt ervoor
dat u meer in uw vriezer kwijt kunt en het apparaat beter
werkt en minder energie verbruikt. Zet apparaten uit als
ze niet worden gebruikt!

type lamp geeft. De lichtopbrengst van LED-verlichting
is soms erg laag. Zet verlichting uit als deze niet wordt
gebruikt!
Verwarmingstip!
Zet de thermostaat eens een graadje lager en zorg dat
radiatoren optimaal werken.
Welke temperatuur is gewenst in welke ruimte?
Het zal even wennen zijn, maar vaak kan de thermostaat
best iets lager zonder dat u dit als onbehaaglijk ervaart.
Doe dit wel geleidelijk zodat uw lichaam aan de koelere
temperatuur kan wennen. Dit is sterk persoonsafhankelijk
vandaar dat het moeilijk is iets over temperaturen te
zeggen. Vaak maakt het binnen een ruimte best veel uit
waar u gaat zitten en hoe u de ruimte indeelt om optimaal
comfort te ervaren. Plaats bijvoorbeeld geen stoelen of
banken onder het raam en in de luchtstroom van een
ventilatierooster. Zorg ervoor dat radiatoren hun werk
kunnen doen. Een radiator geeft niet alleen stralingswarmte maar werkt pas echt goed als er rondom voldoende
luchtstroming bij kan. Een radiator afdekken, inbouwen,
een bankstel ertegen zetten of ’s-avonds lange dikke gordijnen ervoor schuiven belemmert een optimale werking.

Verlichtingstip!
Kies wanneer u nieuwe lampen koopt liever voor een
spaarlamp of LED-lamp en gebruik verlichting alleen
waar en wanneer het nodig is.

Hoe u uw woning verwarmt maakt veel uit voor hoe
ermee om te gaan. Laat bijvoorbeeld vloerverwarming
altijd op een constante temperatuur staan. U verwarmt
daarmee namelijk een heel pakket beton wat langzaam
opwarmt en ook lang warm blijft. Hebt u radiatoren dan
is het weer verstandiger deze liefst kort voor u de ruimte
gaat gebruiken aan te zetten en een half uur voor u de
ruimte verlaat of gaat slapen weer terug te zetten. Vaak
is een temperatuursverschil van 3 graden op uw thermostaat optimaal. Helemaal uitzetten of te ver terugzetten
levert geen besparing op en het duurt een volgende keer
veel langer om de gewenste temperatuur te bereiken.
Weet dat elektrische kachels en elektrische vloerverwarming
energievreters zijn en gebruik deze alleen als tijdelijke
voorziening of zo kort mogelijk!

Gloeilampen en halogeenverlichting verbruiken
aanzienlijk meer stroom dan spaarlampen, LED-lampen
of TL-verlichting. Denk per plaats na over het type
verlichting en hoeveel licht u nodig hebt. Bij kort toiletbezoek is een spaarlamp die langzaam opstart niet handig en een woonkamer met TL-verlichting is wel praktisch
maar niet sfeervol. Daarnaast is het handig dat u zich in
de winkel goed laat adviseren hoeveel licht een bepaald

Douche- en watertip!
Douche niet te lang en verspil geen water.
Door korter te douchen en een waterbesparende douchekop te gebruiken kunt u aardig wat besparen. Gebruik bij
het doorspoelen van uw toilet bewust de kleine en grote
spoelknop als u die mogelijkheid hebt. Hebt u geen twee
spoelknoppen, dan beschikt uw toilet over een stopfunctie
bij het doorspoelen. Ook daarmee bespaart u veel water!

Energiebesparen (vervolg)
Ga bewust om met water en weet dat alle kleine beetjes helpen. Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen.
Vul uw gieter om planten water te geven terwijl u op warm water wacht bij het afwassen. En vaak hoeft u de vaat
helemaal niet voor te spoelen als u een vaatwasser gebruikt.
Tips Top 10 met bespaarindicatie!
Hieronder vindt u een top 10 van eenvoudige energie-bespaar-tips die u zelf kunt doen en een indicatie van de
besparing in euro’s per jaar.
Wat kan ik doen?
De verwarming laag zetten / uitzetten bij geen gebruik
Douche 2 minuten korter
Is die 2e koelkast echt nodig?
Uw kamerthermostaat één graad lager
Koop energiezuinige apparaten / lampen
Zet apparaten en verlichting uit als ze niet gebruikt worden
Was met een volle trommel op lage temperatuur*
Droog wasgoed wanneer mogelijk buiten i.p.v. in de droger
Zorg dat radiatoren niet belemmerd worden
Ontdooi regelmatig uw vriezer / vriesvak

Besparing in euro’s per jaar
€ 120,€ 75,€ 75,€ 60,€ 50,€ 50,€ 25,€ 25,€ 25,€ 10,-

*) alleen op lage temperatuur wassen kan nare bijeffecten hebben, was daarom minimaal 1x per maand op 90 graden.
Energieverslinders!
Alle apparaten die warm worden of constant gedurende een lange periode ingeschakeld zijn, gebruiken vaak veel
stroom. Mocht u geïnteresseerd zijn in het verbruik van deze apparaten en de kosten die daarmee samenhangen,
kijk dan eens op de website van een energiebedrijf of milieuorganisatie. Zij geven u een aardige indicatie (bijvoorbeeld
www.milieucentraal.nl).
Een paar voorbeelden van apparaten met een hoog energieverbruik;
Elektrische boiler, elektrische kachel/vloerverwarming, vaatwasser, wasmachine, droger, oven, jacuzzi, (infrarood)
sauna, stoomcabine, vijverpomp, tropisch aquarium, kastje digitale TV, Waterbed, airco, plasma TV, wijnkoeler,
biertender, amerikaanse koelkast, terrasverwarmer
Tot slot, energieverbruik verschilt sterk van persoon tot persoon en
kan zeer sterk afhankelijk zijn van iemands voorkeuren, hobby’s, werk
en gezinssamenstelling. Ook kan er soms een behoorlijk verschil zitten in
apparaten onderling terwijl deze er op het oog hetzelfde uitzien.
Zo verbruikt een huishouden met personen die onregelmatig werken
tot 1½ keer zoveel energie als een vergelijkbaar huishouden dat van
09.00 tot 17.00 werkt en om 23.00 uur gaat slapen. En ook al staat bij
u de thermostaat in de woonkamer 2 graden hoger dan bij uw buren, het
energieverbruik per jaar kan toch lager of gelijk zijn. Woningstichting Woensdrecht zet bij groot onderhoud in op energiebesparende
materialen en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Helaas kunnen wij niet alle woningen tegelijk aanpakken en ook zijn niet alle maatregelen bij elke woning toepasbaar. Het belangrijkste is dat u zich prettig
voelt in uw woning, van voldoende comfort geniet met zo min mogelijk
verspilling en even nadenkt bij de aankoop van nieuwe apparaten.

Interview
Rozenlaan 33,
Op 24 november ontvingen de nieuwe bewoners van de Rozenlaan 33 in
Hoogerheide de sleutel van hun woning. Alle hulp werd ingeschakeld om te
verven, behangen, laminaat te leggen en de badkamer te renoveren zodat ze
net voor het einde van het jaar hun intrek konden nemen in hun eigen woning.
De keuken was al vervangen door Woningstichting Woensdrecht en was
helemaal naar hun zin dus dat hoefden ze zelf niet meer te regelen.
De badkamer stond op de nominatie om door de woningstichting gerenoveerd
te worden maar deze mensen besloten om dit in eigen hand te houden zodat
ze al hun wensen konden verwerken in de nieuwe badkamer. Bij het ondertekenen van het contract hadden de bewoners een informatie map ontvangen
en daarin werden ze gewezen op het ZAV beleid van Woningstichting Woensdrecht. Dit beleid houdt in dat u zelf uw woning kunt aanpassen en daar in
een aantal gevallen een vergoeding voor kunt ontvangen van Woningstichting
Woensdrecht. Voor het gehele ZAV beleid en de spelregels kunt u terecht op
onze website www.wswoensdrecht.nl of u neemt contact op met ons kantoor
tel: 0164 -613313. Na het afronden van de badkamerrenovatie hebben wij
de aanvraag ontvangen en goedgekeurd zodat we nu de vergoeding kunnen
uitkeren.
Het is een ruime woning met een voor- en achtertuin die helemaal naar eigen
smaak is aangekleed en ingericht. “We hebben nu een ruime woning, geen
inkijk van voor- of achterburen en de auto kan voor de deur staan. Het is een
leuke, rustige wijk maar we zitten ook zo in het centrum waar je alles kunt
vinden wat je nodig hebt. We zitten hier helemaal naar onze zin”.
“ De taarten-aktie waarbij je samen met de naaste buren een taart kunt
afhalen is een leuke actie waarbij je dus gelijk contact legt met je buren en hen
eventueel excuses kunt aanbieden voor de mogelijke overlast die een
verhuizing met zich meebrengt.”
“Het voordeel van huren is volgens ons dat je altijd kunt bellen naar de
woningstichting als er reparaties uitgevoerd moeten worden. Je woning wordt
ook om de zoveel jaar gerenoveerd waarbij je vaak nog keuzes mag maken in
de verschillende kleuren en/of opstellingen.” Zo gaat de woning ook met de tijd
mee op het gebied van energiebesparingen, denk maar aan diverse
isolatiemaatregelen en isolatie glas. ” Kopen was voor ons geen optie.”
“We zijn nu in de tuin begonnen zodat we van de zomer lekker van onze tuin
kunnen genieten.”

Financiën
Huurverhoging
Vanaf 2013 krijgt Woningstichting Woensdrecht te maken met een aantal maatregelen die zorgen voor financiële druk
op de organisatie.
De diverse bijdragen en heffingen lopen de komende jaren voor Woningstichting Woensdrecht op tot ruim € 900.000,00
per jaar, oftewel ruim € 800,00 per woning per jaar.
De verwachting is dat de huidige financiële bijdrage aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting niet toereikend is om alle
debacles (WSG, Vestia, Laurentius e.d.) op te kunnen vangen. Mogelijk zal het bedrag dus nóg hoger uitvallen in de
nabije toekomst.
Dat vraagt voor Woningstichting Woensdrecht om passende maatregelen in de bedrijfsvoering.
Woningstichting Woensdrecht wil het aantal (sociale) huurwoningen op peil houden zodat wij woonruimte kunnen
blijven bieden aan hen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien.
Wij streven ernaar om de woningen in goede staat te houden, kwalitatief aan te passen voor de toekomstige doelgroepen en een beperkt aantal levensloopbestendige woningen in de sociale huursector toe te voegen. Voor deze nieuwbouw, renovatie en (groot) onderhoudsplannen is ieder jaar geld nodig. Daarnaast draagt de woningstichting bij aan de
leefbaarheid van de woonomgeving.
Om deze zaken te realiseren en te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zijn extra inkomsten nodig. Huur
vormt voor Woningstichting Woensdrecht de belangrijkste bron van inkomsten en daarom zijn we genoodzaakt de huur
maximaal te verhogen.
Nu het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is goedgekeurd, voeren wij die per 1 juli 2013 ook
in. Dat betekent dat de huren bovenop het inflatiepercentage van 2,5% extra worden verhoogd met 1,5% oplopend tot
4,0%, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Een nieuwe huurder betaalt een hogere huur dan zijn/haar
voorganger omdat de huren worden aangepast naar de maximaal toegestane sociale huurprijs. De extra inkomsten die
daarmee ontstaan, hebben we nodig voor de diverse bijdragen aan de overheid.
Bijkomende servicekosten
Naast de kale huurprijs kan er voor uw woning ook sprake zijn van een of meerdere soorten van servicekosten en/of
aanvullende diensten. De servicekosten zijn de kosten die Woningstichting Woensdrecht maakt voor het leveren van
diensten zoals elektra, water, glasverzekering enz. ten behoeve van algemene ruimten in wooncomplexen. 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 huurbetaling.
Alle bijkomende kosten en de eventuele gewijzigde tarieven staan vermeld op het huurverhogingsvoorstel.
Serviceabonnement
Door de inflatie van 2,5 % en de verhoging van het btw tarief van 19% naar 21 % zijn wij genoodzaakt om het tarief
voor het servicebaonnement te verhogen van € 8,00 naar € 8,36.
Vragen
Heeft u vragen over de huuraanpassing dan kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoonnummer 0164-613313
of u kunt uw vraag stellen via onze website www.wswoensdrecht.nl.

van de HBWW
De huurdersbelangenvereniging van Woningstichting Woensdrecht,
kortweg HBWW, behartigt de belangen van de huurders van de
woningstichting. In goed overleg met de woningstichting worden
problemen en beleid op huurdersgebied besproken en samen
zoeken we naar de best mogelijke oplossingen.
De afgelopen tijd hebben we ons bijvoorbeeld bezig gehouden
met het opstellen van een sociaal plan voor de huurders uit de
Mgr. Poelstraat en Aalbersestraat waar woningen worden gesloopt
en met de vergoeding voor de huurders uit de Bleriotlaan, Laan
Olieslagers en de Geyssendorfferlaan waar de woningstichting
bezig is met een grote renovatie.
Maandelijks (meestal de eerste woensdag van de maand) komen
we bijeen voor overleg. Daar is ook altijd de manager wonen van
Woningstichting Woensdrecht, dhr. Van Haaren bij aanwezig.
Tijdens dit overleg bespreken we allerlei zaken die voor huurders
van belang kunnen zijn. Voor allerlei aanvullende en juridische
informatie kunnen we terecht bij de Woonbond, zodat we kunnen
controleren of alles wettelijk correct verloopt. De Woonbond
informeert haar leden op o.a. regiovergaderingen over alles wat
op politiek gebied op dat moment van belang is. Via onze website
www.hbww.nl proberen we onze leden hier zo veel mogelijk van op
de hoogte te houden.
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. Wel erg weinig gezien
de vele taken die we moeten verrichten. We zijn al een tijdje op
zoek naar uitbreiding, maar tot nu toe zonder resultaat. Mocht naar
aanleiding van dit stukje uw interesse voor een bestuursfunctie
gewekt zijn, dan kunt u zich opgeven bij een van de bestuursleden.
Zie ook hiervoor onze website.
Tegenwoordig wordt iedere nieuwe huurder automatisch lid van de
HBWW, tenzij hij/zij aangeeft dat niet te willen. Dat is niet altijd zo
geweest. Huurt u al langer bij Woningstichting Woensdrecht en wilt
u alsnog lid worden, dan kunt u zich aanmelden per e-mail:
secretariaat@hbww.nl of per post:
HBWW, Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide.
Het lidmaatschap is overigens geheel gratis.

NieuwbouwProjecten
Dr. De Bruijnlaan,
Hoogerheide

RaadshuisPassage,
Hoogerheide

Bradfordstraat,
Putte

Na een bouwtijd van ongeveer 40
weken zijn de eerste woningen aan
de Maststraat onlangs opgeleverd
en verhuurd. De weersomstandigheden hebben de bouwtijd aanzienlijk verlengd, maar het resultaat is er niet minder om.

De RaadhuisPassage krijgt vorm!
Inmiddels begint al aardig duidelijk
te worden hoe de RaadhuisPassage
eruit gaat zien. Het betonwerk is
klaar en door de steigers heen
beginnen de gevels zichtbaar te
worden. Na een plotseling faillissement van de aannemer vorig jaar
heeft de bouw een flinke vertraging opgelopen. Na de zomervakantie heeft bouwbedrijf Sprangers het werk herstart en zien we
de bouw weer gestaag vorderen.

De komende maanden zal er veel
veranderen op de hoek van de
Bradfordstraat en de St. Dionysiusstraat in Putte.

Aan de Dr. De Bruijnlaan is de
aannemer de laatste puntjes aan
het afwerken en hier kunnen de
nieuwe bewoners spoedig hun
intrek nemen. Momenteel vinden
er nog afbouwwerkzaamheden
plaats in de woningen aan de
Putseweg, maar ook deze zullen
binnenkort gereed zijn.
Naar verwachting zijn voor de
zomervakantie alle 26 woningen
bewoond en werkzaamheden aan
bestrating en groen ook geheel
afgerond.

Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan het metselwerk van
de gevels en worden de kozijnen
en binnenwanden van de appartementen geplaatst. Wie even de
tijd neemt om stil te gaan staan
om door de hekken en steigers te
kijken kan al een glimp zien van de
binnentuin waaraan de voordeuren
van de appartementen gelegen
zijn. Waarschijnlijk zullen we nog
tot na de zomervakantie moeten
wachten voordat het gebouw voor
iedereen toegankelijk zal zijn en
de appartementen bewoond kunnen gaan worden.

Het idee is ontstaan uit een
ouderinitiatief: inwoners van Putte
met kinderen die vanwege een
beperking zorg nodig hebben en
dit op een gegeven moment niet
(meer) in Putte konden krijgen.
De enige optie voor deze kinderen was weg uit hun dorp, naar
plaatsen als Bergen op Zoom of
Roosendaal.
Stichting Amarant levert zorg aan
deze jongeren en wilde graag het
ouderinitiatief ondersteunen.
De komende maanden zal de
woonvoorziening werkelijkheid
worden en wordt een plek gecreëerd waar de jongeren met een
beperking uit Putte en omgeving
hun thuis kunnen krijgen.
Voor meer informatie over het
zorgaanbod op deze locatie, kan
contact worden opgenomen met
Rob van Uden van Amarant.

Woonfraude

Warmtebeeldcamera

Woonfraude bij ons melden
Wonen in een veilige, schone en leefbare woonomgeving. Dat wil toch iedereen? Toch kan het ook in
uw buurt voor komen dat huurders hun woning onrechtmatig verhuren of gebruiken voor illegale praktijken.
Dat kan voor veel overlast zorgen. Het voorkomen van
woonfraude staat dan ook hoog op de agenda van
woningcorporaties.
Er is sprake van woonfraude als mensen (sociale)
huurwoningen zonder toestemming doorverhuren aan
derden of (laten) gebruiken voor illegale praktijken.
De meest voorkomende vormen van woonfraude zijn
onderhuur, kamerverhuur en overbewoning. Maar een
woning gebruiken voor hennepteelt of voor drugshandel
is ook woonfraude.
Om woonfraude op te sporen vragen wij uw hulp.
Heeft u het vermoeden dat iemand in uw woonomgeving woonfraude pleegt? Dan vragen wij u dit bij ons te
melden, u kunt ons hierover bellen of een mail sturen.
Wilt u het liever anoniem melden, dan kunt u bijvoorbeeld een briefje bij ons kantoor in de bus doen.
Door woonfraude aan te pakken, zorgen we ervoor dat
de woning terecht komt bij degene die er op basis van
een eerlijke verdeling het meest recht op heeft.
Mogelijkheden voor onderhuur
Als u uw woning wilt onderverhuren, is er een aantal
mogelijkheden. Gaat u bijvoorbeeld voor een periode
naar het buitenland voor uw werk of om een reis te
maken dan kunt u in overleg met ons uw woning voor
maximaal één jaar onderverhuren. Of misschien wilt u
gaan samenwonen, maar wilt u voor de zekerheid uw
woning nog een korte tijd aanhouden? Ook dan zijn er
mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met
de verhuurafdeling.

Sinds kort beschikt Woningstichting Woensdrecht
over een warmtebeeldcamera.
Met dit apparaat is het mogelijk om warmtelekken in
isolatie en lekkages in woningen op te sporen.
Bij rustig weer en liefst grote temperatuursverschillen tussen binnen en buiten kunt u zomaar een van
onze medewerkers in de wijk tegenkomen met dit
apparaat.
In verband met uw privacy kunnen wij u melden dat
wij alleen verschillen in temperatuur kunnen zien
en niet door de muren, deuren en ramen kunnen
kijken.
Door een groeiende vraag naar energieverbeteringen
en isolatie zal het apparaat steeds vaker worden
ingezet.

Stroomstoring
Wanneer u in uw huis zonder stroom komt te zitten, is
het handig om eerst goed om u heen te kijken. Is er bij
de buren nog wel licht. is de stroom in de hele buurt
uitgevallen? Of heeft u alleen in uw eigen huis geen
stroom?
Heeft u alleen in uw eigen huis geen stroom, dan kunt u
het probleem meestal zelf oplossen. Vaak is er dan een
stop doorgeslagen of is de aardlekschakelaar uitgeschakeld. Meestal is een defect apparaat of het gebruik van
teveel apparaten tegelijkertijd de oorzaak.
Hierbij de meest voorkomende problemen die u
makkelijk zelf op kunt lossen.
- Aardlekschakelaar schakelt uit
- Een groep zonder stroom
- Een kapot apparaat veroorzaakt storing
Schakel alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uit met de groeps-schakelaars in de meterkast. Haal de stekkers van elektrische apparaten uit de
stopcontacten. Schakel de uitgeschakelde groepen weer
in. Schakel de apparaten één voor één weer in, totdat de
aardlekschakelaar weer wordt uitgeschakeld.
Nu kunt u bepalen om welk apparaat het gaat. (Zodra het apparaat wordt aangezet, ontstaat de storing
opnieuw.)
Schakel de groep van de doorgeslagen stop of automaat
uit met de groepsschakelaar in de meterkast. Haal de
stekkers van de elektrische apparaten binnen de betreffende groep uit de stopcontacten. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de automaat weer in. Schakel de
apparaten één voor één weer in, totdat de stop of automaat weer wordt uitgeschakeld.
Nu kunt u bepalen om welk apparaat het gaat.
Schakel het apparaat uit. Haal vervolgens de stekker uit
het stopcontact. Vervang in de meterkast de doorgeslagen stop of schakel de automaat weer in. Schakel zo
nodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer
in en laat het apparaat dat storing veroorzaakt repareren
of vervangen.

Huurtoeslag
Als u een woning huurt met een huur onder de huurtoeslaggrens dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag.
De huurtoeslag (voorheen huursubsidie) is een tegemoetkoming van de overheid in de huur. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dat hangt af van uw
huurprijs, inkomen en gezinssamenstelling. De Belastingdienst keert de huurtoeslag uit, net als de zorg- en
kinderopvangtoeslag.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag
uw huur niet hoger zijn dan € 681,03 per maand (per
1 januari 2013). Voor jongeren onder 23 jaar geldt een
maximale huurprijs van € 374,44 per maand.
Op de site van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl)
leest u precies aan welke voorwaarden u moet voldoen
om huurtoeslag te ontvangen. Daar vindt u ook een aanvraagformulier en u kunt er een proefberekening maken.
Voor meer informatie kunt u de Belastingdienst bellen via
telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis).
Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de huurtoeslag, dan kunt u hiervoor bij het Voorzieningenteam van de Brede Welzijns Instelling (BWI) terecht.
De BWI vindt u aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide
(tel. 0164-672049).

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.
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