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De woorden naast de puzzel kunt u vinden in de puzzelopgave. 
De overgebleven letters vormen samen de oplossing van deze puzzel. 

B R E D L I H C S L REPARATIE KRAAN
R E P A R A T I E O DEUR BEL
I K R E W C U T S O LAMP SCHAKELAAR
E S R E S M A A R D SCHILDER STUCWERK
V G L A H C P E L G LOODGIETER SCHADE
E E A O A C H A K I SLOT BRIEVENBUS
N B M K T N U A R E RAAM TRAP
B E P T K A D O D T DAK DOUCHE
U L R A D E U R D E LEKKAGE
S C H A K E L A A R

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 augustus 2015 opsturen naar;
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB  Hoogerheide,
afgeven op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14 te 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!! 
Onder de juiste inzendingen verloten wij een waardebon t.w.v. € 50,-. 
De oplossing zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.

De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van september 2014 is 
`maandelijkse huurbetaling`. We hebben heel veel juiste oplossingen 
ontvangen. De winnaar van de waardebon ter waarde van 50 euro is 
mevrouw De Bot.

We hebben mevrouw De Bot gefeliciteerd en haar prijs mogen 
overhandigen.

Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel.

Maak kans op€ 50,- 

Puzzel



 
Ook in 2014 heeft het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huur-
sector) weer enquêtes gehouden over onze dienstverlening. Er is dit jaar 
goed gekeken naar de websites van alle woningcorporaties in Nederland. 
De website www.wswoensdrecht.nl scoorde daarbij een voldoende, maar 
er was wel ruimte voor verbeteringen. Al voordat de uitkomsten van het 
onderzoek bekend waren, was in onze planning opgenomen om in 2015 
de website te vernieuwen. De vorige website is in 2008 gemaakt en de 
techniek is inmiddels een stuk verder. Die nieuwe mogelijkheden gaan 
wij grotendeels verwerken in de nieuwe website.

Met een gemiddeld cijfer van een 8,1 scoren wij ruim boven het lande-
lijke gemiddelde (7,7), waarmee wij landelijk op de 12e plaats uitkomen 
(van de 117 deelnemende corporaties). 

Een prestatie waar wij trots op zijn en die wij te danken hebben aan de 
inzet van onze medewerkers en aan de waardering van onze huurders. 
Wij bedanken u daarvoor.

Het KWH zal dit jaar het contact met de huurders via de telefoon of 
e-mail laten lopen dus niet meer per post. We hopen dat u ook dit jaar 
weer uw medewerking zal verlenen zodat wij een goed inzicht krijgen 
in de verbeterpunten in de dienstverlening van Woningstichting Woens-
drecht.

KWH



Te koop
De Anjer 30,
Hoogerheide

In kindvriendelijke woonwijk ge-
legen, goed onderhouden een-
voudig afgewerkte hoekwoning 
(voor-. zij- en achtertuin), met 
drie slaapkamers en ruime berg-
zolder. 

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

1e verdieping:
Overloop met vlizotrap naar zol-
derruimte. Drie ruime slaap-
kamers. Badkamer met douche-
bak en vaste wastafel.

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

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

Te huur
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

In de parkeerkelder van de 
RaadhuisPassage, het complex 
gelegen in het winkelgebied van 
Hoogerheide, bevinden zich 72 
parkeerplaatsen. U kunt daar uw 
eigen plaats reserveren. 

De in- en uitgang van de par-
keerkelder is gelegen aan de 
Raadhuisstraat. De parkeerplaats 
is dag en nacht te bereiken.

Voor meer informatie:
WSWoensdrecht Vastgoed
Telefoon: 0164 - 613313 
info@wswoensdrecht.nl

Te huur
‘t Blickvelt,
Woensdrecht

Diverse commerciële ruimten op 
de begane grond van het woon-
zorgcomplex aan de Dorpsstraat 
in Woensdrecht, geschikt voor 
diverse doeleinden. 

Totale ruimte is circa 400 m2, 
flexibel in te delen. Ook deelver-
huur is mogelijk. 

Parkeergelegenheid aan de over-
zijde van het complex. 

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

Te koop/Te huur Aangeboden



Om u nog beter van dienst te 
kunnen zijn, hebben wij opdracht 
gegeven om een nieuwe website 
te bouwen. De huidige website 
gaat al een aantal jaren mee. 
De nieuwe website zal een nieu-
we frisse layout krijgen.

Wij nodigen u uit om mee te 
denken over de nieuwe website. 
Wat mist u of waar kunnen we 
nog duidelijker in zijn. U vindt 
een formulier hiervoor op onze 
huidige website op de start-
pagina.

Wij verwelkomen u vanaf juli op 
de nieuwe website voor het door-
geven van reparatieverzoeken, 
het reageren op vrijgekomen 
woningen en voor alle andere 
informatie waar u naar op zoek 
bent.

Op 28 februari jl. was onze col-
lega Martien Schillemans 40 jaar 
in dienst bij Woningstichting 
Woensdrecht.

Hij is vast wel eens bij u geweest 
om een lekkende kraan te ver-
helpen, een kozijn te repareren 
of een slot te vervangen. Altijd 
opgewekt en vriendelijk, en staat 
altijd voor iedereen klaar. Een 
hele fijne collega.

40 Jaar bij dezelfde baas is iets 
om trots op te zijn, zeker in deze 
tijd. Wij willen Martien graag 
bedanken voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren en we gaan zeker 
nog even door.

Onder het genot van een hapje 
en drankje hebben wij, samen 
met de familie van Martien, 
collegá s en oud collegá s het 
jubileum gevierd en teruggeblikt 
op de hoogtepunten die er in de 
afgelopen jaren waren.

Enexis is begonnen met het ver-
vangen van elektriciteits- en gas-
meters in de gemeente Woens-
drecht. Alle bewoners krijgen een 
brief inzake de planning van de 
meterwissel.

Laat u de meters nu vervangen, 
dan is dat gratis. Moet Enexis op 
een later tijdstip hiervoor langs 
komen, dan worden daar kosten 
voor in rekening gebracht. Het 
ziet er naar uit dat over niet al te 
lange tijd de slimme meters van-
uit de overheid verplicht worden 
en er dus geen keuze meer wordt 
geboden om deze te weigeren. 
Als er dan al een keer een gratis 
meterwissel is aangeboden, wor-
den voor de vervanging kosten in 
rekening gebracht. Deze kosten 
zijn in dat geval voor de bewoner, 
wij als verhuurder/eigenaar van 
de woning betalen deze niet.

Een argument wat veel gehoord 
wordt om de slimme meter niet 
te laten plaatsen, is privacy. Met 
de slimme meters kan de ener-
gieleverancier op afstand enkele 
keren per jaar de meterstanden 
aflezen. Dit is een functie die u 
kunt laten uitschakelen. Tegen 
onbevoegd gebruik (“hacken” van 
het systeem) heeft de wetgever 
de netbeheerder verplicht een 
aantal maatregelen te nemen. 
Woningstichting Woensdrecht 
gaat ervan uit dat in alle huur-
woningen straks een slimme 
meter is geplaatst. Of de “uit-
leesfunctie” in- of uitgeschakeld 
wordt, beslist de bewoner. Blijkt 
later (bijv. bij het verlaten van 
de woning) dat er geen slimme 
meter is geplaatst, dan zal deze 
alsnog worden geplaatst. De 
kosten zijn dan voor de vertrek-
kende huurder.

Website Jubilaris Slimme meter



Regionale geschillencommissie
Woningstichting Woensdrecht doet 
haar best om alle huurders tevreden 
te houden. Volgens de enquête-resul-
taten van het KWH doen we dat best 
goed, maar natuurlijk kan er wel eens 
iets mis gaan. In dat geval probe-
ren we dat in overleg op te lossen en 
meestal lukt dat. Maar het kan ook ge-
beuren dat we er met de huurder niet 
uit komen, of dat de huurder vindt dat 
wij het niet correct hebben opgelost. 
Voor die situaties had Woningstichting 
Woensdrecht jarenlang een eigen Klachtenadviescommissie. 
Na overleg met de huurdersbelangenvereniging HBWW heeft 
Woningstichting Woensdrecht besloten om per 1 januari 2015 aan 
te sluiten bij de Regionale Geschillencommissie (www.regionale-
geschillencommissie.nl).

Deze commissie werkt als volgt:
Een huurder die niet tevreden is over het handelen van (een 
medewerker van of namens) Woningstichting Woensdrecht, kan 
dit melden op de website www.regionalegeschillencommissie.nl. 
Hiervan krijgt Woningstichting Woensdrecht een bericht (dit komt 
bij de Manager Wonen), die op dat moment gaat proberen om 
het alsnog met de huurder op te lossen. Via de website kan de 
huurder volgen wat er met de melding is gedaan en wanneer er 
uiterlijk een reactie komt. 

De reactie die de huurder krijgt, kan door de huurder worden 
geaccepteerd, of de huurder kan aangeven het er alsnog niet 
mee eens te zijn. In dat geval gaat de melding door naar de 
directie van Woningstichting Woensdrecht die ook binnen een 
vaste termijn een reactie zal geven. Ook die reactie wordt door 
de huurder beoordeeld en als er geen overeenstemming is 
bereikt over een oplossing, kan de huurder op dat moment 
vragen of de Regionale Geschillencommissie ernaar wil kijken.

Pas op dat moment is de melding voor de geschillencommissie 
in te zien, inclusief de reacties die er over en weer zijn gestuurd. 
Binnen een vastgestelde termijn neemt de geschillencommis-
sie actie en ook dit proces is voor de huurder via de website te 
volgen. Uiteindelijk doet de geschillencommissie een uitspraak en 
op basis daarvan neemt de directie van Woningstichting Woens-
drecht een besluit. 

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe werkwijze het voor 
huurders gemakkelijker wordt om ontevredenheid kenbaar te 
aken en in de gaten te houden of er goed op wordt gereageerd.

Geschillencommissie

Onder meer in de K. Onnesstraat, 
B. Ballotstraat en Keesomstraat 
zijn afgelopen jaar CV-ketels en 
kozijnen vervangen en is dubbele 
beglazing geplaatst. 

Hiermee geven wij verdere invul-
ling aan het voornemen om voor 
2018 20% besparing te realiseren 
op de energie-index van alle wo-
ningen die wij verhuren. 

In 2008 zijn wij gestart met een 
gemiddelde energie-index van 
1,78 en in 2014 was deze gemid-
deld 1,42. De besparing van 20% 
is dus al dit jaar gehaald, 4 jaar 
voor de geplande datum. 

Ook de komende jaren voeren wij 
het programma verder door bij de 
woningen die nog op de planning 
staan. 

Energielabels

Straatnaam huisnummer

postcode, plaats 

BAG-ID: xxxxxxxxxx

Weinig besparingsmogelijkheden

Veel besparingsmogelijkheden

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 1983 t/m 1987

Woonoppervlakte 81 t/m 100 m2

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) Dubbelglas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd voor 1998

7. Aparte warmwatervoorziening Nee

8. Zonne-energie Nee

9. Ventilatie Mechanische ventilatie

Goedgekeurd door:

Naam    Naam Achternaam
Examennummer  XXX00000000
KvK nummer  00000000

Afgegeven conform de
regeling energieprestatie gebouwen

Registratienummer  XX0000000
Datum van registratie xx-xx-xxxx
Geldig tot xx-xx-xxxx

Energielabel C

Overzicht woningkenmerken

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het 
energielabel kunnen worden. Op www.milieucentraal.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde 
maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is a�ankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw 
woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te 
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Energielabel woning

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Dit energielabel kunt u altijd veri�ëren op  www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater 

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit 

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

(Extra) isolatie van uw dak

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

HR++ glas in de woonruimte(s)

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning

Alle nieuwbouwwoningen na 2006 hebben  een energielabel A. Vij�ig procent van de 
bestaande woningen hee� inmiddels label C of beter.



Het huurbeleid 2015 is een aantal keren met de huurdersbelangenvereniging HBWW besproken. 
De inzet was om tot een huurbeleid te komen wat de HBWW kon steunen en waarbij ook de opgaven en 
taken die wij als verhuurder moeten uitvoeren niet extra onder druk komen te staan.

Voorstel
Er zijn enkele voorstellen gedaan, maar het is niet gelukt om overeenstemming te bereiken. De HBWW 
heeft het standpunt van de Woonbond (1,5% lagere huurverhoging voor alle inkomensgroepen) 
geadviseerd en heeft hier niet van willen afwijken. Woningstichting Woensdrecht heeft als standpunt, 
wat onderbouwd wordt door het kabinetsbeleid en verschillende onderzoeken, dat wij er als sociale 
verhuurder vooral zijn voor de laagste inkomensgroepen en niet voor de middeninkomens en hogere 
inkomens. Om die groepen een lagere huurverhoging te berekenen, was voor ons geen acceptabel 
voorstel. Bovendien zou 1,5% lagere huurverhoging over alle woningen een te grote inkomstenderving 
betekenen, waardoor onderhoudsopgaven in het gedrang zouden kunnen komen.

Huurverhoging
De percentages voor de huurverhoging 2015 zullen dan ook worden doorgevoerd zoals deze door het 
ministerie zijn vastgesteld:

De inflatie over 2014 is vastgesteld op 1%, de basishuurverhoging op inflatie + 1,5%. 

Hierdoor gelden uiteindelijk per 1 juli 2015 de volgende percentages voor de maximale huurverhoging:
2,5% voor huishoudinkomens tot € 34.229;
3,0% voor middeninkomens > € 34.229 & < € 43.786 (0,5% extra);
5,0% voor hogere inkomens > € 43.786 (2,5% extra).

Huurbeleid
Een ander onderdeel van het voorstel, wat door de HBWW wel positief ontvangen werd maar uiteindelijk 
onvoldoende bleek om tot overeenstemming te komen, heeft te maken met het beschikbaar houden van 
betaalbare woningen. Uit onderzoek is gebleken dat binnen de totale doelgroep met name alleenstaande 
woningzoekenden met de laagste inkomens (tot € 21.950) moeilijk hogere huren kunnen betalen, omdat zij 
volledig afhankelijk zijn van huurtoeslag. Huur boven deze “aftoppingsgrens” komt niet meer voor huur-
toeslag in aanmerking en dat kan voor deze groep een probleem vormen. Woningstichting Woensdrecht 
wil voor deze groep apart beleid maken, om hen te helpen te voorzien in passende huisvesting.

Woningstichting Woensdrecht selecteert uit het woningbezit een aantal woningen (ruim 25% van het 
totaal), die wanneer ze vrijkomen voor nieuwe (alleenstaande) huurders worden aangeboden voor een 
maximale huurprijs van € 576,87 per maand. Dit zijn woningen voor zowel jongeren (> 23 & < 30 jaar), 
als gezinnen en ouderen. Bij de toewijzing wordt getoetst of de woningzoekende voldoet aan de 
inkomensgrens.

Energielabels Financiën



In 2014 verhuisde binnen Nederland één op de elf 
inwoners. Ruim 80% van de verhuizingen vond plaats 
binnen de provincie, bijna 60% binnen dezelfde 
gemeente. Jongeren gaan zelfstandig wonen, twinti-
gers en dertigers gaan groter wonen, terwijl ouderen 
naar een kleinere, comfortabele, gelijkvloerse woning 
of appartement gaan. 

Ook bij onze huurders zien wij deze verschuivingen. 
Maar hoe werkt nu precies het woonverdeelsysteem 
en waar moet u precies op letten?

Hoe worden de woningen verdeeld? Moet ik mij 
inschrijven? 
Woningstichting Woensdrecht verhuurt haar woning-
en volgens het “aanbodsysteem”. U bepaalt zelf voor 
welke woningen u in aanmerking wilt komen.
Met andere woorden: u hoeft zich niet in te schrijven 
als woningzoekende, u kunt zónder inschrijving op 
alle beschikbare woningen reageren waarvoor u, op 
basis van de voorwaarden per woning, in aanmerking 
komt. Bij iedere aangeboden woning worden de doel-
groepen ‘starter’ en/of ‘doorstromer’ vermeld. Een 
starter is iemand die GEEN zelfstandige woning 
achterlaat. Hiervan is sprake als niet alle personen 
van het gezin gaan verhuizen. Van een doorstromer 
is sprake als de huidige woning beschikbaar komt, 
dus alle bewoners verhuizen naar de nieuwe woning. 
Het maakt geen verschil of u op dit moment al een 
woning huurt van Woningstichting Woensdrecht of 
van een collega woningcorporatie, op dit moment in 
een koopwoning of thuis woont. Iedereen die 
reageert wordt op dezelfde manier gerangschikt. 
De rangschikkinging is op basis van woonduur in 
de huidige woning (doorstromer) of geboortedatum 
(starter).

Het reageren is kosteloos, u betaalt dus geen 
inschrijvingskosten, administratiekosten of andere 
kosten om te kunnen reageren op de woningen. 
Pas als u een woning gaat huren, betaalt u eenmalig 
€ 50,00 administratiekosten. 

Hoe lang is de wachttijd? 
Onze manier van verdelen van de woningen houdt in 
dat er geen wachtlijsten zijn. Wij kunnen dus ook niet 
inschatten hoe lang het duurt voor u voor een woning 
in aanmerking komt. Alles is immers afhankelijk van 
het aanbod en het aantal reacties daarop.
Tweewekelijks komen de vrijgekomen woningen op 
onze website en in de Woensdrechtse Bode, welke op 
woensdag verschijnt. Bij de geadverteerde woningen 
is vermeld voor wie ze bedoeld zijn en welke voor-
waarden gelden (leeftijd, huishouden, inkomen etc.). 
Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan reage-
ren op het woningaanbod. 

Reageren? Via de website of de woonkeuzebon! 
De belangstelling voor één (of meer) woning(en) 
kunt u alleen met een woonkeuzebon kenbaar maken 
(deze vindt u in het huuraanbod). Per woning kan 
maximaal één bon worden ingezonden. Het meestu-
ren van brieven e.d. heeft geen zin omdat dit geen 
invloed heeft op de toewijzing. De bonnen moeten 
duidelijk, correct en volledig worden ingevuld. Te laat 
ontvangen, dubbele, onleesbare, onvolledig of onjuist 
ingevulde bonnen worden niet verwerkt.  
De woonkeuzebonnen kunt u via de website invullen 
(via de knop “woonkeuzebon” bij het huuraanbod), of 
gefrankeerd opsturen naar de woningstichting (blan-
co woonkeuzebonnen zijn verkrijgbaar op ons kan-
toor). U kunt de bon uiteraard ook bij ons op kantoor 
afgeven. Op de pagina “te huur” staat de uiterste 
inleverdatum voor de woonkeuzebonnen vermeld. 
Na deze datum zijn de woningen nog wel enige tijd 
zichtbaar via de website, maar er kan dan niet meer 
worden gereageerd (de knop voor de woonkeuzebon 
is dan niet meer zichtbaar). 

Kan ik met iemand anders van woning ruilen? 
Nee, het is niet mogelijk om van woning te ruilen. 
Woningruil betekent dat een woning door iemand 
anders kan worden gehuurd zonder dat alle woning-
zoekenden de kans hebben gehad om erop te rea-
geren. Om iedereen gelijke kansen te geven, staat 
Woningstichting Woensdrecht geen woningruil toe.

Ik wil een andere woning......

Hoe zit dat met...



Mgr. Poelsstraat/Aalbersestraat,
Hoogerheide

Op de locatie waar nu 18 seniorenwoningen staan, 
wordt een nieuwbouwproject ontwikkeld met 19 
levensloopbestendige woningen.

Dit type woning heeft alle voorzieningen (keuken, 
woon-, slaap- en badkamer) op de begane grond. 
Daarnaast is er ook ruimte boven voor een extra 
slaapkamer/hobbyruimte.

Naar verwachting is de bouw medio 2016 gereed.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via het “For-
mulier Belangstellenden”. Dit is geen “inschrijving” 
voor een van de woningen, maar u meldt zich hier-
mee aan voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven over de 
voortgang van het project. Ook zult u te zijner tijd 
worden geïnformeerd wanneer meer bekend is over 
huurprijzen, toewijzing en dergelijke. 

Voor meer informatie over dit project kunt u te-
recht op onze website: www.wswoensdrecht.nl, 
kopje “onderhoud & nieuwbouw”.

Matthias Wolffstraat,
Hoogerheide

Door het samengaan van de verschillende basis-
scholen is de lokatie Matthias Wolffstraat net als de 
Dr De Bruijnlaan getransformeerd tot woongebied.

Bouwbedrijf de Nijs - Soffers gaat hier een aantal 
woningen realiseren. Woningstichting Woensdrecht 
gaat vier levensloopgeschikte woningen afnemen 
voor de verhuur.

NieuwbouwProjecten



Planmatig onderhoud 2015

Ook dit jaar wordt aan diverse woningen en appartementen planmatig onderhoud uitgevoerd. Onder-
staand treft u een lijst waarin globaal staat opgesomd wat u dit jaar kunt verwachten in uw woning of ap-
partementengebouw. Op onze website worden bepaalde werkzaamheden nog nauwkeuriger omschreven. 
Bewoners die het betreft zullen tijdig van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.    

Adressen Werkzaamheden           Status / Planning 2015
Burg. Moorsstraat 42-46-48 Vervangen keuken       in uitvoering 
Molenstraat 31 Vervangen keukenblok     in uitvoering
Molenstraat 21, 29 Vervangen toilet      in uitvoering
Molenstraat 23 Vervangen keuken en toilet    in uitvoering
Burg. Moorsstaat 40 t/m 48 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
Molenstraat 21 t/m 31 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
 
Burg. Moorsstraat 39 t/m 47 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
vd Dilftstraat 2 t/m 16, 21 t/m 33  Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
vd Dilftstraat 37 t/m 43 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
Molenstraat  1 t/m 7, 11 t/m 15 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw

Sondermanlaan 1 t/m 35, 2 t/m 22, Herstel voegwerk op diverse plaatsen   2e/3e/4e kw 
K.L.M. Laan 39, 41, 47 t/m 57, Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 8, 14, 16, Spouwmuurisolatie     2e/3e kw
20, 22 Vervanging enkelglas in dubbelglas   2e/3e kw
 
R. Kochstraat 4, 6, 8 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
Semmelweissstraat 2 t/m 28 Vervanging enkel glas in dubbel glas   2e/3e kw

Laan Olieslagers 8, 12 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
 Vervanging enkel glas in dubbel glas   2e/3e kw

Suijkerbuijkstraat 25 t/m 43, Onderhoud aan elektrische voordeursloten  4e kw
34 t/m 48

Keesomstraat 8, 10, 12, 14 Spouwmuurisolatie     2e/3e kw
K. Onnesstraat 4, 8  

Huijgensstraat 23 t/m 37, 43, 47, 49 Vervangen kozijnen woning in kunststof  1e/2e kw
 kozijnen. Bergingskozijnen vervangen/repareren.
 Buitenschilderwerk houten onderdelen.

Lucashof 20 t/m 132 Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,   in uitvoering
 noodverlichting, brandblusmiddelen

Oostlaan 1 t/m 53 Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,   in uitvoering
 noodverlichting, hydrofoor
 Herstel aan metselwerk     2e/3e kw
 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk   2e/3e kw
 Nieuwe platdakbedekking liftopbouw  2e/3e kw

Onderhoudsprojecten



Wouwbaan 3, 5, 9 t/m 21 Vervangen cvketel en rookgasafvoer 2e/3e kw
Heideduinstede 1 t/m 20 Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering
  noodverlichting, brandblusmiddelen 
  
De Anjer 1 t/m 11, 14, 16 t/m 19 Houtrotreparatie en buitenschilderwerk 2e/3e/4e kw
21, 22, 27, 28, 30, 31, 35, 37 t/m 42 Vervanging enkel glas in dubbel glas 2e/3e/4e kw
De Narcis 1 t/m 13, 15, 16, 18 t/m 28 Vervanging van goten 2e/3e kw
Rozenlaan 31 t/m 46

De Zonnebloem 23 Vervangen badkamer gereed
De Hazelaar 3, 5, 15
De Berk 20, 26, De Jasmijn 24

De Wilg 4, 11, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 37 Vervangen badkamer gereed
    
 
Mgr. V Mensstraat 14, 19, 23, 47, 49 Vervangen toilet in uitvoering
Middelaerstraat 1

Mgr. V Mensstraat 12, 16 Vervangen badkamer in uitvoering
Middelaerstraat 5

Mgr. V Mensstraat 10, 20, 17, 41, 45 Vervangen badkamer toilet in uitvoering
Middelaerstraat 12, 15

Mgr. V Mensstraat  8, 29, 33 Vervangen badkamer, toilet, keuken in uitvoering
Middelaerstraat 4, 14

Mgr. V Mensstraat 5 t/m 11, 51 t/m 69 Onderhoud aan elektrische sloten 4e kw
v.d. Zandestraat 20 t/m 24

’t Blickvelt 43 t/m 47g Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering
 noodverlichting, brandblusmiddelen 

Meulenberg 3 t/m 5e Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering 
 noodverlichting, brandblusmiddelen

Suijkerpoort 91 t/m 101d Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering
 noodverlichting, hydrofoor

RaadhuisPassage Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering
 noodverlichting, hydrofoor, brandblusmiddelen 
 en brandmeldinstallatie,parkeerhekken, daktuin

Julianastraat 4 Onderhoud elektrische deurdranger 3e kw

Bradfordstraat 51 t/m 87 Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,  in uitvoering
 noodverlichting, brandblusmiddelen 

Onderhoudsprojecten



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

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

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

Huurders Belangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Postbus 133, 4630 AC  Hoogerheide
tel. 0164 - 614471
Website: www.hbww.nl

Geschillencommissie
Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 117
4700 FB  Roosendaal
Website: www.regionalegeschillencommissie.nl

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


