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Deze keer hebben we een sudoku puzzel voor u om op te lossen.

4 5 1 3

1 6 5

8 9 7 4

8 1 4 5

2 1

4 2 5 9

1 4 8 9

9 1 6

3 6 4 1

De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van mei 2015 is 
`elektra`. We hebben heel veel juiste oplossingen ontvangen. 
De winnaars van de waardebon ter waarde van € 50,00 zijn de heer 
en mevrouw Van Kaam.

We hebben de heer en mevrouw Van Kaam gefeliciteerd en hun 
prijs mogen overhandigen.

Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel.

Maak kans op€ 50,00 

Puzzel

* U kunt uw oplossing (de cijfers 
van de middelste rij) tot uiterlijk 1 
december 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@wswoens-
drecht.nl onder vermelding van 
“oplossing puzzel”.

Vermeld uw naam, adres, telefoon-
nummer en eventueel uw e-mail 
adres. Veel succes!! 

Onder de juiste inzendingen verlo-
ten wij een waardebon t.w.v. 
€ 50,00. 

De oplossing zal in het volgende 
woonbulletin gepubliceerd worden.

*



Na bijna 38 jaar betrokken te zijn geweest bij de 
sociale volkshuisvesting heb ik, Henk de Wolf (63 
jaar), afscheid genomen van mijn werkzame leven bij 
Woningstichting Woensdrecht om met ingang van 1 
juli 2015 te gaan genieten van mijn vroegpensioen.

Dit afscheid voelt dubbel. Aan de ene kant kijk je 
uit naar meer vrije tijd, maar je weet ook zeker 
dat je een aantal dierbare zaken verliest. Immers, 
dankzij mijn baan heb ik in de afgelopen jaren vele 
betrokken mensen leren kennen en waarderen. 

Met een dankbaar gevoel kijk ik terug op de periode 
als directeur-bestuurder (1994-2015) omdat ik een 
bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkelingen 
binnen de Woningstichting en de sociale huisvesting 
in onze “thuismarkt”, de gemeente Woensdrecht. 
Vooral plezierig vond ik het directe resultaat voor 
onze inwoners en ik ben trots op de maatschappe-
lijke resultaten die we samen bereikt hebben.

In de bijna vier decennia sociale huisvesting heb ik 
heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Oorspron-
kelijk moest alles volgens de voorschriften van de 
overheid worden geregeld. De volkshuisvesting was 
volledig subsidie gestuurd. De nieuwbouwplannen 
moesten ter goedkeuring worden ingediend bij de 
provincie. Die haalde alle “luxe” eraf. Het was soci-
ale woningbouw en moest sober zijn.

Begin jaren tachtig is volkshuisvesting geen poli-
tieke prioriteit meer. De geldkraan (subsidie) wordt 
langzaam dichtgedraaid. De woningcorporaties kre-
gen meer vrijheid maar moesten hun eigen broek 
ophouden. Hierdoor ontstond meer afwisseling in 
wijken en huurwoningen. Die vrijheid heeft mooie 
huizen opgeleverd. Naast huurwoningen werden 
ook koopwoningen gebouwd en werd er geïnves-
teerd in maatschappelijk vastgoed zoals ontmoe-
tingsruimten, peuterspeelzaal, wijksteunpunt etc.

De wind waait inmiddels weer uit een andere poli-
tieke hoek. De spelregels voor woningcorporaties 
zijn per 1 juni jl. ingrijpend aangepast. Bijzondere 
projecten realiseren wordt aanzienlijk moeilijker. 
Daarnaast heeft de Rijksoverheid, om haar tekorten 
in de begroting te dekken, een verhuurdersheffing 
opgelegd en moet vennootschapsbelasting worden 

betaald. Voor Woningstichting Woensdrecht is de 
verhuurdersheffing vanaf 2017 circa 1,5 maal de 
maandelijkse huurinkomsten. Allemaal geld dat niet 
meer beschikbaar is voor de volkshuisvesting in 
de gemeente Woensdrecht. Ik hoop van harte dat 
na de evaluatie door de Rijksoverheid in 2016 de 
verhuurdersheffing in de geschiedenis kan worden 
bijgeschreven.

Maar er zijn ook vele hoogtepunten geweest in 
de afgelopen jaren waarin ik werkzaam was in de 
volkshuisvesting. Als het om bouwprojecten gaat 
zijn het de koopwoningprojecten voor de starters 
in Heiakkers en aan de Oostlaan en wat de maat-
schappelijke projecten betreft ‘t Blickvelt, Lucashof 
en Suijkerpoort die mij het meest zijn bijgebleven. 

Met een gerust hart laat ik de woningstichting ach-
ter, ook nu de crisis de nodige sporen trekt in de 
woningmarkt. Woningstichting Woensdrecht is een 
gezonde organisatie die plannen zal blijven ontwik-
kelen, vooral in de bestaande woningvoorraad. Ook 
voor de categorie inwoners die tussen wal en schip 
dreigen te vallen, omdat ze net te veel verdienen 
voor een sociale huurwoning, is aandacht om hier-
voor woningen beschikbaar te stellen. Het aanpas-
sen van de kwaliteit van de bestaande woningvoor-
raad voor de toekomstige huurder is één van de 
uitdagingen voor de nieuwe directeur-bestuurder, 
om dat samen met de huurdersbelangenvereniging 
(HBWW) nader uit te werken.

Graag wil ik de huurders, HBWW, belanghouders, 
collega’s, relaties en anderen met en voor wie ik 
heb mogen werken bedanken voor de prettige 
samenwerking. Allen wens ik alle goeds en vooral 
gezondheid en veel geluk.

H.J. (Henk) de Wolf

AFSCHEID als directeur-bestuurder



Te koop
De Narcis 9,
Hoogerheide

Hoekwoning met inpandige ber-
ging en eigen parkeerplaats op 
een perceel van ca. 140 m² heeft 
een mooie, rustige en centrale 
ligging in de woonwijk Heiakkers 
in Hoogerheide.

Indeling:
De hal/entree met toegang tot 
de berging, woonkamer, toilet 
en de trapopgang naar de eerste 
verdieping. Vanuit de woonkamer 
heeft u toegang tot de keuken 
en de tuin. De inpandige berging 
waar ook de aansluiting voor de 
wasmachine aanwezig is heeft 
een aparte deur naar de voortuin.

1e verdieping:
Overloop met 3 ruime slaapka-
mers en badkamer voorzien van 
douche en wastafel.

2e verdieping:
Middels een vlizotrap is de zolder-
verdieping te bereiken.  Hier is de 
CV-ketel geplaatst.

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 300 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



Koop een nieuwe PC en hij is verouderd voor je de winkel uit bent. Hetzelfde geldt voor de nieuwste 
mobieltjes en tablets, voor je het weet is de techniek niet meer “up to date”. Dat was ook het geval bij 
de website van Woningstichting Woensdrecht: hij zag er nog goed uit, functioneerde prima, maar 
“up-to-date” konden we het niet meer noemen.

Waarom zouden we “up-to-date” willen zijn?
Allereerst werd het programma waarmee wij de website konden bijhouden, niet meer bijgewerkt of 
ondersteund door de leverancier. We zouden dus zelf extra kennis in huis moeten halen om de website 
te kunnen blijven bijwerken. Bovendien levert oudere software risico’s op, omdat de beveiliging minder 
goed is en virussen of foute software mogelijk toegang zouden kunnen krijgen. Dat hebben we niet laten 
gebeuren.

Daarnaast verandert onze klant. Wie gaat er nog ’s avonds thuis “achter de PC” zitten om even in te bel-
len op internet? Bijna niemand. Meer dan 50% van de gebruikers van de website, bezoeken deze vanaf 
een tablet of mobiele telefoon. De “oude” website, was daarop moeilijk te lezen en nog moeilijker te 
gebruiken. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de menu’s zich aanpassen aan het apparaat waarmee de 
website wordt bekeken, zodat de functies ook echt “functioneren”.

Wat is er veranderd?
Allereerst ziet het er anders uit. Het menu aan de linkerkant is verdwenen en er zijn nu 3 keuzes: infor-
matie voor huurders, informatie voor woningzoekenden en informatie over onze organisatie. Nadat een 
van deze keuzes is gemaakt, volgen menu-keuzes die passen bij de doelgroep. Hierdoor kunt u met min-
der klikken de juiste informatie vinden.

Ook staat op de startpagina een aantal veelgebruikte functies bij elkaar, zodat u bijvoorbeeld met één 
klik naar het woningaanbod kunt, contact kunt opnemen of een reparatieverzoek kunt insturen. Ook 
nieuw is het “terugbellen”. U vult uw gegevens in op de website en wij bellen u uiterlijk de volgende werk-
dag terug.

Bij reparatieverzoeken krijgen we soms beschrijvingen van een onderdeel, waarbij het niet altijd even 
duidelijk is wat er precies aan de hand is of waar het over gaat. Wij lossen dat op door even na te bellen 
of langs te gaan, maar via de nieuwe website kunt u nu ook een foto versturen. Zo is direct duidelijk wat 
u bedoelt en kan de reparatie nóg sneller uitgevoerd worden.

Nieuwsbrief
Voor woningzoekenden bieden we nu de mogelijkheid 
om in te schrijven voor een nieuwsbrief. Elke keer als 
er nieuwe woningen worden geplaatst, ontvangt u een 
mail met daarin een korte beschrijving, een foto van de 
woning en een link om gelijk naar de website te gaan. 
Maar natuurlijk blijft ons woningaanbod ook nog gewoon 
elke twee weken in “De Bode” verschijnen.

Suggesties?
De nieuwe website is niet alleen bijgewerkt naar de 
nieuwe technieken, maar kan ook nog eens gemakkelijk 
worden aangepast op veel punten. Dus heeft u ideeën 
of suggesties hoe wij u nóg beter “online” van dienst 
kunnen zijn? Laat het ons weten!

Nieuwe Website



Elke week komen honderden nieuwe vluchtelingen 
het land binnen. Komen deze mensen ook in Woens-
drecht te wonen? Sommigen misschien wel. Maar 
hoe werkt dat precies?

Als vluchtelingen ons land binnenkomen, dan zijn ze 
eigenlijk illegaal in Nederland. Ze moeten zich dan 
melden bij een aanmeldcentrum. De vluchtelingen 
worden dan geregistreerd en ze kunnen dan officieel 
asiel aanvragen. Vanaf dat moment zijn het asielzoe-
kers en kunnen ze terecht in een van de asielzoe-
kerscentra (AZC) in Nederland. Daar mogen ze alleen 
verblijven, ze mogen niet werken, gaan niet naar 
school en leren geen Nederlands. Het is immers nog 
niet zeker of ze wel mogen blijven.

De asielaanvraag wordt beoordeeld door de Immigra-
tie- en NaturalisatieDienst (IND). Als deze dienst de 
asielaanvraag heeft beoordeeld en tot de conclusie is 
gekomen dat de asielzoekers (voorlopig) niet terug 
kunnen naar het land van herkomst, dan krijgen ze 
een (tijdelijke) verblijfsstatus. Vanaf dat moment zijn 
het geen asielzoekers meer, maar “statushouders”. 

Deze statushouders moeten eigenlijk zo snel moge-
lijk uit de asielzoekerscentra verhuizen, om plaats 
te maken voor nieuwe asielzoekers. Het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst statushou-
ders toe aan gemeenten in Nederland. Dit gebeurt op 
basis van het aantal inwoners van die gemeente. De 
gemeente Bergen op Zoom is ongeveer 3 x zo groot 
als de gemeente Woensdrecht en krijgt dan dus ook 
3 x zoveel statushouders toegewezen. De gemeente 
moet er dan voor zorgen dat deze statushouders snel 
uit het AZC weg kunnen.

Dat kan alleen als ze een woning kunnen krijgen. De 
gemeente Woensdrecht heeft zelf geen woningen die 
ze kan gebruiken hiervoor, dus wordt er een beroep 
gedaan op de woningcorporaties. Woningstichting 
Woensdrecht heeft, samen met collega-corporaties 
Stadlander en Mooiland, al jaren de afspraak met de 
gemeente dat wij bereid zijn te helpen bij de huis-
vesting van de statushouders, zover dat past binnen 
ons beleid en onze mogelijkheden. Daarbij is een uit-
daging dat het vaak om alleenstaanden gaat. In de 
gemeente Woensdrecht zijn maar weinig woningen 
voor alleenstaanden, meer dan 90% van ons woning-
bezit is voor gezinnen of senioren. Bij de toewijzing 

van statushouders aan een gemeente, kijkt men helaas 
niet naar de samenstelling van het woningaanbod.

Voor een woning moet je een inkomen hebben. In 
veel gevallen hebben de statushouders nog geen 
werkvergunning of ze spreken de taal nog niet, waar-
door het niet mogelijk is om direct werk te vinden. 
Dus krijgen ze in het begin een uitkering van de over-
heid. Alleen moeten ze, om een uitkering te kunnen 
krijgen, een vaste woon-/verblijfplaats in Nederland 
hebben. Een huis dus. Een moeilijke cirkel, die 
Woningstichting Woensdrecht in overleg met de 
gemeente doorbreekt door aan statushouders een 
woning toe te wijzen op basis van hun verblijfsstatus. 
Zodra de woning is toegewezen, kan de uitkering 
worden aangevraagd en kan de rest worden geregeld.

De Woensdrechtse politiek buigt zich al langer over 
het vraagstuk hoe al die mensen hier moeten worden 
opgevangen. Met de toename van het aantal vluchte-
lingen is de verwachting dat het aantal statushouders 
volgend jaar zeker flink zal groeien. Als die allemaal 
een woning moeten krijgen, dan blijft er niets over 
voor de andere woningzoekenden in de gemeente. 
Daarom is de gemeente, samen met de corporaties, 
op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld meerdere 
alleenstaande statushouders in een eengezinswoning 
of alternatieve huisvesting die niet ten koste gaat 
van andere woningzoekenden.

Voor ons als verhuurder is het vooral van belang dat 
de omgeving geen (over)last heeft van de status-
houders en dat ze juist snel en goed worden op-
genomen in de buurt. Dat kan alleen als er niet te-
veel dicht bij elkaar zitten én als ze begeleid worden 
om zich aan te passen aan hoe wij gewend zijn met 
elkaar om te gaan. Dat is een taak van de gemeente, 
die hiervoor een beroep doet op een organisatie die 
gespecialiseerd is in deze begeleiding. Met tolken en 
huisbezoeken begeleiden zij de statushouders mini-
maal de eerste 6 maanden.

Hoeveel statushouders er naar de gemeente Woens-
drecht komen, bepaalt de landelijke overheid. Hoe 
die mensen moeten worden gehuisvest, bepaalt de 
lokale politiek. Woningstichting Woensdrecht pro-
beert hierin zoveel mogelijk te sturen, om ook de 
doelgroepen waar wij als corporatie voor zijn, te 
kunnen blijven helpen.

Nederland heeft het er druk mee...



Ben ik verzekerd voor ruitbreuk......?
Opstalverzekering 

Als eigenaar van de woning die u huurt heb-
ben wij een opstalverzekering afgesloten. Deze 
opstalverzekering dekt schade aan het pand. 
Schade aan de inboedel van de huurder valt niet 
onder de opstalverzekering. 

Inboedelverzekering 

Schade aan de inboedel van de huurder is niet 
verzekerd via de opstalverzekering. Er zijn mo-
gelijkheden om de eigen inboedel op uitgebreide 
condities tegen brand, inbraak, waterleiding-
schade, storm en dergelijke te verzekeren. Ook 
de door u in verband met woningverbetering 
aangebrachte materialen zoals behang, houten 
wanden, balken, plafonds, keuken, badkamer, 
kunt u op uw inboedelpolis bijverzekeren. Denk 
eraan dat u de door u aangebrachte bijbouwsels 
tegen brand of storm laat verzekeren. 

WA-verzekering 

Het is belangrijk dat u een WA-verzekering 
afsluit. Als door uw schuld of nalatigheid een 
ander schade ondervindt aan goederen of ge-
zondheid, kunt u daarvoor aansprakelijk worden 
gesteld.   

Glasverzekering 

Ter dekking van glasschade hebben wij een col-
lectieve glasverzekering afgesloten. Indien u een 
serviceabonnement heeft, wordt glasschade, 
die niet opzettelijk is veroorzaakt, gedekt door 
deze verzekering. 

Neem te allen tijde contact met ons op bij in-
braak, brand of waterschade en doet u bij in-
braak of andere manieren van vandalisme aan-
gifte bij de politie.

Even voorstellen...

Mijn naam is Miranda Bartsch.

Ik woon inmiddels 5 jaar in Hoogerheide met 
mijn man, 2 zoons (8 en 5 jaar) en dochter (5 
jaar).

Sinds 1 juni 2015 werk 
ik met veel plezier op de 
financiële administratie. 
Dit doe ik 28 uur per 
week.

Hiervoor ben ik ruim 16 
jaar werkzaam geweest 
in het bankwezen.

In mijn vrije tijd ga ik 
graag uit eten of erop 
uit (strand, bos, dieren-
tuin).

Ondanks alle werkzaamheden in en om de Jan 
van der Heijdenstraat en de Onderstal zijn wij te 
allen tijde bereikbaar.

In geval van belemmering van de doorgang is 
het mogelijk dat u niet met de auto ons kantoor 
kunt bereiken. In dat geval kunt u de auto in de 
Raadhuisstraat parkeren en het laatste stukje  
lopen over het Ouwe Raedthuysplein, links ach-
terin door het gangetje komt u dan in de Jan van 
der Heijdenstraat.

Excuses voor het eventuele ongemak. Voor de ac-
tuele stand van zaken rondom de bereikbaarheid 
van ons kantoor, kunt u op onze website kijken.

Wij willen u er op wijzen dat u ook veel zaken 
via de website kunt regelen en wij zijn natuurlijk 
ook altijd telefonisch bereikbaar van maandag 
tot donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Hoe zit dat met... Nieuwe Collega

Bereikbaarheid



“Vanuit de kern dichtbij de klant”, dat is de subtitel 
van het jaarrapport 2014. Het volledige jaarrapport 
kunt u lezen op onze website www.wswoensdrecht.
nl. Hieronder passeren een aantal onderwerpen in 
vogelvlucht de revue, zodat u een beeld krijgt van 
de belangrijkste aandachtsgebieden in 2014.

Klantgerichtheid
Klantgericht werken is al jarenlang één van onze 
speerpunten. Hier werken we voortdurend aan.  In 
2010 behaalden we voor het eerst het keurmerk 
“KWH-huurlabel” en dat hebben we de jaren daarna 
behouden. Het label is voor ons een middel waarmee 
we onze dienstverlening toetsen en inzicht krijgen in 
de mate van tevredenheid van onze bewoners. 

In 2014 is de website uitgebreid onder de loep 
genomen. Ondanks dat de techniek van de site 6 
jaar oud is, bleek uit de KWH-webmonitor toch dat 
de site een voldoende scoorde. Nog voor publicatie 
van de webmonitor was echter al besloten dat de 
website in 2015 vernieuwd zou worden.

De gemiddelde score van Woningstichting Woens-
drecht is 8,1; een score die boven het landelijk ge-
middelde ligt (van 7,7). Vergeleken met alle andere 
deelnemende corporaties komen we uit op de 12e 
plaats in 2014. Sinds onze start met het KWH-label 
hebben we onze dienstverlening fors verbeterd. 
             
Duurzaam wonen
In 2014 heeft Woningstichting Woensdrecht verder 
invulling gegeven aan de kernwaarde “duurzaam-
heid” door meer woningen bij groot-onderhoud te 
voorzien van energiebesparende maatregelen. Onze 
doelstelling om ten opzichte van de situatie in 2008 
voor onze woningen een gemiddelde energiebespa-
ring van 20% te realiseren behaalden we in 2014. 

Vastgoedontwikkeling
Het jaar 2014 is een jaar van voorbereiding ge-
weest. Er werden twee investeringsvoorstellen 
voor levensloopgeschikte nieuwbouwprojecten 
goedgekeurd. Dit betreft de herstructurering van 
de seniorenwoningen aan de Mgr. Poelsstraat/Aal-
bersestraat in Hoogerheide (sloop 18 woningen en 
bouw 19 nieuwe levensloopgeschikte woningen) en 
de afname van een 4-tal woningen aan de Matthias 
Wolffstraat in Hoogerheide. Daarnaast zijn er ver-

dere stappen gezet bij de herontwikkeling van het 
Tervoplein in Putte. 

Financiële stabiliteit
De huurinkomsten zijn de grootste inkomstenpost 
voor corporaties. Voor Woningstichting Woensdrecht 
bedroegen de huurinkomsten in 2014 € 6,5 mil-
joen. Voor de komende jaren is de jaarlijkse huur-
verhoging door beleid van de rijksoverheid mogelijk 
hoger dan de inflatie. Door de energetische kwa-
liteit van woningen te verbeteren proberen wij de 
stijging van de totale woonlasten te beperken. De 
huur stijgt dan wel, maar wordt gedeeltelijk gecom-
penseerd door lagere energielasten. Onderstaand 
taartdiagram geeft een indruk van de verhoudingen 
en bestedingen van de huurinkomsten 2014. Hierin 
is te zien dat wij voor onderhoud en energetische 
verbeteringen 29% van de huurinkomsten inzetten.

In 2014 zien we dat na de aftrek van alle benoem-
de kosten die direct samenhangen met de exploi-
tatie van onze woningen er 11% resteert. Dit is de 
ruimte die overblijft voor leefbaarheids-uitgaven en 
de maatschappelijke (onrendabele) investeringen. 

Omdat onze corporatie vanuit een financieel so-
lide positie komt, kunnen we de uitdaging aan 
om deze investeringsruimte te optimaliseren voor 
onze activiteiten. We werken aan het op de langere 
termijn zekerstellen van onze investeringen, zodat 
we kunnen blijven werken aan kwaliteitsverbetering 
van onze woningen. Echter neemt ook onze inves-
teringsruimte in de toekomst verder af. Dit wordt 
mede veroorzaakt door de verhogingen van de 
sectorgebonden overheidsbijdragen.

Financiën



Financiën

Tervoplein,
Putte

Op het Tervoplein aan de Ant-
werpsestaat in Putte is men 
volop bezig met de sloop van de 
huidige bebouwing.

Er wordt plaats gemaakt voor de 
bouw van commerciële voorzie-
ningen, woningen en parkeer-
plaatsen.

Het plan is om een nieuw com-
plex te bouwen met een mo-
derne uitstraling, bestaande uit 
drie verdiepingen. Op de begane 
grond is ruimte voor commerciële 
ruimten, zoals een supermarkt 
en diverse winkelruimten. Op de 
eerste etage zijn 15 appartemen-
ten gepland. Op de tweede etage 
worden nog eens 10 apparte-
menten gerealiseerd.

Woningstichting Woensdrecht 
gaat de appartementen afnemen 
en gebruiken voor de sociale ver-
huur. Deze appartementen zullen 
waarschijnlijk in september 2017 
opgeleverd worden.

Mgr. Poelsstraat/
Aalbersestraat,
Hoogerheide

Op de locatie waar nu 18 
seniorenwoningen staan, is een 
nieuwbouwproject ontwikkeld 
met 19 levensloopbestendige 
woningen. Daarvan zijn 13 
woningen bestemd voor sociale 
huur en 6 woningen voor de 
middeninkomens.

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

Naar verwachting is de bouw in 
het 4e kwartaal van 2016 gereed.

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven via het “Formulier 
Belangstellenden”. Dit is geen 
“inschrijving” voor een van de 
woningen, maar u meldt zich 
hiermee aan voor bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven over de voortgang 
van het project. 

Voor meer informatie over dit 
project kunt u terecht op onze 
website: www.wswoensdrecht.nl, 
kopje “nieuwbouwprojecten”.

Matthias Wolffstraat,
Hoogerheide

Door het samengaan van de 
verschillende basisscholen is de 
lokatie Matthias Wolffstraat net 
als de Dr. De Bruijnlaan getrans-
formeerd tot woongebied.

Bouwgroep de Nijs - Soffers gaat 
hier een aantal woningen reali-
seren. De naam van dit project is 
ontleend aan de oude basisschool 
“de Startbaan” welke zich op de 
locatie heeft bevonden. Wonings-
tichting Woensdrecht gaat vier 
levensloopgeschikte woningen 
afnemen voor de sociale verhuur.

De verwachting is dat de wonin-
gen in het 2e kwartaal van 2016 
opgeleverd worden.

NieuwbouwProjecten



Planmatig onderhoud 2015
Hieronder kunt u de status zien van de nog uit te voeren werkzaamheden gepland in uitvoeringsjaar 2015. 

Werkzaamheid Adressen

Houtrotreparatie en  Sondermanlaan 1 t/m 35, 2 t/m 22, R. Kochstraat 4, 6, 8,  
buitenschilderwerk K.L.M. Laan 39, 41, 47 t/m 57, Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 8, 14,  
Vervanging enkel glas in dubbel glas 16, 20, 22, R. Kochstraat 4, 6, 8, Semmelweissstraat 2 t/m 28
 Ln. Olieslagers 8, 12,

  
Onderhoud aan elektrische sloten Suijkerbuijkstraat 25 t/m 43, 34 t/m 48 voordeursloten

Spouwmuurisolatie Keesomstraat 8, 10, 12, 14, K. Onnesstraat 4, 8

Herstel aan metselwerk Oostlaan 1 t/m 53

Nieuwe platdakbedekking liftopbouw Oostlaan 1 t/m 53

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

Onderhoudsprojecten



Planmatig onderhoud 2016
Ook voor 2016 staan weer planmatige onderhoudswerkzaamheden gepland om uitgevoerd te gaan wor-
den. Contractonderhoud zoals jaarlijks wordt uitgevoerd in onze appartementencomplexen is hieronder 
niet apart vernoemd. U moet hierbij denken aan serviceonderhoud aan liften, noodverlichting, brandblus-
middelen, automatische deurdrangers enz. In onderstaand overzicht staan de onderhoudswerkzaamheden 
vermeld zoals deze zijn gepland voor 2016, enkele kleinere werkzaamheden zijn niet in dit overzicht ver-
werkt. Betrokken bewoners worden ruimschoots van te voren schriftelijk geïnformeerd over de geplande 
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn onder voorbehoud van de feitelijke situatie of de conditie van 
hetgeen waaraan onderhoud gepland is.

Werkzaamheid: Adressen:
Houtrotreparatie en Huijbergseweg 56 t/m 74, Burg. Moorstraat 1, 5, t/m 19, 2 t/m 22,
buitenschilderwerk Past. van Roesselstraat 1 t/m 31, Wouwbaan 145, 155, 161, Putseweg 65,  
 79, 81, Mgr. Arienstraat 2 t/m 24, 35 t/m 45, De Hazelaar 1 t/m 7, 13 t/m  
 18, De Papaver 23 t/m 27, De Berk 18 t/m 28, De Zonnebloem 22 t/m 28,  
 De Jasmijn 9 t/m 17, 22 t/m 25, De Eik  19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30,  
 31, De Acacia 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, De Wilg 1 t/m 38,  
 Struikenlaan 2 t/m 34, Berglaan 1 t/m 19, 14 t/m 22, 26, Mgr. Van Mens 
 straat 17 t/m 49, 8 t/m 30, Middelaerstraat 1 t/m 15, 2 t/m 16, Tuinstraat 2,  
 appartementencomplex ’t Blickvelt, appartementencomplex Meulenberg

Vervangen voordeur Mgr. Van Mensstraat 17 t/m 49, 8 t/m 30 

(Deel) vervanging voegwerk De Hazelaar 1 t/m 7, 13 t/m 18, De Papaver 23 t/m 27, De Berk 18 t/m  28, 
 De Zonnebloem 22 t/m 28, De Jasmijn 9 t/m 17, 22 t/m 25

Vervangen badkamer De Hazelaar 2, 4, 7, 14, 17, 18, De Jasmijn 9, 10, 16, 22, 25, 
 De Berk 18, 19, 22, 23, 28, De Zonnebloem 22, 24, 28, De Papaver 22, 23,  
 25, 26, 27,  De Eik 21,22,28,29, De Acacia 15, 16, 22, 23
  
Vervangen toilet De Hazelaar 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, De Jasmijn 10, 11, 14, 16, 22, 24, 
 De Berk 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, De Zonnebloem 22, 23, 24, 25, 27 ,28,  
 De Papaver 22, 23, 26, 27, De Eik 21, 22, 28, 29, De Acacia 15, 16, 22, 23

Vervangen keuken De Hazelaar 16, De Jasmijn 9, 10, 16, De Papaver 24

Vervangen dakramen De Hazelaar 1, 2, 3, 4, 5, 17, De Berk 18, 19, 21, 23, 26, 28, De Zonnebloem 23,  
 24, 25, 26, 27, 28, De Papaver 23, 24, 25, 26, De Eik 28, 29 De Acacia 22, 23

Herstel platdakbedekking Struikenlaan 2 t/m 34

Vervangen cv-ketels  Struikenlaan 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, De Berk  
 23, 24, 26, 27, De Jasmijn 9, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, Wouwbaan 145,  
 155, 161, Bleriotlaan 2, 4, 10, 12, 14, 22, 28, 32, Geyssendorfferlaan 1, 5, 7,  
 9, 11, 13, 17, 21, 23 ,29, Ln. Olieslagers 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36,  
 50, 56, 58, 60, 64, 68, Oostlaan 1 t/m 53

Vervangen gevelbekleding       Appartementencomplex De Duinenrij

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




