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Puzzel
Deze keer hebben we een woordzoeker voor u, de onderstaande woorden zitten verborgen in
het diagram. De overgebleven letters vormen samen de oplossing van de puzzel.
U kunt uw oplossing tot 1 september 2017 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”.
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narcis
papaver
anjer
rozenlaan
berk
struiken
eik
tuinstraat
wilg
acacia
tulp
jasmijn
lis
hazelaar
tak zonnebloem

Maak
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p

€ 50,-

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 oktober
2016 was

“woningwaarderingsstelsel”.

De winnaar van de waardebon ter waarde van € 50,- is
De heer Aanraad.
We hebben de heer Aanraad gefeliciteerd en de prijs mogen
overhandigen. Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel in
dit woonbulletin.

SUPERMARKT in Woensdrecht
‘Kleinste Jumbo van Nederland’
Donderdag 16 maart 2017 om 13:30 uur verrichtte wethouder Hans
de Waal de officiële openingshandeling en is de kleinste Jumbo van
Nederland een feit.
Op initiatief van bewoners van Woensdrecht zelf werden partijen bij
elkaar gezocht en plannen voorgelegd. Doordat iedereen het plan
direct zag zitten konden er snelle slagen worden gemaakt en lokale
Jumbo-ondernemer Paul Lucius zorgde voor inventaris en natuurlijk
de levering van de koopwaar.
Door grote inspanning van vele vrijwilligers is het winkeltje van
Dynamisch Woensdrecht, wat al enige tijd bestond, omgevormd tot
een heuse supermarkt. Maar dan wel op een schaal die past bij het
dorp Woensdrecht.
Er is iedere dag vers brood en gebak en de winkel beschikt over
een hele grote afdeling groente en vers fruit en allerlei gangbare
boodschappen. Mocht er vraag zijn naar bepaalde boodschappen
dan kan het assortiment aangepast worden en er kunnen altijd
boodschappen besteld worden die dan de volgende dag klaar staan.
Er komen ook aanvragen uit de omgeving om streekproducten te
mogen verkopen.
De koffiehoek heeft helaas plaats moeten maken voor het
uitgebreidere assortiment maar de koffiedrinkers kunnen vaak ook
terecht in het naastgelegen dorpspunt.
De wethouder benadrukte bij de openingshandeling dat het
behouden van deze mooie voorziening valt of staat met de
betrokkenheid van de bewoners van het dorp zelf. Als er voldoende
aanloop is voor de dagelijkse boodschappen, dan bewijst het
bestaansrecht van de winkel zich vanzelf.

Te koop/Te huur Aangeboden
Te huur

Te huur

Te koop

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.

In het het winkelcentrum
“RaadhuisPassage” zijn enkele
units te huur vanaf 112 m².

Leuke, goed onderhouden
tussenwoning, gelegen aan de
ventweg van de Putseweg.

Winkelcentrum “RaadhuisPassage”
ligt op een aantrekkelijke locatie
in Hoogerheide.

Deze woning heeft een
woonoppervlakte van ruim 80 m2,
3 slaapkamers, een doucheruimte
en een bergzolder.

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

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

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

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

In de parkeerkelder zijn 72
parkeerplaatsen beschikbaar
t.b.v. de winkels erboven.

Voor meer informatie:
VP&A Makelaardij
Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
Telefoon: 013 - 5390000

Putseweg 65
Hoogerheide

De woning heeft een ruime
voortuin, achtertuin met een
vrijstaande berging van 8 m2 en
is achterom via de brandgang
bereikbaar.

Voor meer informatie:
Woningstichting Woensdrecht
Telefoon: 0164 - 613313
info@wswoensdrecht.nl

GEZELLIGE Buurt...
De temperaturen lopen weer op, de zomer komt er aan. Voor veel mensen is dit het meest favoriete
jaargetijde, lekker naar buiten en genieten van de mooie natuur of gewoon in de tuin zitten om van het
zonnetje te genieten.
Ramen en deuren gaan weer open en we gaan meer buiten doen. Kinderen spelen in de tuin, bij
verjaardagen of andere gelegenheden kan er tot laat buiten worden gezeten. Gezellig voor de gasten,
maar het kan ook minder gezellig zijn voor de buurt. Als er geen goede afspraken worden gemaakt, kan
een gezellig feestje voor anderen als “overlast’ worden
gezien.
Hoe kunt u dit voorkomen?
1)
Laat de buurt weten wanneer u een feestje heeft
en tot hoe laat.
2)
Vraag uw gasten om rekening te houden met
de buurt, bijvoorbeeld bij het parkeren en niet
onnodig lawaai te maken als ze (laat) weggaan.
3)
Na 22:00 uur ’s avonds de muziek een beetje
zachter zetten en als u in de tuin zit, niet te hard
praten/roepen.
Maar behalve feestjes zijn er ook “alledaagse dingen” die voor anderen minder prettig kunnen zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de tuin, de planten gaan weer groeien en bloeien, maar dat geldt ook voor het onkruid,
de bomen enzovoorts. Tijdig snoeien, onkruid wieden en de boel “op orde brengen” zorgt ervoor dat uw
tuin er netjes bij staat.
Aan de andere kant is het ook zo dat u van uw buren sommige dingen gewoon zult moeten accepteren.
Kinderen spelen graag buiten en daarvan is het geluid niet “zachter” te zetten. Dit hoort er nu eenmaal
bij als u in een woonwijk woont.
Met warm, broeierig weer, kan een afvalcontainer of bijvoorbeeld een hondenhok in de tuin al snel gaan
stinken. Maak het hok wat vaker schoon dan anders of zet de bak een keertje extra aan de straat om te
laten legen, dan scheelt dit een hoop voor uzelf en uw buren.
Woont u in een buurt waar mensen toch (vaak) voor overlast zorgen? Ga dan eerst eens met ze praten.
Leg uit wat u vervelend vindt en stel voor hoe het anders zou kunnen. Kijk daarbij ook naar wat u zelf
zou kunnen doen om de situatie te verbeteren. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die
anderen ervaren.
Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan kunnen wij proberen te bemiddelen. Wij gaan dan met alle
partijen in gesprek en proberen afspraken te maken om de situatie te verbeteren.

Financiën
Maximale huursomstijging voor woningcorporaties per 1 januari 2017
Door de aangenomen Wet doorstroming huurmarkt 2015 is de systematiek van de maximale
huursomstijging voor woningcorporaties per 1 januari 2017 gewijzigd. Het totaal aan huurstijgingen bij
woningcorporaties – de huursom - mag in 2017 niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 %. Dat is inclusief het
optrekken van de huur na een verhuizing (de zogenaamde huurharmonisatie).
Het maximale percentage huursomstijging wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het inflatiepercentage plus 1%.
Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8% voor
huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349. Voor hogere inkomens (boven € 40.349) binnen de
sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3%. Het kabinet wil zo de doorstroming van deze
inkomensgroep uit de sociale huur blijven stimuleren.
De huurverhoging bij sociale huurwoningen van Woningstichting Woensdrecht
Na vooroverleg met de Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht is besloten om dit jaar
af te zien van de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Ongeveer 0,6% van de maximale
huursomstijging van 1,3% verwachten we te behalen door het aanpassen van de huur na een verhuizing.
De andere 0,7% willen we bereiken door per 1 juli 2017 de huur aan te passen (algemene huurverhoging).
De nieuwe wet maakt het mogelijk dat elke woning een andere huuraanpassing kan krijgen.
Bij het doorvoeren van de algemene huurverhoging gaan we kijken naar de bestaande prijs/
kwaliteitverhouding van de woning. De maximale huur voor een woning wordt berekend volgens een
puntensysteem (WoningWaarderingsSysteem). Huurders die nu minder dan 80% van deze maximale huur
betalen, wordt een algemene huurverhoging van 0,95% in rekening gebracht. Huurders die nu 80% of
meer van deze maximale huur betalen, wordt geen huurverhoging in rekening gebracht.
Is uw woning aangemerkt voor woningverbetering in 2017, waarvoor wij normaal gesproken een
huurverhoging zouden berekenen? Dan wordt maximaal de huurverhoging van 2,8% in rekening gebracht.
Samengevat ziet de huurverhoging er als volgt uit:
Huurders van Woningstichting Woensdrecht

Woningverbetering in 2017?
2,8% huurverhoging

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen in 2017?
geen huurverhoging

Huur < 80%?

Huur ≥ 80%?

0,95% huurverhoging

geen huurverhoging

KWH
Al jaren wordt door het KWH onderzocht hoe onze
huurders denken over onze dienstverlening. Door
enquêtes te sturen en de antwoorden te verwerken
ontstaat een beeld van de tevredenheid op
verschillende onderdelen.
Hierbij wordt gekeken naar het contact, de
algemene tevredenheid over onze bereikbaarheid
en de manier waarop wij onze klanten ontvangen,
te woord staan en helpen.
Daarnaast zijn er ook vragenlijsten die over een
apart onderwerp gaan, zoals het zoeken van een
woning, de huur opzeggen of een reparatieverzoek
wat afgehandeld is. Op elk onderdeel geldt een
minimale norm van een 7 en als alle onderdelen
boven die norm scoren, wordt het KWH Huurlabel
verlengd.
In 2016 was ons gemiddelde cijfer op alle
onderdelen boven de norm waarmee het Huurlabel
voor ons is verlengd. Maar dat is nog niet alles.
Met de totaalscore van een 8,2 haalden we van de
114 deelnemende corporaties de op één na hoogste
score.

Huurbetaling
De meeste huurders hebben een machtiging
afgegeven zodat de woningstichting maandelijks
de huur kan afschrijven. Dit voorkomt vaak
huurachterstanden en betalingsverschillen.
Huurverschillen ontstaan vaak doordat u zelf
niet het juiste bedrag aan huur overmaakt. Deze
verschillen veroorzaken veel zoek en puzzelwerk.
U ontvangt ook een betalingsherinnering voor
het verschil of wij moeten het verschil aan u
terugbetalen. Denkt u er dus aan om het juiste
bedrag aan huur over te maken (ook de centen)
Als er een betalingsverschil ontstaat omdat u te
weinig heeft overgemaakt, ontvangt u van ons een
betalingsherinnering. Dit is niet leuk voor u maar
betekent ook extra werk dat eigenlijk niet nodig is.
Het komt regelmatig voor dat we een betaling
zonder omschrijving ontvangen van een
bankrekeningnummer dat niet bekend is in onze
administratie. Als er dan een naam staat die
wij niet herkennen, wordt het moeilijk om deze
betaling op de juiste manier te verwerken.
Maakt u zelf uw huur of een betalingsverschil
over denkt u er dan aan om het betalingskenmerk
van de acceptgiro te gebruiken zodat uw betaling
ook op de juiste plaats terecht komt. Let op dat
u, als u zelf de huur overmaakt, het adres of het
contractnummer (beginnende met 142 of 146) bij
de betaling vermeldt.
Mocht u ook graag een maandelijkse incasso willen
regelen dan kunt u een machtigingsformulier van
de website halen of aan de balie van het kantoor
van de woningstichting. Dit formulier dient u in
te vullen en ondertekend op te sturen naar de
woningstichting of af te geven aan de balie op ons
kantoor.

Hoe zit dat met...

Ik ga mijn woning verlaten
Om het verhuizen zo makkelijk mogelijk te maken voor u hebben we in dit artikel aangegeven welke
aandachtspunten er zijn bij het verlaten van uw woning. Zo weet u precies waar u op moet letten bij het
verlaten van uw woning.
Wanneer u de huur opzegt door middel van het huuropzegging formulier wordt er een afspraak met u
gemaakt voor een vooropname en een eindopname. Tijdens de vooropname komt de opzichter bij u thuis
kijken om in te schatten wat Woningstichting Woensdrecht nog moet doen om de woning door te verhuren
nadat u de woning verlaten heeft. Ook wordt er aan u aangegeven wat er van u verwacht wordt voor de
sleutelinname.
Bij de eindopname worden niet alleen de sleutels ingenomen, maar dient de woning ook in goede staat te
worden achter gelaten. Dit betekent dat alle ruimtes leeg en gestofzuigd dienen te zijn. Dit geldt ook voor de
berging. Badkamer, toiletruimte en keuken moeten schoon en ontkalkt zijn en het doucheputje vrij van haren.
Ingebouwde keukenapparatuur mag ter overname worden aangeboden aan een volgende huurder, mits
de apparatuur niet kapot is en normaal werkt. Zaken die door de volgende huurder worden overgenomen,
mogen blijven staan/hangen, mits deze zaken op een door beiden ondertekend overnameformulier zijn
vermeld. U krijgt van ons het overnameformulier waarop u alle spullen zet die de volgende huurder kan
overnemen. Of de nieuwe huurder iets betaalt voor de spullen, mag u samen regelen. Daar bemoeien wij
ons niet mee.
Voor zelf aangebrachte veranderingen aan een woning of berging dient in het verleden door 		
Woningstichting Woensdrecht schriftelijk toestemming te zijn verleend, indien dat niet het geval is zal de
opzichter beoordelen wat er met de wijziging dient te gebeuren. Mogelijk dient u de wijziging ongedaan te
maken en de oude situatie te herstellen. Zonwering en rolluiken mogen ter overname worden aangeboden
aan een volgende huurder mits de artikelen niet kapot zijn en normaal functioneren.
Wanneer een woning niet netjes wordt achtergelaten zullen de kosten in rekening worden gebracht.
Voor het verwijderen van de meest voorkomende zaken heeft Woningstichting Woensdrecht standaard
bedragen opgesteld.
Het is ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk na de sleutelinname de meterstanden doorgeeft aan
de nutsbedrijven zodat een correcte eindafrekening opgesteld kan worden en om te voorkomen dat
u vroegtijdig wordt afgesloten en kosten moet maken. U dient tijdig alle overige abonnementen (tv,
telefoon en internet) op te zeggen en u dient zich bij de (nieuwe) gemeente aan te melden voor uw
nieuwe adres, daarmee wordt u automatisch uitgeschreven op uw oude adres. Dit is ook belangrijk voor
eventuele toeslagen.

NieuwbouwProjecten
Tervoplein,
Putte

‘t Blickvelt,
Woensdrecht

Aan het Tervoplein in Putte is
de nieuwbouw in volle gang. De
constructieve wanden en vloeren
van de woningen zijn bijna
gereed.

De klaslokalen op de begane
grond in het ‘t Blickvelt
zijn omgebouwd tot 3
appartementen.

De oplevering van alle
appartementen staat nog steeds
gepland voor het einde van het
jaar.
Er was veel animo onder
woningzoekenden. Alle woningen
zijn inmiddels aan toekomstige
huurders aangeboden.

Molenstraat/
Jef Adriaansenstraat,
Hoogerheide
Aan de Molenstraat in
Hoogerheide zullen 8 nieuwe
levensloopbestendige woningen
gebouwd worden en aan de Jef
Adriaansenstraat 3.

Basisschool “de Poorte” heeft
in 2016 aangegeven geen
gebruik meer te maken van de
klaslokalen.
Er is is gekeken of er een
maatschappelijke invulling kon
worden gevonden voor deze
ruimtes. Dit bleek nog niet zo
voor de hand liggend, waardoor
er ook gezocht is naar andere
mogelijkheden.

De huidige woningen zijn
inmiddels allemaal leeg,
klaar om gesloopt te worden.
De benodigde sloop- en
bouwvergunning zijn
aangevraagd bij de gemeente.
We hopen in het 4e kwartaal met
de bouw te kunnen beginnen.

In 2016 zijn de leerlingen
vertrokken uit de klaslokalen
en eind februari 2017 hebben
de nieuwe bewoners de sleutel
ontvangen van hun appartement.

Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via onze website of
aan de balie, u wordt dan op de
hoogte gehouden als er meer
informatie beschikbaar komt.

Aan de buitenzijde van het
gebouw is niets veranderd.
De voordeuren van de
appartementen komen uit in de
centrale hal beneden. Een deel
van de speelplaats is als tuintje
bij de nieuwe appartementen
betrokken.
Woningstichting Woensdrecht
wenst de bewoners veel plezier
toe in hun nieuwe woning.

Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2017
In onderstaand overzicht kunt u zien wat de status is van de uitvoering van de diverse geplande
onderhoudswerkzaamheden in het jaar 2017. De betrokken bewoners hebben of krijgen schriftelijk bericht
van de woningstichting en van de uitvoerende partij over de periode waarin de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd.
Contractonderhoud zoals jaarlijks wordt uitgevoerd in onze appartementencomplexen is hieronder
niet apart vernoemd. U moet hierbij denken aan serviceonderhoud aan liften, noodverlichting,
brandblusmiddelen, automatische deurdrangers enz.
Werkzaamheid:

Adressen

Houtrotreparatie en
buitenschilderwerk

Laan Olieslagers 18 t/m 68, Bleriotlaan 2 t/m 36,
Geyssendorfferlaan 1 t/m 25, 29, Mgr. Poelstraat 25 t/m 77, 		
Wouwbaan 3 t/m 21, heideduinstede 1 t/m 20,
de Jasmijn 33 t/m 52, Molenakkers 4,6,8,10.
Status: opdracht verstrekt, de betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen badkamer en/of toilet
Mgr Poelstraat 25 t/m 77, Dorpsstraat 76 t/m 78A, de Acacia 1 t/m 8
Status: opdracht verstrekt, de betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen badkamervloer
Status: gereed

Laan Olieslagers 8

Vervangen keuken
Mgr. Poelstraat 65
Status: opdracht verstrekt, de betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervanging daken
Kam. Onnestraat 1 t/m 13, 2 t/m 38, Keesomstraat 8 t/m 30,
(verbeteren dakisolatie)
Huijgenstraat 2 t/m 14
Status: in voorbereiding, de betrokken bewoners worden nog geïnformeerd wanneer de voorbereidende
werkzaamheden zijn afgerond.
Vervangen cv-ketels

KLM laan 49, 53, Lindberghlaan 15, Semmelweisstraat 2 t/m 28,
Keesomstraat 8 t/m 30, 38 t/m 48, Buijs Ballotstraat 2 t/m 40,
Huijgenstraat 2 t/m 14, 23 t/m 37, 43, 49 ,
Gravesandestraat 19 t/m 27
Status: in voorbereiding: betrokken bewoners worden tzt schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen goten
de Jasmijn 33 t/m 52
Status: offerte traject, de betrokken bewoners worden te zijner tijd schriftelijk geïnformeerd.

Tips voor in huis..........
wist u dat…
… Antikal nooit mag intrekken en/of opdrogen op kranen en
douchegarnituur, de blinkende laag (chroom) laat dan los. Antikal
gebruiken en direct met water naspoelen!
… schoonmaakazijn nooit mag intrekken en/of opdrogen op een
tegelvloer. Azijn tast de voegen en tegels aan, de vloer is dan niet
meer waterdicht! Ook hier gebruiken en naspoelen met water.
… schimmel in een beginnend stadium eenvoudig te behandelen is met
chloor (glorix). Gebruik bijvoorbeeld een verfbakje met een roller (voor
het plafond of gestucte wanden) een paar keer overrollen en in laten
trekken. Een middeltje van HG kan natuurlijk ook. Opnieuw schilderen
van wanden en plafonds is vaak niet nodig en u doet daarmee meer
kwaad dan goed! Pas op voor ogen en handen.
… een thermostaatkraan veel langer meegaat als je deze terwijl het
water stroomt een keer helemaal naar warm draait, 15 seconden en
helemaal naar koud. (1x per maand is voldoende)
… een verstopping in de keuken in 95% van de gevallen te verhelpen is
met kokend water. Vul de gootsteen met kokend water en als het water
begint te stromen de warmwaterkraan aanzetten en nog 5 minuten
laten lopen. De oorzaak is bijna altijd VET!
… een verstopping in de douche of wastafel in 95% van de gevallen
met een ouderwetse “plopper” eenvoudig te verhelpen is. De oorzaak
is bijna altijd haren en zeepresten.
… een keuken veel langer mooi blijft als je (natte) handdoeken niet over
het deurtje van de gootsteenkast hangt. Ook drogen op een radiator is
aanzienlijk levensduur verkortend voor de radiator. Gebruik liever een
handdoekrekje in een gootsteenkastje of een haakje aan de wand.
… iedereen stopcontacten te kort komt, zeker in oudere woningen.
Gebruik nooit stekkerdozen op plekken waar vocht en water bij
kunnen! Het gebruik van stekkerdozen is prima achter een TV-meubel
of in een meterkast. Een stekkerdoos gebruiken voor wasmachine,
droger, CV-ketel of in een badkamer is dom en gevaarlijk!

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
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Woningstichting Woensdrecht
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Drukwerk: Présize Roosendaal
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