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De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van mei 2018 is  
“wij bestaan dit jaar vijftig jaar en vieren feest”.

De winnaar van de waardebon ter waarde van € 50,- 
is geworden dhr. Belde.

We hebben hem gefeliciteerd en de prijs mogen overhandigen. 

Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel in dit woonbulletin.

De letters achter de invulvakjes vormen een woord dat iets te 
maken heeft met de herfst. Dit woord kunt u invullen in de 
vakjes. Van boven naar beneden ontstaat in de dik omlijnde 
vakjes de oplossing van deze puzzel.

U kunt uw oplossing tot 1 maart 2019 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.

N AAAJNR
B NIRBU

O BOOKRET
E LEEKIS

B ROLTSBE
P DDEELPANTSO

K DKUO
N VBMONEER
N SJONTOE
K AJENTAKS

B DRABLEEN
H STERFH

In het weekend van 14 en 15 september 2018 hadden alle 
huurders van Woningstichting Woensdrecht de mogelijkheid een 
speciaal voor ons 50-jarig jubileum ontwikkeld Monopolyspel op 
te halen. Tegen inlevering van een originele waardebon kon men 
in het bezit komen van dit unieke spel, met straten en situaties 
uit de gemeente Woensdrecht.
 
Voor deze uitreiking was een ruimte in de RaadhuisPassage 
feestelijk ingericht. Er was koffie en thee met iets lekkers, 
waardoor de huurders de gelegenheid kregen elkaar te 
ontmoeten en gezellig een praatje te maken. Bij de kinderen 
viel het springkussen erg in de smaak. We kunnen dan ook 
terugkijken op een geslaagd weekend.

De reacties van onze huurders op het spel waren erg 
enthousiast. Omdat een aantal huurders niet in de gelegenheid 
is geweest het spel op te halen in het weekend van 14 en 
15 september geven wij hen tot het eind van dit jaar de 
gelegenheid om hun waardebon te komen verzilveren. 

Dus heb je de waardebon nog in je bezit, kom dan tijdens 
openingsuren langs bij ons kantoor aan de Jan van der 
Heijdenstraat 14 en haal het unieke Monopolyspel alsnog op.
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Wie jarig is trakteert

Maak kans op
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Onze huurders krijgen regelmatig vragenlijsten van het KWH om te onderzoeken hoe zij over onze 
dienstverlening denken. Als woningstichting hebben we behalve huurders nog met veel meer partijen te 
maken in ons dagelijks werk. Gemeente, welzijnspartijen, zorgverleners, dorpsplatforms maar ook de 
huurdersvereniging. Al deze partijen hebben er belang bij dat wij ons werk goed doen en zij vinden ook 
iets van ons als woningstichting. Tevens is in de woningwet van 2015 vastgelegd dat elke corporatie ten 
minste eens in de vier jaar een onderzoek moet laten doen onder die “ belanghebbenden” om te weten 
wat zij vinden.

Bij dit onderzoek wordt gekeken of wij alle beleidsstukken en andere documenten waarin wij 
onze activiteiten verantwoorden, goed op orde hebben. Daarnaast worden vragen gesteld aan 
de belanghebbenden over de kwaliteit van de dienstverlening, hoe het contact gaat, of we als 
woningstichting genoeg doen aan nieuwbouw, onderhoud, investeringen en hoe het staat met de 
onderlinge samenwerking.
Dat onderzoek wordt “visitatie” genoemd en deze visitaties worden uitgevoerd door deskundige bureaus 
die hiervoor zijn aangesloten bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

In 2018 heeft het bureau Raeflex voor ons dit onderzoek uitgevoerd en de conclusie uit hun rapport willen 
we graag met u delen:

Woningstichting Woensdrecht: Stevig verankerd in de gemeente Woensdrecht

Visitatieperiode 2014-2017
De woningstichting staat bij haar belanghouders bekend als een betrouwbare partner die midden in de 
samenleving staat, met een dienstverlening op een goed niveau. De corporatie wordt hierop herkend en 
erkend. Woningstichting Woensdrecht maakt zelfstandig wonen toegankelijk voor bewoners met een lager 
inkomen, in het bijzonder voor ouderen en mensen die zorg vragen.

Over de belanghouders
Zowel huurders, gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties zijn vrijwel zonder uitzondering zeer tevreden over 
de prestaties van en de relatie met Woningstichting Woensdrecht. De corporatie is een partner waar je op 
kunt rekenen, die meer doet dan alleen antwoord geven op een vraag. De belanghouders vinden dat de 
woningstichting meedenkt, maar tegelijkertijd ook een organisatie is van procedures, regels en (te) strakke 
interpretatie van de wet. Hier minder strikt aan vasthouden is wat de belanghouders betreft dan ook het devies. 

Uit de bestuurlijke reactie
Woningstichting Woensdrecht herkent zich in het geschetste beeld. Wij zijn vooral trots op de score 
en waardering van de belanghebbenden omdat wij hier in het bijzonder op inzetten. Tegelijkertijd is 
er ruimte voor verbetering en biedt het onderzoek van de visitatiecommissie aanknopingspunten om 
hiermee aan de slag te gaan.

Bron: Nieuwsbericht SVWN

Te Koop
Putseweg 79,
Hoogerheide

Karakteristieke tussenwoning in 
een rustige straat dicht bij het 
centrum met 3 slaapkamers, 
ruime voortuin, achtertuin en 
berging.

Indeling: 
Entree, toilet, meterkast, 
trap naar eerste verdieping, 
woonkamer en keuken.

Eerste verdieping: 3 slaapkamers 
en badkamer. 

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

Te Koop
Van de Zandestraat 19,
Woensdrecht

Deze ruime ééngezinswoning is 
uit 1968, met tuin en berging, 
gelegen aan een doodlopende 
straat.

Indeling:
Entree, toilet, meterkast, 
woonkamer, keuken en 
trapopgang 

Eerste verdieping: badkamer en 
3 slaapkamers.

Tweede verdieping: via vlizotrap 
is deze zolderverdieping 
bereikbaar daar bevindt zich de 
cv-installatie uit 2002.

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

Te Huur 
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

In het het winkelcentrum 
“RaadhuisPassage” zijn enkele 
units te huur vanaf 200 m².

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

Direct grenzend aan de Passage 
bevindt zich een (gratis) 
parkeergelegenheid voor 
winkelend publiek.

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

VisitatieTe koop/Te huur Aangeboden
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Hallo,

Ik ben Arthur Vermeer, 38 jaar 
en geboren in Venlo.

Sinds 2012 ben ik woonachtig 
in Hoogerheide samen met mijn 
vrouw Rachel en mijn zoontje 
Niek.

Vanaf 1 oktober ben ik met 
heel veel plezier werkzaam als 
onderhoudsmedewerker bij 
Woningstichting Woensdrecht.

De kans is dus groot dat ik de 
volgende keer aan uw deur sta 
om onderhoudswerkzaamheden 
uit te voeren of problemen op te 
lossen.

Tot dan! 

Groetjes Arthur Vermeer.

Even voorstellen,

Mijn naam is Jos Brans en ik 
woon samen met mijn vrouw 
Esther en mijn zoontje Timo in 
Wemeldinge. 

Ik ben regelmatig op het 
voetbalveld te vinden waar ik 
leider ben van een voetbalteam. 

Op 1 november kom ik bij de 
woningstichting werken als 
onderhoudsmedewerker.

Ik werk al sinds 1983 in de 
bouw, van nieuwbouw, verbouw 
en renovatie tot onderhoud.
Door mijn kennis en ervaring 
hoop ik jullie naar tevredenheid 
te kunnen helpen met alle 
voorkomende werkzaamheden, 
en ik kijk uit naar een plezierige 
samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Jos Brans.

Tot ziens,

Per 1 december 2018 gaat onze 
allround onderhoudsmedewerker 
Martien Schillemans met 
vroegpensioen.

Velen van u zullen Martien 
kennen. Ongetwijfeld heeft hij 
tijdens de bijna 44 jaar dat hij bij 
de woningstichting in dienst was 
ook in uw woning iets aangepast 
of hersteld.

Wij begrijpen zijn keuze om 
van zijn vrijheid te willen gaan 
genieten maar zullen hem zeker 
gaan missen. Het was altijd 
erg prettig met hem samen te 
werken. Daarom gaan wij binnen 
onze organisatie op feestelijke 
wijze afscheid van hem nemen.

Langs deze weg wensen wij 
Martien en zijn vrouw een fijne 
tijd toe in goede gezondheid.

Na een heerlijke zomer, staat nu toch een koudere 
periode voor de deur.

Vaak krijgen we verzoekjes van bewoners, voor 
het oplossen van het kromtrekken van de deuren 
en de tocht die daardoor ontstaat. Deze problemen 
komen door weersinvloeden en stookgedrag in 
huis. De problemen zijn vaak op te lossen door 
uzelf als bewoner. 

Veel deuren zijn voorzien van insteekgrendels of 
grendels op de deuren, zodat u deze op meerdere 
plaatsen af kunt sluiten. Nieuwe deuren worden 
vaak voorzien van meerpuntssloten, deze sloten 
worden niet allemaal automatisch afgesloten. U 
moet vaak nog een extra handeling verrichten om 
deze op slot te doen. Bijvoorbeeld door de klink 
omhoog te trekken of met een knop of sleutel af te 
sluiten. Het is raadzaam om de deuren, vooral in 
de koudere periode af te sluiten, zodat de deuren 
zo recht mogelijk blijven en daardoor de kans op 
kieren en daardoor tocht, sterk wordt verminderd. 
Dit is ook verstandig als u thuis bent.

Trek tijdig aan de bel als dit niet of bijna niet 
meer mogelijk is, dan kunnen we d.m.v. stellen of 
smeren dit snel oplossen en hoeft u niet langer in 
de tocht te zitten.

Hieronder een voorbeeldje van het afsluiten van 
een meerpuntssluiting

Herkenbaarheid en afspraken.

Iedereen kent natuurlijk onze onderhoudsmannen. 
Maar met een paar nieuwe gezichten willen wij 
toch graag even aandacht vragen voor onze 
werkwijze.

Woningstichting Woensdrecht komt normaal 
gesproken alleen op afspraak of met een 
schriftelijke aankondiging vooraf bij u langs. Onze 
onderhoudsmedewerkers zijn duidelijk herkenbaar 
aan bedrijfskleding en een bedrijfsvoertuig. 
Deze werkwijze verwachten wij ook van onze 
vaste partners, zoals een elektricien, loodgieter, 
aannemer of verwarmingsmonteur.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat 
er onaangekondigd iemand bij u aan de deur staat. 
Vertrouwt u het niet, laat dan niemand binnen en 
bel gewoon even naar kantoor om te vragen of wij 
iemand gestuurd hebben. 0164-613313, wel zo 
veilig!

Hiernaast worden onze nieuwe medewerkers aan u 
voorgesteld.    

Meerpuntssluiting Collega’sHerkenbaarheid
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Noordrand,
Ossendrecht

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt 
voor een nieuwe woonwijk aan de noordrand van 
het dorp Ossendrecht, nabij voetbalvereniging 
ODIO. Naast een aantal vrije bouwkavels zullen 
er ook 24 huurwoningen (sociale huur en 
middensegment) worden gebouwd.

Woningstichting Woensdrecht zal zich richten 
op toekomst-/levensloopbestendige woningen. 
Dit zijn woningen met keuken, woon-/slaap- en 
badkamer op de begane grond en boven nog 
minimaal een slaapkamer.

Op de website van Woningstichting Woensdrecht 
kunt u door het “formulier Belangstellenden” in 
te vullen en te versturen, zich aanmelden als 
belangstellende voor een huurwoning.

Wij zullen dan, via de opgegeven contact-
gegevens, u benaderen wanneer inschrijving 
voor de nieuwe woningen mogelijk is.

Molenstraat/
Jef Adriaansenstraat,
Hoogerheide
Aan de Molenstraat en Jef Adriaansenstraat 
zijn eind 2017, 14 woningen uit de jaren ’60 
afgebroken. Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Van der Ende uit Bergambacht heeft voor ons 
11 mooie, levensloopbestendige woningen 
gebouwd. 

De bouw vordert gestaag, momenteel is men 
druk bezig met de binnenafwerking. 

Eind november staat de vooroplevering gepland 
waarna de aannemer nog twee weken de 
tijd heeft opleverpuntjes op te lossen. Medio 
december zullen alle nieuwe bewoners de sleutel 
ontvangen. 

De bouwregelgeving verandert en hoewel dit 
goed geïsoleerde, energiezuinige woningen 
zijn, zijn het waarschijnlijk onze laatste 
nieuwbouwwoningen met een gasgestookte 
CV-ketel.

Hoe zit dat met... NieuwbouwProjecten

Als huurder kunt u erop rekenen dat het meeste onderhoud aan uw woning tijdig en vakkundig wordt 
uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld het schilderwerk regelmatig bijgehouden en wordt de cv-ketel 
regelmatig nagekeken. Er zijn dan nog wat zaken die niet door ons als verhuurder worden gedaan, zoals 
bijvoorbeeld het schoonhouden van de dakgoten, het onderhouden en eventueel repareren van hang- en 
sluitwerk en het ontstoppen van de riolering. 

Voor veel van die “kleine klusjes” biedt Woningstichting Woensdrecht de mogelijkheid het 
“serviceabonnement huurdersonderhoud” af te sluiten. De vergoeding daarvoor bedraagt € 8,95 per 
maand (prijspeil 2018) en wordt doorberekend in de bijkomende kosten en als zodanig opgenomen in het 
huurbedrag. U kunt het serviceabonnement online aanvragen. De opzichter zal uw woning dan inspecteren 
en indien akkoord kan het serviceabonnement direct ingaan. Dit hoeft dus niet per de eerste van de 
volgende maand.

Het serviceabonnement huurdersonderhoud gaat over werkzaamheden aan de woning zoals deze was bij 
aanvang van de huurovereenkomst. Zie hiervoor de folder “Wie betaalt wat?“. Deze is af te halen op ons 
kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat of in te zien op onze website www.wswoensdrecht.nl.

Bij het serviceabonnement bent u ook verzekerd voor glasschade. Voor meer informatie over de 
verzekering en de dekking bij schade kunt u contact opnemen met de afdeling wonen.

Als u bij ons een serviceabonnement heeft afgesloten kunt u reparatieverzoeken direct bij ons melden, via 
de website. Wij zorgen dan voor snelle reparatie of vervanging.

Glasschade mag u rechtstreeks melden aan Centraal Beheer Achmea. 
Dit kan via telefoonnummer: 0800-0229955.

Serviceabonnement
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Vervangen badkamer  De Wilg 12
Status: werk in uitvoering

Vervangen toilet  De Wilg 4, 11
Status: werk in uitvoering.

Vervangen badkamer  De Anjer 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 31, 33, 36, 
  De Narcis 12, 13, 15, 16, 18,  
Status: warme opnames hebben plaatsgevonden, dit jaar worden er 3 badkamers uitgevoerd en 
aansluitend de rest in 2019

Vervangen badkamer  Pr. Hendrikstraat 40 t/m 42c.
Status: uitvoering naar 2019

Vervanging daken (verbeteren dakisolatie)Kam. Onnesstraat 1 t/m 13, 2 t/m 38, 
  Keesomstraat 8 t/m 30,   
  Huijgenstraat 2 t/m 14
Status: werk in uitvoering 5 van de 8 woonblokken zijn gereed

Overlagen dakbedekking bergingen Sondermanlaan 1 t/m 19, 25 t/m 35, 2 t/m 12, 
  Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 
  KLM laan 39, 41, 47 t/m 57, 
  Laan Olieslagers 8, 12.
Status: werk gereed

Vervangen cv-ketels incl. zonneboiler Sondermanlaan 19, 23 t/m 29, 35
Status: offertetraject, betrokken bewoners worden t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.

In onderstaand overzicht kunt u zien wat de status is van de uitvoering van de diverse geplande 
onderhoudswerkzaamheden in het jaar 2018. 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 Dr. De Bruijnlaan 4 t/m 26, 
  Maststraat 45 t/m 55,   
  Putseweg 99 t/m 109, Acacia 1 t/m 8, 
  Mgr. Van Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54, 
  vd Zandestraat 4 t/m 16, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 
  Stallaertstraat 5 t/m 11, 24, 26, 30, 
  Molenakkers 14 t/m 42, 
  Dorpstraat 76 t/m 78a, Dorpstraat 33, 35, 
Status: werk gereed

Houtrotreparatie en buitenschilderwerk Lucashof, 
  Raadhuisstraat 91 t/m 101d, 
  Hof van Holland 12 t/m 38,  17 t/m 33.
Status: werk in uitvoering

Vervangen badkamer en toilet en keuken De Wilg 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26,
  27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38.
Status: werk in uitvoering

Vervangen badkamer en toilet De Wilg 18, 32.
Status: werk in uitvoering

Vervangen keuken en toilet De Wilg 14, 16, 24, 25, 28, 35, 37
Status: werk in uitvoering

Onderhoudsprojecten Onderhoudsprojecten
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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: Alpie Roosendaal

Aan de inhoud van dit woonbulletin kunnen 
geen rechten worden ontleend.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT


