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De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van oktober 
2018 is “jubileumjaar”.

De winnaar van de waardebon ter waarde van € 50,- is 
geworden mw. van Tongerloo.

We hebben haar gefeliciteerd en de prijs mogen overhandigen.
Succes en veel plezier met de volgende rebus in dit 
woonbulletin.

Dit keer een rebus, onderstaande afbeeldingen met de 
aanwijzingen vormen een zin. 

U kunt uw oplossing tot 1 juni 2019 opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB  Hoogerheide,

of 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.

Vorig jaar heeft Woningstichting Woensdrecht haar 50 jarig bestaan gevierd. Op diverse manieren is aan 
dit mooie jubileum aandacht gegeven. Wij zijn begonnen met alle appartementencomplexen te voorzien 
van een heuse jubileumvlag. Vervolgens hebben wij een speciaal woonbulletin uitgebracht waarin zowel 
huurders, collega’s als oud-medewerkers aan het woord kwamen. De huurders die in 2018 hun 50e 
verjaardag vierden werden door Woningstichting Woensdrecht op die dag zelf verrast met een boeket 
bloemen en een heerlijke doos bonbons. Het grootste spektakel is zonder twijfel het uitreiken van het 
Monopoly jubileum spel aan alle huurders geweest. Dit feestelijk gebeuren heeft plaatsgevonden in het 
weekend van 14 en 15 september, onder het genot van een hapje en een drankje konden alle huurders 
het Monopolyspel ophalen. Doordat het spel speciaal is gemaakt en veel straten van ons woningbezit 
erin verwerkt zijn, kan het met recht een collectors item genoemd worden. Wij hebben dan ook erg veel 
positieve reacties omtrent dit cadeau ontvangen.
Als wij nu terugkijken mogen we spreken over een heel succesvol jubileumjaar.
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Puzzel Jubileumjaar afgesloten
Maak kans op
€ 50,- 



Hoogerheide
In de zomer van 2018 hebben de bewoners van 16 huurwoningen aan de Pastoor Van Roesselstraat in 
Hoogerheide te horen gekregen dat hun woning definitief gesloopt gaat worden. Achter de schermen 
hebben wij hard gewerkt aan een nieuwbouwplan voor deze straat. Hierbij geven wij u een impressie 
van wat wij graag in de Pastoor Van Roesselstraat zouden willen bouwen. We zetten hier in op een 
gemixte doelgroep met woningen voor één-en tweepersoons huishoudens, kleine gezinnen, een paar 
levensloopbestendige woningen en een paar woningen bedoeld voor de midden inkomens. Door de 
hoge prijzen in de markt is het momenteel voor mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning erg lastig om passende woonruimte te vinden. 

De woningen getoond op deze impressie bevinden zich in het stadium van ‘voorlopig ontwerp’ en 
kunnen mogelijk nog wijzigen.

Impressie nieuwbouw Pastoor Van Roesselstraat

Vorig jaar presenteerden wij ons plan voor de nieuwbouw van 22 huurwoningen aan de “Noordrand” 
in Ossendrecht. Er werd echter altijd gesproken over 24 huurwoningen. Het heeft even geduurd voor 
de precieze positie van de 2 woningen aan het begin van de nieuwe wijk duidelijk werd. Maar hierbij 
willen wij u dan graag een impressie geven van de 2 bungalows die bij de entree van de wijk worden 
gerealiseerd. De uitgangspunten waren gelijk aan de andere woningen, gasloos en zeer energiezuinig, 
circa 100m2 vloeroppervlak en voorzien van minimaal 2 slaapkamers. Deze 2 woningen bevinden zich in 
het stadium van ‘voorlopig ontwerp’ en kunnen mogelijk nog wijzigen. 

Nieuwbouw “Noordrand” OssendrechtNieuwbouw Pastoor Van Roesselstraat



De Acacia 13, Hoogerheide
In gewilde woonwijk dichtbij 
voorzieningen en uitvalswegen 
gelegen ééngezinswoning. 

Ideale starterswoning, 2 
slaapkamers op de eerste 
verdieping plus ruime zolder met 
3e slaapkamer.

Voor meer informatie: zie www.
wswoensdrecht.nl/woning/te-
koop

Woensdrecht
Denkt u mee over onze nieuwbouw? 
Met die vraag hebben we in december 2018 aan de inwoners van Woensdrecht gevraagd om ons van ideeën 
te voorzien voor nieuwbouw aan het Colonel Whitakerplein. 

In de vele inzendingen was een duidelijke rode draad zichtbaar; men wil géén strak modern gebouw, wél  
mogelijkheden voor de “oudere” huurder. 

Oud-wethouder Vic Huijgens stuurde een idee in van enkele seniorenwoningen met bovenverdieping gesierd 
met een trapgevel en kruiskozijnen met luiken.Daarbij werd de wens uitgesproken echt “Woensdrechtse 
dingen” op één of andere manier terug te laten keren in het ontwerp. Maar Vic wilde ook benadrukken dat 
het prettige, praktische woningen moesten worden en liefst zeer energiezuinig en duurzaam.

Met zijn plan zijn wij in samenwerking met Quadrant Architecten aan de slag om deze uit te werken tot 
een realistisch nieuwbouwplan. Zodra er een voorlopig ontwerp ligt zal dat onder andere op onze website 
gepresenteerd worden.

Winkelruimtes 
RaadhuisPassage
Te huur 

Diverse winkelruimtes in 
de RaadhuisPassage te 
Hoogerheide.

Informeer naar de 
mogelijkheden bij VP&A 
www.vpagroep.nl

Het huurbeleid voor 2019 is grotendeels gelijk aan dat van vorig jaar. We ontzien de laagste inkomens 
door geen huurverhoging te berekenen aan huishoudens die kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen hebben gekregen. Hiermee proberen we de totale woonlasten voor deze doelgroep beperkt 
te houden. Wij proberen hier al direct rekening mee te houden in ons voorstel. 
Mocht u wel kwijtschelding hebben gekregen of nog krijgen, maar is er wel een huurverhoging 
berekend, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Voor de overige huurders, zover er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, geldt dat we kijken naar 
de prijs-kwaliteitverhouding. Is de huidige huur van de woning in verhouding tot de maximale huurprijs 
erg laag? Dan wordt er een hogere huurstijging berekend dan wanneer de huurprijs al meer past bij de 
kwaliteit van de woning.

Het serviceabonnement huurdersonderhoud blijft in 2019 € 8,95 per maand.

Meer informatie vindt u in ons volledige huurbeleid, wat uiterlijk 1 mei 2019 op de website te vinden is.

De Acacia 13

Sinds enkele maanden is er in de gemeente Woensdrecht Buurtbemiddeling.
Waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan vaak veel goede contacten en leuke activiteiten. Soms 
loopt het echter wat minder goed en ontstaat er ergernis. Door (geluids)overlast, slecht onderhouden 
tuinen, parkeerproblemen of andere, vaak kleine, ergernissen, kan de relatie tussen buren soms flink 
verstoord raken.

Als verhuurder namen wij deze meldingen altijd al ter harte en probeerden we, waar mogelijk, met 
gesprekken tot een oplossing te komen. We merkten echter ook dat mensen vaak lang wachtten voordat ze 
iets bij ons gingen melden. 

Als verhuurder gaan wij in principe alleen over de woning, de technische staat daarvan en eventuele 
reparaties. Het “woongenot” is een zaak van de bewoners zelf, waarin wij weliswaar soms kunnen 
bemiddelen, maar wat niet direct onze taak is. 

Buurtbemiddeling werkt met getrainde vrijwilligers. In plaats van zelf een oplossing voor te stellen, helpen 
de vrijwilligers de bewoners juist om onderling een oplossing te vinden. Heeft u een situatie waar u advies 
over wilt; 
dan kunt u de Buurtbemiddeling bereiken op 06 - 36 12 49 33 of per mail; 
buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl.

Nieuwbouw Colonel Whitakerplein Te Koop Te Huur

HuuraanpassingBuurtbemiddeling



Hoe zit dat met... KWH / Geschillencommissie

Buitensluiting
Onze huurwoningen zijn voorzien van goed hang- en sluitwerk. Dat is een veilig idee, maar het kan ook 
een nadeel hebben.

Even niet opletten en per ongeluk de deur dichttrekken. Een windvlaag die de deur dicht laat waaien. 
Als je aan de buitenkant staat zonder sleutel, dan is zulk hang- en sluitwerk best lastig.

We worden nog steeds enkele keren per jaar gebeld met de vraag of wij de deur kunnen komen 
openmaken. 
Helaas. Dat kan niet.

Wij hebben geen sleutels van de woningen die wij verhuren, de huurder krijgt van ons alle sleutels. Er is 
ook niet zoiets als een “hoofdsleutel” of “loper”.
Dat is vooral voor uw eigen veiligheid. Het zou erg vervelend zijn als er wél zo’n sleutel zou bestaan en 
die komt op wat voor manier dan ook in verkeerde handen.

Bij een buitensluiting, zoals we dit noemen, kunnen wij u dus niet helpen. 

Bij woningen met een elektronisch slot lijkt het alsof wij zelf sleutels kunnen programmeren om zo tóch 
de deur te openen. Vanwege uw veiligheid en die van uw spullen geldt voor het programmeren van 
deze “tags” een hele reeks aan beperkingen en procedures. De sleutels worden door een extern bedrijf 
geprogrammeerd en vervolgens moeten deze nog eerst geactiveerd worden. Dit duurt alles bij elkaar te 
lang als u zich heeft buitengesloten.

Ergens een reservesleutel verstoppen is uiteraard een mogelijkheid, maar niet erg veilig omdat in principe 
iedereen erbij kan.
Gebruik in elk geval géén sleutelkluisje op een zichtbare plaats. Elk sleutelkluisje is te kraken en als dit op 
een zichtbare plaats hangt is het bijna een uitnodiging voor inbrekers.

Het beste wat u kunt doen is een reservesleutel bij een vertrouwd iemand in de buurt afgeven.  
Wacht hiermee niet tot het een keer nodig is, want een slotenmaker laten komen kan behoorlijk duur 
uitpakken.

In 2018 is naar een groot deel van onze huurders een enquête gestuurd om te vragen hoe tevreden men is 
over onze dienstverlening.
Er zijn verschillende vragenlijsten, elk gericht op een bepaalde groep huurders: nieuwe huurders krijgen 
vragen over het zoeken naar een woning en hoe de oplevering van de nieuwe woning ging. Huurders die zijn 
verhuisd krijgen vragen over de huuropzegging en hoe de woning moest worden achtergelaten. Ook voor het 
onderhoud en de reparaties die worden uitgevoerd, zijn vragenlijsten over de communicatie en het resultaat 
van de werkzaamheden.

Eind 2018 werden er op diverse plaatsen schilderwerkzaamheden afgerond en hiervoor zijn ook enquêtes 
verzonden. Al tijdens de werkzaamheden hadden we signalen gekregen dat het met de planning en 
communicatie daarvan niet altijd liep zoals de huurders verwachtten. Dit zagen we uiteraard ook terug in 
de resultaten van de enquêtes. Hoewel er al tijdens de uitvoering van het schilderwerk met de bedrijven is 
gesproken en er verbeteringen zijn uitgevoerd, was een deel van de huurders niet heel tevreden over de 
gang van zaken. Hoewel we met het “rapportcijfer” van een 7,6 nog ruim boven de norm (7,0) zaten, was 
bijna 1 op de 5 huurders niet tevreden.

Dit betekent dat in 2019 het Huurlabel voor Woningstichting Woensdrecht niet wordt verlengd. Het huidige 
label is nog geldig tot april 2020, dus als we dit jaar alle onderdelen weer in orde hebben dan behouden we 
het Huurlabel.

Huurders die erg ontevreden zijn en er met ons niet uitkomen, kunnen sinds enkele jaren terecht bij de 
Regionale Geschillencommissie. Zij publiceren elk jaar rond maart hun jaarverslag wat terug te vinden is op 
onze website. In 2018 zijn er geen klachten over Woningstichting Woensdrecht bij de Geschillencommissie 
gemeld.



Op maandag 10 december 2018 zijn officieel de sleutels aan de huurders overhandigd van de woningen 
Molenstraat – Jef Adriaansenstraat. Weliswaar was het een koude maandag, maar onder het genot 
van een kop erwtensoep werd er geluisterd naar de toespraak van de directeur van Woningstichting 
Woensdrecht, de heer Mol. Nadat hij alle nieuwe bewoners heel veel woongenot toewenste werd 
er door oud-medewerker de heer M. Schillemans een plaquette onthuld aan de zijgevel van het 
nieuwbouwcomplex.
Al vanaf de start van de bouw is er veel belangstelling geweest voor deze woningen. Zodra de 
mogelijkheid werd opengesteld om te reageren op deze woningen bleek dat er binnen de reactietermijn 
meer dan 150 reacties binnen kwamen. Uit deze groep belangstellenden zijn degenen met de langste 
woonduur geselecteerd, getoetst en hebben hun nieuwe woning geaccepteerd. Op maandag 10 december 
hebben zij de sleutels in ontvangst genomen en zijn direct aan de slag gegaan om er hun woning van te 
maken. Voor de feestdagen waren de eerste woningen al bewoond. Wij wensen nogmaals alle bewoners 
veel woongenot toe.

Sleuteluitreiking
Nieuwbouw Molenstraat - Jef Adriaansenstraat

Bij veel huurwoningen is ook een tuin aanwezig. Voor en/of achter, soms een stukje aan de zijkant. Hoe 
een bewoner de tuin inricht en gebruikt, is in principe aan de bewoner zelf. Toch is niet alles zomaar 
toegestaan. Opslag van spullen, stalling van voertuigen, klussen/sleutelen aan apparaten of voertuigen, 
verwaarloosd onderhoud, hoog onkruid, dat soort zaken zijn storend voor de omgeving én doen de 
uitstraling van de straat geen goed. 

Als wij zien dat er zoiets aan de hand is, dan spreken wij bewoners hierop aan. Het is niet ons doel om 
voor iedereen te bepalen hoe de tuin eruit moet zien, maar wél dat anderen geen last hebben van hoe 
iemand zijn/haar tuin gebruikt.

Tuinonderhoud



Onderhoudsprojecten Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2019

In onderstaand overzicht kunt u zien wat de status is van de uitvoering van de diverse geplande 
onderhoudswerkzaamheden in het jaar 2019. 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 &    Fokkerlaan 8 t/m 34, 11 t/m 15,21 t/m 31, Plesmanlaan 23  
buitenschilderwerk   t/m 43, 47 t/m 53, Parmentierlaan 4 t/m 8, 14 t/m 26, 7  
      t/m 11, 15, 17, 21 t/m 31, Smyrnofflaan 3 t/m 13, 17   
       t/m 25, Suijkerbuijkstraat 1 t/m 17, 21, 23, 2 t/m 32,   
      Huijgenstraat  2 t/m14, K.Onnesstraat 2t/m38, 1t/m13,   
      Keesomstraat 8 t/m30, Pr.Hendrikstraat 40t/m40c, 42t/m42c.

Status: Offertetraject: betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen badkamer en/of  Pr.Hendrikstraat 40t/m40c, 42t/m42c, 
aanpassing keuken 

Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen keuken,badkamer,toilet Mgr.v.Mensstraat 32t/m36, 40t/m54, v.d.Zandestraat 4t/m16. 

Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners zijn/worden schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen badkamer   de Acacia 10,18,20,21, de Eik 19,23,24,26,30,31,   
      Mgr.v.Mensstraat 25

Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.
 
Vervangen keuken    Mgr.v.Mensstraat 10, Rozenlaan 31

Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden(schriftelijk) geïnformeerd.

Werkzaamheid:    Adressen

Vervanging bitumineuze platte daken B.Ballotstraat 2t/m40, Keesomstraat 38t/m48,     
      Gravesandestraat 19t/m29
      Lucashof 20t/m132.

Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen cv-ketels   B.Moorstraat 38,42,44,46,48, Molenstraat 23,27,29, KLM-  
      laan 39,41,47,57, Lindberghlan 1,3,5,7,8,9,11,13,14,16,17,1  
      9,20,21,22, Laan Olieslagers 8,12,54 Geyssendorfferlaan 
      3,Bleriotlaan 18,20,24, de Anjer 1 t/m 8, 11,14,16,17,1   
      8,19,22,27,28,31,33,36, 37 t/m 42, de Narcis 1 t/m 8,    
      10,12,13,15,16,18,19 t/m 28, Rozenlaan 31 t/m 44,46, 
      Mgr.v.Mensstraat 16,18,19,20,23,24,25,26,27,29,31,33,35,
      39,41,45, Middelaerstraat 1 t/m 15, 4,6,8,12,14,16,    
      Bergsestraat 3a t/m 3e, 5a t/m 5e

Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen kozijnen en onderzoek  Mgr.v.Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54, v.d.Zandestraat 4 t/m   
aanvullende energetische   16
maatregelen      
 

Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Half maart werd in een consumentenprogramma aandacht besteed aan enkele typen Agpo Ferroli CV-
ketels. Onder bepaalde omstandigheden zouden deze brandgevaar kunnen opleveren. In ongeveer 10% 
van onze woningen hangen zulke CV-ketels.

Wij hebben direct contact opgenomen met onze installateur, de Firma P. Jansen, om na te gaan of alle 
voorgeschreven controles en onderhoudsbeurten correct zijn uitgevoerd. Dat was het geval, waarmee de 
risico’s al zeer klein zijn dat er iets mis gaat.

Omdat we toch liever alle risico’s (zover dat kan) willen uitsluiten, hebben wij besloten alle ketels waar het 
om gaat, nog dit jaar te vervangen. Alle bewoners waar in de woning zo’n ketel hangt, hebben inmiddels 
een brief ontvangen met meer informatie. In de periode vanaf nu tot uiterlijk eind september 2019, zullen 
alle vervangingen worden uitgevoerd.

AGPO Ferroli CV-ketels



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

tel. 0164 - 613313 
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


