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De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van mei 2019    
is “om onze service op peil te houden gaan we dit jaar 
verbouwen”.

De winnaars van de waardebon ter waarde van € 50,- zijn 
geworden dhr. en mevr. Hommel.

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

Dit keer een winterwoordzoeker.

U kunt uw oplossing tot 1 december 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.

Website www.wswoensdrecht.nl

Via onze website kunt u veel informatie opzoeken en zaken regelen. 
Een korte samenvatting van de mogelijkheden:
- reparatieverzoek indienen (ook met foto mogelijk)
- woningaanbod bekijken en reageren
- informatie opzoeken over allerlei onderwerpen, zoals:
 o huur betalen
 o serviceabonnement
 o huur opzeggen
 o woning veranderen
 o inschrijven als urgent woningzoekende
- folders en formulieren inzien, invullen, bestellen of downloaden

De formulieren waarvoor geen handtekening nodig is, kunt u op de website zelf invullen en versturen. 
Formulieren die wél ondertekend moeten worden (huuropzegging, medehuurderschap) kunt u printen en 
dan ingevuld opsturen of langsbrengen. 
Ook kunt u de formulieren eventueel bestellen, wij sturen u dan een geprinte versie toe.

Ook voor mensen die (nog) niet zo bekend zijn in de gemeente Woensdrecht, is er veel informatie op de 
website te vinden. Over de woonkernen en ons woningbezit, maar ook over de samenwerking met diverse 
organisaties en (maatschappelijke) partners in de gemeente en daarbuiten.

Puzzel Gebruik website 
Woningstichting Woensdrecht

Maak kans op
€ 50,- 



In ons vorige woonbulletin hebt u gelezen dat we aan de inwoners van Woensdrecht gevraagd hebben 
met ideeën te komen over mogelijke nieuwbouw aan het ColonelWhitakerplein. Oud-wethouder Vic 
Huijgens kwam met een idee voor enkele seniorenwoningen met een geveltje en luiken. Tevens 
was het zijn wens om een klok toe te voegen. Samen met Quadrant Architecten zijn we aan de slag 
gegaan om te komen tot een realistisch nieuwbouwplan, en zie hier het resultaat…

De architect Wim van Oorschot heeft de ideeën van de heer Huijgens en de gewenste 
plattegrond van Woningstichting Woensdrecht samengebracht in een bijzonder gebouw. 
Drie levensloopbestendige woningen, één appartement en één maisonnette tezamen in een 
prachtig markant gebouw met een geveltje, luiken, traditionele elementen en klok in een 
modern jasje. Wij zijn erg trots op dit ontwerp en zien het als een aanwinst voor Woensdrecht 
om zo’n gebouw op deze mooie, prominente plek midden in het dorp te realiseren.
Met dit plan gaan wij met de gemeente Woensdrecht in gesprek om verdere invulling te geven 
aan deze gewenste nieuwbouw. Kijk op onze website om op de hoogte te blijven van de meest 
recente ontwikkelingen. www.wswoensdrecht.nl  

Winkelruimtes RaadhuisPassage
Te huur 

Diverse winkelruimtes in de RaadhuisPassage te 
Hoogerheide.
Informeer naar de mogelijkheden bij VP&A www.vpagroep.nl

Wouwbaan 155 Hoogerheide

Te koop € 195.000 k.k.

Karakteristieke, te moderniseren 
hoekwoning in een geliefde rustige 
straat nabij het centrum van 
Hoogerheide. 
Deze woning heeft 3 slaapkamers, een 
karakteristieke woonkamer en een lichte 
keuken.

Bouwjaar 1958, inhoud 275 m3, 
woonoppervlakte ca. 85 m2, 
perceeloppervlakte 473 m2. 
De woning is voorzien van houten 
kozijnen, met gedeeltelijk dubbel glas. 
De onderhoudsstaat is zowel binnen 
als buiten goed, de woning dient wel 
gemoderniseerd te worden.

Meer informatie: 
https://www.geersmakelaardij.nl/
woning/wouwbaan-155/

Nieuwbouw Colonel Whitakerplein Woensdrecht Binnenkort in de verkoop

Te Huur



In oude woningen gaat ventileren vanzelf via naden en kieren. In veel moderne, goed geïsoleerde 
woningen moeten bewoners actief zorgen voor ventilatie door roosters of kiepraampjes open te laten 
voor frisse lucht. Heeft u mechanische of balansventilatie? Dan is belangrijk dat u hier goed mee omgaat. 
In het algemeen geldt:

Ventileer de woning 24 uur per dag door ventilatieroosters of ramen op kierstand open te zetten. Let 
hierbij wel op de inbraakveiligheid.

Ventileer terwijl u verwarmt, zo raakt uw huis veel vocht kwijt. Zet de thermostaat overdag op ongeveer 
20°C en ’s nachts niet lager dan 15°C. Bij een lagere temperatuur kan het aanwezige vocht in de lucht 
makkelijker condenseren en neerslaan op koude plekken zoals muren en ramen.

Lucht daarnaast meerdere keren per dag door ramen ongeveer 30 minuten op minimaal handbreedte 
open te zetten. Zet bij voorkeur ramen tegenover elkaar open (dwarsventilatie).

Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze dan minimaal op stand 2 als u thuis bent. Zet het systeem op 
de hoogste stand bij activiteiten waarbij veel vocht vrijkomt zoals douchen, koken en was drogen.

Maak ventilatieroosters en ventielen regelmatig schoon.

Drie fabeltjes over ventileren:

Vaak horen onze opzichters dat bewoners geen ventilatieroosters of ramen openzetten, omdat ze 
daardoor harder moeten stoken en dus meer energiekosten hebben. Nu is het waar dat ventileren wel 
wat energie kost omdat de koude lucht die binnen komt, moet worden opgewarmd. Maar als u de woning 
potdicht houdt, dan kan het vocht niet uit de woning. De luchtvochtigheid in de woning stijgt hierdoor. 
Vochtige lucht is veel moeilijker te verwarmen. De woning wordt wel warm, maar door de vochtige lucht 
blijft u in huis een koud gevoel houden. De vochtige lucht moet namelijk eerst worden drooggestookt, 
voordat deze verwarmd kan worden. Dit kost meer energie dan koude, verse lucht opwarmen. Per saldo 
is ventileren eerder kostenbesparend dan kostenverhogend.

Mijn naam is Renate Rommens-van Geel en sinds 
1 augustus 2019 ben ik met veel plezier gestart 
als financieel administratief medewerkster bij 
Woningstichting Woensdrecht.

Ik ben al ruim 23 jaar werkzaam als administratieve 
kracht, waarvan de laatste 10 jaar als financieel 
medewerkster en hoop mijn steentje bij te kunnen 
dragen op de financiële afdeling van Woningstichting 
Woensdrecht.

Ik ben getrouwd met Wilfried en we hebben samen 2 
kinderen, Daan (16) en Thijs (12) en we wonen alweer 13 
jaar met heel veel plezier in de Hoef in Hoogerheide.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen, te 
lezen en muziek te luisteren.

Ik wens u nog veel woonplezier toe en wellicht tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Renate Rommens-van Geel

Een andere fabel is dat bewoners denken dat ze niet meer hoeven te ventileren als ze dubbel glas hebben, 
als hun woning goed is geïsoleerd en er mechanische ventilatie in huis is. Ook dan wordt er vocht in huis 
geproduceerd en kan de lucht door verschillende redenen vervuild raken. Zo komen onze opzichters regelmatig 
schimmelvorming tegen in woningen. Deze schimmels ontstaan als er sprake is van een hoge luchtvochtigheid 
in combinatie met een warme omgeving. Vaak komt dit voor in badkamers. Ook ter voorkoming van deze 
schimmelvorming is goed ventileren belangrijk.
Een vaak gehoorde opmerking is dat bewoners denken dat ventilatie de vervuiling in huis verergert vanwege de 
vervuilde buitenlucht. Ook dat is een fabel. Buitenlucht bevat wel vervuiling, zeker langs de snelwegen en in 
de steden. Maar de hoeveelheid vervuiling in huis loopt veel hoger op dan buiten als de ventilatie onvoldoende 
is. En dat is vaker het geval dan u denkt! In veel huizen hangt meer fijnstof in huis dan buiten. Dat veroorzaakt 
gezondheidsklachten. Dus ventileren is noodzakelijk voor uw gezondheid.

Hoe schimmel te voorkomen

Even voorstellen



Financiën TUIN / Winterklaar maken
Er wordt veel verwacht van woningcorporaties. Rijk, gemeenten en huurders willen dat corporaties 
investeren in nieuwbouw en in de kwaliteit van bestaande huurwoningen. Ook willen ze dat de huren 
betaalbaar blijven. De komende decennia moeten corporaties daarnaast flink investeren in het 
verminderen van de CO₂-uitstoot door verwarming. 
De verdiencapaciteit in de sector staat de afgelopen jaren onder druk. Dit is het gevolg van zowel de 
sterke focus op betaalbaarheid in het gevoerde huur- en toewijzingsbeleid als de forse groei van de 
verhuurderheffing. Verdere verslechtering van de verdiencapaciteit in de toekomst is een reëel risico voor 
de sector; toekomstige investeringsopgaven door de sector zijn mogelijk niet allemaal haalbaar. 

De financiële positie van Woningstichting Woensdrecht is gelukkig gezond. Dit blijkt onder meer uit het 
jaarrapport over het verslagjaar 2018. Wij beschikken over een gezonde basis om te investeren in de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en vervangende nieuwbouw en hiermee kunnen wij ook in 
de toekomst de huidige maatschappelijke prestaties blijven leveren. Daarnaast willen wij de huren niet 
onnodig laten stijgen en voor bepaalde doelgroepen zelfs naar beneden bijstellen.

Wilt u meer weten over de financiële en maatschappelijke prestaties van Woningstichting Woensdrecht? 
Neemt u dan eens kennis van het jaarrapport 2018 dat is gepubliceerd op onze website 
www.wswoensdrecht.nl (pagina: Over ons - belanghouders - beleidsstukken).

Het is weer oktober en de zomermaanden zijn voorbij, de herfst is in volle gang en de koude winter staat 
voor de deur. De kou en de sneeuw hebben hun charmes,  maar de tuin is vaak wat minder blij met het 
bevroren water. Om in het voorjaar weer net zo’n mooie tuin te hebben als in de zomer, is het belangrijk de 
tuin voor te bereiden. De tuin winterklaar maken kan het beste gedaan worden in oktober. Voor de meeste 
planten is de bloeiperiode nu voorbij, maar de temperatuur is vaak nog aangenaam genoeg om lekker in de 
tuin te werken. Het hoeft niet veel werk te zijn, maar als je de handen net iets verder uit de mouwen steekt, 
kun je hier in het voorjaar echt profijt van hebben.

Er zijn bijna het hele jaar rond wel planten die gesnoeid kunnen worden. Planten en bomen die in de 
maanden september tot en met december gesnoeid kunnen worden zijn onder andere: Klimop; Klimrozen; 
Stamrozen; Hibiscus en Laurier. Afhankelijk van de grootte kun je ze snoeien tijdens het winterklaar maken 
van de tuin. Hou wel in de gaten dat zodra de vorst zijn intrede doet, het niet meer mogelijk is om te 
snoeien. Als je toch gaat snoeien terwijl het vriest, loopt de plant grote kans om beschadigd te raken. Dit 
komt doordat er tijdens het snoeien kleine wondjes ontstaan welke de plant kwetsbaar maken. Door vorst 
kan er op die plaatsen rot ontstaan.

Dit heeft misschien niet per se te maken met het winterklaar maken van je tuin, maar als je nu toch lekker 
bezig bent kun je ook leuke bloembollen planten! Het is nu de perfecte tijd van het jaar om ze te planten en 
je hebt er in het voorjaar veel plezier van. Bloembollen kunnen goed overwinteren en in het voorjaar zullen 
sommige als één van de eerste tekenen van de aankomende lente tevoorschijn komen.
Ook voor onze vogels komt de winter eraan en zij kunnen wel wat hulp gebruiken. Hang weer leuke 
vogelhuisjes op en maak de oude vogelhuisjes schoon. De vogels zoeken in de winter vaak beschutting en 
ieder huisje is meer dan welkom! Vervolgens is het handig om nog even een aantal zaken te controleren 
voordat de winter zijn intrede doet. Sluit de buitenkraan af en tap het laatste restje water af. Controleer 
ook even de gieter en tuinslang, verwijder hier al het water uit. Zorg dat tuinpaadjes vrij van onkruid 
en afgevallen blad zijn. Ook zij kunnen verraderlijk glad worden door bevriezing. Maar na al deze 
buitenactiviteiten kun je tevreden genieten van een tuin die winterklaar is, laat de winter maar komen.



Onderhoudsprojecten 2019Onderhoudsprojecten 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 en buitenschilderwerk Fokkerlaan 8 t/m 34, 11 t/m 15,21 t/m 31,   
                          Plesmanlaan 23 t/m 43, 47 t/m 53, 
       Parmentierlaan 4 t/m 8, 14 t/m26, 7t/m11, 
	 	 	 	 	 	 	 15,	17,	21t/m31,	Smyrnofflaan	3	t/m	13,	
       17 t/m 25, Suijkerbuijkstraat 1 t/m 17, 21,   
       23, 2 t/m32, Huijgensstraat 2 t/m 14, 
       K.Onnesstraat 2 t/m 38, 1 t/m 13, Keesomstraat  
       8 t/m 30, Pr.Hendrikstraat 40 t/m 40c, 
       42 t/m 42c. 
       Status: Gereed 

Vervangen badkamer en/of   Pr.Hendrikstraat 40 t/m 40c, 42 t/m 42c, 
aanpassing keuken    Status: Gereed.

Vervangen keuken, badkamer, toilet  Mgr.v.Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54,   
       v.d.Zandestraat 4 t/m 16. 
	 	 	 	 	 	 	 Status:	Offertetraject	is	gestart.	de	uitvoering	zal		
       overlopend zijn naar uitvoeringsjaar 2020.
       Betrokken bewoners worden  schriftelijk   
       geïnformeerd.
	 	 	 	 	 	 											Status:	Offertetraject

Vervangen badkamer    de Acacia 10,20,21, de Eik 24,26,31,    
       Mgr.v.Mensstraat 25
       Status: Opdracht verstrekt: Betrokken bewoners  
       worden schriftelijk geïnformeerd.
 

 

Vervangen keuken     Mgr.v.Mensstraat 10      
       Status: Gereed

Vervangen keuken     Rozenlaan 31
       Status:  Opdracht verstrekt, bewoners    
       worden geïnformeerd.

Vervanging bitumineuze platte daken  B.Ballotstraat 2 t/m 40, Keesomstraat 38 t/m 48,   
       Gravesandestraat 19 t/m 29
       Status: Gereed. 

Vervanging bitumineuze platte daken  Lucashof 20 t/m 132
	 	 	 	 	 	 	 Status:	Offertetraject,			 	 	 	 	 	
       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,
       3,5,7,8,9,11,13,14,16,17,19,20,21,22, Laan    
	 	 	 	 	 	 	 Olieslagers	8,12,54	Geyssendorfferlaan	3,	
       Bleriotlaan 18,20,24, de Anjer 1 t/m 8, 11,14,   
       16,17,18,19,22,27,28,31,33,36, 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: Opdracht verstrekt en grotendeels 
       gereed; Betrokken bewoners zijn geïnformeerd.

Vervangen AGPO-Ferroli cv-ketels  111 stuks, diverse adressen
       Status: gereed

Vervangen kozijnen en onderzoek   Mgr.v.Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54,  
aanvullende energethishe maatregelen v.d.Zandestraat 4 t/m 16. 
	 	 	 	 	 	 	 Status:	Offertetraject	is	gestart.	de	uitvoering	zal		 	
       overlopend zijn naar uitvoeringsjaar 2020.
       Betrokken bewoners worden  schriftelijk    
       geïnformeerd.



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


