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De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van oktober 
2019 is: Tuin winterklaar maken

De winnaar van de waardebon ter waarde van € 50,- is 
geworden mw. Vos uit Woensdrecht.

Vanwege het coronavirus en de overheidsmaatregelen kunnen 
we mevrouw Vos helaas niet persoonlijk feliciteren. We zullen de 
waardebon naar haar opsturen.

Dit keer een sudoku puzzel

U kunt uw oplossing tot 1 december 2020 opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB  Hoogerheide,

of in de brievenbus deponeren 
bij 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.

Toewijzing woningen 
In de missie van Woningstichting Woensdrecht staat beschreven dat wij er als verhuurder zijn voor men-
sen die moeite hebben zelf in hun woonbehoefte te voorzien. 
Dit kan zijn vanwege inkomen, zorgvraag of anderszins. 

In het toewijzingsbeleid hebben wij al jaren op dezelfde transparante wijze gewerkt: starters selecteren 
we op geboortedatum en doorstromers op woonduur. Controleerbaar, vergelijkbaar en voor iedereen hel-
der en eerlijk. 
Deze manier van woningtoewijzing maakt het ook onmogelijk om voorrang te geven aan woningzoeken-
den die vanuit een bepaalde situatie op zoek zijn naar een woning.  
In regionale of lokale samenwerkingsafspraken wordt, in overleg met de huurdersvereniging en andere 
belanghouders, vastgelegd hoeveel woningen wij buiten het reguliere systeem om toewijzen.  
Dit kan aan statushouders zijn, aan mensen uit de maatschappelijke opvang of andere specifieke si-
tuaties. Om dit aantal niet te laten overheersen, worden afspraken gemaakt op basis van het aantal           
woningen dat in een jaar vrijkomt voor verhuur.  
 
Het afgelopen jaar werd ruim 90% van de vrijkomende woningen via de reguliere toewijzing opnieuw ver-
huurd.  
 
Vrije vestiging 
Wie in Nederland woont of wil wonen, heeft zelf de keuze om te kiezen hoe en waar. Wanneer iemand le-
gaal in Nederland verblijft en ouder is dan 18 jaar, kan men reageren op een huurwoning van ons. 
Bij de toewijzing kijken wij niet naar afkomst, huidige woonplaats of wat dan ook. Alleen de door de over-
heid vastgestelde criteria (leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling) en de criteria starter/doorstromer zijn 
bepalend. 
Vrijkomende woningen worden gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode en op onze website, iedereen mag 
reageren. Alle binnengekomen reacties worden verzameld en op de vooraf vastgestelde criteria gesor-
teerd. Degene bovenaan de lijst krijgt een uitnodiging voor een gesprek. 
 
Hierdoor hebben wij geen invloed op de kandidaat aan wie de woning wordt aangeboden, zolang de gege-
vens kloppen. Het is om dezelfde reden ook onmogelijk aan te geven hoe lang het duurt voor iemand een 
woning kan huren. We weten immers nooit van tevoren wie er gaat reageren op welke woning. 

Urgentieregeling 
Wie dringend op zoek is naar woonruimte, kan zich bij ons wel inschrijven. Omdat we een relatief klein 
aantal woningen hebben, lukt het ons niet om iedereen die dat wil urgentie te verlenen. 
De keuze is gemaakt om dit alleen te doen voor mensen uit de woonkernen Hoogerheide en Woensdrecht. 
De andere kernen van de gemeente Woensdrecht komen hierdoor bij ons niet in aanmerking voor urgen-
tie. 
 

Puzzel Toewijzing woningen
Maak kans op
€ 50,- 



Vanwege het stikstofbeleid van de overheid heeft alles omtrent nieuwbouw, in ieder geval voor de bui-
tenwereld, enige tijd stil gelegen. Maar… er is goed nieuws!

Voor onze nieuwbouw van 24 huurwoningen in Ossendrecht is de bouwvergunning afgegeven en heeft 
de aanbesteding plaatsgevonden. Momenteel zijn we met de meest interessante aanbieder in gesprek 
om de laatste puntjes op de i te zetten en tot gunning van de opdracht te kunnen komen. 
Na maanden vertraging lijkt er nu echt schot in de zaak te komen en is het de bedoeling begin 2021 
daadwerkelijk te gaan bouwen. 

Zodra er redelijk met zekerheid te zeggen is wanneer de bouw klaar zal zijn, zullen wij nieuwe bewo-
ners gaan werven. Indien u zich als belangstellende hebt aangemeld, zult u automatisch een bericht 
van ons ontvangen zodra wij met de werving van nieuwe bewoners starten en wanneer het echt klaar 
zal zijn. Indien u geïnteresseerd bent en nog niet bent aangemeld, kunt u dit via onze website doen.           
www.wswoensdrecht.nl

Voor onze nieuwbouwplannen aan de Pastoor van Roesselstraat, Molenakkers en Onderstal lopen mo-
menteel de vooronderzoeken die benodigd zijn voor een bestemmingsplanwijziging. Deze onderzoeken 
in het kader van de Wet natuurbeheer nemen aanmerkelijk meer tijd in beslag dan vroeger het geval 
was. Maar ook hier geldt, achter de schermen vinden er weer stappen voorwaarts plaats. 

Houdt onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Impressie nieuwbouw Pastoor Van Roesselstraat Hoogerheide

Impressie nieuwbouw Noordrand Ossendrecht

Wie zich als urgent inschrijft, moet nog altijd zelf reageren op het woningaanbod, maar gemiddeld 
eens per 3 maanden wordt een woning aangeboden speciaal voor urgenten. Daarop moet elke urgente 
reageren, degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Hierbij is voorkeur voor 
woningtype, woonkern of wat dan ook niet mogelijk. 

Heeft u vragen over het zoeken van een woning of de woningtoewijzing? 
Op onze website staat het toewijzingsbeleid uitgebreid beschreven:                                                 
https://www.wswoensdrecht.nl/woning/reageren/toewijzing-en-inkomen/

Natuurlijk is het ook mogelijk om contact op te nemen met uw vragen, wij staan u graag te woord.

Nieuwbouwprojecten



Huurbeleid
In 2018 werd een “Sociaal Huurakkoord” gesloten tussen de Woonbond (namens de huurders) en Aedes 
(namens de woningcorporaties). Dit akkoord bleek in 2019 nog niet mogelijk, omdat bepaalde onderdelen 
wettelijk niet mogelijk waren. De minister zou dit in gang zetten zodat in 2020 het akkoord wel kon worden 
uitgevoerd.

Dit is niet gebeurd en de Woonbond en Aedes hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt. Woningstichting 
Woensdrecht heeft in overleg met de Huurdersbelangenvereniging deze nieuwe afspraken in het huurbeleid 
opgenomen.

Huurbevriezing
Huurders die een huurprijs hebben boven € 619 (1-/2-persoons huishoudens) of € 663 
(meerpersoonshuishoudens) en een inkomen onder de huurtoeslaggrens, kunnen huurbevriezing 
aanvragen. Dit betekent 0% huurverhoging in 2020.

Vorige jaren hebben we voor mensen die kwijtschelding kregen van de gemeentelijke belastingen de 
huren niet verhoogd, ongeacht de huurprijs. Die regeling stopt in 2020, alleen huurders die aan de nieuwe 
regels voldoen komen in aanmerking voor de huurbevriezing.

Alle huurders die een huur hebben boven € 619 hebben een brief gekregen met daarin uitleg wat ze moeten 
doen om van de regeling gebruik te maken.

Prijs-/kwaliteit
Voor de huurders die wel een huurverhoging krijgen, kijken we, net als vorige jaren, naar de huurprijs die 
nu wordt betaald en de maximale huurprijs die voor die woning geldt. 

Voor huurders die minder dan 60% van de maximale huur betalen, wordt de huur het meest verhoogd: 
4,5%. De groep die meer dan 60% maar minder dan 80% van de maximale huur betaalt, gaat per 1 
oktober 3,1% meer huur betalen. Huurders waarvan de huidige huur nu al meer dan 80% van de maximale 
huur is, betalen per 1 oktober 1,0% meer.

Inmiddels heeft het coronavirus covid-19 de hele wereld in de greep. Als woningstichting die altijd zegt 
“dicht bij de huurder te staan” betekent dit dus ook voor ons een aanpassing in onze dienstverlening.
Letterlijk dicht bij elkaar staan gaat voorlopig even niet, wat vooral merkbaar is bij reparaties bij 
de mensen thuis en bij gesprekken die we voeren. We vragen mensen om alleen op afspraak naar 
ons kantoor te komen en de groepen waarmee we in gesprek kunnen gaan zijn kleiner door de 
beperkingen aan de ruimte. 

Gelukkig waren we al bezig met de uitbreiding van ons kantoor, de verbouwing is momenteel in volle 
gang. Meer ruimte voor werkplekken en spreekruimtes is zeker met de coronamaatregelen zeer 
welkom. Voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. We zullen binnen het kantoor 
wat plekken moeten verhuizen en ondertussen proberen de dienstverlening ongehinderd voort te 
zetten.

Om dit voor elkaar te krijgen verminderen wij de bezetting van het personeel op ons kantoor, de rest 
werkt vanuit huis of op locatie (b.v. de onderhoudsdienst). 
Door het thuiswerken af te wisselen houden we wel onderling contact op kantoor en we blijven 
uiteraard voor de klanten bereikbaar. Het kan hierdoor wel iets vaker voorkomen dat de collega 
waarvoor iemand belt, niet aanwezig is. We maken dan een terugbelafspraak die in principe 
dezelfde dag of uiterlijk de werkdag daarna wordt nagekomen. Mailen kan uiteraard ook, op info@
wswoensdrecht.nl kunt u uw vragen stellen, wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste collega terecht 
komt.

Wat de komende maanden nog gaan brengen aan maatregelen, is onzeker. Als de richtlijnen of 
landelijke maatregelen worden aangepast, zullen ook wij onze dienstverlening hierop aanpassen.

Huurbeleid Coronavirus COVID-19

In verband met het coronavirus vinden wij het niet verantwoord dit jaar een algemene ledenvergadering 
te houden.
Het jaarverslag 2020 en de notulen van de jaarvergadering 2019 zullen eind november op onze website 
gepubliceerd worden. (www.hbww.nl)
Leden die geen internetverbinding hebben kunnen eind november via de woningstichting een geprinte 
versie van het jaarverslag aanvragen.

namens het bestuur
Ad Suijkerbuijk (secretaris)

Mededeling van het HBWW bestuur



Hierboven de scores per onderdeel. 
Het cijfer is het gemiddelde uit alle ontvangen vragenlijsten. 
Het percentage achter het cijfer geeft aan hoeveel procent van de reacties een cijfer boven 6 heeft 
gegeven.
Het balkje onderaan laat onze score zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
(dit is het witte streepje op de balk). 

KWH 
Sinds enige tijd krijgen nieuwe huurders van de woningstichtingen in de gemeente Woensdrecht een 
waardebon wanneer ze een woning gaan huren.
Met die waardebon kunnen ze bij de BWI terecht voor het steunpunt Grip op Geld, waar ze met iemand in 
gesprek kunnen over de financiële situatie en mogelijkheden.

Zeker wanneer mensen voor het eerst een woning gaan huren, of als er iets is veranderd in de 
inkomenssituatie of gezinssamenstelling, zijn er mogelijk regelingen of toeslagen waar men niet van af 
weet maar die zeker de moeite waard kunnen zijn. Ook voor andere zaken rondom geld, inkomen en 
toeslagen kan men bij de BWI terecht. De waardebon kan helpen om het gesprek wat makkelijker te 
maken.

Zelf de waardebon niet nodig? Misschien kent u iemand die hier wel mee geholpen zou zijn. U mag de bon 
dus altijd aan iemand anders doorgeven.
Ook zonder waardebon kan voor vragen over geldzaken of toeslagen contact worden opgenomen met de 
BWI, zij zijn bereikbaar op 0164-672049.

Al jaren meet het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) bij onze huurders de 
tevredenheid over onze dienstverlening. Dit doen zij door vragenlijsten te sturen naar huurders waar we 
reparaties hebben uitgevoerd, die zijn verhuisd of in het algemeen naar huurders die contact met ons 
hebben opgenomen ergens over.

De resultaten van de vragenlijsten krijgen wij anoniem in grafieken en tabellen door, we zien dus geen 
cijfers van één huurder maar alleen de gemiddelde scores. Als huurders ontevreden zijn en toestemming 
geven aan het KWH om hun gegevens door te geven, ontvangen wij een mail met daarin de cijfers. Wij 
nemen dan meestal even contact op om na te gaan wat de reden is dat men ontevreden is en hoe we dit 
kunnen verhelpen.

Het lukt niet om iedereen altijd tevreden te houden, maar met een gemiddelde score ruim boven het 
landelijk gemiddelde kunnen we toch trots zijn op de resultaten. 

Woningstichting Woensdrecht heeft jaren geleden een aantal woningen aangewezen welke bij 
huuropzegging te koop worden aangeboden. Hierover is de zittende huurder destijds geïnformeerd. Dit 
beleid volgen wij nog steeds, maar soms komen er meer huuropzeggingen uit deze groep woningen dan 
verwacht. Het kan zijn dat vanwege de grote vraag naar huurwoningen de keuze wordt gemaakt een 
bepaalde woning toch nogmaals in te zetten voor verhuur, of juist omgekeerd, er een reden ontstaat om 
een woning met label door ëxploiteren toch maar te verkopen.

Op korte termijn verwachten wij onderstaande woningen te koop aan te bieden:
Dit jaar zijn de Narcis 13 en Plesmanlaan 49 in Hoogerheide al verkocht. En hebben wij bij de Narcis 15, 
ondanks het verkooplabel, juist besloten deze nogmaals voor verhuur in te zetten. Momenteel staat alleen 
de Lindberglaan 8 in de verkoop (foto onder links).
Onze TE KOOP-woningen zullen worden aangeboden via Geers Makerlaardij. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar www.geersmakelaardij.nl.

Te Huur/Te Koop

Waardebon Grip op Geld

Winkelruimtes RaadhuisPassage
Te huur 

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

Te Huur



Als huurder bent u al gewend om uw eigen behang uit te zoeken en de muren en plafond te 
verven in de kleuren die u mooi vindt. Maar u mag meer in uw woning veranderen. Een nieuwe 
keuken, een vaste trap naar zolder of een dakraam plaatsen bijvoorbeeld. De woning die u huurt 
van Woningstichting Woensdrecht moet vooral uw woning zijn. Formeel gezien zijn wij natuurlijk 
eigenaar, maar wij vinden het belangrijk dat u de woning beschouwt als uw eigen huis. Omdat 
wonen persoonlijk is, krijgt u van ons de ruimte om aanpassingen te doen in de woning. 

Voordat u aan de slag gaat, moet u weten welke spelregels Woningstichting Woensdrecht heeft 
opgesteld. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de huurder na u de dupe wordt van een slecht 
uitgevoerde klus in uw woning en natuurlijk hebben wij als verhuurder de verantwoordelijkheid 
voor de technische staat van de woning.

Als uitgangspunt bij het zelf veranderen geldt, dat u vooraf doorgeeft wat u wilt veranderen 
en hoe u dat wilt doen. Wij kunnen u dan advies geven zodat de verandering later aan alle 
voorwaarden kan voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit, maar ook 
op bouwvoorschriften of vergunningsregelingen. Voor grote veranderingen, (nieuwe keuken of 
badkamer, aanbouw, wegbreken van binnenmuren enz.) is toestemming altijd noodzakelijk. Dit 
geldt ook voor aanpassingen aan de buitenzijde van de woning, zoals rolluiken, zonneschermen, 
warmtepompen/airco’s en schotelantennes.
Om alles in goede banen te kunnen leiden zijn er een aantal spelregels opgesteld waaraan 
iedereen die zelf in zijn huis aan de slag gaat, zich moet houden en de woningaanpassing mag 
de verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar brengen.

In een aantal situaties maakt de zelf aangebrachte verandering de woning meer waard. 
Niet alleen voor uzelf, maar ook voor Woningstichting Woensdrecht. In onze brochure Zelf 
Aangebrachte Veranderingen staat duidelijk aangegeven welke wijzigingen aangemerkt worden 
een verbetering, waarbij u in een aantal gevallen ook in aanmerking kunt komen voor een 
vergoeding. Bij het vragen van toestemming/advies hoort u gelijk van ons of dit het geval is. De 
vergoeding wordt, onder bepaalde voorwaarden, uitgekeerd bij het verlaten van de woning en is 
gebonden aan een maximum. Het totaalbedrag van de vergoedingen is maximaal 
€ 4.500,- voor alle verbeteringen te samen. Woningstichting Woensdrecht houdt wel rekening 
met afschrijvingstermijnen..

Het kan dus best de moeite waard zijn om in uw woning bepaalde veranderingen te realiseren, 
waardoor het nog meer uw thuis wordt. Maar voordat u aan slag gaat, laat u goed informeren 
en vraag bij ons de brochure Zelf Aangebrachte Veranderingen aan, zodat u alle voorwaarden en 
spelregels nogmaals kunt doorlezen.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Glasverzekering

Ter dekking van glasschade hebben wij een collectieve glasverzekering afgesloten. Enkel indien u 
een serviceabonnement heeft, wordt glasschade, die niet opzettelijk is veroorzaakt, gedekt door 
deze verzekering. Huurders die geen serviceabonnement bij ons hebben afgesloten, dienen dus 
zelf een glasverzekering af te sluiten. Bij glasschade mag u 24 uur per dag, 7 dagen per week 
direct melding maken bij Centraal Beheer Achmea. Hiervoor kunt u bellen naar telefoonnummer: 
0800-0229955.

Opstalverzekering

Als eigenaar van de woning dir u huurt hebben wij een opstalverzekering afgesloten. Deze op-
stalverzekering dekt schade aan het pand. Schade aan de inboedel van de huurder valt niet on-
der de opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Schade aan de inboedel van de huurder is niet verzekerd via de opstalverzeke-
ring. Er zijn mogelijkheden om de eigen inboedel op uitgebreide condities tegen brand, 
inbraak,waterleidingschade, storm en dergelijke te verzekeren. Ook de door u in verband met 
woningverbetering aangebrachte materialen zoals behang, houten wanden, balken, plafonds, 
keuken en badkamer kunt u op uw inboedelpolis bijverzekeren.

WA-verzekering

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

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

Hoe zit dat met...........



De laatste jaren is er in het kantoor van Woningstichting Woensdrecht door personele uitbreiding steeds 
meer publieksruimte verloren gegaan. Spreekkamers moesten plaatsmaken voor werkkamers. Daarnaast 
was het gebouw en de inrichting niet optimaal en toe aan een make-over. Even hebben we gedacht om 
te verhuizen. Maar door het uitblijven van geschikte mogelijkheden hebben we besloten op onze huidige 
locatie uit te breiden.

Aan de achterzijde van ons kantoor wordt er een nieuw gedeelte aangebouwd van ca 130 m2 Deze 
biedt plaats aan 7 medewerkers. Als de uitbreiding is gerealiseerd wordt ook het bestaande kantoor 
gemoderniseerd. 
Er komt een nieuwe entree die het makkelijker maakt voor minder-validen om binnen te komen. Het 
publieke deel krijgt zijn oorspronkelijk functie weer terug, 2 spreekkamers en een vergaderruimte. Het 
gebouw wordt voorzien van nieuwe kozijnen en dakbedekking, en de oude cv-ketel gaat plaatsmaken voor 
een warmtepomp en zonnepanelen.
Bouwgroep De Nijs-Soffers is druk doende met de uitbouw. Deze is bijna klaar. Daarna pakken we door 
met het bestaande kantoor en de inrichting. We hopen het nieuwe jaar met een fris kantoor te kunnen 
starten.

Tot slot zal er begin volgend jaar een nieuwe parkeerplaats worden aangelegd en pakken we de tuin 

Uitbreidingkantoor
Woningstichting Woensdrecht

In Woensdrecht zijn we medio april gestart met grootonderhoud. 7 woningen aan de Van de Zandestraat 
en 11 woningen aan de Mgr. Van Mensstraat worden voorzien van nieuwe kozijnen, een nieuwe 
verwarmingsinstallatie en een pakketje zonnepanelen. Daarnaast hebben wij individueel gekeken of 
het nodig was de keuken, douche of toilet te vervangen. Het is een ingrijpende verbouwing, maar het 
eindresultaat mag er wezen. In de Van de Zandestraat zijn de werkzaamheden klaar en hebben we 
keurige woningen die weer jaren mee kunnen.

Dit is het eerste project waarbij Woningstichting Woensdrecht inzet op een hybride verwarmingssysteem. 
We plaatsen een warmtepomp waarvan het stroomverbruik wordt gereduceerd met zonnepanelen én die, 
als het echt koud wordt, lager dan 50 Celsius, ondersteuning krijgt van een moderne cv-ketel. 

De werkzaamheden in de Van de Zandestraat zijn gereed, en in de Mgr. Van Mensstraat in volle gang. 
Daarna volgen er nog 15 woningen aan de Molenakkers in Woensdrecht.

Grootonderhoud



Onderhoudsprojecten Onderhoudsprojecten

Planmatig onderhoud 2020

In onderstaand overzicht kunt u zien wat de status is van de uitvoering per oktober 2020 van de diverse 
geplande onderhoudswerkzaamheden in het jaar 2020. 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.

Houtrotreparatie & Buitenschilderwerk

Gereed:
Burgemeester Moorsstraat 38 t/m 48 te Hoogerheide
Molenstraat 21 t/m 31 te Hoogerheide
Suijkerbuijkstraat 25 t/m 43 en 34 t/m 48 te Hoogerheide
Huijgenstraat 23 t/m 37, 43,47,49 te Hoogerheide
Mgr. Van Mensstraat 5 t/m 11, 51 t/m 69 en van de Zandestraat 20 t/m 26 te Woensdrecht
Julianastraat 4 te Putte

In uitvoering:
Oostlaan 1 t/m 53 te Hoogerheide
Anjer 1 t/m 8,10,11,14,16,17,18,19,22,27,28,31,33,36,37 t/m 42, Narcis 1 t/m 8,10,12,13,15,16,18,19 
t/m 28, Rozenlaan 31 t/m 46 te Hoogerheide
van der Dilftstraat 2 t/m 16, 21 t/m 33, 37 t/m 43, Molenstraat 1 t/m 7, 11 t/m 15, Burg. Moorsstraat 39 
t/m 47 en J. Adriaansenstraat 1 t/m 7, 11 t/m 17  te Hoogerheide

Groot onderhoud gevels,kozijnen,keukens,toiletten,badkamers

Gereed:
Van de Zandestraat 4 t/m16 te Woensdrecht
In uitvoering:
Mgr. van Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54 te Woensdrecht
Molenakkers 14 t/m 42 te Woensdrecht

Cv ketel vervanging:

Gereed:
Sondermanlaan 1,3,5,7,11,13,17, R. Kochstraat 6 te Hoogerheide
Suijkerbuijkstraat 25,27,29,31,33,35,39,41,43,34,36,38,40,42,44,46,48 te Hoogerheide
Mgr. Van Mensstraat 5,7,9,11,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69 en van de Zandestraat 20,22,24,26  te 
Woensdrecht

Vervanging diverse keukens/toiletten/badkamers:

In uitvoering:
K. Onnesstraat 2 t/m 10, 14,16,20 t/m 28, 32t/m 38, 1 t/m 11, Keesomstraat 8,12,16,20 t/m 28,        
Huijgensstraat 2,4,8 t/m 14 te Hoogerheide
Suijkerbuijkstraat 25,27,31,33,35,39,43,34,36,40,42,44,46,48 te Hoogerheide
Mgr. Van Mensstraat 5,7,9,11,51,53, 55,57,59,61,63,65,67 en van de Zandestraat 20,24  te Woensdrecht
Anjer 2,3,5 t/m 8, 10,11,14,16,17,18,19,27,28,31,36,37 t/m 42, Narcis 1,2,3,5  t/m 8, 
12,13,15,16,18,19,28, Rozenlaan 31,34,35,36,38,42,43,45 te Hoogerheide

Groot onderhoud daken, keukens, toiletten:

Uitvoering 2021:
Huijgensstraat 23 t/m 37,43,47,49 te Hoogerheide.

Vervangen van wandverlichting inpandige galerijen:

In uitvoering:
Lucashof 22 t/m 132 te Hoogerheide



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


