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Sloop Pastoor Van Roesselstraat Hoogerheide
De woningen aan de Pastoor van Roesselstraat staan al enige tijd leeg in afwachting van sloop. Helaas 
duurt de bestemmingsplanwijziging erg lang, evenals de ontheffing van de provincie in het kader van de 
flora- en faunawetgeving. Zonder ontheffing mag er niet gesloopt worden. Er is onderzoek gedaan naar de 
voorkomende (beschermde) diersoorten. Voor de soorten die zijn aangetroffen is een tijdelijke voorziening 
geplaatst zodat deze dieren in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. In de nieuw te bouwen woningen 
worden voorzieningen opgenomen zodat er ook daar weer plaats is voor (beschermde) dieren en/of hun 
jongen. Op de koppen van de woningen worden vleermuiskasten ingemetseld en aan de achterzijde wordt 
de dakvoet voorzien van een vogelvide. Naar verwachting mag er pas in september gesloopt worden.

Ondertussen zijn wij druk doende met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouwvergunningaan-
vraag, en hebben wij maatregelen getroffen tegen overlastmeldingen uit de wijk aangaande het toekom-
stige bouwterrein.

Het is de bedoeling dat er aan de Pastoor van Roesselstraat in 2022 20 nieuwe woningen worden gereali-
seerd, waarvan 6 levensloopbestendig.

Nieuwbouw projecten
24 levensloopbestendige huurwoningen Noordrand Ossendrecht
Aan de Zonneweide en Boomgaard in Ossendrecht bouwt BerghBouw voor ons 24 nieuwe 
levensloopbestendige woningen. Er is gekozen voor een prefab betonnen casco met hoogwaardige 
buitengevelisolatie welke wordt beplakt met een soort steenstrips. 
De bouw is gestart en de palen zitten inmiddels in de grond. Vanaf nu gaat het stapelen razendsnel. 
We verwachten voor de zomervakantie de kap erop te hebben, én wind- en waterdicht te zijn. Na 
de zomervakantie start het afwerken binnen, en de buitengevel. Zo het er nu naar uitziet kunnen de 
bewoners vóór de feestdagen de sleutel in ontvangst nemen. 
In maart van dit jaar zijn wij gestart met de werving van bewoners. Er is bewust voor een vroege 
verhuur gekozen, omdat er mogelijk mensen bij zijn die hun eigen woning nog moeten verkopen. We 
hebben ingezet op een mooie mix van doelgroepen om zoveel mogelijk mensen een kans te geven. Vanaf 
het eerste moment dat aanmelden mogelijk was liep het storm. De telefoon stond letterlijk roodgloeiend. 
We hebben meer dan 200 aanmeldingen mogen ontvangen. We zijn druk bezig met de toetsingen 
om een definitieve lijst met kandidaat-huurders te hebben. Helaas moeten we ook erg veel mensen 
teleurstellen.

Voorbereidende werkzaamheden Pastoor Van Roesselstraat



Nieuwbouw Molenakkers Woensdrecht
Aan de Molenakkers 4 t/m 10 komt op de kop van het dorpsplein een mooi beeldbepalend pand met een 
trapgevel, luiken en een klok. In het gebouw komt op de hoek van de Molenakkers een appartement 
met een woning erboven en aan de zijde van de Berglaan 3 (levensloopbestendige) seniorenwoningen. 
Het is een knipoog naar het voormalige jachthuis aan de Grindweg. De bestemminsplanwijziging is 
aangevraagd, evenals de ontheffing van de provincie in het kader van de flora- en faunawetgeving. 
Inmiddels hebben alle bewoners een andere woning gevonden en worden er voorbereidingen getroffen 
om in september van dit jaar de 4 oude woningen te slopen. 
Naar verwachting kan er in 2022 gebouwd gaan worden.

Onderstal 2 Hoogerheide

Onlangs is een oude woning aan de Onderstal 2 in Hoogerheide gesloopt om plaats te maken voor 
8 kleine appartementen. De procedure voor bestemmingsplanwijziging is lopende en er wordt een 
begin gemaakt om het voorlopig ontwerp verder uit te werken.

Voormalig Kruisgebouw aan de Heistraat in Hoogerheide
Woningstichting Woensdrecht was al jaren eigenaar van een in verval geraakt pand aan de Heistraat 
in Hoogerheide, het voormalige kruisgebouw. Na de sloop van de Edward Jenner Mavo in 2013 zijn 
er vaak plannen geweest om het terrein te ontwikkelen, maar elke keer bleef het bij plannen. Omdat 
het oude kruisgebouw op geen enkele wijze meer bruikbaar was en de overlast toenam is begin dit 
jaar besloten het pand te slopen.
Woningstichting Woensdrecht is slechts eigenaar van een deel van de grond, en momenteel met 
de gemeente in overleg om het terrein te ontwikkelen. Op dit moment zijn er nog geen concrete 
plannen over wat en hoeveel er komt, en hoe dat eruit moet gaan zien. Wellicht dat er later dit jaar 
meer bekend wordt…

Geschillencommissie
Er zijn in 2020 door onze huurders geen geschillen voorgelegd aan de Regionale 
Geschillencommissie.

Wanneer er klachten zijn, gaan we altijd eerst zelf met de melder in gesprek. Vaak lukt het om tot 
een goede oplossing te komen. Wanneer we er samen niet uitkomen, kan de huurdersvereniging 
HBWW worden gevraagd mee te kijken/denken over een oplossing. Helpt ook hun bemiddeling niet, 
dan is er de Regionale Geschillencommissie, dit is een onafhankelijke commissie die geen belangen 
heeft bij de corporaties waarvan zij de geschillen behandelen.

Meer informatie over de commissie en de werkwijze is te vinden op 
www.regionalegeschillencommissie.nl 

Sloopwerkzaamheden Onderstal 2 Impressiefoto te realiseren appartementen Onderstal



Voor veel huurders zal 2021 een bijzonder jaar zijn als het gaat om het huurbeleid. 
De overheid heeft, vlak voor de verkiezingen, besloten om stevig in te grijpen in de corporatiesector. 

Goed nieuws voor huurders, want voor ruim 160 van onze huurders werd de huur per 1 mei 2021 verlaagd. 
Voor sommigen scheelde dit enkele euro’s maar soms ging het ook om ruim 100 euro per maand.

Voor alle overige huurders werd besloten dat er geen huurverhoging zou komen per 1 juli 2021. Wederom 
goed nieuws voor de huurders dus.

Als corporatie zijn wij er minder gelukkig mee. Niet omdat we huurders geen lagere huur gunnen, 
integendeel. Het is veel leuker om mensen een brief te sturen dat ze minder gaan betalen dan te moeten 
meedelen dat de huur wordt verhoogd.

Maar we zijn er minder gelukkig mee omdat het nogal wat betekent voor ons als bedrijf.
Woningcorporaties bestaan om mensen die moeite hebben zelf in woonruimte te voorzien, te helpen. Dat 
doen wij al ruim 50 jaar en dat willen we blijven doen. 
Het onderhoud aan de huurwoningen kost jaarlijks veel geld. Ook bij reparaties, verduurzaming, renovatie 
of sloop en nieuwbouw gaat om enorme bedragen. 

De overheid bepaalt voor ons hoeveel huur wij mogen vragen en dat is de laatste jaren steeds meer 
beperkt. Daarnaast worden nu ook de inkomsten verlaagd. 
De huurverlaging die wij nu moeten doorvoeren, kost ons ongeveer 3 fulltime medewerkers-salarissen. Elke 
maand weer. De verhuurdersheffing, saneringssteun, passend toewijzen, huurbevriezing en beperking van 
de maximale huurverhoging kost ons ook nog eens honderdduizenden euro’s per jaar.

Woningstichting Woensdrecht is financieel een gezonde woningstichting, we hebben altijd goed op “de 
winkel” gepast en zitten er niet op te wachten dat wij moeten bijdragen aan andere woningcorporaties 
als dit voorkomen kan worden. Maar het gaat wel gevolgen hebben, zeker op de langere termijn. Grote 
investeringen in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming zullen we moeten heroverwegen. Goed narekenen of 
alles wel kan of dat we misschien toch een stapje terug moeten doen. Beslissingen die we liever niet zouden 
willen nemen, maar waar we straks misschien niet onderuit komen.

Huurbeleid / Financiën Even voorstellen

Hoi hoi, mijn naam is Mark Huffmeijer, sinds begin dit 
jaar ben ik als onderhoudsmedewerker werkzaam bij 
Woningstichting Woensdrecht. Een zeer veelzijdige 
baan waarbij creativiteit en diversiteit goed samen 
gaan. 

Van huis uit zijn wij een echte schilders-familie, naast 
de schilders opleiding heb ik mijn interesse gelegd in 
houtbewerking. Dit is een prachtige combinatie waar 
ik mij zowel privé als in mijn werk graag mee bezig 
ben Hierdoor voel ik mij dan ook een prima aanvulling 
binnen ons team en probeer ik een steentje bij te 
dragen aan het woongenot van onze huurders.

Het kan iedereen gebeuren, de huur wordt gestorneerd. Dit kan zijn omdat het saldo net niet vol-
doende is geweest, waardoor de incasso op de 1ste werkdag van de maand niet uitgevoerd kan 
worden. Het kan ook zo zijn dat een onverwachte uitgave of een lager inkomen de oorzaak is.    
Juist in deze corona tijd bent u echt niet de enige waarbij dit onverwacht gebeurt. Zit u in deze 
situatie, aarzel dan niet maar neem contact met ons op. Vaak kunnen wij u een betalingsregeling 
aanbieden, waardoor de huurachterstand niet verder oploopt. Eveneens voorkomt u dat er incas-
sokosten in rekening gebracht gaan worden omdat de vordering ter incasso uit handen gegeven 
wordt. 

Wanneer het een groter probleem is, dus wanneer het betalen van de huur maandelijks een pro-
bleem wordt, of wanneer het uitgavenpatroon hoger ligt dan de maandelijkse inkomsten, is het 
ook verstandig om met ons in contact te treden. Wij kunnen dan gezamenlijk kijken op welke ma-
nier er een oplossing geboden kan worden. Zou het zo zijn dat er een structurele oplossing moet 
komen voor uw financiën, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gemeente 
Woensdrecht, afdeling sociaal domein of met Startpunt Grip op Geld van BWI. U kunt hen bereiken 
op telefoonnummer: 0164-672049. Kortom kom in actie als er een huurachterstand is of dreigt te 
ontstaan. Juist het tijdig aangeven van financiële problemen kan in de toekomst heel wat narigheid 
voorkomen.

HUURACHTERSTAND

M a r k   H u f f m e i j e r



Door het jaar heen krijgen huurders enquêtes van het KWH, waarop kan worden ingevuld hoe men 
denkt over onze dienstverlening. Zo ook in 2020. Uit alle enquêtes komen cijfers en als we op alle 
onderdelen boven de norm van een 7,0 scoren, wordt het KWH Huurlabel weer voor twee jaar verlengd.

In 2020 liep een project met een aannemer niet zoals we hoopten. Hierop hebben we geprobeerd bij te 
sturen en de aannemer beter werk te laten leveren, maar we merken direct dat dit gevolgen heeft voor 
de scores die wij krijgen. En terecht: wij zijn eindverantwoordelijk voor het werk. Hierdoor is in 2020 
de score voor Onderhoud onder het landelijk gemiddelde gebleven, maar gelukkig waren er nog genoeg 
andere projecten die wel goed gingen zodat het gemiddelde cijfer boven de norm bleef.

KWH resultatenAfvalinzameling
Als woningstichting krijgen we, met name bij appartementen, regelmatig vragen over bijvoorbeeld. het 
inzamelen van papier/karton of ander afval. Dit is niet iets dat wij als verhuurder regelen.

De afvalinzameling (papier, groente-, fruit- en tuinafval, plastic, restafval en grofvuil) is een taak van de 
gemeente. Hiervoor betalen alle inwoners ook de afvalstoffenheffing en er zijn verschillende regelingen 
voor appartementen en andere woningen. 

De gemeente Woensdrecht heeft de inzameling uitbesteed aan Saver. 
Alle vragen over afvalinzameling, dus ook over de Saverpas, lopen via de servicelijn van Saver.

Vanuit de servicelijn worden ook vrijwel alle aanvragen en/of verzoeken direct afgehandeld of in 
behandeling genomen. 
Contactgegevens voor huurders/inwoners: website www.saver.nl 

Speciaal voor de gemeente Woensdrecht: https://www.saver.nl/nl/thuis/woensdrecht/afval-bij-u-thuis/ 

Andere vragen? 
Bel de Saver-servicelijn: 0165-597777 of stuur een mail naar: info@saver.nl.
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De nieuwe hoofdentree De uitbreiding aan de achterzijde van het kantoor

Uitbreiding kantoor
Woningstichting Woensdrecht

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de verbouwing en uitbreiding aan het kantoor van 
Woningstichting Woensdrecht af te ronden. Trots kunnen wij u mededelen dat het kantoor op een paar 
kleine puntjes na gereed is. Zo is er nu voldoende werkruimte gecreëerd voor het kantoorpersoneel en 
hebben we weer spreekkamers ter beschikking om onze bewoners en toekomstige bewoners te woord te 
kunnen staan.  

Het kantoor is ook groener geworden. Niet alleen de vloerbedekking is groen maar het kantoor is beter 
geisoleerd, voorzien van een warmtepomp en uitgerust met zonnepanelen op het dak van de werkplaats.

Zoals gezegd zijn we zijn nog niet helemaal klaar. Door de uitbreiding van het kantoor hebben we de  
aanwezige parkeerplaatsen moeten verplaatsen elders op ons terrein. Deze nieuwe parkeerplaatsen 
zullen dit jaar nog worden aangelegd. Tegelijkertijd wordt ook de tuin rondom ons kantoor nagezien, 
onderhouden en waar nodig worden er nieuwe planten geplaatst.

Vanwege de door de overheid genomen maatregelen om COVID-19 te bestrijden is ons kantoor helaas 
nog gesloten voor publiek, echter zodra we weer open kunnen en mogen voor publiek heten we u graag 
welkom in ons vernieuwd kantoorgebouw.

Hierboven een korte impressie van de inrichting van ons gerenoveerd kantoor. 



Dit keer een woordzoeker

U kunt uw oplossing tot 4 juni 2021 opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht, Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH  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.

Puzzel
Af; Balie; Bel; Betaling; Brabantse wal; Bureau; Collega; Complexen; Energie; Fotoprint; Fris; Groen; 
Hoogerheide; Huis; Huur; Huurder; Isolatie; Jong; Kantoor; Klussen; Modern; Nieuwbouw; Noordrand; 
Onderhoud; Open; Ossendrecht; Oud; Plan; Planten; Post; Ruimte; Schilderen; Schoon; Service; Sleutel; 
Transparant; Veilig; Verbouwing; Verf; Verhuisdozen; Verhuiskar; Warm; Website; Woensdrecht; Woning; 
Woningstichting; Zon; Zonnepaneel

De winnaar van de sudoku puzzel van        
oktober 2020 is dhr. Heeren uit Hooger-
heide.

We hebben dhr. Heeren persoonlijk gefe-
liciteerd en hebben hem 2 waardebonnen 
mogen overhandigen met een totale waarde 
van € 50,-

Oplossing: ...................................................................................................................................

Maak kans op
€ 50,- 



Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2021

In onderstaand overzicht kunt u zien welke planmatige onderhouds werkzaamheden staan gepland in 
2021. De betrokken bewoners worden over de uitvoering van deze werkzaamheden nog nader schriftelijk 
geïnformeerd. Bij vervanging van keukens, toiletten, badkamers vindt vooraf eerst een inspectie plaats 
door ons waarna beoordeeld wordt of vervanging noodzakelijk is. Hieronder staan de adressen vermeld 
die dit jaar geïnspecteerd worden.
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.
In bijzondere omstandigheden door Covid 19 en gezien de relatief omvangrijke werken, zal er naar alle 
waarschijnlijkheid voor een aantal werken een overloop zijn naar 2022.

Werkzaamheid: Adressen:
Houtrotreparatie en buitenschilderwerk Huijbergseweg 56 t/m 74, B. Moorsstraat 2 t/m 20, 1, 5 t/m 

19, Putseweg 81, Wouwbaan 145, Sondermanlaan 1 t/m 35, 
 2 t/m 22, Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 14, 15, 20, 22, KLM laan 

39, 41, 47 t/m 57, Semmelweisstraat 2 t/m 28, R kochstraat 
4, 6, 8, Laan Olieslagers 8, 12, Mgr. Ariënstraat 2 t/m 24, 35 
t/m 45, Mgr. Poelstraat 4 t/m 30, Aalbersestraat 21 t/m 29, 
de Hazelaar 1 t/m 7, 13 t/m 18, de Papaver 22 t/m 27, de 
Berk 18 t/m 28, de Zonnebloem 22 t/m 28, de Jasmijn 9 t/m 
17, 22 t/m 25, de Eik 19,21,22, 23,24,26, 28, 29,30,31, de 
Acacia 10, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, de Wilg 1 t/m 38, 
Struikenlaan 2 t/m 34, Berglaan 1 t/m 19, 14 t/m 22, 26, Mgr. 
Van Mensstraat 17 t/m 49, 8 t/m 30, Middelaerstraat 1 t/m 
15, 2 t/m 16, Tuinstraat 2, Appartementencomplex ’t Blickvelt, 
Appartementencomplex Meulenberg.

 Status: Opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen keuken Eerst volgt een inspektie (warme opname): Suijkerbuijkstraat 
24, de Hazelaar 1 t/m 7,13 t/m 15, 17, 18, de Papaver 
22,23,25,26,27, de Berk 22,24 t/m 28, de Zonnebloem 23 
t/m 28, de Jasmijn 11 t/m 15, 17, Struikenlaan 2 t/m 34, 
Mgr. Van Mensstraat 17 t/m 27, 31, 35 t/m 47, 12 t/m 30, 
Middelaerstraat 1 t/m 15, 2 t/m 12, 16.  

 Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden schriftelijk 
geïnformeerd.

Vervangen daken en diverse keukens Huijgenstraat 23 t/m 37, 43, 47, 49 
en toiletten Status: Offertestadium: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geinformeerd.

Vervangen toilet Eerst volgt een inspektie (warme opname): Suijkerbuijkstraat 
26 (toilet en douche), de Hazelaar 1, 2, 4, 13, de Papaver 23, 
24, 25, 26, de Berk 19, 24, 27, de Jasmijn 9, 12, 13, 17, 23, 
25, 

 Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden schriftelijk 
geïnformeerd.

Vervangen Mechanische Ventilatieboxen Struikenlaan 2 t/m 34, Appartementencomplex Meulenberg, 
 Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.
 
Vervanging/overlagen bitumineuze daken Appartementencomplex Meulenberg, Bergingen Struikenlaan 2 

t/m 34, de Eik 21/22, 28/29, de Acacia 15/16, 22/23
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.

Vervangen cv-ketels Stallaertstraat 7 t/m 11, 24, 26, 30, van de Zandestraat 7, 13, 
15, 21

 Status: Opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen lift  Appartementencomplex de Duinenrij. 
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.

Aanpassing entree Aanpassing hoofdentree Lucashof inclusief gevelreiniging
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd via bewonerscommissie.

Vervangen voegwerk Bergingen Acacia 1 t/m 8
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.

Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2021



Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH  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
Openingstijden kunnen door COVID-19 zijn 
aangepast. Raadpleeg hiervoor onze website.

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
Secretaris: dhr. Suijkerbuijk
Postbus 133, 4630 AC  Hoogerheide
tel. 0164 - 614569
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


