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Nieuwbouw projecten
Nieuwbouw Molenakkers Woensdrecht

Nieuwbouw Onderstal 2 Hoogerheide

Aan de Molenakkers 4 t/m 10 komt op de kop van het dorpsplein een mooi beeldbepalend pand met 5 woningen, gesierd met een trapgevel, luiken en een klok. Vier woningen hebben alle noodzakelijke voorzieningen op de begane grond en zijn daarmee uitermate geschikt voor de doelgroep senioren.

Op de plek waar vorig jaar nog een oude woning aan de Onderstal 2 stond komen acht kleine appartementen. Het uiterlijk van het nieuwe gebouw is een moderne versie van de naastgelegen woningen. De
procedure voor bestemmingsplanwijziging is inmiddels doorlopen en de bouwvergunning aangevraagd.
Ook hier hopen we in 2022 te kunnen bouwen!

Het is een knipoog naar het voormalige jachthuis aan de Grindweg.
De procedure voor bestemmingsplanwijziging is doorlopen en de ontheffing van de provincie in het kader
van de flora- en faunawetgeving is binnen. De woningen zijn ondertussen ongeschikt gemaakt en worden
ontdaan van asbesthoudende elementen. Over een paar weken zullen ze echt worden gesloopt.

Houd onze website in de gaten als u op hoogte wilt blijven van de laatste nieuwsfeitjes over onze nieuwbouw en foto’s van de voortgang.

De bouwvergunning is aangevraagd en de aanbestedingsprocedure loopt. Als het meezit zal de nieuwbouw
eind 2022 gereed zijn.

Sloop Pastoor Van Roesselstraat Hoogerheide

24 levensloopbestendige huurwoningen Noordrand Ossendrecht

De bestemmingsplanwijziging en de ontheffing van de provincie in het kader van de flora- en faunawetgeving hebben voor heel wat vertraging gezorgd. De woningen zijn afgebroken en het terrein is opgeschoond.

Aan de Zonneweide en Boomgaard in Ossendrecht bouwt BerghBouw voor ons 24 nieuwe levensloopbestendige woningen. De bouw is in volle gang en de vaart zit er lekker in!
De eerste woningen zijn bijna klaar. Binnen smeert de stucadoor de wanden vlak en de tegelzetter is bezig
met de badkamer, keuken en toilet, terwijl aan de buitenkant de steenstrips op de isolatie worden geplakt.
Op 9 september hebben wij een kijkmoment gehad voor toekomstige bewoners van de woningen aan de
zijde van de Dorpsstraat. De mensen waren erg enthousiast en blij verrast. Veel van hen komen regelmatig tijdens een wandeling of een fietstochtje kijken naar de voortgang, maar dan mogen ze helaas alleen
van buiten het bouwhek toekijken. De eersten hebben te horen gekregen dat ze medio november de sleutel krijgen. Tot die tijd wordt er hard gewerkt aan de laatste puntjes binnen, het plaatsen van de bergingen en hekwerken en het aanbrengen van de nutsvoorzieningen.

Eindelijk kwam begin september het verlossende telefoontje, “we mogen gaan slopen!” De woningen aan
de Pastoor Van Roesselstraat stonden al geruime tijd leeg.

Het is de bedoeling dat er aan de Pastoor Van Roesselstraat in 2022 twintig nieuwe woningen worden gerealiseerd, waarvan zes levensloopbestendig. Het is nog even wachten op de bouwvergunning, maar dan
kunnen we echt van start!

INBRAAKpreventie
Het blijft schrikken; een inbraak in uw woning. Gelukkig is het aantal inbraken in deze regio een stuk
lager dan in andere delen van Nederland. Blijf echter alert.
Door het veilig maken en houden van uw woning is de kans op een inbraak in huis al een stuk kleiner. Bij
een woning met goed werkend hang- en sluitwerk is er aanzienlijk minder kans op een inbraak.
De dagen worden korter en de tijd dat het buiten donker is steeds langer. Dit is een ideale periode voor
inbrekers. Zelf kunt u een aantal maatregelen nemen om de kans op een inbraak zo klein mogelijk te
maken.

De gouden tips:
-

Sluit ramen en deuren altijd goed af, vergeet ook niet ramen en deuren van een berging/garage af
te sluiten;
Plaats waardevolle spullen, maar bijvoorbeeld ook uw autosleutels, uit het zicht van 			
voorbijgangers;
Verwijder eventuele opstapjes zoals containers onder uw raam;
Laat een aantal lampen op een tijdschakelaar branden als u ’s avonds van huis bent;
Inbrekers houden niet van verlichting. Zorg voor voldoende buitenverlichting. Maak bijvoorbeeld
gebruik van een schemer- of bewegingsschakelaar;
Laat geen sleutels achter onder bijvoorbeeld een container, deurmat of bloempot;
Zorg dat u geen sleutels in het slot laat zitten;
Controleer hang- en sluitwerk op defecten;
Zorg ervoor dat uw huis er bewoond uitziet als u op vakantie bent;
Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achterlaten. In de kluis bij de bank is het
veilig;
Plak geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen;
Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op een plaats die van buitenaf niet
zichtbaar is;
Zorg dat uw buren weten dat u op vakantie bent, zodat zij uw huis in de gaten kunnen houden;
Zet niet op social media dat u op vakantie bent.

Buurtpreventie:
Iedere kern in de gemeente Woensdrecht heeft een buurtpreventieteam. De buurtpreventieleden zetten
zich dagelijks vol enthousiasme in voor uw kern. Ze werken geheel belangeloos en zijn goed herkenbaar
aan een geel hesje of jas. Ze zijn de ogen en oren in uw buurt en werken daarbij zeer intensief samen
met politie en gemeente. Ze houden toezicht in de straten, constateren onveilige verkeerssituaties,
onverlichte situaties of openstaande ramen of deuren. Voor meer informatie of mocht u interesse hebben
om de teams te versterken, kunt u terecht op de website www.buurtpreventieonline.nl.

Buurtbemiddeling
In Nederland wonen veel mensen dicht bij elkaar. Vanzelfsprekend hoor je dus geluiden van je omgeving.
Dat is normaal.
Wanneer is “geluiden horen” echt “overlast” te noemen? Daarvoor is geen vaste definitie in de wet.
In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat iets overlast is, wanneer het “te” wordt. Te vaak, te hard, te
laat, te lang, te veel enz..
Onbegrip tussen buren en niet praten over kleine ergernissen, zorgt er al snel voor dat iets dat “normaal”
was, “overlast” wordt.

Raad van Toezicht Woningstichting Woensdrecht

De Raad van Toezicht is per september 2021 als volgt samengesteld:

De Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht is er voor alle huurders van de Woningstichting.
De taak van de Raad is om toezicht te houden op de bestuurder en de organisatie. De leden van de Raad
hebben ieder hun eigen expertise en vervullen van hieruit hun rol. De leden worden voor 4 jaar benoemd
en daarna eventueel nogmaals voor 4 jaar. Dus in totaal kunnen ze 8 jaar lid zijn van de Raad van Toezicht.
De laatste jaren ziet de Rijksoverheid streng toe op het goed vervullen van de taak zoals deze is vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Dit is o.a. ingegeven door een aantal incidenten die in het verleden hebben
plaatsgevonden bij een aantal woningcorporaties.
Wanneer een nieuw lid voor de Raad gekozen moet worden is er een strenge procedure waarbij vooral
getoetst wordt op integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling. De afgelopen periode zijn er
een aantal wisselingen in de Raad geweest. Hierdoor wordt met een frisse blik naar verschillende ontwikkelingen gekeken. Daarbij staat voorop dat de Raad de belangen van de huurders betrekt bij de besluitvorming en advisering.
De Raad komt gemiddeld zeven keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Het eerste deel van de vergadering is zonder en het tweede deel met de bestuurder. Bij deze vergaderingen worden alle onderwerpen geagendeerd die op dat moment actueel zijn.
Steeds terugkerende onderwerpen zijn: nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten, personele ontwikkelingen, strategiebepaling, financiën en huurdersbelangen.
Tijdens de vergaderingen worden periodiek externen uitgenodigd zoals een accountant, externe adviseurs, managementleden of anderen waar op dat moment afstemming mee gewenst is. Jaarlijks wordt
ook overleg gevoerd met Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht en met het College
van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Woensdrecht. Naast deze reguliere overleggen is er
één of twee keer een themabijeenkomst waarbij de Raad verder ingaat op een bepaald onderwerp. Een
voorbeeld hiervan is de energietransitie en de gevolgen daarvan voor de Woningstichting.
De Raad van Toezicht is met een professionaliseringsslag bezig, waarbij ze op grond van een actieplan
en zelfevaluatie borgt dat de Raad de optimale invulling heeft om de belangen van de huurders te
beschermen en ervoor te zorgen dat dit binnen de daarvoor geldende kaders past.

Foto van links naar rechts: Caroline Jansen, Martijn Reedijk, Ad van Loon, Ilse van der Venne, Pien Kappetein.
Mascha Völker ontbreekt op deze foto.

Ad van Loon, voorzitter.
Kwaliteitsprofiel: financiën
Sinds 2016 draag ik mijn steentje bij aan de Raad van Toezicht. Als Financieel Adviseur in de publieke
sector kom ik veel over de vloer bij organisaties met een maatschappelijk belang. Zelf wilde ik ook iets
doen voor de inwoners van mijn eigen gemeente Woensdrecht. Om die reden ben ik in 2016 lid geworden
van de Raad bij Woningstichting Woensdrecht. Vooral de combinatie van zorg voor de huurders en het
zakelijke belang spraken mij aan.
Sinds kort mag ik voorzitter zijn. We hebben momenteel een gedreven Raad die goed op komt voor de
belangen van de huurders.
Zelf woon ik momenteel in het mooie Calfven en mag daar dagelijks genieten van de mooie natuur en
woon daar samen met mijn vrouw en dochter. We leven daar heerlijk met onze paarden, honden en
poezen. Ik ben blij dat ik mezelf nog een aantal jaren mag inzetten voor de huurders in Woensdrecht.

Pien Kappetein
Kwaliteitsprofiel: commercieel vastgoed, projectontwikkeling, commerciële dienstverlening &
marketing
Wat een prachtige ervaring om lid van de Raad van Toezicht te mogen en kunnen zijn. Woningstichting
Woensdrecht staat als een huis en treedt als geen ander op voor de belangen van zijn huurders.
Op 28 oktober 2021 neem ik na acht mooie jaren afscheid als lid van de Raad van Toezicht.
Vanuit mijn beroep als makelaar heb ik mijn lokale kennis van de woningmarkt kunnen gebruiken en delen
bij de nieuwbouwontwikkeling binnen het werkgebied Woensdrecht.
Mij kunnen inleven/verdiepen in de belangen van de huurders. Het ventileren van ideeën met
de huurdersbelangenvereniging en de huurders. Zo ook het bijwonen van vergaderingen van de
huurdersbelangenvereniging.
Maatschappelijk betrokken, dicht bij de samenleving staan met het oog voor de belangen van de huurders.
Ik had het niet willen missen!
Bestuur en medewerkers van Woningstichting Woensdrecht, alsmede het team van de Raad van Toezicht,
bedankt voor de prettige samenwerking.

Ilse van der Venne

In de relatief korte periode waarin ik als toezichthouder betrokken ben bij Woningstichting Woensdrecht
ben ik erg enthousiast geworden over de onderlinge samenwerking en de mooie projecten die worden
gerealiseerd. Ik kijk met vertrouwen uit naar de komende periode waarin we gaan werken aan een
verdere professionalisering van de Raad en de Woningstichting kunnen gaan adviseren in belangrijke
onderwerpen zoals de energietransitie e.d.

Caroline Jansen
Kwaliteitsprofiel: juridisch
Vanaf september 2020 ben ik lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast ben ik op dit moment werkzaam als
seniorjurist bij een gemeente in Zeeland en woon ik sinds december 2019 in Hoogerheide. Ik zet mij graag
in voor Woningstichting Woensdrecht vanwege haar maatschappelijke rol, omdat het een woningstichting
is die dicht bij haar huurders staat en omdat ik het belangrijk vind dat er in iedere gemeente voldoende
betaalbare woningen zijn. Daarbij is het een extra motivatie dat ik mij verdienstelijk kan maken in en
voor mijn eigen woonregio. Eén van de uitdagingen waarmee woningstichtingen in de komende jaren te
maken krijgen is het verduurzamen van de woningvoorraad en het tegelijkertijd betaalbaar houden van
de woonlasten. Ik kijk ernaar uit om me in deze en alle andere uitdagingen te verdiepen en hierin een
adviserende en toezichthoudende rol te kunnen spelen.

Kwaliteitsprofiel: volkshuisvestelijk, ruimtelijke ordening, zorg
Al mijn hele leven woon ik in Ossendrecht, zodat ik de gemeente Woensdrecht en omgeving goed ken. In
het dagelijks leven werk ik als procesmanager bij een adviesbureau in het ruimtelijk domein.
In september startte ik met mijn tweede termijn van vier jaar als lid van de Raad van Toezicht. De
komende jaren staan er voor Woningstichting Woensdrecht veel uitdagingen op de agenda, zoals de
verduurzaming en klimaatadaptatie. Er moet worden bepaald wat er gedaan moet worden, hoe dat moet
gebeuren, binnen welke termijn en welke invloed dit op de organisatie heeft. Daarbij is het van belang
goed zicht te hebben op wat dit voor onze huurders betekent en hoe zij hierin betrokken worden. Ik denk
hierin graag op een constructief-kritische manier mee en vind het interessant om hierin een klankbord te
kunnen zijn en advies te geven.

Martijn Reedijk
Kwaliteitsprofiel: technisch, bouwkunde
Ik ben sinds december 2020 lid van de Raad van Toezicht, werk als directeur bij de Rotterdamse vestiging
van een middelgroot aannemingsbedrijf en woon in Zevenbergen. Het technische kwaliteitsprofiel wat ik
heb binnen de Raad van Toezicht sluit goed aan bij mijn dagelijkse werkzaamheden als aannemer.

Mascha Völker
Kwaliteitsprofiel: commercieel vastgoed, projectontwikkeling, commerciële dienstverlening &
marketing
Ik ben Mascha Völker, 59 jaar en woonachtig in Steenbergen. Getrouwd en moeder van 2 zoons. In mijn
vrije tijd sport en lees ik graag.
Na het beëindigen van mijn studie bouwkunde aan de HTS in Rotterdam werk ik al bijna 35 jaar
in de volkshuisvesting op diverse plaatsen en bij diverse woningcorporaties. Geruime tijd ben
ik zelfstandig ondernemer en word ik regelmatig ingeschakeld als procesbegeleider bij lastige
volkshuisvestingsvraagstukken en als bemiddelaar tussen verhuurder en huurdersorganisaties.
Ik heb 8 jaar ervaring als commissaris bij een woningcorporatie en de periode als huurders commissaris
was de meest interessante. Mijn hart ligt bij de huurders en het huisvesten van mensen binnen alle
doelgroepen.
Ik ben blij dat ik per 1 november 2021 aangenomen ben als lid van de Raad van Toezicht bij
Woningstichting Woensdrecht en kijk uit naar de samenwerking met mijn collega toezichthouders en de
huurdersvertegenwoordigers.

In gesprek met.....
Fam. Van Tilburg

De badkamers en toiletten waren nog niet aangepakt, de meeste keukens waren hard aan vervanging
toe, de oude kunststof kozijnen tochtten en bovendien waren dezelfde woningen in Hoogerheide al een
paar jaar eerder aangepakt. Er moest nodig iets gebeuren!

De bewoners van de Van de Zandestraat waren in eerste instantie niet blij met de opvallende blauwe kleur
van de panelen in de voorgevel. “Eerst vonden we het niet zo mooi, het was even wennen. Maar dit is toch
veel mooier dan al dat grijs!”
Mevrouw Van Tilburg wijst op een te-koop-staande woning aan de overkant van de straat. “Zijn broer
heeft nu een huis van jullie in Ossendrecht gekregen, maar ik blijf hier lekker wonen!” Meneer en mevrouw Van Tilburg zijn al op leeftijd, maar piekeren er niet over om naar een seniorenwoning te gaan.
“We zitten hier goed, en ik ga pas als het echt niet meer gaat. Al zal het dan wel Hoogerheide worden,
want hier zijn niet zo veel voorzieningen meer.”

In 2018 heeft Woningstichting Woensdrecht een plan gemaakt om 18 woningen in Woensdrecht grootschalig aan te pakken. Een jaar later kwamen er daar nog eens 15 bij.
Het plan was om de woningen naar een energielabel A+ te brengen door middel van een hybride warmtepomp met zonnepanelen en nieuwe kozijnen met goed isolerend dubbelglas. Daarnaast zouden we op
individueel niveau daar waar nodig badkamer, toilet en/of keuken vernieuwen en wilden we de woningen
een frisse uitstraling geven. De grootste uitdaging was misschien nog wel een fatsoenlijke plek voor de
wasmachine.

“We zên d’r echt een heel beetje op vooruit gegaon!”

De familie Van Tilburg uit de Van de Zandestraat woont al bijna 50 jaar in hetzelfde huis en liet de hele
verbouwing gelaten over zich heen komen. Alles moest gebeuren, de keuken was versleten, de wasmachine blokkeerde al jaren de doorgang in de badkamer en de wc-pot was nog de eerste vanuit de bouw.
Bovendien was het in de zomer veel te warm, en moest er in de winter behoorlijk gestookt worden.
Ze zijn blij met het eindresultaat, “We zên d’r echt een heel beetje op vooruit gegaon!” “Ik ben vooral blij
met dat kleine raampje in de douche.” De wasmachine kan nu bijna 40 cm verder naar achteren, echt
een hele vooruitgang in de toch al piepkleine badkamer. Andere mensen hebben op die plek een wc boven gekregen, “maar voor ons was dat niet nodig, het is goed zo!”
Op de vraag hoe de zonnepanelen bevallen waren ze kort en bondig. Prima! Ze kregen vorig jaar geld terug omdat ze veel minder energie verbruikt hebben. “En we verbruiken zelfs minder water”, aldus meneer
Van Tilburg.
“Het is mooi geworden, de huizen zijn er flink op bekomen.” Zelf heeft de familie Van Tilburg het grootonderhoud aangegrepen om ook meteen het hele trapgat op te knappen.
Meneer Van Tilburg houdt altijd de stoep voor en de brandgang bij en netjes onkruidvrij. “Als je het bijhoud, kost het echt weinig moeite. Dat zouden meer mensen moeten doen!” Toen hij met zijn been in het
gips zat, heeft hij de gemeente gevraagd om een keer te komen… “En dat hebben ze ook gedaan” lacht
meneer Van Tilburg.

Foto: Familie Van Tilburg

Puzzel
U kunt uw oplossing tot 1 december 2021 opsturen naar:

Maak
kans o
p

€ 50,-

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”.
Onder de juiste inzendingen verloten wij een
waardebon t.w.v. € 50,-. De oplossing zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres. Veel succes!!

Versoepeling CORONAMAATREGELEN EN

AANGEPASTE BEREIKBAARHEID KANTOOR

Vanaf 25 september heeft de overheid de verplichte 1,5 meter maatregel opgeheven. Al eerder werd er
versoepeld qua maatregelen waardoor een bezoek op afspraak aan ons kantoor weer mogelijk werd. We
zijn blij om u nu te kunnen melden dat we weer als vanouds ons werk kunnen doen, en u ook zonder afspraak bij ons terecht kunt. De tijden waarop wij bereikbaar zijn, hebben we wel gewijzigd. U kunt ons
voortaan bezoeken op maandag tot en met donderdag van 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.

MEDEDELING VOOR DE LEDEN VAN DE HBWW
Omdat de problemen rond de coronacrisis nog altijd niet onder controle zijn, heeft het bestuur van de
HBWW, evenals vorig jaar, het besluit moeten nemen dit jaar geen algemene ledenvergadering te houden.
Het jaarverslag 2021 zal eind november op onze website www.hbww.nl gepubliceerd worden.
Heeft u geen internetverbinding, dan kunt u eind november bij Woningstichting Woensdrecht een geprinte
versie aanvragen.
Namens het bestuur
Ad Suijkerbuijk (secretaris)

Jeu- des- boules
De oude jeu-des-boules-baan achter ’t Blickvelt in Woensdrecht was nodig aan renovatie toe. Deze baan werd door
een hele trouwe club bewoners, ex-bewoners en andere
inwoners van de gemeente veel gebruikt. De wens van de
gebruikers was uitgesproken om er nog twee wedstrijdbanen
bij te leggen.

De winnaar van de puzzel van april 2021 is mevrouw Kabos uit
Hoogerheide.
We hebben mevr. Kabos persoonlijk gefeliciteerd en hebben haar
waardebonnen mogen overhandigen met een totale waarde van
€ 50,-

Woningstichting Woensdrecht heeft dit initiatief opgepakt en
drie nieuwe banen aangelegd die voldoen aan de officiële
wedstrijdafmetingen. De jeu-des-boules-banen in de tuin
achter ’t Blickvelt zijn overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Wij hopen dat er in de toekomst nog veel meer mensen
gebruik gaan maken van de jeu-des-boules banen en/of zich
aan willen sluiten bij de trouwe club gebruikers.
Mocht u zin hebben in een spelletje jeu-des-boules, u bent
van harte welkom!

Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2021

In onderstaand overzicht kunt u zien welke planmatige onderhoudswerkzaamheden staan gepland
en wat de staus ervan is in 2021. De betrokken bewoners worden of zijn over de uitvoering van deze
werkzaamheden nader schriftelijk geïnformeerd. Bij vervanging van keukens, toiletten, badkamers
heeft vooraf een inspectie plaatsgevonden door ons waarna beoordeeld is of vervanging noodzakelijk is.
Hieronder staan de adressen vermeld die dit jaar geïnspecteerd zijn.
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:
Houtrotreparatie en buitenschilderwerk

Vervangen keuken

Adressen
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: In uitvoering: betrokken bewoners worden of zijn
schriftelijk geïnformeerd.
Eerst volgt een inspectie (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 10, 17 t/m 27, 31, 35 t/m 47, 10 t/m 30,
Middelaerstraat 1 t/m 15, 2 t/m 12, 16, Rozenlaan 31.
Status: Offertes aangevraagd: Betrokken bewoners worden
t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.

Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2021
Vervangen toilet

Eerst volgt een inspectie (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: Offertes aangevraagd: Betrokken bewoners worden
t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen mechanische ventilatieboxen

Struikenlaan 2 t/m 34, Appartementencomplex Meulenberg, de
Eik 21/22, 28/29, de Acacia 15/16, 22/23
Status: Gereed.

Vervanging/overlagen bitumineuze
dakbedekking

Appartementencomplex Meulenberg, Platte daken
Status: Na inspectie uitgesteld omdat de staat van de
dakbedekking goed is.
Bergingen Struikenlaan 2 t/m 34
Status: Gereed

Vervangen cv-ketels

Stallaertstraat 7 t/m 11, 24, 26, 30, Van de Zandestraat 7, 13,
15, 21
Status: Gereed

Vervangen lift

Appartementencomplex de Duinenrij.
Status: Opdracht verstrekt: 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, woningen Dorpsstraat 76 t/m 78A
Status: Opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen daken / diverse keukens /
diverse toiletten

Huijgenstraat 23 t/m 37, 43, 47 en 49.
Status: In uitvoering: betrokken bewoners zijn schriftelijk
geïnformeerd.

Huurders Belangenvereniging HBWW
Secretaris: dhr. Suijkerbuijk
Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide
tel. 0164 - 614569
Website: www.hbww.nl

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
tel. 0164 - 613313
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 09.00 - 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Geschillencommissie
Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 117
4700 FB Roosendaal
Website: www.regionalegeschillencommissie.nl

Reparatieverzoek
U kunt uw reparatieverzoeken melden;
- via www.wswoensdrecht.nl
- middels het blauwe kaartje
- aan de balie op ons kantoor
- telefonisch 0164 - 613313

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

