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Wat betreft het huurbeleid hebben we sinds jaren te maken met besluiten van het kabinet die soms vooraf 
worden aangekondigd, soms op het allerlaatste moment pas bekend zijn. Hierdoor is wat we van plan zijn 
soms achterhaald op het moment dat het nieuwe beleid zou ingaan.

Het huurbeleid voor 2022/2023 is weer afgestemd met de huurdersvereniging.
Het basisidee is dat gekeken wordt naar de maximaal toegestane huur en het werkelijke bedrag dat op dit 
moment aan huur wordt gerekend.
Met het toepassen van verschillende percentages beperken we de huurverhoging voor woningen waar 
de huidige huur op 80% of meer van het maximaal toegestane bedrag zit. Waar het verschil tussen de 
maximale huur en het huidige huurbedrag het grootst is, wordt een hogere huurverhoging toegepast.

Vorig jaar besloot het kabinet dat er naast een huurverlaging voor bepaalde groepen huurders ook een 
huurbevriezing moest zijn, wat inhield dat er geen huren zijn verhoogd per 1 juli 2021.
Dit jaar worden de huren wel verhoogd, maar heeft het kabinet inmiddels laten weten dat er geen ruimte 
voor verschillende percentages is, zoals we dat van plan waren. 

Kort samengevat:
Alle huurders mogen maximaal 2,3% huurverhoging berekend krijgen. Voor woningen van WsWoensdrecht 
Vastgoed B.V. is 3,3 % het maximum.
Woningstichting Woensdrecht heeft besloten om dit percentage iets lager te zetten: 
voor sociale huurwoningen van Woningstichting Woensdrecht geldt een huurverhoging van 2,1% per 1 juli 
2022.  Voor woningen van WsWoensdrecht Vastgoed B.V. is gekozen om een huurverhoging van 
2,3 % toe te passen per 1 juli 2022. Voor sociale huurwoningen geldt een bedrag van € 763,47 als 
maximum voor dit jaar.

Over het algemeen wordt onze dienstverlening met goed beoordeeld, maar uiteraard kan het ook wel eens 
minder goed gaan. In dat geval weten huurders ons gelukkig ook te vinden en worden vragen of klachten 
besproken.
We proberen dan altijd er in overleg uit te komen en dat lukt over het algemeen goed.

In 2021 zijn er geen meldingen geweest bij de Regionale Geschillencommissie over onze dienstverlening. 

Toch zou het kunnen gebeuren dat ook na onze interne klachtenprocedure, er nog steeds geen 
overeenstemming of oplossing is.
In dat geval kan de Regionale Geschillencommissie worden ingeschakeld. Zij beoordelen of de klacht past 
binnen de zaken waarover zij een uitspraak mogen doen. Dit kan gaan over slechte behandeling door 
een medewerker of een slecht opgeloste reparatie. Als het gaat om iets uit het beleid waar u het niet 
mee eens bent, dan gaat de Geschillencommissie daar niet over. Zij kunnen wel toetsen of een bepaalde 
beslissing voldoet aan ons beleid en of we de juiste stappen hebben gevolgd om tot dat besluit te komen.

U kunt uw oplossing tot 30 juni 2022 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”.

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!! 

Puzzel

De winnaar van de puzzel van oktober 2021 is mevrouw Frieser uit Ossendrecht.

We hebben mevrouw Frieser persoonlijk gefeliciteerd en hebben haar waardebonnen mogen over-
handigen met een totale waarde van  € 50,-
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SUDOKU

Huurbeleid financiën

Geschillencommissie
Maak kans op
€ 50,- 
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Hof van Holland 6 Hoogerheide

WINKELRUIMTE
Oppervlakte 247 m2, bouwjaar 2013
Per direct beschikbaar

Dorpsstraat 49d Woensdrecht

KANTOOR / PRAKTIJKRUIMTE
Oppervlakte 192 m2, bouwjaar 2007 
Beschikbaar per 1 mei 2022

Meer informatie vindt u op 
www.fundainbusiness.nl 

Meer informatie vindt u op 
www.fundainbusiness.nl 

Sinds enige tijd worden alle nieuwe huurders automatisch aangemeld als lid van de 
huurdersbelangenvereniging HBWW.
In de praktijk betekent dit enkel dat zij een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse ledenvergadering 
(die altijd in november plaatsvindt).

Omdat we het belangrijk vinden dat álle huurders de gelegenheid hebben mee te praten over zaken die 
voor hen belangrijk zijn, wordt het lidmaatschap van de HBWW niet meer los gezien van het huren van 
een woning van Woningstichting Woensdrecht. Vanaf dit jaar zullen dus álle huurders een uitnodiging 
ontvangen voor de jaarvergadering van de HBWW. Wie hier bezwaar tegen heeft, kan dit uiteraard 
kenbaar maken bij ons óf bij de HBWW zelf: www.hbww.nl

Ook is de HBWW op zoek naar nieuwe bestuursleden, hierover vertelt de HBWW zelf elders in dit bulletin 
meer.

Nieuwbouw Ossendrecht opgeleverd

Nieuwbouw Molenakkers Woensdrecht
LIDMAATSCHAP HBWW

In Ossendrecht tussen de brandweerkazerne en het voetbalveld zijn 24 schitterende nieuwbouwwoningen 
in gebruik genomen. In november en december zijn de woningen opgeleverd en hebben alle bewoners de 
sleutel gekregen. Inmiddels wonen ze er allemaal, en met het mooie weer vroeg in dit voorjaar zijn de 
meesten ook al actief in de tuin begonnen. Wij hebben bewust voor meerdere doelgroepen gekozen. Jong 
en oud, alleenstaand en samenwonend. Een mooie gemixte groep bewoners heeft hier hun nieuwe thuis 
gevonden. Wij zijn erg blij met deze toevoeging aan ons woningbezit. Momenteel is de gemeente bezig de 
laatste hand te leggen aan de definitieve bestrating en groen in de wijk. Wat een schitterende plek om te 
wonen!

Aan het dorpsplein in Woensdrecht komt een mooi markant gebouw dat onderdak biedt aan 5 woningen. 
Zoals u ziet compleet met trapgevel, klok, fraai metselwerk en luiken. De voormalige bebouwing 
is gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Achter de schermen zijn we druk doende met de 
aanbestedingsprocedure. 

Het is de bedoeling direct na de zomervakantie 
aan te vangen met de nieuwbouw. 
Naar verwachting duurt de bouw ongeveer een 
jaar. Begin 2023 zullen wij op zoek gaan naar  
huurders. Op www.wswoensdrecht.nl kunt u 
zich al als geïnteresseerde aanmelden. U wordt 
dan via e-mail op de hoogte gehouden van de 
voortgang.



Aan de Onderstal 2 in Hoogerheide komen 8 appartementen in een gebouw dat aansluit bij het bestaande 
straatbeeld. De voormalige woning is gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Ook hier zijn we druk 
doende met de aanbestedingsprocedure. 
Het is de bedoeling na de zomervakantie aan te vangen met de nieuwbouw. Naar verwachting duurt de 
bouw ongeveer een jaar. Begin 2023 zullen wij op zoek gaan naar huurders. Op www.wswoensdrecht.nl 
kunt u zich binnenkort al als geïnteresseerde aanmelden. U wordt dan via e-mail op de hoogte gehouden 
van de voortgang.

Aan de Pastoor Van Roesselstraat in Hoogerheide komen 20 nieuwe eengezinswoningen waarvan er 6 
levensloopbestendig zijn. De voormalige woningen zijn gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. 
Dit project kent in de aanloop een flinke vertraging, maar ook hier lijken we in 2023 toch echt te gaan 
bouwen! In het volgende woonbulletin zal dit project in de schijnwerpers staan. Via onze website www.
wswoensdrecht.nl kunt u zich al als geïnteresseerde aanmelden. U wordt dan via e-mail op de hoogte 
gehouden van de voortgang.

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders te hangen. Deze 
verplichting bestond al voor nieuwbouwwoningen, maar nieuwe regelgeving verplicht dit dus ook voor 
bestaande bouw. Namens Woningstichting Woensdrecht en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. plaatsen Madri 
en RVH de juiste rookmelders in alle huurwoningen, zonder kosten voor de huurder! Huurders krijgen 
hierover een brief van ons.

Uitzondering hierop zijn de appartementencomplexen de Duinenrij en ’t Blickvelt. Deze appartementen 
zitten aangesloten op een brandmeldcentrale en hiervoor is onderhoud jaarlijks voorzien.
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Het verplichten van rookmelders in 
alle woningen heeft als doel 'het redden van levens'. 
Vooral 's nachts is rookontwikkeling erg gevaarlijk: uw reuk werkt niet als u slaapt. Hierdoor 
ruikt u dus ook geen brandlucht. Een rookmelder maakt u wakker, zodat u op tijd uit de woning kunt 
vluchten! 

Het doel is om op 1 juli 2022 te voldoen aan de wet- en regelgeving. Echter houden we er rekening mee 
dat omwille van leveringsproblemen deze datum voor een aantal woningen niet zal worden gehaald. 
Voordat we bij u langskomen, ontvangt u van ons een brief waarin u nadere informatie ontvangt met 
betrekking tot de plaatsing van de rookmelder(s). Heeft u al rookmelders? Dan worden deze vervangen 
door nieuwe, zodat we zeker weten dat overal de juiste, goed werkende rookmelders hangen. Wij 
monteren rookmelders waarvan de levensduur van de batterij tenminste 10 jaar is. 

In sommige woningen zijn rookmelders gemonteerd die op het 230V lichtnet zijn aangesloten. Ook deze 
melders vervangen we in nieuwe 230V rookmelders.
Aan de vervanging/plaatsing van de rookmelders zijn voor u geen kosten verbonden. We vragen wel 
aan u om de rookmelders regelmatig te testen om zo de juiste werking te garanderen. Wanneer een 
rookmelder defect is kunt u dat melden aan ons zodat we zorg kunnen dragen voor vervanging van de 
defecte rookmelder. Madri Totaalinstallateur en RVH Elektrotechniek zullen u vooraf benaderen voor het 
maken van een montage afspraak. Het enige wat we van u vragen is om de monteur binnen te laten als 
hij de rookmelders op komt hangen!

Nieuwbouw Onderstal Hoogerheide

Nieuwbouw Past.v.Roesselstraat Hoogerheide

Rookmelders



Er wordt in de gemeente Woensdrecht veel gesproken over de krapte op de woningmarkt. Hoewel het hier 
(nog) niet zo nijpend is als in bepaalde grotere steden, komt het ook hier voor dat mensen langere tijd op 
zoek zijn naar geschikte, passende woonruimte. Dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopwoningen. 

In ons woningbestand zijn veel ruime eengezinswoningen uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. In 
veel van die woningen woont inmiddels geen gezin meer, maar een echtpaar waarvan de kinderen al het 
huis uit zijn, of nog iemand alleen. Dat is niet de doelgroep waarvoor die woningen ooit zijn gebouwd, 
maar dat wil niet zeggen dat de huidige huurders er dan niet zouden mogen wonen.

Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand toch graag in die ruime woning blijft, bijvoorbeeld omdat er 
regelmatig (klein)kinderen komen logeren of vanwege een hobby.
We horen echter ook dat er mensen zijn die op zich wel zouden willen verhuizen, maar niet goed weten 
hoe ze dat moeten aanpakken. Inschrijven of reageren op woningen, de voorwaarden die dan gelden 
en hoe het allemaal gaat als je wilt verhuizen, dit kunnen allemaal zaken zijn waardoor het zoeken naar 
misschien beter passende huisvesting wordt uitgesteld.

Als u ook in deze situatie zit, of iemand kent waarvoor dat geldt, dan kunt u contact met ons opnemen 
om hier eens over te praten. Wij kunnen u uitleg geven over alles wat erbij komt kijken als u een andere 
woning zoekt, welke woningen er zijn en wat het voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de maandelijkse 
woonlasten. 

De metingen van klanttevredenheid in 2021 zijn opnieuw uitgevoerd door het KWH. Op verschillende 
onderdelen wordt aan huurders gevraagd onze dienstverlening te beoordelen.
Ook in 2021 hebben wij op alle onderdelen gemiddeld boven de norm én boven het landelijk gemiddelde 
gescoord. Hiermee is het KWH-huurlabel opnieuw voor 2 jaar toegekend.

Ongeveer 30 jaar geleden werd er een wet van kracht die huurders de mogelijkheid bood in overleg te 
gaan met hun woningcorporatie. Daarom werd in 1995 bij Woningstichting Woensdrecht een bewoners-
raad opgericht die in 2000 werd omgezet in een vereniging: HuurdersBelangenvereniging Woningstichting 
Woensdrecht, kortgezegd de HBWW. Doel van de vereniging is de belangen van de huurders van Woning-
stichting Woensdrecht zo goed mogelijk te behartigen. 

Om dit te bereiken, vergaderen wij iedere eerste woensdag van de maand, een keer per jaar met de Raad 
van Toezicht en zijn we ook aanwezig bij overleg tussen gemeente en woningcorporatie.  
Zaken die we bespreken zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse huuraanpassing, een sociaal plan bij sloop van wo-
ningen, jaarlijks onderhoud van woningen, klachten van huurders enz. 
Bij het maandelijkse overleg is dhr. Van Haaren (manager wonen) altijd aanwezig en geregeld schuift ook 
dhr. Mol (directeur-bestuurder) hierbij aan. 
 
Tot nu toe bestond het bestuur altijd uit 5 personen. Jammer genoeg zijn de laatste jaren 2 leden overle-
den en is een van de leden tijdelijk door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. U zult begrijpen 
dat we dan ook hard op zoek zijn naar versterking. Wij doen een dringend beroep op onze leden om zich 
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Voor nadere informatie kunt u terecht bij een van onder-
staande bestuursleden. U krijgt voor uw inzet een kleine maandelijkse vergoeding. 
 
mevr. H. Schober (voorzitter) tel: 0164 612774 
dhr. A. Suijkerbuijk (secretaris) tel: 0164 614569 
 
U kunt zich ook aanmelden per e-mail: secretariaat@hbww.nl of per post:  
HBWW, Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide.

Doorstroming van ouderen

KWH resultaten



Energie besparen is makkelijk! 
Zeker als u weet waarop u moet letten. 

Welke temperatuur is gewenst in welke ruimte? 
Het zal even wennen zijn, maar vaak kan de thermostaat best iets lager zonder dat u dit als onbehaaglijk 
ervaart. Dit is sterk persoonsafhankelijk vandaar dat het moeilijk is iets over temperaturen te zeggen. Vaak 
maakt het binnen een ruimte best veel uit waar u gaat zitten en hoe u de ruimte indeelt om optimaal 
comfort te ervaren. 

Plaats bijvoorbeeld geen stoelen of banken onder het raam en in de luchtstroom van een 
ventilatierooster. Zorg ervoor dat radiatoren hun werk kunnen doen. Een radiator geeft niet alleen 
stralingswarmte maar werkt pas echt goed als er rondom voldoende luchtstroming bij kan. Een radiator 
afdekken, inbouwen, een bankstel ertegen zetten of ’s-avonds lange dikke gordijnen ervoor schuiven 
belemmert een optimale werking. 

Hoe u uw woning verwarmt maakt veel uit voor hoe ermee om te gaan. Heeft u radiatoren dan is 
het verstandig deze kort voor u de ruimte gaat gebruiken aan te zetten en een half uur voor u de 
ruimte verlaat of gaat slapen weer terug te zetten. Vaak is een temperatuurverschil van 3 graden op uw 
thermostaat optimaal. Helemaal uitzetten of te ver terugzetten levert geen besparing op en het duurt 
een volgende keer veel langer om de gewenste temperatuur te bereiken. 

Wat kan ik doen?  
De verwarming laag zetten    
Uw kamerthermostaat één graad lager         
Zorg dat radiatoren niet belemmerd worden
      
Energieverbruik verschilt sterk van persoon tot persoon en kan zeer sterk afhankelijk zijn van 
iemands voorkeuren, hobby’s, werk en gezinssamenstelling. Zo verbruikt een huishouden met 
personen die onregelmatig werken tot 1½ keer zoveel energie als een vergelijkbaar huishouden dat 
van 09.00 tot 17.00 werkt en om 23.00 uur gaat slapen. En ook al staat bij u de thermostaat in de 
woonkamer 2 graden hoger dan bij uw buren, het energieverbruik per jaar kan toch lager of gelijk 
zijn. U kunt de website van “WoonEnergie” bezoeken voor hun bespaarplan. (www.woonenergie.nl/
bespaarplan)

Woningstichting Woensdrecht zet bij groot onderhoud in op energiebesparende maatregelen en zal dat 
ook de komende jaren blijven doen. Helaas kunnen wij niet alle woningen tegelijk aanpakken en ook 
zijn niet alle maatregelen bij elke woning toepasbaar. 

Het belangrijkste is dat u zich prettig voelt in uw woning, van voldoende comfort geniet met zo min 
mogelijk verspilling en even nadenkt bij de aankoop van nieuwe apparaten. 

ZUINIG met energie Groenonderhoud
Binnenkort hopen we weer op hogere temperaturen en kunnen we weer genieten van het buitenleven. 
Voor veel huurders betekent dit lekker de tuin in.
Voordat het zover is moet de tuin vaak nog wel even zomerklaar worden gemaakt. Onkruid wieden, gras 
maaien, wat nieuwe plantjes erin voor meer kleur.

Natuurlijk is niet iedereen fanatiek in het tuinonderhoud en iedereen heeft ook een ander idee bij de ideale 
tuin.
Als verhuurder hebben wij vrijwel geen regels of voorschriften over hoe een tuin aangelegd of 
onderhouden moet worden, dat is aan de huurder zelf.
Ook erfafscheidingen, schuttingen, hagen etc. moeten buren samen regelen. De enige richtlijnen hiervoor 
kunnen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente staan. Denk hiervoor bijvoorbeeld 
aan de hoogte van een schutting of hoe dicht een boom bij de erfgrens mag staan.

Toch kan het zijn dat een slecht of niet onderhouden tuin overlast voor de omgeving veroorzaakt. Veel 
onkruid, gammele schutting, ongedierte dat op afval in de tuin afkomt, dit zijn zaken die volgens de 
huurovereenkomst niet mogen, omdat hiermee de buren worden benadeeld.

Het kan in zo’n geval gebeuren dat de huurder een brief van ons ontvangt met het verzoek de tuin weer 
op orde te brengen. 

Voor de gangen achter veel rijtjeswoningen, de zogenaamde “brandgangen”, geldt dat die bijna altijd 
eigendom zijn van de gemeente. Maar dat betekent niet dat hier door de bewoners niets aan gedaan hoeft 
te worden. Aangezien het niet alleen bedoeld is om de achtertuin te bereiken, maar ook als vluchtroute bij 
calamiteiten, moet de brandgang altijd bereikbaar en toegankelijk zijn. Spullen in de brandgang of heel 
veel onkruid, kan dus voor gevaarlijke situaties zorgen.

Omdat deze brandgangen meestal niet van ons zijn, zal het in de praktijk betekenen dat de afdeling 
Handhaving van de gemeente Woensdrecht hiervoor wordt ingeschakeld.
Zij kunnen u bezoeken of aanschrijven om de brandgang weer vrij te maken.



Even voorstellen

Goedendag, mijn naam is René de Jong en sinds begin dit jaar ben ik als Allround-medewerker Finance in 
dienst bij Woningstichting Woensdrecht. 

Ik ben geboren op 6 mei 1970 te Ossendrecht, waar ik nog steeds woon, samen met Anne-Sophie, onze 2 
dochters Veerle en Manon en hondje Nicky.

In het verleden ben ik werkzaam geweest bij Defensie. De meeste tijd echter met veel plezier (ruim 
22 jaar) bij “Van Niftrik” te Putte. In deze 22 jaar is de naam van het bedrijf diverse malen veranderd, 
maar in de volksmond bleef het altijd “Van Niftrik”. Wie weet heeft u als huurder, ook nog wel eens daar 
gewerkt. Helaas sloot Van Niftrik de poorten. Na een korte tijd nog elders werkzaam geweest te zijn, ben 
ik per 01-01-2022 aan de slag gegaan bij de Woningstichting.

In mijn vrije tijd wandel ik graag met Nicky en ben vaak buiten bezig in de tuin. 
Verder fluit ik regelmatig op donderdagavond een wedstrijdje bij de plaatselijke voetbalclub, waar ik ook 
op zondagmiddag graag een wedstrijdje meepik.

Vanuit mijn functie zal ik waarschijnlijk weinig direct contact met u hebben, maar probeer op de 
achtergrond bij te dragen aan een zo fijn mogelijke verhuur van onze woningen aan u. 

Alle woningen van Woningstichting Woensdrecht en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. hebben een 
energielabel dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is.
Per 1 januari 2022 zijn er in de bepaling van de energielabels via overheidswege meerdere wijzigingen 
doorgevoerd die ons hebben doen besluiten om ons woningbezit opnieuw te laten labelen.

Dit geldt overigens niet voor de pas opgeleverde nieuwbouwwoningen aan de Boomgaard en Zonneweide 
te Ossendrecht als ook de woningen gelegen aan K. Onnesstraat 1 t/m 13, 2 t/m 38, Keesomstraat 8 t/m 
30, Huijgenstraat 2 t/m 14, Molenakkers 14 t/m 42, Mgr. Van Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54 en van de 
Zandestraat 4 t/m 16 te Woensdrecht.
Deze woningen zijn reeds volgens deze nieuwe bepalingen gelabeld.

Doordat woningen worden voorzien van een nieuw energielabel, kunnen we per woning of per type 
woning bepalen welke duurzame extra energetische maatregelen nodig zijn om het label eventueel te 
verbeteren met als doel de woning energiezuiniger te maken, minder CO2 uitstoot en niet onbelangrijk 
voor u als huurder, de woonlasten betaalbaar te houden.

De bewoners in wijk Heiakkers hebben van ons ondertussen een brief ontvangen voor opname van de 
woning. De overige bewoners krijgen van ons tijdig een brief wanneer opnames plaatsvinden in uw wijk. 
Opnames van het totaal woningbezit staan gepland in de periode van april 2022 tot juni 2023.

Energielabels
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Onderhoudsprojecten
Planmatig onderhoud 2022

In onderstaand overzicht kunt u zien welke planmatige onderhouds werkzaamheden staan gepland in 
2022. De betrokken bewoners worden over de uitvoering van deze werkzaamheden nog nader schriftelijk 
geïnformeerd.  
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 Laan Olieslagers 18 t/m 68, Bleriotlaan 2 t/m 32, 

Geyssendorfferlaan 1 t/m 25, 29, Mgr. Poelstraat 25 t/m 77, 
Wouwbaan 3 t/m 21, Heideduinstede 1 t/m 20, Op d’Hei 4, 6, 
8, 10, de Jasmijn 33 t/m 52, Tervoplein 40 t/m 88, Mgr van 
Mensstraat 17 t/m 49, 8 t/m 30, Middelaerstraat 1 t/m 15, 2 
t/m 16, Appartementencomplex ‘t Blickvelt

 Status: Opdracht verstrekt: Betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen keuken de Hazelaar 3, 4, 5, 14, 18, de Papaver 22, 23, 25, de Berk 
21, 22, 24, 26, 27, 28, de Zonnebloem 23, 25, 28, de Jasmijn 
12, 13, 14, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 
50, 51, 52, Struikenlaan 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 
28, 32, 34, Mgr. Van Mensstraat 19, 21, 23, 24, 27, 31, 26, 
41, 45, , Middelaerstraat 3, 8, 9, 10, 13, Lindberghlaan 20, 
Sondermanlaan 29, Laan Olieslagers 8, Smirrnoflaan 23, 
Suijkerbuijkstraat 32, Parmentierlaan 22

 Status: Opdracht verstrekt: Betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen toilet de Hazelaar 2, 4, de Papaver 24, 25, de Berk 19, 24, 27, 
de Jasmijn 9, 12, 13, 17, 23, Mgr. Van Mensstraat 24, 
Lindberghlaan 20, Laan Olieslagers 8, Parmentierlaan 22

 Status: Opdracht verstrekt: Betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen badkamer Mgr. Van Mensstraat 21, 24, 30, Middelaerstraat 8, de Berk 27, 
de Papaver 24, Lindberghlaan 20, Parmentierlaan 22

 Status: Opdracht verstrekt: Betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen systeemplafond de Jasmijn 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52
 Status: Voorbereiding: Betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.
 
Vervanging bitumineuze dakbedekking de Hazelaar 1 t/m 7,13 t/m 18, de Papaver 22 t/m 27, de 

Berk 18 t/m 25, de Zonnebloem 22 t/m 28, de Jasmijn 9 t/m 
17, 22 t/m 25. Vooraf worden alle daken geinspecteerd.  
Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 
geïnformeerd.

Vervangen cv-ketels KLM laan 55, Huijgenstraat 47, de Berk 18, 19, 20, 21, 22, 
25, de Hazelaar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, de 
Papaver 22, 23, 24, 25, 26, 27, de Zonnebloem 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, de Jasmijn 12, 22, Mgr. Van Mensstraat 21

 Status: Opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden 
schriftelijk geïnformeerd.

Vervanging warmwaterunits Heideduinstede 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
 Status: Opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden 

schriftelijk geïnformeerd.

Vervangen kozijnen en borstweringen Suijkerbuijkstraat 1 t/m 17, 21,23, 2 t/m 32
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd.

Vervangen achterdeurkozijn incl. deur Wouwbaan 3 t/m 21
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd

Vervangen gevelbekleding appartementencomplex ‘t Blickvelt
 Status: Voorbereiding: betrokken bewoners worden schriftelijk 

geïnformeerd 
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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

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


