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Spreuk op energiehuisje
J.H. Prengerlaan

U hoort nog van
ons en wij horen
graag van u!
De voorjaarseditie van onze krant ligt weer voor u met uiteenlopende
onderwerpen. Even terugblikken en dan snel weer vooruit. Het
afgelopen jaar zijn we heel druk geweest met de totstandkoming van
een nieuwe toekomstbestendige beleidsvisie. We hebben er intern
over gepraat, met het personeel, met de Raad van Commissarissen,
maar ook tijdens bijeenkomsten met onze belanghouders. Het was
nodig. We moeten ons aanpassen aan de snel veranderende wereld
om ons heen. Zo hebben we te maken met een nieuwe Woningwet.
Er is flink wat regelgeving voor ons bijgekomen. De landelijke
politiek stelt zijn eisen en is daarbij nogal wispelturig. In die wereld
moeten we onze weg zien te vinden. Dat lijkt lastig, maar toch is
het volgens mij tamelijk gemakkelijk. Zolang we ons tenminste laten
leiden door onze visie. Het gaat om het belang van u als huurder,
als woningzoekende, als inwoner van Hardenberg of het Vechtdal.
Dán is het in ieder geval goed te doen. Het gaat om wat we in deze
regio nodig vinden. De visie van ‘Den Haag’ is wat mij betreft vaak
niet meer dan een lastige bijkomstigheid. Volkshuisvesting wordt
uiteindelijk lokaal bepaald. Daarom is Beter Wonen Vechtdal al een
tijd met u in gesprek en dat blijft dus zo. Onze beleidsvisie is een
levend document, dat vanaf nu periodiek samen met u wordt herijkt.
U hoort nog van ons, we willen graag met u in gesprek.
Zo horen wij graag van u, wat u vindt van de volgende statements
(een greep uit het geheel van 31):
•	Over onze doelgroepen: Wij voorzien in de lokale
huisvestingsopgave voor bijzondere doelgroepen, waarbij
bouwplanversnelling eventuele wachtlijsttoenames reduceert.
•	En: Woningzoekenden met recht op huurtoeslag zijn voor ons de
‘primaire doelgroep’.
•	O ver betaalbaarheid: Ons incassobeleid is preventief & persoonlijk
om te voorkomen dat huurders in financiële nood raken en moeten
worden ontruimd.
•	Over de kwaliteit van onze woningvoorraad: Wij houden onze
woningvoorraad jong door jaarlijks ten minste 2% te vernieuwen
en investeren daarom in nieuwbouw én levensduurverlenging.
•	En: Wij passen innovatieve oplossingen toe om de
verduurzamingsopgave (gemiddeld label B) in te vullen.
•	Over leefbaarheid: Wij zoeken innovatieve, lokaal gedragen,
oplossingen om in samenspraak en samenwerking antwoord te
kunnen geven op leefbaarheidsvraagstukken.
•	Over zorg en welzijn: Onze huurders moeten zolang mogelijk
zelfstandig (kunnen) blijven wonen.
•	En: Wij gaan strategische allianties aan met belanghouders in het
sociale domein.
•	Over participatie: Wij voeren het gesprek met wederkerigheid als
vertrekpunt met huurders, bewonerscommissies en
huurdersorganisatie.

U heeft er vast al een aantal zien hangen, een spreuk op de gevel van een gebouw.
Inmiddels hangen er al zes op verschillende complexen van Beter Wonen Vechtdal
in Hardenberg, Gramsbergen en Slagharen.
‘In dit verborgen gemaal, geen geklop van een hart maar een zoemende ziel’’. Deze korte spreuk
siert sinds kort de gevel van het energiehuisje aan de J.H. Prengerlaan. Te midden van
verschillende nieuwbouwprojecten aan de Marsch Kruserbrink in Hardenberg.
Beter Wonen Vechtdal heeft besloten om het energiehuisje mee te nemen in het grote plan voor
de Marsch Kruserbrink door het een nieuwe uitstraling te geven. Zo heeft het een nieuw ‘jasje’
gekregen met dezelfde bakstenen als de naastgelegen gebouwen. De spreuk is op een stoere en
robuuste manier in het metselwerk verwerkt wat past bij het industriële en machinale karakter
van het energiehuisje.
De spreuken zijn gemaakt door de Zwolse dichter Paul Gellings. “Het is een uitdaging om
dichtregels te maken als een kunstwerk in de openbare ruimte”, zei Gellings.
De volgende spreuk wordt geplaatst in Kloosterhaar bij het nieuwbouwproject aan de
Schoolstraat.

We hopen dat u met ons in gesprek wilt, om deze statements uit te
werken in concrete plannen voor de komende jaren.
Met vriendelijke groet, Gerrit Teunis

Foto’s: Dichter Paul Gellings onthult de spreuk.
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MIJN PLEK

‘We zijn hier gelukkig’

Petra Willems woont met haar kinderen Emma-Lieke (15), Naomi (14) en
Zias (8) in een ruim appartement aan de Ervenweg in de Hardenbergse
wijk Marslanden. Vanuit de woonkamer op de eerste verdieping kijk je
prachtig uit over de Van Uterwyckallee en de groene omgeving. Als je
de deur uitstapt, sta je zo naast de winkels van de wijk Marslanden.
Een fijne plek, al mist ze wel een extra slaapkamer.
“We zijn hier vijf jaar geleden komen wonen. Na mijn scheiding kon ik
tijdelijk terecht in Bergentheim, en toen ik daar uit moest ben ik hier
naartoe gegaan. Eigenlijk is het wat te klein, want we hebben maar twee
slaapkamers voor ons vieren. Dat is dus inschikken: Naomi en Emma-Lieke
delen een kamer en Zias slaapt bij mij op de kamer. Het is krap, maar het
is niet anders”, vertelt Petra. “Ik reageer wel op huurwoningen van Beter
Wonen Vechtdal, maar als er veel reacties zijn grijp je er naast. Het is dus
geduld hebben.”
Het appartementencomplex bevalt haar goed. “Het uitzicht is hier
prachtig en het appartement is verder prima. De sfeer in het complex
is ook goed. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar er is wel een
prettige vorm van sociale controle. Toen de buurman geopereerd was,
ben ik even langs gegaan. Ik heb een andere buurman die nog maar kort
in Nederland woont iets gebracht voor kerst. En als ik eens hulp nodig
heb, zijn er ook altijd mensen die voor mij klaar staan.” Ook over de
locatie is ze enthousiast. “Je kunt de auto hierboven parkeren en zit
letterlijk boven de winkels. Als je boodschappen doet, kun je met het
winkelwagentje tot de koelkast komen”, lacht ze.
Petra wil graag in de wijk blijven wonen. “Marslanden is een mooie wijk.
Er woont hier van alles door elkaar, de voorzieningen zijn goed en je bent
door de Amaliabrug ook zo in het centrum van Hardenberg. Heemse vind
ik ook mooi. Zias zit daar op school, dus dat zou ook een prima wijk zijn
om naartoe te verhuizen. Ik blijf gewoon reageren en dan komt er vast
wel een huis voor ons. Maar ik heb ook geleerd dat geluk niet in je huis
zit. Ik had een groot huis met alles erop en eraan, maar als je niet
gelukkig bent heb je er niets aan. Ons huis is nu klein en de meubels zijn
een bij elkaar geraapt zooitje, maar we zijn hier met elkaar wel gelukkig
en dat telt.”
Foto’s : 	Naomi, Petra en Zias doen een spelletje. Emma-Lieke kon niet bij
de foto aanwezig zijn.

JUBILARISSEN

Op 15 maart 1967 ontvingen de heer en mevrouw
Altena de sleutels van hun nieuwe woning aan de
Jan Steenstraat in Hardenberg. Een hectische tijd
want acht dagen later stapten ze in het
huwelijksbootje. ‘’Familie en vrienden hielpen mee
om de woning op tijd gereed te krijgen zodat we na
de bruiloft direct konden verhuizen’’ vertelt de heer
Altena. ‘’En 50 jaar later wonen we er nog steeds.
We hebben wel eens getwijfeld om te verhuizen of
om een huis te kopen hoor, maar we durfden het
toch niet aan.”

“We zitten hier eigenlijk wel
prima! Het is een rustige buurt,
het centrum maar ook de natuur
zijn lekker dichtbij en we hebben
een mooie zonnige tuin. Wat wil
je nog meer?’’
50 jaar dezelfde woning huren is bijzonder! Beter Wonen
Vechtdal waardeert haar trouwe huurders en zet ze daarom
graag in het zonnetje. Ze ontvingen een mooie bos bloemen
en extra Thuispunten die ze later dit jaar ontvangen in
waardebonnen die te besteden zijn bij verschillende
ondernemers in de gemeente Hardenberg.
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NIEUWBOUW

Beter Wonen Vechtdal

Beter Wonen bouwt verder

Beter Wonen Vechtdal bouwt op verschillende
plekken in de gemeente Hardenberg nieuwe
woningen. Projectleider Timo Beumer en kwaliteitstoezichthouder Gert Hofman praten u bij over de
laatste ontwikkelingen.

De Geurne – Gramsbergen
Komende zomer start de bouw van acht woningen aan
De Geurne in de nieuwbouwwijk Garstlanden III in
Gramsbergen. Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg BV
bouwt de huizen, die qua stijl lijken op de woningen van
Beter Wonen Vechtdal aan Het Spijk in Gramsbergen.
“We maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid, zo proberen we de woningen
duurzamer te maken met onder andere zonnepanelen”,
vertelt Timo Beumer. Na de zomervakantie start het
verhuurtraject met een informatieavond in Gramsbergen.
“Dit zijn de laatste sociale huurwoningen binnen
ontwikkelingswijk Garstlanden III in Gramsbergen”, vertelt
Timo. “We hebben in twee jaar tijd 26 huurwoningen
toegevoegd aan het woningbestand in dit mooie stadje.
Een mooie uitbreiding van ons aanbod!”

Barbierstraat - Hardenberg
In de wijk Marsch Kruserbrink in het centrum van Hardenberg
wordt hard gewerkt aan de bouw van 37 appartementen aan
de Barbierstraat. “Het metselwerk aan de gevel lag even stil
door de vorst, maar de binnenwanden liggen weer voor op
schema. Al met al verwacht ik dat de appartementen eind
juni of begin juli opgeleverd worden”, aldus Gert Hofman.
De toekomstige huurders konden 23 februari een kijkje
nemen. “Dat is fijn, want ze moeten wel lang wachten.
We hebben de appartementen in de zomer van 2016 verdeeld,
en ze zijn in de zomer van 2017 klaar. Dat duurt dus wel
even. Daarom hebben we een extra kijkmoment georganiseerd,
zodat de nieuwe bewoners alvast even kunnen kijken hoe de
appartementen eruit komen te zien”, vertelt Timo. Een
tweede kijkmoment is eind mei, dit is circa zes weken voor
de oplevering.

Foto’s: Kijkmoment Barbierstraat - Hardenberg

Marschweide - Hardenberg
Aan de straten Barbierstraat, Blauwververstraat en
Kruserbrink in Hardenberg komen 21 eengezinswoningen
en 6 appartementen. Als alles volgens plan gaat, is het werk
in mei klaar. “Er wordt nu vooral binnen gewerkt; de muren
worden gespackt en betegeld. Het schiet mooi op!
Onlangs hebben we er met de nieuwe bewoners gekeken.
De toekomstige bewoners waren enthousiast over hun nieuwe
huis”, vertelt Gert. “Vooral de zonnepanelen waren voor veel
mensen een verrassing. Dat scheelt straks flink in de
energiekosten. Er komen veel jonge mensen te wonen, voor
veel van hen is het hun eerste woning. Dan zit je mooi hoor;
dichtbij het centrum en vlakbij het Vechtpark, met een tuin
voor en achter. Door de inrichting als hofje is het ook echt
een gezellig buurtje.”

Foto: Project Marschweide
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Schoolstraat - Kloosterhaar
In de Schoolstraat in Kloosterhaar wordt gebouwd aan
de tweede fase van de nieuwbouw. Nog eens vijf
seniorenwoningen en vijf eengezinswoningen maken het
project compleet. “De kap zit er op”, vertelt Gert. “Het is
een bijzonder duurzaam dak; we gebruiken zonnepanelen
als dakbedekking. In mei moeten de woningen af zijn en
kunnen de huurders er in.” Het project bestaat in totaal
uit 10 seniorenwoningen en 10 eengezinswoningen. “Er zijn

14 woningen gesloopt die niet meer voldeden aan de eisen
van deze tijd. Dit project zorgt voor een kwaliteitsverbetering van onze woningvoorraad in Kloosterhaar.
We hebben intensief samengewerkt met lokale partijen,
zoals Plaatselijk Belang en omwonenden. Zo hebben we
woningen gebouwd die passen bij Kloosterhaar. Dat is
goed voor het dorp!”, aldus Timo.

Lutten Bouwt
In Lutten vindt een bijzondere ontwikkeling plaats:
een groep dorpsbewoners heeft gezamenlijk de coöperatie
Lutten Bouwt opgericht. Beter Wonen Vechtdal heeft
appartementencomplex De Meidoornhof verkocht aan
Lutten Bouwt.

Foto’s: Project Schoolstraat

Foto: Ondertekening ‘Lutten bouwt’

De Meidoornhof voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd. De coöperatie Lutten Bouwt wil de kavel ontwikkelen
in overleg met potentiële kopers. Zo sluit het bouwplan
naadloos aan bij de wensen van de kopers. Beter Wonen
Vechtdal en Lutten Bouwt hebben een intentieverklaring
ondertekend, zodat de locatie verder kan worden ontwikkeld.
Lutten Bouwt heeft inmiddels alle acht kavels al verkocht.
De aannemer is geselecteerd en als alles volgens planning
gaat, kan de bouw in mei van start gaan.

Keukens uitzoeken
in de showroom
Mag u een keuken uitzoeken voor in uw
nieuwbouwwoning of uw bestaande huurwoning?
Dan kunt u tegenwoordig rechtstreeks bij Bruynzeel
terecht. Huurders van Beter Wonen Vechtdal kunnen
hier de keuken en het tegelwerk uitkiezen. De
medewerkers van Bruynzeel Keukens kunnen u
precies vertellen welke keuzemogelijkheden u hebt
en u kunt de keukens zelf in de showroom aan de
Lage Inkweg in Hardenberg bekijken.

KORT NIEUWS

U kunt de basiskeuken uitbreiden met extra kasten
of apparatuur. De kosten hiervan komen voor uw
eigen rekening. “Voorheen konden huurders de
keuken bekijken op het kantoor bij Beter Wonen
Vechtdal, maar sinds kort kan dit rechtstreeks bij
Bruynzeel”, vertelt Timo Beumer. “We hebben dit
voor het eerst gedaan bij de nieuwbouwwoningen in
Kloosterhaar en later bij de appartementen aan de
Barbierstraat. Het bevalt goed, zowel voor de
huurders als voor Beter Wonen Vechtdal, dus doen
we het voortaan op deze manier.”

Stand van zaken opschoning
woningzoekenden

10.530 woningenzoekenden hebben vorig
jaar een brief van ons ontvangen.
Wilden ze ingeschreven blijven staan dan
moesten ze een herregistratieformulier
terug sturen.

Reacties in %

Wat waren de reacties?

37
Geen reacties terug

Ingeschreven
blijven staan

50

10

3

Inschrijving
beëndigen
Adres onbekend
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DAG VAN HET HUREN

Waardevolle gesprekken
tijdens een smakelijke
lunch
Een fietstocht door het mooie Vechtdal, een
smakelijke lunch en een goed gesprek. Dat waren op
1 oktober 2016 de ingrediënten voor een gezellige
‘Dag van het Huren’. Samen met Woningstichting
De Veste uit Ommen organiseerde Beter Wonen
Vechtdal voor onze huurders een actieve dag waarbij
‘het elkaar ontmoeten’ centraal stond. De buien
bleven weg, de zon deed zijn best en ruim 500
huurders stapten op de fiets en reden vanaf
Hardenberg of Ommen naar De Gloepe in Diffelen
waar een lunch voor hen klaar stond.

Een goed gesprek
“Wij horen graag hoe het met onze huurders gaat en vinden
het belangrijk om elkaar te zien en te spreken. Door het jaar
heen zijn die momenten er wel, bijvoorbeeld tijdens een
bewonersbijeenkomst, maar vandaag deden we het eens
anders. We hebben twee fraaie fietsroutes uitgezet, de koffie
en lunch geregeld en ontvangen iedereen hier bij De Gloepe
in Diffelen”, zo schetst Gerrit Teunis – directeur Beter Wonen
Vechtdal de dag. De reacties tijdens de lunch zijn heel
positief. “Super geregeld, mooie en duidelijke fietsroute,
graag tot de volgende keer!” aldus mevrouw Bekker.
Beide corporaties, Beter Wonen Vechtdal en De Veste,
geloven in een prettige woning in een fijne buurt, waar
bewoners samen met hun buren trots op kunnen zijn.
“We delen samen het mooie Vechtdal en vonden het een
logische stap om deze dag ook samen te organiseren.
Tijdens de lunch heb je de tijd om even met elkaar te praten,

om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen
betekenen of welke vragen er spelen”, geeft Gerrit Teunis
(directeur Beter Wonen Vechtdal) aan. Zowel bij de start als
tijdens de lunch ontstonden goede gesprekken en precies dat
maakt, samen met de gezelligheid en de mooie omgeving,
dat het een succesvolle dag was. Heel waardevol om die
gesprekken te kunnen voeren.
“Een leuk initiatief van de corporaties. Onderweg zie je
bekenden en hier bij de lunch spreek je elkaar. Voor de
verbinding met elkaar is dat contact erg goed. Geslaagde
dag zo samen met de route en het mooie weer”, benoemt
huurder Addo Hazelhoff de dag.

Mooi wonen is voor mij
Aan iedere deelnemer van deze dag is gevraagd, op te
schrijven wat mooi wonen voor hem of haar betekent. Aan
het einde van de dag zat de brievenbus vol ansichtkaarten
waarop dat antwoord stond geschreven, zoals “warme sociale
contacten in de wijk”, “minimale overlastsituaties”, “samen
trots op onze speelruimtes”. Een brievenbus vol suggesties
waarvan elke corporatie er drie heeft uitgekozen als winnaar
van een boodschappenpakket (zie kader).

In heel Nederland
Tijdens de Dag van het Huren organiseerden woningcorporaties op ruim 50 locaties activiteiten in wijken, dorpen
en steden: iedere deelnemende corporatie had haar eigen
activiteiten. De Dag van het Huren is een initiatief van
woningcorporaties en branchevereniging Aedes.
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Drie winnaars
Veel huurders hebben de zin ‘Mooi’ wonen is voor
mij... aangevuld. Dat leidde tot aansprekende
teksten zoals: “‘Mooi’ wonen is voor mij een
heerlijk huis met een gewone tuin, fijne buren in
een goede straat en de woningstichting paraat.“
Gerrit Teunis heeft de drie winnaars hun
gewonnen, flink gevulde, boodschappenpakket
overhandigd.

Mevrouw ter Wijlen – Muis uit Gramsbergen

“Een leuk initiatief van de
corporaties. Onderweg zie
je bekenden en hier bij de
lunch spreek je elkaar. Voor de
verbinding met elkaar is dat
contact erg goed.”

Familie Bekker uit Hardenberg

Mevrouw Lamberink – Meijer uit Bergentheim

Tijdens het napraten kwam ook de fietstocht ter
sprake. Erg leuk om te horen dat zij genoten
hebben van zowel de fietstocht als het bijpraten
tijdens de lunch in Diffelen. Precies zo hebben wij
het ervaren. We horen graag hoe het met onze
huurders gaat en vinden het belangrijk om elkaar
te zien en te spreken. Dat je even echt de tijd
hebt om met elkaar te praten, om te horen hoe
het huren bevalt, waar we meer in kunnen
betekenen of welke vragen er spelen.
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BIJEENKOMST

Feestelijke buurtontmoeting aan de Havenweg

Samen met InteraktContour heeft Beter
Wonen Vechtdal 3 nieuwe appartementen
gerealiseerd op de begane grond aan de
Havenweg in Hardenberg. Vanaf 1 februari
wonen hier mensen met hersenletsel. Zij
wonen zelfstandig, maar kunnen wel 24
uur per dag beroep doen op ondersteuning
van zorgprofessionals van InteraktContour.
Onrustig jaar
Het afgelopen jaar is een onrustige periode geweest waarin
veel is verbouwd in de appartementencomplexen de Havestaete
en Markant aan de markt in Hardenberg. Supermarkt Jumbo
heeft plaatsgemaakt voor de Lidl. De leegstaande ruimtes op
de begane grond van de Havestaete zijn omgebouwd tot drie
appartementen voor InteraktContour. De overlast van de

bouwwerkzaamheden is natuurlijk erg vervelend geweest
voor alle omwonenden. Om deze periode af te sluiten heeft
Beter Wonen Vechtdal een feestelijke buurtontmoeting
georganiseerd op dinsdag 14 maart. Er was een grote
opkomst. Vele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik
om in gesprek te gaan met de buren en de medewerkers van
Beter Wonen Vechtdal en InteraktContour. Iedereen kreeg de
mogelijkheid om de nieuwe appartementen te bezichtigen.
Daarna was het tijd om te genieten van een heerlijk
stamppotbuffet.

Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied
van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor
behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in
Oost- en Midden-Nederland.
In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen hersenletsel
door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor.
Hier komen jaarlijks 135.000 mensen bij.

InteraktContour
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren
als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte,
ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven
en dat van hun naasten; terug keren naar werk of school
lukt vaak niet en thuis is alles anders.
Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour
zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning.

Hoe hoog mag uw huur zijn?

HUREN

In de Woningwet staat dat wij ‘passend’ moeten
toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen
met lage inkomens met huurtoeslag, in te dure
huizen gaan wonen.

Wat betekent dit?
Bij het toewijzen van woningen aan mensen met een
inkomen tot en met de huurtoeslaggrens gelden maximale
huurprijzen. Die zijn afhankelijk van het inkomen en
de gezinssamenstelling. Dit geldt dus alleen bij nieuwe
woningtoewijzingen, dus niet wanneer u al een woning
van ons huurt.

In onderstaand schema kunt u zien wat de maximale
huurprijs mag zijn bij een bepaald inkomen.

Inkomensverklaring nu
ook online aan te vragen!

Hoe wijzen we toe?
Aan de hand van een recente inkomensverklaring van de
Belastingdienst kijken we of de huurprijs van de woning
waarin u geïnteresseerd bent, passend is bij uw inkomen en
gezinssamenstelling.

Hoe hoog mag uw huur zijn?
18 tot AOW-grens

De inkomensverklaring die u nodig heeft voor de
toewijzing van een huurwoning, kunt u vanaf nu ook
digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst. Via Mijn Belastingdienst kunt u inloggen en
de verklaring direct uitprinten.

Vanaf AOW-grens

Uw maximale
huurprijs
is kleiner dan en/of gelijk aan

1 persoon

2 personen

1 persoon

2 personen

€0
t/m

€0

€0

€0

t/m

t/m

t/m

€ 22.100

€ 30.000

€ 22.100

€ 30.050

$$$$$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$$$$$

1  Uw leeftijd
2  Aantal personen
in uw huishouden
3  Uw inkomen

Stelling 7
7773 ND Hardenberg

Vanaf 3 personen

Vanaf 3 personen

€ 586,68

€0

€0

t/m

t/m

€ 30.000

€ 30.050

€ 22.101

€ 30.001

€ 30.001

€ 22.101

€ 30.051

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m

€ 35.738

€ 35.738

€ 35.738

€ 35.738

€ 35.738

€ 35.738

Postbus 19
7770 AA Hardenberg

T (0523) 285 285
E info@beterwonenvechtdal.nl

€ 30.051

€ 628,76

€ 710,68

www.beterwonenvechtdal.nl

9

April 2017

EVEN VOORSTELLEN

Dinus Zagers helpt bij
storingen of werkzaamheden
“Goedemorgen, Beter Wonen Vechtdal met
Dinus Zagers.” Wie wel eens een storing
of reparatie in zijn woning heeft gemeld,
kent het opgewekte geluid van Dinus
Zagers. Dagelijks zit hij aan de telefoon
en helpt hij huurders met allerlei vragen
over storingen en reparaties.
In 1988 begon Dinus zijn loopbaan bij Beter Wonen Vechtdal
als timmerman. “Later werd dat uitgebreid naar een allroundfunctie. Loodgieterswerk, elektra, metselen en tegelen; ik
deed het allemaal. Mooi werk, maar lichamelijk zwaar. Toen
in 2010 deze functie vrij kwam, heb ik direct gesolliciteerd.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik geen verstand had van
computers. Ik ben heel blij dat Beter Wonen Vechtdal mij
de kans heeft gegeven om dat te leren, want ik heb het
hier prima naar mijn zin!”

Telefoon
Terwijl Dinus vertelt over zijn werk, gaat de telefoon.
Bij een leegstaande woning is een ruit ingegooid. “Sorry,
maar dat moet ik even snel afhandelen hoor...” Dinus zet de
benodigde gegevens in een bon die wordt gemaild naar Ter
Steege Bouw. Even een belletje erachteraan zodat hij zeker

weet dat het wordt opgepakt, en we kunnen weer verder.
“Zo gaat het hier dus de hele dag. Telefoontjes kunnen over
van alles gaan, denk maar aan lekkage, een deur die klemt of
een kraan die los zit. Ik help mensen verder. Wanneer er werk
aan de winkel is, stuur ik de opdracht voor Hardenberg naar
Ter Steege bouw of naar Beverwijk Bouw voor de woningen in
de buitengebieden. Zij zorgen dat het wordt opgelost. Voor
sommige zaken kunnen huurders rechtstreeks contact
opnemen met het servicebedrijf, zoals RRS of Breman. Van
alle vragen die ik krijg, kan ik zo’n tachtig procent direct
beantwoorden. We hebben een handig systeem waarin we
bijhouden welke apparatuur in de woning aanwezig is en
wanneer bijvoorbeeld de keuken in aanmerking komt voor
vervanging. Daar kan ik veel in terugvinden. En ik ken de
woningen natuurlijk goed.” Na de verrichte werkzaamheden,
zorgt Dinus ook dat de facturen worden gecontroleerd.

Grapje
Dinus helpt met veel plezier de huurders met al hun vragen.
“Ik hou wel van een grapje aan de telefoon. Vaak helpt dat
om het ijs te breken. En ik sta mensen gerust in het
Hardenbergs te woord. De afgelopen jaren heb ik veel
bijgeleerd, en ik leer nog steeds. Binnenkort begin ik aan
een typecursus, zodat ik sneller leer typen. En ik vind het
mooi dat ik nu ook de andere kant van dit werk zie. Ik had
nooit gedacht dat je moe kon worden van een kantoorbaan,
maar daar moet ik toch wel op terug komen”, lacht hij.

Belangrijke
telefoonnummers
Dinus helpt elke huurder graag verder, maar voor een
aantal zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de bedrijven die de werkzaamheden verrichten:
Riolering

RRS

0800 – 099 13 13

Centrale Verwarming of
Mechanische Ventilatie

Breman

0900 – 82 12 17 4

Boilers

Inhome Geas

053 – 85 28 500

Servicefonds
Veel huurders zijn aangesloten bij het Servicefonds van Beter
Wonen Vechtdal. Dit voorkomt onverwachte hoge kosten voor
de huurder. Per woning wordt een bedrag van € 6,75 (op dit
moment) per maand betaald en vervolgens worden reparaties
die binnen het Servicefonds vallen kosteloos uitgevoerd. “Dat
fonds neemt veel risico weg bij de huurder”, vertelt Dinus. “Ik
weet uit ervaring dat de kosten van reparaties soms flink in
de papieren kunnen lopen, en ik kan iedere huurder aanraden
om zich aan te sluiten bij het Servicefonds.”

Voor alle andere storingen of reparaties kunt u contact
opnemen met Beter Wonen Vechtdal 0800 - 23 83 796.
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Wij staan samen ingeschreven
maar willen niet meer samen
verder, wat nu?

MEESTGESTELDE VRAGEN
Mag ik een aangeboden woning weigeren?

Wanneer kan ik
reageren op een
woning?

Dan kan de inschrijving gesplitst worden.
De partner krijgt een nieuw inschrijfnummer
maar houdt zijn/haar originele inschrijfdatum.
Op onze website is een formulier ‘splitsing
inschrijving’ te vinden.

Ja, u mag een woning altijd weigeren. Dit
heeft geen gevolgen voor uw inschrijving.

Wanneer hoor ik of ik kandidaat
ben voor een woning of niet?

Wij adverteren elke week vanaf donderdag
14.00 uur tot maandag 17.00 uur de
beschikbare huurwoningen op onze website.
U mag elke week op twee woningen reageren.

Als ik als eerste reageer op een
woning, kom ik dan bovenaan te
staan?

Nee, dit heeft geen invloed. Degene
met de langste inschrijfduur of

Kan ik voorrang krijgen
voor een woning?

U kunt tot maandagmiddag 17.00 uur
reageren op ons woningaanbod. Op
dinsdagmiddag of woensdagochtend nemen wij
telefonisch contact op met de 1e en 2e
kandidaat. Heeft u niets van ons gehoord
dan behoort u in eerste instantie niet tot
de 1e of 2e kandidaat. Wilt u toch graag
weten op welke plaats u bent geëindigd,
dan kunt u vanaf woensdagmiddag zelf
telefonisch contact met ons opnemen.

Soms kan Beter Wonen Vechtdal woningzoekenden
met voorrang een ander huis aanbieden. Maar dat
gebeurt slechts bij hoge uitzondering en in acute
noodsituaties. Want als één woningzoekende
voorrang krijgt, moet een ander langer wachten.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
urgentie? Kijk op onze website bij de brochure
‘Met voorrang een ander huis’.

Wanneer wordt mijn keuken vervangen?

woonduur staat bovenaan.

Uw keuken wordt na 21 jaar tijdens de
eerstkomende onderhoudsronde vervangen.

Ik heb overlast
door mijn buren,
wat kan ik doen?

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een woning?
Als u op zoek bent naar een woning is dat waarschijnlijk uw belangrijkste vraag. Helaas is daar geen goed antwoord
op te geven. De wachttijd hangt af van uw woonwensen en de wensen van andere woningzoekenden. Bent u op zoek
naar een woning waar veel vraag naar is, dan is de wachttijd lang. Voor minder gewilde woningen of appartementen
is de wachttijd korter. Het ligt er dus maar net aan wie er nog meer reageren op de woning waar u ook op reageert.

Klachten over overlastzaken moeten altijd schriftelijk
vastgelegd worden. Op onze website vindt u een
‘registratieformulier voor overlast’. Wij nemen dit in
behandeling en gaan het gesprek aan met uw buren
(als u dit zelf ook al heeft gedaan). Wij behandelen
geen anonieme klachten.

Er is iets kapot in mijn woning,
kan dat gemaakt worden?

Voor reparaties kunt u gratis
bellen met onze reparatielijn:
0800 – 23 83 796.

MIJN PLEK

Ik weet een woning die binnenkort vrij komt.
Valt er niet ‘iets’ te regelen?

Nee. Wij willen de woningtoewijzing zo eerlijk mogelijk houden. Daarom houden wij ons
aan ons beleid. Als we voor één woningzoekende een uitzondering maken, moeten we dat
bij meer mensen doen. Hierdoor moeten andere mensen langer wachten.

‘We wonen hier graag’

Al 36 jaar wonen ze in de Paulus Potterstraat en het bevalt ze er prima.
Koop (64) en Cilia (65) Smit verhuisden in 1980 naar hun huis en gingen er
nooit meer weg.
“Paulus Potterstraat was niet onze eerste keus”, herinnert Koop zich. “Maar we hadden
haast. Cilia was in verwachting van ons tweede kind en we woonden in een
duplexwoning die te klein werd. Ik had al eens geïnformeerd bij Beter Wonen Vechtdal
naar een grotere huurwoning toen ze me dit huis aanboden. We hebben even rond
gekeken en de buurt leek ons toch wel wat. Het is een mooi rustig straatje en we konden
hier direct in omdat het al leeg stond en dat was handig. We hebben er geen spijt van
gekregen!”
In de loop der jaren kregen ze in totaal drie zonen die inmiddels alle drie het huis uit
zijn. “De jongens hebben hier een fijne jeugd gehad”, vertelt Cilia. “Er woonden hier
toen veel jonge gezinnen, dus er was altijd genoeg te spelen. Nu zijn de buren wat
ouder, al komen er ook weer jonge mensen bij.” Koop bouwde zelf een bijkeuken bij de
woning aan. “Mensen vonden het wel eens raar dat we aan een huurhuis gingen
verbouwen, maar we hebben er elke dag gemak van. Ik heb altijd gewerkt als bouwvakker
dus ik kon veel zelf doen en ik kon goedkoop aan materiaal komen.”
Ook Cilia was blij met de verbouwingen. “Ik wilde graag een open keuken, want ik stond
hier altijd in m’n eentje te koken”, lacht ze. “Daarom hebben we de muur doorgebroken
en de keuken bij de woonkamer aangetrokken. We hebben de bijkeuken aangebouwd

omdat je anders zo vanuit de tuin de woonkamer in stapt. Het levert ook wat extra ruimte op, al is
dat zo weer vol!”
Het echtpaar is voorlopig niet van plan om te verhuizen. “Wij wonen hier graag. De huur is
betaalbaar en het bevalt ons goed in de buurt. Zo lang we gezond blijven en de trap op kunnen,
zitten we hier prima.”
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Grootschalige
werkzaamheden in flats

Beter Wonen Vechtdal gaat de asbesthoudende leidingen in de flats aan de
Spaanskamp, Karel Doormanlaan,
Trompstraat en de Lage Gaardenstraat
vervangen. Omdat het gaat om asbest,
mogen de werkzaamheden niet worden
verricht als de bewoners aanwezig zijn.
Dat betekent dat de bewoners drie weken
lang uit hun appartement moeten. Gelukkig
staat Beter Wonen Vechtdal klaar om
hierbij te helpen.
De leidingen die vervangen worden, zijn standleidingen die
van boven naar beneden door de appartementen lopen en
uitkomen in het riool. De werkzaamheden worden per portiek
aangepakt; alle bewoners links en rechts van het trappenhuis
moeten dan drie weken hun appartement verlaten. In die
periode verwijdert Beter Wonen Vechtdal de asbesthoudende
leidingen en worden nieuwe leidingen teruggeplaatst.
“Daarnaast voeren we direct onderhoudswerkzaamheden uit”,
vertelt Alfred Hamberg van Beter Wonen Vechtdal. “Het gaat
dan bijvoorbeeld om schilderwerk aan de buitenkant of
kleinere werkzaamheden binnen. Dat verschilt per

Beter Wonen
Vechtdal stopt
met geisers en
gaskachels
“We willen dat onze huurders veilig wonen”,
legt Alfred Hamberg van Beter Wonen Vechtdal
uit. Daarom nemen we een ingrijpende
maatregel. In de komende zeven jaar vervangen
we alle geisers en gaskachels in onze
woningen. Daarvoor in de plaats komt een
CV-installatie.
Om de gevaren van koolmonoxide zo veel mogelijk
buiten de deur te houden, wil Beter Wonen Vechtdal
geen geisers en gaskachels meer in de huurwoningen.
Beter Wonen Vechtdal plaatst deze niet, maar in
sommige gevallen hebben huurders zelf een eigen
gaskachel of geiser geplaatst.
Nog zo’n 50 woningen van Beter Wonen Vechtdal
worden verwarmd met een gaskachel of hebben warm
water via een geiser. Jaarlijks gebeuren er in Nederland
dodelijke ongelukken met dergelijke toestellen. Dat
komt doordat koolmonoxidegas kan vrijkomen.
Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Je ruikt het
niet, maar bij slechte ventilatie in de woning kun je
buiten bewustzijn raken en overlijden. ‘’Dat risico
willen we niet meer lopen. Daarnaast is een
CV-installatie ook zuiniger en goedkoper.’’
“Ieder jaar krijgt de betreffende huurder hierover
bericht van ons. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat er
een veilige situatie ontstaat voor de huurder’’.

appartement. Door deze klussen aan te pakken wanneer de
bewoners er toch uit zijn, verminderen we de overlast voor
onze huurders.”

Tijdelijk onderkomen
De werkzaamheden met asbest mogen niet worden
uitgevoerd wanneer de ruimte bewoond wordt, dus moeten
de huurders hun appartement uit. Wie zelf een tijdelijk
onderkomen regelt, krijgt hiervoor een vergoeding van Beter
Wonen Vechtdal. Lukt het de huurder niet om zelf iets te
regelen? Dan helpt Beter Wonen Vechtdal en kan de huurder
terecht op de Horsetellerie in Rheezerveen.

Voorbereiding

‘Het voelde als vakantie’

Uiteraard zorgt Beter Wonen Vechtdal dat de huurders
goed worden voorbereid op de werkzaamheden. Huurders
ontvangen eerst een brief met informatie over de werkzaamheden en een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.
Daar leggen Beter Wonen Vechtdal en de aannemer uit welke
werkzaamheden plaatsvinden en wat voor gevolgen dit voor
de huurders heeft. Vervolgens wordt met elke huurder een
keukentafelgesprek gevoerd door de aannemer. “We raden
mensen aan om na de bewonersbijeenkomst even goed na te
denken en een lijstje te maken met hun vragen en wensen.
De aannemer komt namelijk bij iedereen langs om de situatie
door te nemen. Zo kan iedereen zijn persoonlijke wensen
bespreken, zoals de opvang van huisdieren. Dat kunnen we
in het gesprek allemaal rustig doornemen. We doen er alles
aan om het voor de huurder zo soepel mogelijk te laten
verlopen.”

De eerste twee flats aan de Spaanskamp zijn al op deze
manier verbeterd. Eén van de bewoners, die tijdelijk haar
appartement moest verlaten, vertelde ons het volgende:
“Ik kon wel terecht bij vrienden of bij mijn kinderen, maar
dat vond ik voor zo’n periode wel lang. Daarom heb ik
gekozen voor de Horsetellerie en ik vond het er grandioos!
Vooraf was het wel even doorwerken. Beter Wonen Vechtdal
heeft ons ruim op tijd geïnformeerd hoe we het appartement
moesten achterlaten; wat moest worden afgedekt en waar de
mensen bij moesten kunnen. Elke dag deed ik een stukje.
Toen ze de dag voor de werkzaamheden kwamen kijken, was
alles keurig op orde en kon ik gaan. In de Horsetellerie had
ik een prachtig huisje met een ligbad en een terras. Ik heb
er Moederdag gevierd en Pinksteren. Het was er heerlijk,
zelfs het weer was mooi! Het voelde alsof ik op vakantie
was.”

DUURZAAMHEID

Zonnepanelen in De Norden

Asbest er af, zonnepaneel er op! In de Norden
worden de huurders straks nog vrolijker van de
zon, want zij krijgen zonnepanelen op hun dak.
“De eerste pilot in de Norden was een succes, en
we gaan nu verder in de wijk aan de slag”, vertelt
projectleider Alfred Hamberg. “We verwijderen het
asbest-houdende dakbeschot en plaatsen nieuwe
dakplaten die goed isoleren. Op het dak komen
zonnepanelen, zodat de bewoners voor een deel in
hun eigen stroomverbruik kunnen voorzien.”
Voor de huurders is het een goed moment om de zolder op
te ruimen, want voor de werkzaamheden moet de hele zolder
leeg zijn. De vervanging van het dak heeft geen effect op
de huurprijs; die blijft gelijk. De maandlast zal hierdoor

lager worden, want de energierekening kan naar beneden.
De komende jaren werkt Beter Wonen Vechtdal op deze

De vervanging van het dak
heeft geen effect op de huurprijs;
die blijft gelijk.
manier verder aan het verduurzamen van de daken van de
huurwoningen. De komende 7 jaar zal bij zo’n 650 woningen
het asbesthoudende dakbeschot worden verwijderd en
plaatsmaken voor nieuw geïsoleerd dakbeschot met
zonnepanelen.
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Wij zijn ook te vinden op
Facebook en Twitter!

Beter Wonen Vechtdal
--------------------------------------------------------

Wilt u weten welke woningen er te huur zijn? Bent u
nieuwsgierig naar de voortgang van onze bouwprojecten?
Of wilt u op de hoogte blijven van informatiebijeenkomsten?
Volg ons via sociale media en blijf ook op deze manier op
de hoogte!

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur
Telefonisch zijn we de hele dag bereikbaar
via 0523 - 285 285.
--------------------------------------------------------

BEZOEKADRES:
Stelling 7
7773 ND Hardenberg

De Stijgende Slak
EEN SLAK BEVINDT ZICH OP DE BODEM VAN EEN 20 METER DIEPE PUT.
ELKE DAG KLIMT DE SLAK 5 METER OMHOOG, MAAR ‘S NACHTS GLIJDT
HIJ WEER 4 METER TERUG NAAR BENEDEN.
Hoeveel dagen duurt het voordat
de slak de bovenrand van de put
heeft bereikt?

RAADSEL

POSTADRES:
Postbus 19
7770 AA Hardenberg
--------------------------------------------------------

info@beterwonenvechtdal.nl
www.beterwonenvechtdal.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook!
@beterwonenvecht
www.facebook.com > zoek Beter Wonen Vechtdal
--------------------------------------------------------

Stuur dit antwoord vóór 1 juni 2017
naar ons toe en maak kans op een
VVV Cadeaubon t.w.v. € 50,-!

Bankrekeningnummer: NL77INGB0679222898
KvK: 05047411
--------------------------------------------------------

INZENDEN KAN VIA DE E-MAIL:
PUZZEL@BETERWONENVECHTDAL.NL
OF PER POST: (POSTZEGEL NIET NODIG)
BETER WONEN VECHTDAL - PUZZEL
ANTWOORDNUMMER 10545
7770 VB HARDENBERG

Prijswinnaar
De oplossing van de puzzel uit de vorige editie was: 87
De prijswinnaar is Anja Buisman uit Hardenberg.
Samen met haar team, GZG-veterinnen hockey dames,
heeft zij de oplossing gevonden. Nu kunnen zij gezellig
een uitje plannen, want de VVV bon van €50,- wordt in
de gezamenlijke uitjes-pot gestopt! Veel plezier dames!
Wordt u de volgende winnaar? Puzzel mee!

REPARATIEVERZOEKEN:
In iedere woning gaat er helaas wel eens iets kapot.
Bent u handig, dan kunt u het wellicht zelf
repareren. Bent u dat niet? Geen nood! Beter Wonen
Vechtdal staat voor u klaar.
U kunt uw reparatieverzoek op 3 manieren aan
ons doorgeven:
• via het gratis telefoonnummer: 0800-23 83 796
• via onze website. Hier vindt u ook onze brochure
waarin staat beschreven welke reparaties voor uzelf
zijn en welke wij voor u uitvoeren.
• Via de e-mail: onderhoud@beterwonenvechtdal.nl
Als u een mail stuurt bellen wij u zo spoedig
mogelijk terug voor het maken van een afspraak.
Voor een aantal specifieke storingen kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de uitvoerende bedrijven. Een
overzicht van de bedrijven waar u uw reparatieverzoeken
en storingen kunt melden:

CV + MV
Breman Service 0900 - 82 12 174
Boilers
InHome Geas 053-85 28 500
Rioolverstopping RRS
0800-099 13 13
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