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Maximaal 1% huurverhoging per 1 juli 2016

UWOON kiest opnieuw voor
Zoals gebruikelijk gaat per 1 juli de jaarlijkse huurverhoging in. Ook dit jaar kiest
UWOON niet voor de maximaal mogelijke huurverhoging (2,1%), omdat wij vinden dat
woningen betaalbaar moeten blijven. De verhoging voor onze woningen wordt dit
jaar maximaal 1%. Alle huurders krijgen eind april informatie over de huurverhoging
voor hun woning en hoe zij daar eventueel bezwaar tegen kunnen maken.
Sociaal Huurakkoord
De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord
dat de Woonbond en brancheorganisatie
Aedes vorig jaar sloten, vormen de basis
voor onze huurverhoging. Dit akkoord
moet zorgen dat huizen betaalbaar
blijven, dat er genoeg woningen zijn
voor woningzoekenden en dat woningcorporaties voldoende huurinkomsten
krijgen en kunnen investeren.

De partijen houden de jaarlijkse huurstijging laag en laten de huurprijs
afhangen van de kwaliteit van de woning.
Het inkomen van de huurder bepaalt
dus niet langer de huurverhoging. Het
akkoord geldt in ieder geval tot 2018 en
mogelijk tot 2020. De politiek moet wel
instemmen met het akkoord: het is
namelijk de minister die jaarlijks definitief
vaststelt wat de maximaal toegestane
huurverhoging is.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

Nieuw
huurprijsbeleid
UWOON
We zijn ons er van bewust dat het
voor een deel van onze huurders
lastig is om woonruimte te vinden
die voor hen betaalbaar is. Huurprijzen van woningen die UWOON
adverteerde waren voor deze groep
mensen hoog. Dat hebben wij ons
aangetrokken en we hebben hier in
ons nieuwe ondernemingsplan
2015-2018 rekening mee gehouden.
We hebben gewerkt aan een nieuw
huurprijsbeleid, dat start in april
2016. Hiermee wil UWOON er
voor zorgen dat een grotere groep
mensen erin kan slagen een nieuwe
huurwoning met een passende
huurprijs te vinden.

beperkte huurverhoging
Huurverhoging per 1 juli 2016
Dit jaar verhoogt UWOON op 1 juli de
huurprijzen met 1%. De uitzondering op
deze regel zijn huurders die gezien de
kwaliteit van hun woning al relatief veel
huur betalen. Dat zijn huurders die nu al
80% of meer betalen van de maximale
huur die wij mogen vragen. Hun huur
stijgt per 1 juli alleen met de inflatie (0,6%).
Verder beperken we de huurverhoging:
Als de kale huurprijs boven de
liberalisatiegrens komt. De huurprijs
blijft ook na de huurverhoging onder
deze grens vallen, zodat de woning
een sociale huurwoning blijft.

Als de huurprijs van een
eengezinswoning boven de grens
voor huurtoeslag komt. UWOON
verlaagt dan het percentage
huurverhoging zodat huurders toch
huurtoeslag kunnen aanvragen als
ze daarvoor in aanmerking komen.

“Het inkomen van
de huurder bepaalt
dus niet langer
de huurverhoging”

In de praktijk zal een groter deel van
de aangeboden huurwoningen
goedkoper zijn dan € 586,68. Tot
deze grens mag je reageren als
éénpersoonshuishoudens met een
inkomen tot € 22.100,-, of als tweeof meerpersoonshuishoudens met
een inkomen tot € 30.050,-. We
streven ernaar om ieder jaar ongeveer
55% van alle geadverteerde huurwoningen te laten vallen in de prijscategorie onder € 568,68.
De overige huurwoningen zijn
bestemd voor mensen met een
inkomen dat hoger ligt. Ook voor die
doelgroep moet er immers voldoende
aanbod zijn. Deze woningzoekenden
kunnen reageren op woningen met
een huurprijs tot € 710,68.
UWOON wil niet alleen met het
huurprijsbeleid wonen betaalbaar
houden. We werken ook aan het
beperken van energielasten. Ons doel
is steeds meer woningen te voorzien
van een energie-label C, of beter.
Dat geldt voor zowel goedkopere
woningen als duurdere woningen.
De combinatie van een passende
huurprijs en een gunstiger
energielabel komen zo ten goede
aan de betaalbaarheid voor iedere
doelgroep.
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Nieuwe energie
De lente is begonnen. Mensen komen in beweging,
gaan naar buiten en krijgen zin om aan iets nieuws
te beginnen. Zo ook bij UWOON. Wij experimenteren
sinds kort met een corporatieraad, waar we veel
energie van krijgen!
Zoals het openzetten van de ramen in het voorjaar
zorgt voor een frisse wind in huis, zo bekijkt de
corporatieraad ons werk met een frisse blik. De raad
vraagt ons die ramen open te zetten en onszelf van
buitenaf te bekijken. In de raad zitten mensen die
zelf direct met maatschappelijke vraagstukken te
maken hebben, die een mening hebben over hoe
het is in de lokale samenleving, en hoe het
misschien zou moeten zijn. Zij weten dus wat er
speelt in de samenleving. In de corporatieraad
kunnen zij UWOON laten weten welke thema’s en
onderwerpen belangrijk zijn en bij UWOON op de
agenda horen.
Het past ons, als maatschappelijke organisatie, om
open en ontvankelijk te zijn voor de wereld om ons
heen. Natuurlijk maken we zelf keuzes in hoe we
ons werk doen en welke activiteiten we willen
uitvoeren. Maar uiteindelijk bepalen wij niet of we
meerwaarde hebben voor onze omgeving. Dat
bepaalt die omgeving zelf.
Door te luisteren naar anderen - mensen die ‘met
hun voeten in de klei staan’ en die het kunnen
weten - horen we of wij de juiste dingen doen. En
of we die dingen goed doen. De samenwerking
binnen de corporatieraad en de ideeën van de
deelnemers geven ons nieuwe energie om het nóg
beter te doen.
In dit magazine vindt u al wat meer informatie
over de corporatieraad. Onder leiding van een
onafhankelijke voorzitter krijgt de raad de
komende twee jaar de aandacht en zorg die het
verdient. Daarmee hopen we dat het prachtig tot
bloei komt. Daarnaast leest u over de visitatie die
bij UWOON heeft plaatsgevonden: een vierjaarlijks
onderzoek dat onze prestaties in beeld brengt en
dat voor een groot deel gebaseerd is op het oordeel
van onze partners. En binnenkort verschijnt ook ons
jaarverslag, een belangrijk instrument om onze
activiteiten te verantwoorden aan de samenleving.
Kortom, UWOON zoekt dit voorjaar nadrukkelijk de
buitenwereld op!
Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder
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Weer groen uitzicht voor
bewoners Vondel-Staete
Bewoners van Vondel-Staete genieten binnenkort weer van een mooi groen uitzicht.
Medio april plant de hovenier namelijk een boom terug. Bewoners konden zelf
bepalen naar welke boom zij straks kunnen kijken.
UWOON liet eind 2015 bomen kappen aan de voorkant van Vondel-Staete. Deze waren
zo groot dat ze meer overlast dan genot opleverden. Ook leed de riolering onder de
boomwortels. Uiteraard komt er nieuw groen terug. Buurtbeheerder Co Schaftenaar
legde een aantal voorstellen voor aan bewoners. De keuze is uiteindelijk gevallen op
een beuk: de Fagus Sylvatica Dawyck Purple.

Bouw Trefpunt gaat
laatste fase in
Het Trefpunt in Ermelo is bijna afgerond.
Eind maart startte de bouw van de
laatste fase. Die bestaat uit 26 nieuwe
koopwoningen, 10 huurwoningen en een
Thomashuis. Alle koopwoningen zijn al
verkocht. De huurwoningen komen
binnenkort te huur.
Thomashuizen is een zorgconcept van
De Drie Notenboomen. Deze organisatie
zit ook achter De Herbergier in Ermelo,
die in februari werd opgeleverd. In het
Thomashuis komen zorgondernemers
die een groep volwassenen met een
verstandelijke beperking begeleiden.

Vragen over isolerend glas in ramen
Bij nieuwbouw of onderhoudsprojecten gebruikt UWOON goed isolerend glas voor
de ramen. Daarover komen nog wel eens vragen. Mensen vragen zich bijvoorbeeld
af of het glas kapot is, omdat er soms condens aan de buitenkant van het raam
ontstaat. Dat heeft echter ‘gewoon’ te maken met de goede warmte-isolatie van
het raam. De condens ontstaat als de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid relatief hoog en verdwijnt vanzelf weer, wanneer de temperatuur buiten stijgt
en/of de luchtvochtigheid afneemt.

Nieuwe ontwikkelingen in

centrumplan ’t Harde
Naar verwachting start in april de verkoop van 24 nieuwe appartementen in
centrumplan ’t Harde. De woningen komen boven winkelruimtes aan het centrumplein
en hebben een gezamenlijke binnentuin aan de achterzijde. Meer informatie is
beschikbaar bij de makelaars De Boer en Van der Linde. In deze tweede bouwfase van
het centrumplan realiseert UWOON ook 23 appartementen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Zij huren zelf een appartement en krijgen zorg van
‘s Heeren Loo, die 24 uur beschikbaar is. Naast de 23 appartementen komt er een
gezamenlijke ontmoetingsruimte en een ruimte voor medewerkers van ‘s Heeren Loo.

Verbeteringen
bij visitatie

Bredere opzet straatvoetbaltoernooi
via welzijnsorganisaties

In 2015 is door Ecorys een visitatie
uitgevoerd bij UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke
prestaties van woningcorporaties in
beeld en beoordeelt die. Over het geheel
is er waardering voor de prestaties van
UWOON: ‘De visitatiecommissie meent dat
UWOON reden heeft om met tevredenheid
naar de resultaten van deze visitatie te
kijken.‘

De afgelopen jaren hebben veel kinderen plezier beleefd aan het UWOON straatvoetbaltoernooi in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Door aangescherpte regelgeving,
kan UWOON niet langer bijdragen aan het straatvoetbaltoernooi. Wij zijn dan ook
erg blij dat de welzijnsorganisaties het initiatief verder oppakken en door samen te
werken er zelfs in meer gemeenten gevoetbald gaat worden! Meer informatie is in
ieder geval te vinden bij WIEL in Elburg, SWE in Ermelo en ZorgDat in Harderwijk.

Ten opzichte van de vorige visitatie
(2011) heeft UWOON zich verbeterd. Met
name op de onderdelen ‘Presteren naar
Opgaven en Ambities’ en ‘Presteren naar
Vermogen’ is een flinke sprong gemaakt.
Mogelijkheden voor verbetering ziet de
visitatiecommissie nog op het gebied van
het maken van prestatieafspraken met de
verschillende gemeenten, het versterken
van de beleidscyclus en het ontwikkelen
van een risicomanagementsysteem.

Woonmagazine van uwoon
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Inschrijven en reageren via één website, een persoonlijk zoekprofiel en jaarlijks inschrijfgeld

Woning zoeken op de
Noord-Veluwe wordt makkelijker
Een woning zoeken op de Noord-Veluwe wordt nog makkelijker. Vanaf 28 juni 2016 is de website www.hurennoordveluwe.nl
namelijk vernieuwd. Woningzoekenden schrijven zich dan in op deze website en kunnen reageren op alle woningen van de
deelnemende corporaties. Wel zo makkelijk.
Ik sta al ingeschreven, moet ik iets doen?
Staat u al ingeschreven bij een van
de corporaties? Dan zetten wij uw
inschrijving automatisch over naar het
nieuwe systeem. Voor 28 juni ontvangt u
inloggegevens en meer informatie over
de nieuwe website. Belangrijk is dat uw
inschrijfgegevens kloppen. Twijfelt u
daarover of is er iets veranderd? Neem
dan nu al even contact met ons op!
Passend aanbod
Met de nieuwe website wordt een
woning zoeken nog makkelijker. U kunt
namelijk een ‘zoekprofiel’ aanmaken.
Daarmee krijgt u een overzicht van de
woningen die voldoen aan uw woonwensen en uw persoonlijke gegevens.
Verder ziet u alleen het ‘passend
woningaanbod’, de huurwoningen
met een huurprijs die past bij uw
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inkomen. Komt er een nieuwe passende
woning vrij, dan ontvangt u per e-mail
een bericht.
Inschrijfgeld
Vanaf 28 juni 2016 is inschrijven niet
meer gratis. Vanaf dan kost een
inschrijving in de regio Noord-Veluwe
jaarlijks € 15,-. Nieuwe woningzoekenden
betalen dit direct bij hun inschrijving.
Woningzoekenden die al staan
ingeschreven, betalen het inschrijfgeld

vanaf 28 juni 2016 of later in het jaar,
afhankelijk van de datum waarop ze zich
ingeschreven hebben. Inschrijfgeld wordt
niet met terugwerkende kracht berekend.
Daarna ontvangt u jaarlijks een herinnering om uw inschrijving te verlengen.
Meer informatie?
Wij houden u op de hoogte van de
aankomende veranderingen. Mocht u
vragen hebben, neem dan gerust contact
met ons op.

Overgangsregeling woonduur!

Tot en met 30 juni 2016 geldt een overgangsregeling. Wie zich tot uiterlijk die
dag inschrijft als woningzoekende, mag de woonduur van de huidige zelfstandige
koop- of huurwoning gebruiken als inschrijfdatum. Dan moet u wel eigenaar
zijn of uw naam moet op het huurcontract staan. Woont u bijvoorbeeld vanaf
1 augustus 1990 in uw huidige woning? Dan wordt dat uw inschrijfdatum. Vindt u
het inschrijven lastig? Iedere woensdag kunt u langskomen op onze vestigingen
en is er hulp beschikbaar!

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

Veel lof voor
Herbergier in Ermelo
Na een lange voorbereidingsperiode is De Herbergier in Ermelo open. Op de locatie van voormalig Taxi Bakker wonen nu zestien
bewoners én zorgondernemers Albert en Marjan van Noort. “Het gebouw heeft een mooie authentieke uitstraling waarbij ook
details van Taxi Bakker nog zichtbaar zijn”, zegt Patrick Vos, senior projectleider van UWOON.
Nadat er voor deze plek uiteindelijk geen groen licht kwam voor
een appartementengebouw, kwam UWOON in contact met
zorgorganisatie De Drie Notenboomen. “Vanaf dat moment is
er snelheid in de plannen gekomen. Eerst was nog de gedachte
dat een Herbergier niet in het centrum van Ermelo past, maar
De Drie Notenboomen stelde dat deze doelgroep juist wel
onder de mensen moet wonen. Dat blijkt ook uit de interesse:
vanaf het eerste moment zijn alle plaatsen in De Herbergier
bezet, er was zelfs nog meer belangstelling”, vertelt Vos.

Patrick Vos

Hij heeft veel positieve reacties gehoord over het gebouw. “Ook
omwonenden zijn enthousiast. De jaren dertig uitstraling is
wat mij betreft ook goed gelukt. En in de architectuur zit een
geslaagde knipoog naar de voormalige Taxi Bakker”,
zegt Vos, die ook te spreken
is over de mooi weggewerkte
zonnecollectoren. “Ze zitten
wel degelijk op het dak,
maar ze zijn niet te zien. Ook
de kunststof kozijnen vind
ik mooi. Vermoedelijk denkt
iedereen dat het houten
exemplaren zijn. In het
pand hebben we sowieso
zoveel mogelijk duurzame
materialen gebruikt.”
Taxi Bakker
Het gebouw is zo ontworpen dat het ook bruikbaar blijft
als ooit een andere functie nodig is. Met redelijk eenvoudige
aanpassingen kan het daarvoor geschikt worden gemaakt.
Die optie lijkt echter niet nodig, gezien alle lof en de interesse
vanuit de doelgroep. “Dat er zoveel belangstelling is, vind ik het
grootste compliment dat je kunt krijgen. Aan dit project was
veel behoefte.”
Woonmagazine van uwoon
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Ouderenadviseur Vera Freeke:

“Eenzaamheid is beter
bespreekbaar”
Vera Freeke van ZorgDat is ouderenadviseur. En daarmee heeft ze de ‘leukste baan van Harderwijk’. “Op het ene moment
ben ik bezig met een oplossing voor zeven kippen in een tuin, even later probeer ik eenzame ouderen te ondersteunen.
Ik heb afwisselend en dankbaar werk.”
“Het is hier soms net een duiventil...”,
glimlacht Freeke in haar kantoor in
Wijkontmoetingscentrum Stadsdennen
aan het Albert Verweyplein. Daar rijden
op dat moment de busjes af en aan die
ouderen naar huis brengen. Zij hebben
zich een dag vermaakt in De Aanleg.
De onrust van een duiventil heeft wel
wat weg van haar functie. “Ik weet
’s ochtends nooit wat ik die dag ga meemaken. Het hangt maar net af van de
telefoontjes die ik binnenkrijg”, vertelt
Freeke. Die komen van ouderen die
ergens een oplossing voor zoeken, of van
huisartsen, wijkagenten of UWOON die
signalen doorgeven. Het leukste vindt
Freeke verbindingen leggen. “Een oudere
man kon vanwege lichamelijke problemen
niet langer naar zijn klaverjasclub.
Nu komt hij naar De Aanleg om te
klaverjassen met enkele leeftijdsgenoten.
Dat vind ik prachtig om te regelen.”
Dat soort situaties komt soms naar voren
tijdens de zogenoemde 75+ gesprekken.
Alle Harderwijkers die deze leeftijd

Vera Freeke
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bereiken kunnen huisbezoek van
speciaal opgeleide vrijwilligers krijgen.
“Dan wijzen we mensen op mogelijkheden en wij inventariseren wensen en
eventueel problemen. Op die manier ben
je zaken voor. De laatste tijd merken we
wel dat mensen zeggen: ‘kom maar als
ik 80 ben…’. De 75-plusser van nu is een
andere dan die van twintig jaar terug.
Mensen zijn langer vitaal.”
En dat betekent dat Freeke over het
algemeen bij tachtigers thuis komt,
hoewel in principe 55-plussers bij haar
terecht kunnen. Ze opent soms deuren
die voor anderen gesloten blijven.
“Soms ook niet hoor... sommige mensen
zijn zo teleurgesteld in het leven dat
ze geen behoefte hebben aan contact.
Die zitten het liefst thuis. Anderen kiezen
bewust voor rust. Alleen zijn betekent
lang niet altijd eenzaam zijn. En je moet
onderscheid maken tussen emotionele
en sociale eenzaamheid. De eerste
categorie heeft verdriet om het gemis
van een partner, de tweede heeft geen
netwerk.”
Projecten die de laatste situatie
moeten verbeteren, hebben niet altijd
het gewenste resultaat. “Vaak hebben
eenvoudige projecten het meeste succes.
Denk aan acties waarbij iemand leert
om internet en social media te gebruiken.
Dat vergroot in zekere zin ook de wereld
van iemand en soms hebben mensen
daar genoeg aan. Bijvoorbeeld omdat
ze ineens weer contact hebben met
bekenden uit hun jeugd of
geboortestad.”

De meeste zaken waarvoor ouderen bij
haar terechtkomen hebben te maken
met welzijn, wonen of financiën. Regelmatig op verzoek van UWOON. “Ik ga
bijvoorbeeld op bezoek bij huurders die
plotseling geen huur meer betalen. Dan
blijkt soms dat ze de administratie niet
op orde hebben. Of dat ze onvoldoende
inkomen hebben vanwege een tegenvallend pensioen. Het komt ook wel eens
voor dat ze genoeg verdienen, maar het
geld uitgeven aan allerlei acties van
loterijen. In alle gevallen probeer ik te
zorgen dat ze regelingen treffen zodat
de huur weer wordt betaald.”
Eenzaamheid is ook een onderwerp waarmee ze regelmatig in aanmerking komt.
Soms dus gewild, soms ook ongewild.
“Of eenzaamheid vaker voorkomt dan
vroeger weet ik eigenlijk niet. Wel is
het beter bespreekbaar. Mensen geven
makkelijker aan dat ze een maatje of een
netwerk missen. Het onderwerp staat
beter op de kaart. Mooi vind ik dat met de
vier wijkontmoetingscentra in Harderwijk
er volop mogelijkheden zijn om onder de
mensen te komen.”
Soms is de spreekwoordelijke arm of
schouder voldoende. Juist die zijn niet
altijd vanzelfsprekend, ook niet in de zorg.
“In het nieuwe welzijn staat het ‘in de
kracht zetten’ van mensen centraal. Maar
we moeten niet vergeten dat die kracht
er, misschien tijdelijk, soms gewoon
domweg niet is. Dan hebben mensen
behoefte aan hulp of een luisterend oor.
Die aandacht mag niet onder druk komen
staan.”

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

Bent u al wat ouder en
woont u alleen?

Dan zijn de volgende tips misschien
handig voor u.
Geef een sleutel aan buren of
bekenden in de buurt. Sluit u zichzelf
buiten, dan kan UWOON u ook helpen.
Wij brengen echter kosten in rekening
als dat vaker dan één keer gebeurt.
Zorg voor een contactpersoon die weet
waar officiële papieren en andere
belangrijke zaken liggen. Markeer
deze persoon in uw (mobiele)
telefoon als contactpersoon.
Machtig tijdig iemand (een kind,
familielid of bekende) om uw
financiële zaken te regelen, bijvoorbeeld in het geval van dementie of
ernstige lichamelijke beperkingen.

ZorgDat

ZorgDat is de grootste welzijnsorganisatie
van Harderwijk. Dertig medewerkers
helpen ouderen en jongeren op een
breed terrein. Van ouderenzorg tot
jongerenwerk, van mantelzorg tot wijkwerk en buurtbemiddeling. Natuurlijk
kunt u ook in andere gemeenten terecht
bij de lokale welzijnsorganisaties. Kijk
voor meer informatie op hun websites:
Elburg - www.wiel.nl
T (0525) 681 212
Ermelo - www.welzijnermelo.nl
T (0341) 567 000
Harderwijk - www.zorgdat.nl
T (0341) 434 656

Woonmagazine van uwoon
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Opzoomeren!
Heerlijk weer, het voorjaar! Tijd voor het ‘zomerklaar’ maken van de tuin. Snoeien, grasmaaien en onkruid
wieden doen wonderen. En misschien bewijst u de buren een geweldige dienst door ook hun tuin mee te nemen.
Of veeg met z’n allen even de stoep voor de woningen. Dan ziet alles er weer uit om door een ringetje te halen.
De smaak te pakken? Met onderstaande duurzame tips bent u helemaal klaar voor een lekker lange zomer!

Veeg met heet water, een harde bezem en een beetje
groene zeep, mos en groene aanslag op bestrating weg.
Last van wespen? Snijd op een schoteltje een citroen in
schijfjes en druk er kruidnagels in. Geheid dat wespen uw
tuin overslaan.
Ook hinderlijk zijn slakken. Bescherm uw planten met het
ingraven van een potje gevuld met melk of bier. Slakken
kruipen daarin en laten uw planten met rust. Bescherm
gevoelige planten door rond de plant bijvoorbeeld
koffiedik, kalk of eierschalen te leggen.
Stank, maden of vliegjes in de container? Met een
scheutje natuurazijn voorkomt u dit.
Doe wat knoflookteentjes in de aarde rond uw planten
en bladluis verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Laat een handvol brandnetels een dagje trekken in een
emmertje water. Zeef daarna de brandnetels er uit en doe
het water in een plantenspuit. Dan heeft u een uitstekend
middel waarmee u planten beschermt tegen ongedierte.
Onkruid tussen de tegels? Giet er kokend water over!
Bestrijd onkruid tussen de planten met kookvocht van
uw aardappels.

Een prachtige tuin voor ‘niets’
Een tuin opfleuren hoeft niet veel geld te kosten. Met
creativiteit komt elke tuinman een heel eind. Probeer
onderstaande tips eens uit.
Schilder uw oude bloempotten in een andere kleur met
restjes verf. Of maak een mozaïek van verschillende oude
tegeltjes die u op de potten plakt. Die kunt u daarna
inwassen met voegmiddel.
Zet een paar oude tafeltjes op elkaar en zet hier
verschillende potten met bloemen, planten of kruiden op.
Gebruik oude koffie- of theekopjes als bloempotje.
Zijn de kinderen hun regenlaarzen ontgroeid? Vul ze met
aarde en zet er plantjes in. Hang ze op een rijtje aan uw
schutting of berging.
Doe een ijzerdraadje om de rand van een leeg potje.
Met een waxinelichtje erin heeft u een nieuw windlicht.
Gaat een kennis of buur de tuin aanpakken? Vraag of
er wat (oude) plantjes of tuintegels over zijn die u mag
gebruiken.

Samen met uw buren
De tuin of straat aanpakken is nog makkelijker én gezelliger samen met de buren. Kent u uw buren (nog) niet zo goed?
De welzijnsorganisatie in uw gemeente geeft een steuntje in de rug. Zij kunnen u helpen met tips en ondersteuning,
bijvoorbeeld als u met uw buurt meedoet aan één van de volgende landelijke activiteiten:
Landelijke Buitenspeeldag
Nederland Schoon
Burendag
Kijk voor meer informatie op de website van de betreffende welzijnsorganisatie:
Elburg - www.wiel.nl
Ermelo - www.welzijnermelo.nl
Harderwijk - www.zorgdat.nl
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Veiligheid in huis

In of rond de woning gebeuren veel ongelukken. Wij zetten enkele gevaren ‘thuis’ op een rij, en hoe u die kunt voorkomen.

Vlam in de pan

Een veel voorkomende oorzaak van
keukenbrand. De oorzaak is vaak een
oververhitte pan met olie of vet.
Voorkomen
Blijf in de buurt tijdens het koken. Zet
de kookpit(ten) even uit als u telefoon of
bezoek krijgt. Leg voor de zekerheid een
passend deksel binnen handbereik. En
maak regelmatig de afzuig- of wasemkap
vetvrij (roosters schoon, filters vervangen).
Toch de vlam in de pan?
Bedek indien mogelijk uw handen
(ovenhandschoenen).
Dek de pan af met een passend deksel
of koekenpan (plaats die altijd van u af).
Zet de warmtebron en afzuigkap uit.
Laat de pan met deksel staan totdat
deze volledig is afgekoeld (minstens
een uur!).
Waarschuw bij twijfel de brandweer.
Niet doen!
Blus brandende olie of vet nooit met
water: dat zorgt voor een grote vuurbal.
En verplaats nooit een brandende of hete
pan. Dat vergroot het risico op brand en
persoonlijk letsel.
Wat te doen als het uitgroeit tot brand?
Raak niet in paniek.
Sluit de keukendeur, zodat brand en
rook zich minder snel verspreiden.
Waarschuw eventuele huisgenoten
en verlaat de woning.
Bel direct 112 en waarschuw uw buren.

Koolmonoxide

Het inademen van koolmonoxide (CO)
veroorzaakt hoofdpijn en duizeligheid.
Een hoge concentratie koolmonoxide is
zelfs levensgevaarlijk. De kans daarop is
vooral groot bij niet goed onderhouden
verbrandingstoestellen in slecht
geventileerde woningen. Let daarom
op de volgende punten:
Installaties moeten goed werken.
UWOON is verantwoordelijk voor een
deugdelijke cv-installatie en laat
deze onderhouden door erkende
installateurs.
Controleer bij geisers de kleur van
de vlam: die moet blauw zijn.
Waarschuw direct UWOON als de
vlam een oranje kleur heeft.
Zorg voor voldoende ventilatie in
uw woning, bijvoorbeeld door het
openzetten van ventilatieroosters of
ramen. Dicht ventilatiesystemen niet
af, want dat houdt de aanvoer van
zuurstof tegen.
Plaats eventueel koolmonoxidemelders in uw woning. Die schaft u
aan bij de lokale bouwmarkt. Laat u
wel goed adviseren; er zijn namelijk
ook minder betrouwbare melders op
de markt. Kijk voor meer informatie
ook op www.brandweer.nl/
brandveiligheid/veiligwonen/
koolmonoxide.
Gebruik geen gecombineerde rook- en
koolmonoxidemelder. Rook stijgt en
een rookmelder moet daarom hoog
hangen; koolmonoxide daarentegen
daalt naar de grond.

Struikelgevaar

Op de grond bevinden zich meer obstakels
dan we denken. Voorkom een val met de
volgende maatregelen:
Werk kabels en snoeren goed weg,
zoveel mogelijk langs de muur.
Droog na het dweilen de vloer na
met een schone, droge doek.
Zorg dat er geen spullen in looproutes
staan, zoals speelgoed van kinderen
of huisdieren, een wasmand, of uw
pantoffels.
Leg geen losse spullen op de trap
en zorg voor goede en makkelijk te
bedienen verlichting. Houd altijd
één hand vrij om de leuning vast
te houden op de trap.
Maak gladde traptreden antislip
met (goed gemonteerde) strips of
bekleding.
Zet loszittende binnendrempels vast.
Vervang een opgekrulde deurmat
door een nieuw exemplaar.
Laat losliggende stoeptegels buiten
opnieuw leggen.
Verwijder groene aanslag op de
buitentegels.
Hang buitenverlichting op met een
bewegingsmelder, zodat het licht
automatisch aan gaat als u in het
donker thuis komt.

Wij verloten drie koolmonoxidemelders onder
huurders van UWOON. Wilt u meedoen aan de
actie? Stuurt u dan voor 16 mei a.s. een e-mail
naar communicatie@uwoon.nl onder vermelding
van ‘koolmonoxidemelder’. De winnaars krijgen
persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Huurdersorganisaties
UWOON werkt nauw samen met de huurdersbelangenorganisaties in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Zij zijn de ‘stem’
van de huurders bij het maken van keuzes in en het vaststellen
van beleid.
Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties voor u
kunnen betekenen? Hiernaast vindt u de contactgegevens.

Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Plv. voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
Ermelo: Huurdersvereniging De Groene Draad
Secretariaat: Duifstraat 75, 3853 TH Ermelo
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
info@woonwijs-hw.nl • www.woonwijs-hw.nl
Woonmagazine van uwoon
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Eerste bijeenkomst corporatieraad bij UWOON
UWOON start in 2016 met een experiment: de corporatieraad. Daarmee willen we de buitenwereld binnenhalen en toetsen of we
de juiste dingen doen. UWOON doet de komende twee jaar ervaring op met dit experiment. De deelnemers en UWOON maakten
op 25 februari voor het eerst kennis met elkaar.
Wat is een corporatieraad?
Een corporatieraad bestaat uit mensen die
vanuit hun achtergrond een waardevolle
bijdrage aan ons werk kunnen leveren.
Zij dragen onderwerpen aan waarmee
UWOON iets kan doen. In de raad zitten
mensen die weten wat er speelt in de
maatschappij. Denk aan een huisarts,
politie, een jongerenwerker of een
vrijwilliger. Allemaal mensen die praten
vanuit hun hart en betrokkenheid bij de
maatschappij. Wat vinden zij belangrijk
en waarvoor willen zij zich inzetten?
Welke thema’s en onderwerpen zijn
belangrijk? Lopen ze in hun dagelijkse
praktijk tegen zaken aan, die bij ons op de
agenda zouden horen?
Wat is het belang voor UWOON?
UWOON wil weten wat er speelt en wat
er leeft in de samenleving. Wij horen

veel in onze wijken en in overleggen
met huurders en gemeenten, maar onze
maatschappelijke meerwaarde ligt breder
dan die voor huurders en gemeenten
alleen. UWOON wil een goede positie in
de lokale maatschappij. Ook willen we
directer verantwoording afleggen aan
de maatschappij. En dat willen we doen
buiten de geijkte paden om. Normaal
toetst een maatschappelijke organisatie
haar werk bij derden. In een corporatieraad zitten wij juist als luisterende partij:
deelnemers geven aan waar wij mee aan
de slag zouden moeten.
De essentie in een notendop: wat is
de meerwaarde van onze activiteiten
voor de lokale samenleving? Doen we
inderdaad de goede (maatschappelijk
relevante) dingen? Vindt de maatschappij
dat we ze goed doen? De corporatieraad

bepaalt ons maatschappelijk rendement,
en ook hoe dat getoetst moet worden.
Hoe ziet de corporatieraad eruit?
In de corporatieraad komen 15 tot 25
personen. Een onafhankelijke voorzitter
zorgt dat de raad goed functioneert.
Ook stelt zij de agendapunten vast.
De raad vergadert circa 4 tot 5 keer per
jaar. Medewerkers van UWOON dragen
de leden aan. Dat zijn betrokken en
uitgesproken mensen. Voorzitter is
mevrouw Carin Wormsbecher, eigenaar
van Drukkerij Wedding in Harderwijk
en een ondernemer met een groot maatschappelijk hart. Wij zijn erg blij met deze
enthousiaste en zeer gekwalificeerde
voorzitter voor onze corporatieraad. Op
onze website vindt u informatie over de
corporatieraad en kunt u bekijken wie de
andere deelnemers zijn.

Woon zoals u wilt
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Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!
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T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl I www.uwoon.nl
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Voor spoedreparaties kunt u ook buiten
onze openingstijden gewoon naar
UWOON bellen. U wordt dan doorverbonden met onze servicedienst, die
voor u de juiste deskundige inschakelt.

Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl I www.uwoon.nl
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