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Een kapotte wandcontactdoos, lekkend dak of defect voordeurslot, bij kleine en grote
mankementen in en aan de woning bellen huurders met UWOON. Het Klant Contact
Centrum verzamelt de reparatieverzoeken en verspreidt ze naar de medewerkers van
het NPO Team, de afdeling die verantwoordelijk is voor Niet Planmatig Onderhoud.
UWOON Magazine ging aan tafel met vier NPO’ers: de allround vakmannen Gerard
van den Brink (Ermelo) en Rudie Visch (Elburg) en wijkteamleiders Mark Vruggink
(Harderwijk) en Jan Braamburg (Ermelo). Opgeteld zijn ze goed voor zo’n 70 jaar
ervaring in onderhoud van woningen én contact met mensen.
Eerst zetten we de feiten en cijfers op een
rij. Het NPO Team van UWOON bestaat
uit vijf wijkteamleiders en tien allround
vakmensen. Het woningbezit van ruim
8500 woningen is verdeeld in vijf wijken.
Een wijkteamleider en zijn allrounders
zijn actief in een vaste wijk, maar daar
staan geen denkbeeldige muren omheen.
Als de situatie erom vraagt, werken de
onderhoudsspecialisten ook in elkaars
wijken. In 2015 kreeg het NPO Team
in totaal 10.250 reparatieverzoeken te
verwerken, daarvan is 80% aangepast en
opgelost door de eigen medewerkers.
In 20% van de gevallen zijn externe
vakmensen, bijvoorbeeld van bouw- en
installatiebedrijven, ingeschakeld.

Dit laatste, het wijkgericht werken met
eigen medewerkers, heeft grote voordelen
volgens de NPO’ers aan tafel. Gerard van
den Brink: “Je kent de wijk en de wijk kent
jou. Ik werk nu 21 jaar in Ermelo en ken
er de ins en outs. Ja, dat gaat soms best
ver. Zo weet ik van bepaalde huurders
dat ze thuiszorg hebben en dat de hulp
’s morgens vroeg komt. Dan plan ik mijn
bezoek na half tien”. Rudie Visch herkent
dit: “Je bent de ogen en oren in de wijk en
dat gaat verder dan onderhoud. Je kijkt
ook achter de voordeur. Zo was ik aan
het werk bij een mevrouw die een dotterbehandeling in haar hoofd had ondergaan.
Ze had een bed in de woonkamer staan,
boven slapen ging niet meer, vertelde ze.
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vroeger kon er meer. Nu vergt het meer
creativiteit om aan wensen te voldoen.
Nee-verkopen betekent trouwens niet
dat we niets doen. We denken altijd mee
met de klant en helpen met het vinden
van een oplossing.”
Thuiszorg
De mannen van het NPO Team merken
in hun wijk dat de overheid nieuw beleid
heeft ten aanzien van ouderen. Deze
moeten langer zelfstandig blijven wonen,
als het nodig is met hulp van familie,
buren en de thuiszorg. Met de thuiszorginstellingen is er regelmatig contact over
aanpassingen in woningen. Ook met de
buurtbeheerder en de wijkagent zijn de
lijnen kort. Zo houden meerdere partijen
een oogje in het zeil in de buurt. “We
letten goed op signalen dat er iets mis is.
Staan gras en onkruid kniehoog bij mensen
die altijd hun voortuin netjes bijhielden,
dan ga je even kijken”, vertelt Gerard van
den Brink. “Dat zelf aanwezig zijn in de
wijk is een toegevoegde waarde. Soms
kunnen we kleine ergernissen wegnemen
door even actie te ondernemen. Pas
hebben we een bordje ‘verboden honden
uit te laten’ geplaatst. Zulke kleine dingen
maken soms net het verschil”.

Dan leg je natuurlijk contact met collega’s.
Deze mevrouw wordt nu begeleid door
onze woonconsulent en verhuist binnenkort naar een aangepaste woning. Dat
zijn mooie dingen in ons werk.”
Nee-verkopen
Ook de beide wijkteamleiders komen veel
bij klanten over de vloer. Het grootste deel
van hun tijd zijn ze ‘buiten’ actief, in de
wijk. Mark Vruggink: “Daardoor kennen
we ons woningbezit erg goed. We houden
de kwaliteit in de gaten en signaleren
vaak in een vroeg stadium bepaalde
gebreken. Met deze kennis voeden we de
collega’s die het planmatig onderhoud
uitvoeren. Deze uitwisseling van kennis
is één van de voordelen van het werken
met eigen mensen.” De beide wijkteamleiders krijgen tijdens hun bezoeken aan
klanten allerlei wensen op hun bordje.
“Ja”, zegt Jan Braamburg, “en dan moet je
wel eens nee-verkopen. Gewoon omdat
het niet redelijk is of omdat er binnen
het niet-planmatige onderhoud geen
ruimte voor is. We moeten realistisch zijn,

Ervaring
Uiteindelijk gaat het werk van het
NPO Team echter om het uitvoeren van
technisch onderhoud en reparaties.

Rudie Visch: “De klant wil gewoon een
oplossing. Bij een storing zijn we er soms
heel snel. Hoe lang je bezig bent met een
klus? Dat weet je nooit. Een lekkage kan
met drie kwartier verholpen zijn, maar
het kan ook vier uur kosten. Maar door
ervaring weet je meestal wel waar je de
oplossing moet zoeken.”
Goed aanbouwtje
Het NPO Team is ook betrokken bij het
zogenaamde ‘mutatieonderhoud’. Dit
vindt plaats als een klant de huur opzegt
en er een nieuwe huurder in de woning
trekt. Het gaat bij UWOON jaarlijks om
meer dan 500 woningen die van bewoner
wisselen. Tijdens een voorinspectie
controleert de wijkteamleider de staat
van de woning. Daarbij maakt hij/zij
afspraken met de vertrekkende huurder
hoe de woning aan UWOON wordt
opgeleverd, en wie de eventuele herstelwerkzaamheden uitvoert. Mark Vruggink:
“Mensen zien daar wel eens tegenop, zijn
er bang voor, maar in de praktijk valt het
meestal mee. Een goed aanbouwtje hoeft
echt niet verwijderd te worden. Mensen
hebben bij UWOON veel vrijheid om hun
woning te verbeteren. In het merendeel
van de gevallen krijgt men toestemming.”
Jan Braamburg: “Dat is meteen een tip:
vraag een aanpassing van te voren aan bij
UWOON. Dat geeft rust bij een eventuele
verhuizing.”

Reparaties, hoe zit het ook alweer
Kleinere reparaties aan uw woning (het huurdersonderhoud) voert u in principe
zelf uit. Laat u dit liever over aan de allround vakmensen van het NPO Team, dan
betaalt u hiervoor een bescheiden bedrag per maand:
Herstellen van glasschade (ramen en deuren)
€ 0,90 per maand
Ontstoppen van riolering
€ 1,20 per maand
Schoonmaken dakgoten en regenafvoeren
€ 1,20 per maand
Serviceabonnement kleine herstelwerkzaamheden
€ 3,80 per maand
Dit zijn kostendekkende tarieven (per 1 juli 2016). Als het aantal leden toeneemt,
kan UWOON het wellicht voordeliger organiseren, waardoor het tarief kan dalen.
Aanmelden? Dat kan via de aanmeldkaart die op onze vestigingen voor u klaar ligt.
Wat valt er onder het huurdersonderhoud?
Dat leest u in de folder Onderhoud en serviceabonnement. Daarin staat ook welk
onderhoud UWOON altijd voor u uitvoert en welke reparaties UWOON verzorgt als
u een serviceabonnement heeft. De folder ligt voor u klaar op onze kantoren en is
bovendien te lezen op www.uwoon.nl.
Reparatieverzoek
Is er iets kapot in uw woning? Dien uw reparatieverzoek in via
e-mail: kcc@uwoon.nl of bel UWOON.
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Kijk en vergelijk
Volkshuisvesting is een breed begrip. Wat vinden wij,
huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners nu echt belangrijk in onze dienstverlening?
Hoe zit het met onze resultaten en kwaliteit?
We vinden het belangrijk om onszelf steeds te
verbeteren. Daarvoor is allereerst inzicht nodig.
De Lokale Monitor Wonen - te vinden via
www.waarstaatjegemeente.nl - geeft cijfers over
de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale
huurwoningen. Belangrijke thema’s voor UWOON.
Uit de monitor blijkt bijvoorbeeld dat huurwoningen
in onze gemeenten een relatief hoge kwaliteit
(woningwaardering) hebben en dat daar een
relatief lage huurprijs tegenover staat.
Voldoende betaalbare woningen
Huurders in deze regio zijn, net als landelijk,
gemiddeld een derde van hun inkomen kwijt aan
woonlasten. UWOON wil bijdragen aan lagere
woonlasten voor huurders. Zo maken we woningen
energiezuiniger. Daarnaast hebben we dit jaar
ons huurbeleid meer in verhouding gebracht met
wat mensen kunnen betalen. We houden bij méér
vrijkomende woningen dan in het verleden, de
huren bewust laag. Soms lager dan die van de buren.
Daarmee willen we zorgen dat er ook voor de
laagste inkomens voldoende woningen beschikbaar komen. Dat is zeker van belang omdat sinds
1 januari de huur van een woning en het inkomen
van de nieuwe huurder bij elkaar moeten passen.
Meer tijdelijke woningen nodig
De monitor onderstreept ook onze ambities op de
beschikbaarheid van huurwoningen. Het aandeel
huurwoningen in onze gemeenten ligt onder het
landelijk gemiddelde. Op korte en middellange
termijn verwachten we nog veel vraag naar huurwoningen. Daarom wil UWOON het aanbod van
tijdelijke woonruimte vergroten en is in gesprek
met de gemeenten over de mogelijkheden.
Rapportcijfer over 2015
De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties in
Nederland op verschillende onderdelen. UWOON
deed mee in de vergelijking van bedrijfslasten
en huurderswaardering. We scoren voor klanttevredenheid bij de kopgroep en qua bedrijfslasten
net achter de koplopers. We zijn trots op onze
stabiele, opnieuw goede cijfers! Ook die gaan we
gebruiken om van te leren en onszelf te verbeteren.
Want uiteindelijk gaat het erom, dat we op een
goede manier onze doelen bereiken en onze bijdrage
leveren aan goed wonen op de Noord-Veluwe.
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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Nieuwbouwwijk
’t Trefpunt Ermelo afgerond
De laatste bewoners van ’t Trefpunt
hebben in december de sleutels ontvangen.
Met die handeling is de nieuwbouwwijk
in Ermelo helemaal klaar. Sinds 2011 is
gewerkt aan deze wijk die bijzonder is
vanwege de speelse opzet en het bosrijke
karakter. Middenin het groen staan 121
koopwoningen, twintig huurwoningen,
veertien kavels en een Thomashuis.

Het Thomashuis van De Drie Notenboomen is een kleinschalige woonvorm
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Acht tot negen mensen wonen
er onder begeleiding van beheerdersechtpaar Hans en Alies Stijnman.
Meer weten over wonen in het
Thomashuis? Neem dan contact op via
ermelo@thomashuis.nl.

Centrum ’t Harde:

nog appartementen vrij
De tweede fase van de nieuwbouw in het centrum van ’t Harde bereikte in oktober het
hoogste punt. Van de 24 koopappartementen is de helft al verkocht. De verwachting is
dat de bouwvakkers in maart klaar zijn.
Wie meer informatie wil over de beschikbare appartementen, kan kijken op
www.centrumplanharde.nl of contact opnemen met makelaars De Boer en Van der
Linde. Naast de koopappartementen bestaat het plan uit 23 appartementen voor
mensen met een verstandelijke beperking en een ontmoetingsruimte. Zij huren een
appartement en krijgen zorg van ’s Heeren Loo.

Overstappen op elektrisch koken?
Elektrisch koken of inductie is veiliger
dan koken op gas. De kans op brand
is immers veel kleiner. Daarom kiezen
mensen regelmatig voor deze kookvormen, zeker als ze tot op oudere
leeftijd in hun eigen huis willen blijven
wonen. Overweegt u deze stap ook?
Vraag UWOON dan wel vooraf om
advies en toestemming. Een elektrische
of inductiekookplaat moet namelijk op
de juiste manier aangesloten worden.
Dit voorkomt schade door kortsluiting
of lekstroom.

Woon zoals u wilt!
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Bespaar geld met een energiecoach
UWOON heeft negen nieuwe energiecoaches. Dit zijn
huurders die andere huurders praktische tips en energieadvies geven. Ze werken in Elburg, Ermelo en Harderwijk.
UWOON helpt huurders op deze manier bij het zoeken
naar energiebesparingen.
De nieuwe energiecoaches reageerden op een oproep in
dit magazine en via social media. Ze volgen een cursus
zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Een bezoek van een
energiecoach leidt ongetwijfeld tot een flinke besparing op
de energierekening. Nodig daarom een coach uit! Maak snel
een afspraak via uwoonenergiehulp@gmail.com en vergeet
uw naam, adres en telefoonnummer niet.

De eerste bijeenkomst voor de energiecoaches Atman Ramsaran,
Gerhard Bosvelt, Hank Ceron, Petra Lievense, Henriëtte Schwarz,
Bert van Emaus, Alfons Koerhuis, Fabian van der Mijde en Jorn de Jong

UWOON prijsvraag

sociaal vangnet in wijken versterken

Heeft u een goed idee voor het verbeteren van de betrokkenheid in uw wijk? Doe dan mee met een prijsvraag van UWOON! Het
beste plan belonen wij met een financiële bijdrage. Met de prijsvraag willen we het sociaal vangnet in de wijk versterken. Doel van
een plan kan bijvoorbeeld zijn dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
Een voorbeeld: UWOON onderzoekt
momenteel de mogelijkheden van een
sociale groepsapp voor een straat, flat of
galerij. Buurtbewoners kunnen daarin
melden dat ze een buurman al een tijd
niet hebben gezien of dat een straatgenoot de gordijnen al een paar dagen
dicht heeft. Ook kan een bewoner in zo’n
groepsapp laten weten dat hij ziek is en
vragen of er iemand wat boodschappen
wil doen. Op die manier krijgt een buurt
meer contact met elkaar.

Het winnende voorstel krijgt een financiële
bijdrage van maximaal 50% van het
benodigde budget, met een maximum
van 1000 euro. UWOON hoopt op veel
goede plannen!
Wat zijn de spelregels?
Professionele organisaties mogen niet
meedoen
Het plan moet de buurtbinding en een
sociaal vangnet vergroten
Een voorstel krijgt een éénmalige
bijdrage van 50% van het benodigde
budget met een maximum van 1000 euro

In het voorstel staat hoe de rest van de
financiering wordt geregeld
Binnen een jaar moet het project
draaien
De jury bestaat uit afgevaardigden
van huurdersorganisaties en een
welzijnspartij
Eén project per gemeente (Elburg,
Ermelo, Harderwijk)
Het voorstel moet ingediend zijn
vóór 1 maart 2017 via info@uwoon.nl
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Statushouders

‘op kamers’

Vergunninghouders gaan sinds kort ‘op kamers’ wonen. Twee of
drie mensen kunnen samen een woning van UWOON huren. De
eerste vergunninghouders doen dat ondertussen al.
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning maken deel uit van
de Nederlandse samenleving. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) wijst vergunninghouders toe aan gemeenten. Om hoeveel mensen het gaat, hangt af van de grootte van
de gemeente. Omdat deze vergunninghouders weinig inkomen
hebben, zijn ze aangewezen op een sociale huurwoning.
In de regio Noord-Veluwe vinden veel vergunninghouders
een woning via woningcorporaties. Het aantal personen dat
woonruimte nodig heeft, neemt sterk toe. Vandaar dat wij nu
kamerbewoning aanbieden. Daarmee hebben we voldoende
woonruimte voor vergunninghouders en blijven we het belang
van andere woningzoekenden in het oog houden.
Twee of drie personen komen in één woning, met een huurcontract voor maximaal 5 jaar. Een goede ondersteuning bij het integreren door Vluchtelingenwerk is onderdeel van de plaatsing.
Hoe werkt het nu precies met huisvesting van statushouders?
Bij UWOON krijgen we regelmatig een vraag hierover. De meest voorkomende
vragen en antwoorden hebben we in een ‘factsheet’ gezet. Deze vindt u op
www.uwoon.nl

Kersttips
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Voorkom dat kerstversiering in aanraking
komt met verlichting of andere
apparaten die warm kunnen worden.

Kies voor een kunstkerstboom en
versieringen die gemaakt zijn van
moeilijk brandbaar materiaal.

Hang geen versiering over een vluchtwegaanduiding of noodverlichting.
Kortom: Houd de nooduitgang zichtbaar.

Rol een verlengsnoer altijd helemaal
af. Leg het snoer zo neer dat niemand
er over kan struikelen (plak het snoer
eventueel af).

Gebruik alleen kerstboomverlichting
met het KEMA-keurmerk. Controleer de
bedrading op beschadigingen.

Gebruik in huis nooit vuurwerk: ook geen
sterretjes of kindervuurwerk.

Gebruikt u kaarsen? Zet ze in een stevige
houder op een vlakke ondergrond op
voldoende afstand van gordijnen en
andere voorwerpen.

Zorg voor brandblusmiddelen
(brandblusser of blusdeken) en weet
wat u moet doen als er per ongeluk
toch brand ontstaat.

Woonmagazine van uwoon

Met recht een gedaanteverandering

Woningen Ir. Wortmanstraat
klaar voor de toekomst
Twee blokken woningen aan de Ir. Wortmanstraat (wijk Zeebuurt, Harderwijk) hebben
de afgelopen maanden een gedaanteverandering ondergaan. “Ze zijn voor 80 tot
90 procent vernieuwd”, vertelt UWOON-projectleider Rob Diender op de dag dat de
bewoners van huisnummer 1 als eerste de sleutel krijgen. “Een heel mooie verbetering”,
noemen deze bewoners, Hendrie en Gerda Veleke, de metamorfose van hun huis.
Het echtpaar woonde tot de start van de
renovatie op nummer 3, maar wisselde
van huis met de buren op nummer 1.
“Zij vonden de tuin te groot en wilden
graag wat minder ruimte”. Hendrie en
Gerda staan in de startblokken om de
woning, die behangklaar is opgeleverd,
in te richten. “Morgen komt de spuiter
voor de wanden”, vertelt Hendrie, “de
raamkozijnen aan de binnenkant gaan
we zelf in een andere kleur schilderen.”
Daarna wordt de vloer geëgaliseerd zodat
de stoffeerder de nieuwe pvc-stroken
kan leggen. “Ik hoop dat we er op mijn
verjaardag, over ruim drie weken, wonen”,
vult Gerda aan.

Energielabel A
Het echtpaar woont dan eigenlijk in een
nieuwbouwwoning, ook al zijn de huizen
oorspronkelijk rond 1954 gebouwd. Rob
Diender somt op wat er zoal aan de
woningen is verspijkerd. “Dakisolatie en
spouwisolatie, kozijnen met HR++ glas,
vernieuwing van het gevelvoegwerk, een
geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming, nieuwe CV, mechanische ventilatie,
nieuwe trap, geluidsisolerende wanden
en een vrijwel volledige nieuwe indeling
binnen.” De energetische maatregelen
kunnen overigens een besparing van wel
50% op de energierekening opleveren.
“Deze woningen zijn van energielabel F
en G naar label A gegaan”.

draagvlak. Iedereen was én is enthousiast.
Qua kosten hebben we wel geprofiteerd
van de recessie in de bouwwereld.
Renovaties van dit hoge niveau zijn
de komende jaren niet meer haalbaar.
Daarnaast heeft UWOON het huurbeleid
aangepast. We zorgen ervoor dat er meer
goedkope woningen beschikbaar komen.
Dit betekent dat we erg scherp moeten
zijn op de kosten en kiezen daarom voor
een soberder maar niet minder goede
kwaliteit.
Er is hier veel ruimte voor individuele
keuzes geweest, zoals bij de keuken en
de tegels. We hebben onze slogan 'Woon
zoals u wilt' echt in de praktijk gebracht”,
aldus Karin Weijters.

Draagvlak
Karin Weijters, medewerker Herstructurering van UWOON, was vanaf het begin bij
het renovatieproject betrokken. “Tijdens
de eerste informatieavond waren er
negatieve reacties. We hebben de plannen vervolgens met een werkgroep uit de
straat uitgewerkt en kregen toen 100%
Woonmagazine van uwoon
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Hennep?
Niet planten, maar praten
We willen u niet bang maken, maar er loert een onzichtbaar gevaar in bijna alle dorpen en steden van Nederland:
hennepplantages in woningen. Gewoon in een middenwoning of appartement in Elburg, Ermelo of Harderwijk.
Per 200 Nederlandse woningen is er één
wietplantage in bedrijf, bijvoorbeeld op
zolder, in de kruipruimte of zomaar midden
in de woonkamer. Dat zijn 35.000 kleine
en grote kwekerijen in heel Nederland. In
Harderwijk zijn er in één jaar tijd 20 van
deze kwekerijen ‘opgerold’. Wie er één
in de buurt had, herkent de problemen:
onbekenden die in- en uitlopen in een
huis, stankoverlast, een gevoel van
onveiligheid in de buurt. Maar het grootste
gevaar is de kans op woningbrand die
ontstaat door geknutsel in de meterkast.
Dit gerommel met elektriciteitsdraden
is nodig om grote hoeveelheden stroom
illegaal af te tappen. Voor het kweken
van hennep is een enorm aantal lampen,
pompen, afzuigers en andere apparatuur

nodig en die vragen veel elektriciteit. Het
sleutelen aan stroom geeft een grote
kans op kortsluiting, overbelasting of
oververhitting met alle gevolgen van
dien. Ieder jaar hebben honderden
woningbranden een directe relatie met
wietteelt.
Het is daarom van levensbelang dat
iedereen in zijn of haar woonomgeving
oplet en verdenkingen doorgeeft aan
politie of Meld Misdaad Anoniem.
Hennepkwekerijen zijn te herkennen aan:
Een blijvende, vreemde geur
Gordijnen of rolluiken die altijd dicht
zijn of afgeplakte ramen
Condensvocht aan de binnenkant van
de ramen

“HENNEP TELEN? ERIN STAPPEN IS NIET ZO MOEILIJK, MAAR HET IS DE VRAAG
OF JE DE KEUZE HEBT OM ERUIT TE STAPPEN. WEL IS DE KANS ERG
GROOT DAT U UW WONING KWIJTRAAKT.”
Medewerker UWOON
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Stroomstoringen of flikkerend licht
Muren die warm zijn
Een op het oog onbewoond huis dat
’s avond en ’s nachts wel wordt bezocht.
UWOON Magazine sprak met alle
betrokken partijen in het regionale
hennepconvenant: politie, brandweer,
energienetbeheerder Liander, de
gemeenten en de woningstichting zelf.
Als uit één mond roepen zij iedereen
met plannen om hennep te planten op:
doe het niet! Het is verboden, je loopt
vroeg of laat tegen de lamp en dan
voltrekt zich een ramp in je persoonlijk
leven die veel verder gaat dan het
kwijtraken van woonruimte. Eén van
de geïnterviewden: “Je leven komt echt
op nul te staan. We begrijpen dat het
verleidelijk is om met hennep snel geld
te verdienen en zo eventuele financiële
problemen op te lossen. Maar alsjeblieft,
ga bij problemen niet hennep planten,
maar praten. Met iemand die je
vertrouwt, met maatschappelijk werk
of schuldhulpverlening”.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

“JAMMER DAT DE MELDINGSBEREIDHEID
ZO LAAG IS. IK ROEP IEDEREEN OP OM BIJ
VERDACHTE SITUATIES MELD MISDAAD
ANONIEM TE BELLEN.”
Medewerker Liander

“MET HENNEP TELEN SPEEL JE
MET VUUR EN JE KUNT JE VINGERS
BRANDEN WANT WE ZIEN NIETS DOOR
DE VINGERS.”
Medewerker brandweer

“HENNEPTEELT WORDT IN ONZE REGIO
HARD AANGEPAKT. ZO WILLEN
WE DE BEVOLKING BESCHERMEN
TEGEN OVERLAST.”
Medewerker politie

Vijf plantjes, dat wordt toch
gedoogd?!

Bij heel wat mensen leeft de gedachte
dat het kweken van een paar hennepplantjes voor thuisgebruik niet strafbaar is. Dit is een fabeltje. Het kweken
van hennep is verboden volgens de
Opiumwet. Ook de vijf planten in uw
achtertuin worden geruimd. Al was het
maar om de buurt te beschermen tegen
stankoverlast.

Verdachte situatie?
100% anoniem melden!

Hennepkwekerij ontdekt?
Dit gebeurt er binnen 24 uur!
In onze regio is een hennepconvenant gesloten tussen partijen zoals politie, brandweer, gemeenten, woningstichtingen en energienetbeheerder. Deze partijen werken
nauw met elkaar samen, zowel bij het voorkomen van overlast als het sluiten van
henneppanden. Wat gebeurt er precies als er een illegale kwekerij in beeld komt?
Inval politie
De politie valt de woning binnen en
kijkt of er personen aanwezig zijn. Die
worden aangehouden op verdenking
van overtreding van de Opiumwet. Alles
wat met het telen van hennep te maken
heeft wordt in beslag genomen. Dus
niet alleen de planten, maar ook alle
apparatuur. De politie gaat omzichtig te
werk en let scherp op deurknoppen die
onder stroom staan, verstopte boobytraps en valluiken.
Actie Liander
Na de politie komt energienetbeheerder
Liander als tweede de woning binnen
om deze zo snel mogelijk elektrisch
veilig te maken. Vaak is er een levensgevaarlijke situatie en die moet
direct aangepakt worden. Tegelijk
maakt Liander een inventarisatie van
aanwezige apparatuur. Dit om te
beoordelen hoeveel energiefraude er
is gepleegd. De dader krijgt daarvan
de rekening gepresenteerd, daar
valt niet aan te ontkomen. Ook wordt
de woning per direct afgesloten van
energie.
Controle brandweer
In veel gevallen controleert de brandweer de woning op brandveiligheid,
inventariseert de aanwezigheid van

brandgevaarlijke- en/of milieubelastende
stoffen en doet metingen naar bijvoorbeeld het zuurstofgehalte.
Sluiting woning
Ook de gemeente komt in actie. Op
last van de burgemeester wordt het
drugspand gesloten. Zowel bij het
aantreffen van softdrugs (bijvoorbeeld
een hennepkwekerij) als harddrugs. Er
kan vanaf de sluiting niemand meer in,
de woning gaat letterlijk en figuurlijk op
slot. Eventuele bewoners moeten zelf
elders onderdak vinden.
Opzegging huur
Zoals afgesproken in het regionale
hennepconvenant zegt UWOON per
direct de huur op. Dit houdt in dat de
huurovereenkomst met betreffende
huurder ontbonden wordt. In geval
van een koopwoning kan de hypotheekverstrekker minstens zo resoluut zijn en
de hypotheek opeisen.

“HEB OOG VOOR JE OMGEVING EN
WEES ALERT. WEET WIE JE BUREN ZIJN EN
STEL JE AAN HEN VOOR. VERMOEDENS?
MELD HET ANONIEM!”
Medewerker gemeente

Stel, u vermoedt dat er in de buurt een
hennepkwekerij zit. Wat doet u dan?
Het antwoord op deze vraag is: melden!
De makkelijkste manier om uw
vermoeden uit te spreken is via
Meld Misdaad Anoniem, telefoon
0800 - 7000. U blijft bij deze tiplijn
gegarandeerd anoniem. Alleen uw
melding wordt genoteerd en doorgegeven aan o.a. politie en Liander.
Goed om te weten: Meld Misdaad
Anoniem is geen onderdeel van de politie.
Vanzelfsprekend kunt u verdachte
situaties ook melden bij de politie.
Daarvoor belt u 0900 - 8844 of bezoekt
u het politiebureau bij u in de buurt.
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Kerst in de regio

Wat gaan we doen met kerst?

Veel mensen kijken uit naar de kerstvakantie. In de ‘donkere dagen’ voor en na kerst is er van alles te doen in de regio.
Waar zijn de gezellige plekken? Wat zijn er voor uitstapjes met de familie mogelijk? Een aantal tips!
Met kinderen
Op de Markt in Harderwijk staat vanaf 24 november de
traditionele kunstijsbaan. Kinderen, ouders en opa’s en oma’s
genieten daar van sfeervolle verlichting, gezellige muziek,
lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk de vele activiteiten.
Kijk voor informatie op www.harderwijkopijs.nl.

dominees van de gezamenlijke kerken vertellen het
kerstverhaal. Er zijn vanaf 15.00 uur warme dranken
en lekkernijen verkrijgbaar. Meer informatie en de
aanvangstijden vindt u bij agenda op
www.schapedrift.nl.
Goed om te weten: het evenement is buiten!

Ook leuk: van vrijdag 16 december tot en met 7 januari ligt er
een reuzeglijbaan in het Hortuspark in Harderwijk. Kinderen
van vijf jaar en ouder glijden dan met een tubeband van deze
veertig meter lange baan.

Naar buiten
Wandelend het jaar uit? Dat kan tijdens de oudejaarswandeling
op 29 december bij Schaapskooi de Schapedrift. Arnold Boute
toont de wonderen van de natuur. Kijk voor meer informatie op
www.schapedrift.nl.
Liever in de stad lopen? Dat kan tijdens een stadswandeling
door historisch Elburg. Extra sfeervol tijdens kersttijd. Meer
informatie vindt u op www.vvvelburg.nl.

Muziek
Op 24 december is er een Kerst-sing-in bij de Schaapskooi in
Ermelo. Ermelodie begeleidt de traditionele kerstsamenzang.
Burgemeester Baars leest voor uit bijbelboek Lucas en de

Buurtjes bedankt!
In het oosten van Nederland noemen ze het ‘naoberschap’, elders spreekt men van burenhulp. Iedereen heeft wel
een buur die af en toe de helpende hand reikt. In de rubriek Buurtjes Bedankt zetten we één van die behulpzame
buren in het zonnetje. Deze keer Margriet Dirks uit Harderwijk, zij bedankt Ali Shtaiwi.

Hulp in de tuinhouding
“Mijn voortuin was net een oerwoud, vreselijk, helemaal
dichtgegroeid. Ik word ouder en zie steeds meer op tegen zo’n
klus. Op een gegeven moment weet je niet meer wat je er mee
aan moet,” vertelt Margriet Dirks (71) die in Harderwijk woont.
Ze sprak erover met UWOON-buurtbeheerder Ahmet Nazligül.
Ahmet had al snel een oplossing. “Ik wist
wel iemand die Margriet kon helpen:
Ali Shtaiwi (rechts op foto). Ik weet hoe
behulpzaam hij is. Ali zei direct ja, we zijn
de volgende dag al gaan kennismaken!”
Ali (39): “Helpen? Natuurlijk wil ik dat!
Ik ben geboren in Palestina, vervolgens
gevlucht naar Syrië en woon sinds 2,5
jaar in Nederland. Ik ben nu statushouder.
Twee dagen per week werk ik als

vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, één dag per week bij
UWOON. Daar help ik vooral in tuinen. Oh, en drie keer per
week ga ik naar school om Nederlands te leren”.
Margriet Dirks: “Het klikte direct met Ali. Hij heeft hard gewerkt, en m’n voortuin ligt er nu weer keurig bij. Bijhouden is
nu geen probleem. We gaan de rest van
de tuin ook nog aanpakken. We hebben
een fijne band samen, ik kan je niet
vertellen hoe blij ik met hem ben!”
Ali: “We zijn net familie en die helpen
elkaar.” Margriet Dirks: “Ik ga hem helpen
met zijn Nederlands, daar verheug ik me
op. Weet je, als hij twee weken niets van
mij hoort, dan belt hij op om te vragen
of alles wel goed gaat. Waar kom je dat
nog tegen?”

Uw buren bedanken met een VVV-cheque?

Stuur een mail met uw telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl en vertel waarom uw buren een bedankje verdienen.
UWOON zorgt voor een VVV-cheque en natuurlijk maken we een verhaal voor deze rubriek!
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Kerstrestjes
Veel eten over van de Kerstdagen? Weggooien is zonde, invriezen kan natuurlijk,
maar u kunt ook eens proberen om
een van de volgende gerechten klaar te
maken
Wat dacht u van een lunch met heerlijke
kalkoensandwiches? Koude kalkoen (of
kip!) is ook heerlijk. U snijdt het vlees in
plakjes en belegt er een broodje mee. U
kunt het afmaken met een sausje en wat
ui, sla en komkommer. Smullen maar!
Veel groenten over? Dan is een frittata uit
de oven een lekker alternatief. Daarvoor
kunt u allerlei restjes groenten (en ook
vlees) gebruiken. Met een paar kruiden
zet u een heerlijk maal op tafel. Groenten
zijn natuurlijk ook heel geschikt om
groentesoep of een hartige taart te maken.
Nog fruit dat op moet? Geen probleem!
Fruit is makkelijk te gebruiken in talloze
gerechten. Wat dacht u van een gezonde
smoothie? Of een lekker nagerecht zoals
trifle? Van oud brood maakt u croutons in de
oven, of u verwerkt het in een broodsalade.
Op het internet kunt u talloze recepten
vinden, wij geven u er alvast een paar.

Frittata uit de oven
Een eenvoudig recept, u kunt hiervoor alle groenten gebruiken. Breng het geheel op
smaak met wat kruiden en een beetje roomkaas met kruiden. Blokjes spek of ham
passen ook goed in dit gerecht!
Recept voor 1-2 personen
Tijd: 15 min. + 20 min. in de oven (200 graden)
2 eieren
Begin met het voorverwarmen van de oven op 200
100 ml melk
graden. Snijd de ui, courgette, prei en paprika in
1 el roomkaas met kruiden stukjes. Giet een scheutje olie in een pan en bak de
groenterestjes (bijvoorui, courgette, prei en paprika circa 5 minuten aan.
beeld prei en courgette)
Schep de groenten in een kleine ovenschaal.
halve ui
Meng in een beker/bakje de eieren met de melk,
1 paprika
roomkaas en eventueel nog wat kruiden. Giet dit
handje geraspte kaas
over de groenten. Strooi een beetje geraspte kaas
kruiden naar keuze zoals
over de bovenkant. Zet de ovenschotel ongeveer 20
1 el Italiaanse kruiden,
minuten in de oven. Eet smakelijk!
1 tl paprikapoeder
Panzanella
Oud brood verwerkt u in deze Italiaanse broodsalade. Serveren met bijvoorbeeld
gehaktballetjes of wat pasta.
Recept voor 2 personen
Tijd: 15 min.
(verse) basilicum
bakje cherrytomaatjes
kwart komkommer
scheut olijfolie
kwart rode ui
snufje zout/peper
scheutje witte of rode
wijnazijn
1 (oude) ciabatta
1 eetlepel Parmezaanse
kaas

Begin met het snijden van de ingrediënten. Snijd de
komkommer, tomaat en de ciabatta in stukjes. Snijd
daarna ook de rode ui in halve dunne ringen. Doe de
komkommer, het brood, de tomaat en de rode ui in
een ruime kom. Voeg vervolgens een scheut olijfolie
en een scheutje rode of witte wijnazijn toe (kan ook
zonder de wijnazijn). Breng het geheel verder op
smaak met zout, peper, basilicum en Parmezaanse
kaas. Meng alles goed door elkaar. Bewaar de salade
in de koelkast.

NIEUWE WEBSITE HUURDERSORGANISATIES ERMELO EN HARDERWIJK
Eind oktober presenteerden huurdersorganisaties De Groene Draad uit Ermelo en
Woonwijs uit Harderwijk hun nieuwe gezamenlijke website.
De huurdersorganisaties werken al een
paar jaar samen bij het behartigen van de
belangen van huurders van UWOON.

De nieuwe website vormt een mooie
manier om in contact te zijn met
huurders. Wilt u meer informatie over

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.

de huurdersorganisaties, wat zij doen,
of hoe u lid kunt worden? Of heeft u een
foto die u graag wilt delen met andere
huurders? Neem eens een kijkje op
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl.

Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
Ermelo: Huurdersvereniging De Groene Draad
Secretariaat: Duifstraat 75, 3853 TH Ermelo
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
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Tevredenheid huurders
neemt toe

De klanttevredenheid van UWOON-huurders is verder verbeterd.
Dit blijkt uit zogenaamd ’benchmark’-onderzoek van Aedes,
de landelijke belangenorganisatie van woningstichtingen. Het
onderzoek toont bovendien aan dat UWOON de bedrijfskosten
goed in de hand heeft, deze komen uit op hetzelfde niveau als
vorig jaar. In vergelijking met andere corporaties scoort UWOON
positief en handhaaft haar positie net achter de koplopers.
Aan de Aedes-benchmark doet bijna 98% van de corporaties in
Nederland mee.
De klanttevredenheid van huurders is gemeten op drie
belangrijke contactmomenten: bij de start van de huur, bij een
reparatie en bij het einde van de huur. UWOON behaalt op deze
onderdelen mooie rapportcijfers, tussen de 7,6 tot 7,8. Deze drie
cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde.

UWOON
opent haar deuren
Altijd al willen weten wat de woonconsulent doet? Kom dan
naar de presentatie van woonconsulent Saskia Zalm.
Datum: Dinsdag 24 januari 2017
Tijd:
19.15-20.45 uur
Locatie: UWOON Harderwijk (Deventerweg 5)
Saskia vertelt die avond over de kerntaken van de woonconsulent en laat zien wat de stappen zijn vanaf het moment
van opzegging en vanaf het moment dat de verhuur plaatsvindt. Heeft u ideeën om het verhuurproces te verbeteren, dan
horen wij die heel graag. We kunnen die avond 25 personen
ontvangen, natuurlijk hebben we ook een drankje en een
hapje.
Aanmelden graag voor 10 januari 2017, info@uwoon.nl
(t.a.v. S. Zalm)
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Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur; vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

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
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
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