APRIL 2017

W o o n m a g a z i n e

v a n

u w o o n

Goede buren in Elburg

Los ergernissen
op door te praten

Welke reparaties voert UWOON uit?

nieuws

Column
Bijeenkomst woningaanpassingen
Contract met Van der Sluis
Computercursussen
Nieuwbouw locatie Stadsdennenkerk
Vlishoek Ermelo bijna klaar
Stand van zaken Zeebuurt
Vernieuwen Tinnegieter

informatie

Hoe zit het precies met reparaties?
Wat te doen bij stroomuitval?
Huurdersorganisaties

4
4
4
5
5
5
12
12

6
11
11

metamorfose

Wittenhagen milieuvriendelijker

7

interview

Praten helpt

leef

Buurtjes bedankt
Lekker buiten spelen

8
9
10

10

2

0,3%

huurverhoging
per 1 juli 2017
UWOON verhoogt de huurprijs per 1 juli 2017 met 0,3 procent. Dit percentage is
gelijk aan de inflatie, die het afgelopen jaar zeer laag was. Volgens de minister mogen
woningcorporaties de huurprijzen steviger verhogen, maar UWOON kiest daar opnieuw
niet voor. Wij vinden het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven. De huurdersraden
reageerden positief op ons voorstel.
De verhoging geldt voor alle huurders
van onze woningen. Eind april ontvangt u
van UWOON een uitgebreide brief waarin
uw nieuwe huurprijs staat. Daarin staat
ook beschreven hoe u eventueel bezwaar
kunt maken tegen de huurverhoging.
Belangrijk om te weten: een klacht over
het onderhoud aan uw woning is geen
erkende reden voor een bezwaar tegen de
huurverhoging. Op de website van de

huurcommissie (www.huurcommissie.nl)
staat hoe u daar wel bezwaar tegen kunt
maken.
Bekijk ook eens de mogelijkheid van
huurtoeslag. Wie in vergelijking met zijn
inkomen veel huur betaalt, komt daarvoor
in aanmerking. De belastingdienst bepaalt
of u daar recht op heeft. Op de website
www.belastingdienst.nl vindt u alles wat
u moet weten.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

75-plussers

reageren massaal op enquête
Het overgrote deel (87 procent) van de 75-plussers onder onze huurders is tevreden over
hun woning van UWOON. Dat blijkt uit een enquête die we onlangs hielden.
Van de twaalfhonderd huurders die we aanschreven, reageerden er zevenhonderd.
UWOON vindt het belangrijk dat
mensen met een fysieke, verstandelijke
of psychische beperking zelfstandig
kunnen blijven wonen. Dat staat in ons
Ondernemingsplan 2015-2018. Concreet
doel is dat we minimaal 75 procent van
deze mensen naar tevredenheid willen
helpen. Vandaar dat we een zogenoemde

nulmeting uitvoerden, zodat we in 2018
kunnen meten of we ons doel halen.
Uit het onderzoek moest blijken of onze
oudere huurders beperkingen hebben
die van invloed zijn op het wonen. Ook
wilden we weten of huurders tevreden
zijn met de woning, de woonomgeving
en het woningaanbod van UWOON.

Een paar conclusies van het onderzoek:
Slechts een klein deel (36%) kan
zonder problemen traplopen.
Een groot deel (63%) heeft last van
een of meerdere langdurige ziekten,
aandoeningen of handicaps.
De meeste 75-plussers zijn alleenstaand.
77% wil de komende twee jaar beslist
niet verhuizen.
Belangrijkste reden om wel te willen
verhuizen is de gezondheid en de
verwachte behoefte aan zorg.
87% is tevreden met de huidige
woning.
22% denkt dat wonen in de huidige
woning lastig wordt met zwaardere
aandoeningen.
De meeste mensen (81%) kunnen
zelf de dagelijkse boodschappen doen.
Een winkel, gezondheidscentrum en
openbaar vervoer in de buurt vinden
zij belangrijk.
18% is niet tevreden over de informatie
die UWOON biedt over de woonmogelijkheden en geschikte woningen.
Wat doet UWOON met de resultaten?
We onderzoeken verder wat de woonwensen zijn van ouderen en hoe UWOON
eventueel belemmeringen kan wegnemen.
Ook werken we aan een brochure met
een duidelijk overzicht van woningen die
geschikt zijn voor ouderen. Verder is het
belangrijk dat er toegankelijke woningen
komen in de buurt van voorzieningen,
zodat ouderen kunnen doorstromen naar
voor hen geschikte huizen.

Onderzoek naar mogelijkheid zonnepanelen
Wat leveren zonnepanelen op het dak op? En welke daken zijn er geschikt voor? Dat waren de vragen die centraal stonden op een
informatiebijeenkomst op ons kantoor in Harderwijk. Enkele tientallen huurders waren daarbij op 14 februari aanwezig, nadat ze
reageerden op een oproep in de vorige editie van dit magazine.
UWOON wil huurders de mogelijkheid bieden om zonnepanelen
te gebruiken. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten
wat huurders van zonnepanelen vinden en wat ze er voor
over hebben. Vandaar de informatiebijeenkomst waar we de
verschillende mogelijkheden lieten zien. Ook de kosten en de
baten kwamen uiteraard aan bod.
Met een werkgroep van acht betrokken huurders duiken we
de komende tijd dieper in de materie. Dan moet blijken wie de
zonnepanelen kan realiseren en wat daarvan de kosten zijn.
Ook kunnen we profiteren van de kennis die andere woningcorporaties hebben opgedaan.
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Sterk in je schoenen
Er zijn momenten dat je sterk in je schoenen moet
staan, om je staande te houden in het leven. Op
eigen kracht of met wat hulp, komen veel mensen er
weer bovenop. Maar wat als het mis met je gaat, en
je hebt geen steun, of je bent niet in staat die steun
op tijd te organiseren?
Bijna iedereen kent voorvallen met ‘verwarde
personen’. Dat gedrag wordt in slechts 30% van
de situaties veroorzaakt door psychische klachten.
Mogelijke andere oorzaken zijn dementie, drugsgebruik, of een licht verstandelijke beperking.
Zoveel oorzaken als er zijn, zoveel manieren zijn er
om te reageren. Verward gedrag is soms moeilijk
te plaatsen of accepteren. Maar zonder begrip
kan iemands gedrag juist verergeren. Goede
begeleiding in een vroeg stadium, kan vaak
grotere problemen voorkomen.
Als corporatie komen we ook gedrag tegen dat we
niet altijd makkelijk begrijpen. Het komt helaas
voor dat iemand met zichzelf in de knoop zit en
overlast voor anderen veroorzaakt. We kunnen niet
achter de voordeur kijken; laat staan in iemands
hoofd. Maar we proberen wel zo vroeg mogelijk
signalen te herkennen, dat er mogelijk een probleem
is. Zo willen we eraan bijdragen dat ieders woonplezier gewaarborgd blijft. Dat kunnen we niet
alleen en gelukkig werkt UWOON intensief samen
met politie en zorgorganisaties. Wat vooral ook
belangrijk is, is dat er mensen in de directe
omgeving betrokken zijn. Die iemand gerust kunnen
stellen, of die ons bellen als er escalatie dreigt.
We willen namelijk dat overlast stopt, maar ook dat
er goede hulp komt voor iemand in moeilijkheden.
Een woningontruiming zou voor buren het einde
van een probleem zijn, maar dat geldt niet voor
de betrokkene. Buren vertrouwen namelijk een
bewoner niet meer, maar andersom wantrouwt
hij of zij de hele wereld.
Onze aanpak gaat dus uit van vroeg signaleren en
nauwe samenwerking. Samen in de gaten houden
hoe het met iemand gaat, en op tijd aan de bel
trekken. UWOON kan een bewoner aanspreken en
eventueel een gedragsaanwijzing geven, om een
gang naar de rechter te voorkomen. Het belangrijkste blijft om snel de juiste begeleiding in te
schakelen. Daarmee wordt overlast ‘beheersbaar’,
of die verdwijnt zelfs. Maar vooral kunnen
mensen dan volwaardig blijven deelnemen aan
de maatschappij. En dat gunnen wij iedereen.
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder

4

Nuttige bijeenkomst over

woningaanpassingen
De bijeenkomst over
woningaanpassingen
in februari bleek uiterst
nuttig. Huurders
vertelden welke aanpassingen zij belangrijk
vinden en UWOON gaf
tips over de zogenaamde
Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Ook
geriefsverbetering kwam aan bod. Dit zijn
aanpassingen die UWOON in opdracht
van de huurder tegen betaling uitvoert.

De meerderheid van de aanwezige
huurders vond zonnepanelen een nuttige,
duurzame aanpassing. Ook een nieuwe
badkamer, keuken en toilet werden

genoemd, net zoals
extra toegankelijkheid
door een badkamer
of slaapkamer op de
begane grond. Huurders
kwamen met tips en
vragen over ons beleid
op dat vlak. Ook vinden
ze dat de aanvraag voor een voorziening
eenvoudiger kan en dat sommige kosten
voor geriefsverbetering wat hoog zijn.
Meer weten over de mogelijkheden om
uw woning aan te passen aan uw eigen
wensen? Lees dan de folder ‘Uw woning
veranderen’ die op onze website staat:
uwoon.nl - publicaties - folders.

UWOON en Van der Sluis ondertekenen
20-jarig onderhoudscontract

Van der Sluis Technische Bedrijven verzorgt de komende twintig jaar het onderhoud
van installaties voor verwarming en ventilatie. Eind december tekenden UWOON en
Van der Sluis hiervoor een contract. De periode van twintig jaar sluit aan bij de
gemiddelde levensduur van installaties.

Door het contract heeft UWOON vanaf 1 januari 2017 één partij voor het onderhoud
van verwarmings- en ventilatiesystemen. Alle huurders in Elburg, Ermelo, Harderwijk
en Oldebroek krijgen bij storingen, periodiek onderhoud of vervanging van de
installaties te maken met Van der Sluis.
Het bijzondere aan het contract is dat UWOON niet
alleen gekeken heeft naar kosten. Onze doelen op
het gebied van energiebesparing, verduurzaming en
het verhogen van de participatie en betrokkenheid
van huurders vormden de basis voor het contract.
De samenwerking kwam tot stand via een selectieprocedure voor de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI). Bij de beoordeling van mogelijke
leveranciers speelden dus niet alleen kosten een rol. In de keuze wogen ook onderwerpen
als kwaliteit, milieuvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid mee.
Met storingsmeldingen kunnen huurders nu nog bij UWOON terecht. Wij schakelen
dan Van der Sluis in. Later dit jaar verandert deze werkwijze. Daarover informeren wij
u uiteraard nog.

Nieuwbouw Centrumplein ’t Harde

De oplevering van 24 zorgappartementen voor ’s Heeren Loo is in april.
In mei staat de oplevering van 24 koopappartementen gepland.
Er zijn nog acht appartementen te koop in de prijscategorie € 173.000
tot € 198.000 v.o.n. Alle huurappartementen zijn verhuurd aan
cliënten van ‘s Heeren Loo.

Woon zoals u wilt!
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Praktische
computercursussen

Hoe verstuur ik een e-mail? Hoe vraag ik een DigiD aan? Is internet wel veilig?
Kan ik online belastingaangifte doen? De bibliotheek geeft de antwoorden tijdens
praktische cursussen en workshops. Die zijn zeer geschikt voor mensen die meer willen
doen met de computer, tablet en internet.
Cursus Klik & Tik
Een handige cursus waarin u stap voor
stap de computer of tablet leert kennen.
U leert e-mailen en ontdekt wat het

internet is. Ook weet u na afloop hoe u
websites bezoekt en sociale media zoals
Facebook gebruikt. Deze cursus kunt u
ook zelfstandig thuis volgen. Ga naar de
website www.oefenen.nl en klik op
‘Digivaardig’. Meer hulp nodig?
De bibliotheek biedt mensen die wat
meer moeite met de computer hebben
graag een helpende hand.
Cursus Digisterker
Bent u al wat handiger met computers
en wilt u meer weten over de digitale
dienstverlening van de overheid?
Bijvoorbeeld om een aanvraag te doen bij
de gemeente of u aan te melden bij het
UWV? Dan is deze cursus een aanrader!
Voor meer informatie (o.a. over de kosten)
en aanmelding kunt u terecht bij de
informatiebalie van uw bibliotheek.

Huurappartementen
op locatie van
Stadsdennenkerk
UWOON onderzoekt de mogelijkheden
om 32 huurappartementen te realiseren
op de locatie van de Stadsdennenkerk.
Het plan bestaat uit vier bouwlagen met
elk acht appartementen. Voor UWOON
is de aankoop van de kerk een van de
oplossingen voor de vraag naar extra
sociale huurwoningen in Harderwijk.
Wanneer de bouw start, is nog niet
bekend. We hebben al wel goede
gesprekken gevoerd met omwonenden
die tijdens de eerste informatieavond
vragen of opmerkingen hadden. In een
vervolggesprek komt de uitstraling van
het geplande gebouw aan bod.
De verhuur van de appartementen gaat
straks net als bij andere woningen via
hurennoordveluwe.nl. Belangstellenden
kunnen zich dus niet vooraf aanmelden
voor deze appartementen.

Vlishoek Ermelo bijna klaar
Het project De Vlishoek in hartje Ermelo (Dr. Holtropstraat Jan van Malesteinweg) is bijna klaar. Oorspronkelijk zouden hier
vier herenhuizen en acht patiowoningen komen. Dit worden
uiteindelijk drie herenhuizen, waarvan een woning op twee
kavels komt. De bouw daarvan is gestart. De herenhuizen aan
de Dr. Holtropstraat hebben veel woon- en leefruimte en een
tuin op het zuiden. De al bewoonde patiowoningen liggen aan
een hofje daarachter. Deze woningen hebben een slaapkamer
en badkamer op de begane grond.

Woonmagazine van uwoon
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Hoe zit het precies

met reparaties?

een inboedelverzekering indekken
tegen de risico’s. Check de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.
Extra zekerheid: UWOON biedt een
glasverzekering en repareert dan bij
schade kosteloos het glas.

Hoe zit het met schade
door nalatigheid?

UWOON krijgt dagelijks reparatieverzoeken binnen. De meeste gaan over hang- en
sluitwerk aan de buitenkant, kranen, hang- en sluitwerk binnen en de stortbak, zo
blijkt in de dagelijkse praktijk van ons Klant Contact Centrum. Uiteraard komen wij
zo snel mogelijk in actie, maar niet alles heeft dezelfde prioriteit. Vermoedelijk kent
niet iedere huurder onze werkwijze. En wie is eigenlijk aansprakelijk voor welke
schade? Een overzicht van de meest gestelde vragen!

Wat doet UWOON
in het weekend?
In het weekend en na kantoortijd voeren
we werkzaamheden uit die niet kunnen
wachten tot de volgende werkdag.
We voorkomen natuurlijk gevaarlijke
situaties of vervolgschades. Ook als de
woning of installatie niet gebruikt kan
worden, voeren we indien mogelijk direct
reparaties uit.

Wie is aansprakelijk
na een schadegeval?
Veel mensen denken dat UWOON
aansprakelijk is voor schade na lekkage.
Dit is niet het geval. In Nederland moet
iedereen zijn eigen risico dragen. Bewoners
moeten daarom bijvoorbeeld schilder- en
behangwerk en schade aan meubels en
vloeren zelf betalen. Een uitzondering is
lekkage veroorzaakt door nalatigheid
van UWOON. Bewoners kunnen zich met

Schade aan de spullen of inrichting
door een gebrek of nalatigheid van de
verhuurder? Dan wil UWOON het gebrek
graag zo spoedig mogelijk herstellen.
Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om
geconstateerde gebreken binnen een
bepaalde tijd te verhelpen. Bewoners
moeten ook zelf gebreken voorkomen.
Ze zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk
voor het goed sluiten van ramen en
deuren bij storm en moeten voorkomen
dat kranen of cv-leidingen bij vorst
bevriezen.

Hoe zit dat bij
onverwachte schade?
Soms zorgt een onverwacht gebrek voor
schade in of aan uw huis. Dat betekent
niet altijd dat de verhuurder daarvoor
verantwoordelijk is. Denk aan schade
door brand of storm. UWOON heeft een
opstalverzekering voor brand- en stormschade aan de woning. Deze verzekering
dekt niet alle gevolgschade. Schade aan
meubels, wanden, plafonds en vloeren
zijn voor rekening van de huurder.
Ook goed om te weten: bij diefstal van
sleutels, hoeft UWOON de nieuwe
sleutels niet te betalen.

Wat moet ik doen
bij een inbraak?
Doe in ieder geval altijd aangifte bij de
politie. UWOON zorgt voor de reparatiekosten aan de woning, als u bij ons een
kopie van het politierapport inlevert.
Gestolen spullen kunt u verhalen op uw
inboedelverzekering. Dit geldt ook voor
gestolen sleutels.
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Gemeente Harderwijk en UWOON pakken riolering aan

WITTENHAGEN VOERT WATER
MILIEUVRIENDELIJKER AF
In de wijk Wittenhagen hebben de straten vanaf de Johan de Wittlaan tot en met de Savornin Lohmanlaan een nieuw aanzicht
gekregen. Omdat de riolering en gasleidingen zijn vervangen, zijn de straten en trottoirs voorzien van nieuwe verhardingen.
Gerrit van Oene, projectleider Vastgoed, was namens UWOON betrokken bij het project.
In 2015 besloot de gemeente de riolering
in de genoemde straten te vervangen en
de afvoer van het hemelwater in de bodem
te infiltreren. Voorheen werd regenwater
afgevoerd naar de rioolzuivering, wat de
nodige elektriciteit kost. “Hemelwater is
in principe schoon,” legt Gerrit van Oene
uit. “Het kan zo de bodem in. UWOON
werd betrokken omdat de afvoer van het
hemelwater losgekoppeld moest worden
van de voorzijde van de woningen.
Bovendien had een aantal woningen
nog de oude gresbuizen als rioolafvoer.
Die hebben we meteen vervangen door
pvc-buizen. Gresbuizen zijn kwetsbaar.

Ze kunnen inzakken en er groeien soms
boomwortels door. Als er een breuk in
zit, komen er bijvoorbeeld planten in.
Waar het hemelwater bij de huizen naar
beneden komt, is er nu een watergoot
bovengronds van muur naar trottoir
aangelegd.”
Overlast beperken
Het project ging met de nodige overlast
voor bewoners gepaard: “De gemeente
heeft de riolering en de gasleidingen
vervangen, dus ja, alle straten lagen open.
Bewoners konden bijvoorbeeld niet voor
hun huis parkeren. De communicatie-

adviseur van de Sallandse Wegenbouw
onderhield de contacten met de bewoners.
Zo was er een informatieavond en zijn
de bewoners ook met brieven en via
Facebook op de hoogte gehouden.
Het project is conform planning in 2016
afgerond. Al met al kijk ik er met een
goed gevoel op terug,” besluit Van Oene.

Gerard Tijdhof, hoofduitvoerder Sallandse Wegenbouw:

“ZOVEEL MOGELIJK REKENING HOUDEN MET BEWONERS”
“De complete ondergrond van de infrastructuur is vervangen, dus dat was een hele
klus”, blikt Gerard Tijdhof terug. “In het plan van aanpak hebben we zoveel mogelijk
rekening gehouden met de bewoners. Er is een tijdelijke parkeerplaats gecreëerd
voor 50 auto’s, bedoeld voor de bewoners waar de straat was opengebroken.
Via bewonersbrieven informeerden we de bewoners wanneer hun straat aan de
beurt was, en hoe lang het zou duren. Natuurlijk zorgden we er wel voor dat de
huizen te voet bereikbaar bleven. Zo zijn er kunststof loopschotten neergelegd. Op
woensdagmiddag was er altijd iemand in de directiekeet om vragen van bewoners
te beantwoorden. We konden dan snel reageren. Er was bijvoorbeeld iemand die een
keuken geleverd kreeg. Die wilde weten of zijn huis dan wel bereikbaar was. En er
ging iemand verhuizen. Tja, daar hebben we natuurlijk rekening mee gehouden!”
Woonmagazine van uwoon
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Iedereen woont graag in een prettige omgeving, een buurt of straat waar je gelukkig
bent. Buren spelen een belangrijke rol in dit ‘thuis voelen in de wijk’. Het kan echter
maar zo gebeuren dat er kleine of grote ergernissen zijn. Hoe je die oplost? “Door
gewoon met elkaar in gesprek te gaan, vóór er sprake is van echte overlast”, weet Co
Schaftenaar, buurtbeheerder van UWOON, uit ervaring. “Bewoners hebben in de eerste
plaats een eigen verantwoordelijkheid. Door irritaties tijdig te bespreken, voorkom je
dat een situatie uit de hand loopt.”
Co heeft een mooi voorbeeld uit zijn
praktijk. “In de P.C. Boutenslaan was er in
een flat irritatie over het feit dat iemand
op de verwarmingsbuizen tikte. Eén van de
buren tikte dan geïrriteerd terug. Na een
belrondje bleek dat meer bewoners last
van het getik hadden. Uiteindelijk werd
duidelijk dat er niemand op de buizen
tikte, maar dat de cv-leiding te strak is
ingekapseld en daardoor het geluid veroorzaakte. Aangezien het blokverwarming
is, hadden veel bewoners er last van.
Terug tikken lost dan niets op,” lacht Co.
“Het helpt al enorm als je weet waar het
geluid vandaan komt. Binnenkort gaan
we het probleem trouwens verhelpen.”

Huurders Harrie Steengraver en Lenie
Timmer dragen graag hun steentje bij
aan een prettige leefomgeving. Co licht
toe: “Lenie en Harrie zijn twee bewoners
die zich inzetten voor hun appartementengebouw. Harrie verleent nogal eens
hand- en spandiensten in ‘zijn’ gebouw
en Lenie is goed in het aanspreken van
mensen als er iets is. Beiden leveren zo
een bijdrage aan een prettige omgeving.
Ze houden ook op een gezonde manier
een oogje in het zeil, en als er echt iets is,
trekken ze aan de bel.”

Geluidsoverlast
Lenie Timmer woont inmiddels 17 jaar
aan de P.C. Boutenslaan. De meeste
mensen kent ze, zeker als ze er al wat
langer wonen. “Ik hoor natuurlijk wel
eens wat. En mijn man laat drie keer per
dag ons hondje uit. Die spreekt dus heel
wat mensen. Zo ben ik altijd goed op de
hoogte van wat er speelt, ook als er dingen
niet goed gaan. Ik vind het geen probleem
om daar iets over te zeggen. Ik ga dan niet
speciaal naar de mensen toe, maar spreek
ze aan als ik ze toevallig tegenkom. Soms
gaat het over geluidsoverlast, ruziënde
kinderen of een hond die op het balkon
plast. Dat gaat natuurlijk enorm stinken,”
vertelt Lenie. “Of iemand die regelmatig
zijn auto parkeert voor de ingang, dat kan
natuurlijk niet. Dat is lastig voor mensen
in een scootmobiel en ook gevaarlijk. Wat
als er brand is? De brandweer kan er dan

“SOMMIGEN HEBBEN ER GEEN WEET VAN

DAT ANDERE MENSEN LAST VAN ZE HEBBEN.

DIE ZIJN BLIJ DAT JE HET ZEGT.”
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niet bij. Ik praat er liever met de bewoner
zelf over dan dat ik naar UWOON loop.
Sommigen hebben er geen weet van dat
andere mensen last van ze hebben. Die
zijn blij dat je het zegt.”
Schilderijtje
Harrie Steengraver woont al 33 jaar in een
ander gebouw aan de P.C. Boutenslaan.
Hij is behulpzaam op een manier die goed
bij hem past: “Bij mij komen regelmatig
mensen die willen dat er een schilderijtje
wordt opgehangen, of die een vlonder op
hun balkon willen. Of een verhoging bij
de balkondeur zodat de rolstoel erover
kan. Dat zijn zaken die UWOON niet doet.
Op verzoek van Co pak ik deze zaken op, ik
doe dat samen met een aantal vrijwilligers.
Het gaat om kleine klusjes. Meestal
verwijst Co naar mij, maar sommige
huurders weten me ook rechtstreeks te
vinden hoor. Vorige week nog, stond er
een dame voor de deur met in haar hand
een forse lamp die het niet deed. Bleek
alleen maar de gloeilamp kapot te zijn,
dat was dus snel gefixt,” vertelt Harrie
lachend. “Die mevrouw heeft gezellig
koffie bij ons gedronken en ging pas om
half elf weer naar beneden.”
Lieve jongen
Zowel Lenie als Harrie vinden het
vanzelfsprekend dat ze aan de bel trekken
als ze vermoeden dat er iets mis is. Lenie
vertelt: “Ik ben ook wel eens ’s avonds
met iemand naar het ziekenhuis gereden.
En ik had een buurman met de nodige
problemen. De gordijnen bleven dicht en
ik had hem al anderhalve dag niet gezien.
Samen met Co ben ik naar binnen gegaan.
Daar hebben we hem gevonden, overleden.
Jammer, het was een lieve jongen.” Harrie
vult aan: “Toen een buurvrouw ziek was,
hebben we met een aantal bewoners natuurlijk in overleg met de zieke - haar
geholpen met het een en ander. Bewoners
vertellen soms wel veel, maar je kunt
niet altijd zien wat er achter de voordeur
gebeurt. Ouderen zijn soms echt eenzaam.
Ik raad mensen regelmatig aan om
contact met Co op te nemen of ik bel
hem zelf even.” Beiden zijn het erover
eens dat UWOON een betrokken woningcorporatie is en zijn blij met de korte
lijnen. “De contacten met UWOON zijn
prettig, en in het bijzonder de contacten
met Co. We hebben zijn mobiele nummer.
Als er iets is, reageert hij altijd snel.”

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 bedankt Liesbeth Otten
uit Elburg Evert Nagelhout.

Zo is het mij geleerd

“De tuin is eigenlijk te groot voor mij, en ik heb ook veel tegels; die waren groen
uitgeslagen. Toen ik koffie bij de buren dronk, kwam dit ter sprake. Evert vertelde
dat hij een nevelspuit had. Als je die vulde met azijn en de tegels ermee spoot, zou
de groene aanslag verdwijnen. Hij liet me wel even zien hoe dat werkte, dan kon
ik die spuit lenen. Toen hij bezig was zei hij: ik geef de spuit zo meteen aan je,”
vertelt Liesbeth Otten. Evert Nagelhout: “Ach, dacht ik, ik maak die klus wel even af.
Ik heb trouwens net een nieuwe nevelspuit gekocht, deze werkt nog beter.”
Liesbeth, ad rem: “Misschien kun je die het beste hier uitproberen…”
Sinds twee jaar wonen Evert en Sientje naast Liesbeth en ze zijn blij met elkaar
als buren. De lege container bij elkaar terugzetten is een vanzelfsprekendheid, als
Liesbeth een paar dagen weg is, meldt ze dat even. Dan houdt Evert een oogje in
het zeil. Evert is trouwens een behulpzame buur voor meer mensen. “De buurvrouw
aan de andere kant is al aardig op leeftijd, en die probeerde een dode buxus uit een
plantenbak te scheppen. Voor mij is dat met een kwartiertje gepiept. Daarna zijn
we samen een nieuwe gaan kopen. Ik wil niet braaf overkomen, maar ik probeer
altijd te helpen. Zo is het mij geleerd.” Evert is graag buiten aan het werk, zijn tuin
ligt er pico bello bij. “De pruimenboom gaf afgelopen jaar heel veel pruimen, veel
te veel voor ons. Iedereen die langs kwam gaf ik een portie mee. Ik heb ook nog
een zak naar een zieke overbuurman gebracht. Het is prettig als je de mensen in je
omgeving kent.” En met een knipoog naar Liesbeth: “En die tegels doen we dit jaar
gewoon weer.”

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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Geef een kind een iPad, smartphone of laptop en het is de hele dag zoet. Gezond is dat natuurlijk niet.
Lekker buiten spelen is goed voor kinderen. Hoe motiveer je ze om de schoenen of laarzen aan te trekken
en de gezonde buitenlucht op te snuiven? Op deze pagina een aantal ideeën!

Harderwijk Actief

Wist u dat kinderen op veel plekken in Harderwijk terecht
kunnen voor sport en beweging? Ook in de eigen wijk zijn er
veel mogelijkheden. De mensen van Harderwijk Actief
organiseren van alles om jong en oud aan het bewegen te krijgen.
Dat doen ze onder meer in Stadsweiden en Wittenhagen. Kijk
maar eens op http://www.harderwijk.nl/vrije-tijd/harderwijkactief-combinatiefuncties_3521/ wat de ‘buurtsportcoaches’
organiseren. Daar zit vast iets voor uw kinderen bij! Ook in Elburg
en Ermelo zijn regelmatig activiteiten te doen, bijvoorbeeld van
de welzijnorganisties (WIEL en SWE) of via JOGG.

Hup, naar buiten!

Buiten spelen is niet alleen goed vanwege de buitenlucht
en de beweging. Het nodigt ook uit tot fantasie, bedenken
van eigen spelletjes en samenspelen met andere kinderen.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen buiten spelen
eigenlijk het allerleukste vinden. Maar hoe krijg je een
‘binnenkind’ zover? Een goede tip is het buiten leggen van
het favoriete speelgoed. Dubbel handig: laat uw kind mee
helpen met klusjes in de tuin!
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Samen het bos in…

Wat is er nou leuker dan lekker ravotten in het bos?
Gratis vermaak voor het hele gezin! En in onze regio zitten we
allemaal binnen enkele kilometers in het bos. Snuif die heerlijke
geur van een Veluws bos in, terwijl uw kinderen genieten van
al het avontuur dat voortdurend de aandacht vraagt.
Ouwe kleren aan en lekker smerig worden!

Een kind heeft niet veel nodig

Maak de tuin aantrekkelijk voor buitenspelen. En daarvoor is
eigenlijk niet zoveel nodig. Kinderen vermaken zich soms met
de meest simpele dingen: een hoopje zand met een schepje,
een paar oude autobanden, een stapel steentjes of een paar
speelgoedauto’s. Ook leuk: een eigen moestuintje voor de
kinderen. Wie weet staat er komende winter wel boerenkool
uit eigen tuin op tafel!

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

de stroom valt weg
Pats en weg is de stroom. Geen televisie, geen internet, geen koffieapparaat en geen huishoudelijke apparaten. Meestal duurt zo’n
situatie niet lang, maar soms kan het best even duren voordat de stroom terugkomt. Wat moet je in zo'n geval doen?
In onze regio is Liander verantwoordelijk
voor de energievoorziening. Bij dit bedrijf
kunt u terecht als de stroom of het gas
uitvallen. Geen water? Daarvoor is op de
Noord-Veluwe Vitens de aangewezen
partij. Beide bedrijven houden klanten
onder meer via Twitter op de hoogte van
storingen. Voordat u gaat bellen is het
daarom raadzaam om even de social
media te checken. Als er tenminste nog
stroom in de smartphone of tablet zit…
Korte stroomonderbrekingen zijn lastig,
maar geen groot probleem. Anders wordt
het bij een echte calamiteit.

Bent u voor zover mogelijk voorbereid?
Een noodpakket samenstellen is een
verstandig idee. Duur is dat zeker niet.
Wat heeft u nodig?
radio op batterijen of opwindbare
radio, afgestemd op de rampenzender
(Omroep Gelderland)
zaklamp/knijpkat
extra batterijen
eerstehulpkit met eerstehulphandboek
lucifers in waterdichte verpakking
waxinelichtjes
warmhouddekens
gereedschapsset
waarschuwingsfluitje

En daarnaast:
flessen water en houdbaar eten
contant geld en kopieën van
identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren
reservesleutels van huis en auto
plattegrond van de omgeving, een
autokaart en een lijstje met de
telefoonnummers van mogelijke
opvangadressen
desinfecterende handgel
verzorgingsartikelen
zoals wc-papier, zeep,
en maandverband
medicijnen op
doktersvoorschrift

AFSCHEID SECRETARIS DE GROENE DRAAD
Nel Haverlag-Groothuis nam op 24 februari tijdens een receptie afscheid van De Groene Draad.
Ze was twaalf jaar secretaris van deze Huurdersbelangenorganisatie in Ermelo. Nel deed trouw haar werk
en had een warm hart voor de huurders. Wij zijn Nel dankbaar voor haar bewezen diensten.

U bent van harte welkom op de jaarvergadering van uw Huurdersraad.
De Betere Woning: maandag 24 april vanaf 19.00 uur, ’t Huiken Elburg. Woonwijs: maandag 22 mei vanaf 19.00 uur,
De Kiekmure Harderwijk. De jaarvergadering van De Groene Draad (Ermelo) is later dit jaar.

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
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
Ermelo: Huurdersorganisatie De Groene Draad
Secretariaat: Paul Krügerweg 8, 3851 ZJ Ermelo
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
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De stand van zaken
in de Zeebuurt
Cluster 10

De woningen in de Ir. Wortmanstraat
zijn na de renovatie in november weer
opgeleverd. Alle bewoners wonen inmiddels
weer in hun ‘nieuwe’ woning. De woningen
zijn zeer goed geïsoleerd en hebben een
energielabel A. Bewoners kregen de
mogelijkheid van vloerverwarming en
konden zelf de kleur bepalen van de tegels
in badkamer, toilet en keuken. Ook konden
ze de kleur van de keuken kiezen.
Tegen betaling waren extra uitbreidingen
mogelijk. De bewoners zijn blij met hun
gerenoveerde woning.
Ook de woningen aan de Flevoweg worden gerenoveerd.
Tijdens een onderzoek in november bleek dat 90 procent van de
bewoners daarvan voorstander is. De bewoners zijn ondertussen
voor zeven maanden verhuisd naar een wisselwoning.
De aannemer begint in april met de renovatie.

Hoe gaan we

Tinnegieter
vernieuwen?

Een deel van de wijk Tinnegieter in Harderwijk is toe aan
vernieuwing. Voordat we aan de slag gaan, willen we weten
hoe bewoners daar tegenaan kijken. Daarom hielden we een
enquête onder alle bewoners van het deel van Tinnegieter dat
toe is aan vernieuwing: de Marijkelaan, Margrietlaan en (een
deel van de) Bernhardlaan. Zij beantwoordden vragen hun
over woning en woonomgeving. In december kregen deze
huurders een nieuwsbrief.

Cluster 4: Zeestraat 40, 42 en 44
Cluster 5: Laan 1940-45 36 nummers 34 en 36, 46 en 48
Cluster 6: Laan 40-45 nummers 25 t/m 33, W. van Damstraat
6 t/m 20, 24 t/m 28, 1 t/m 19 en 29 t/m 35

Vervolgens vroegen we ook winkeliers, medewerkers, bedrijven,
instellingen en bezoekers wat ze vinden van de wijk. We stelden
vragen als: Hoe kijkt u naar de wijk, wat bevalt u in de wijk,
wat vindt u goed en minder goed, wat is heel waardevol in de
wijk, wat moet er absoluut blijven, wat is minder in de wijk,
waar heeft u last van? Andere vragen waren: hoe is de bereikbaarheid, veiligheid, zijn er voldoende winkels, wat mist u en
wat zou er moeten komen om het nog beter te maken?

We zijn begonnen met de voorbereiding van het bouwbesluit.
Voordat de plannen definitief zijn, kunnen bewoners zich er
over buigen. Zij kunnen tijdens informatiebijeenkomsten ook
hun mening geven over de (renovatie)plannen. Volgens de
planning is de planvoorbereiding en het bouwbesluit dit jaar
gereed, zodat we eind 2017 kunnen starten.

Dankzij beide onderzoeken kreeg UWOON een goed en
compleet beeld over de behoeftes in de wijk. Daarin kwamen
alle plussen en minnen van de wijk naar voren. Met alle
informatie gaan we werken aan een plan dat aansluit bij de
wensen en behoeftes van de huidige bewoners en
geïnteresseerden in de wijk Tinnegieter.

Cluster 4, 5 en 6

Woon zoals u wilt
Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
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Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!
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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.
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