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U zit ’s avonds op de bank en heeft een vraag voor UWOON… wat doet u dan? 
Dan kiest u één van de vier manieren om contact met ons te hebben. 

1. Internet
Via internet kunt u 24/7 contact leggen 
met UWOON: www.uwoon.nl. 
Deze website is medio dit jaar volledig 
vernieuwd en is nu uitgebreider en 
actueler. We overwegen om de 
website in de toekomst uit te breiden met
een chatfunctie. Via Twitter en Facebook 
kunt u ons overigens ook volgen.

2. Telefoon
Tijdens kantoortijden is UWOON 
telefonisch bereikbaar. Voor de beste 
bereikbaarheid adviseren wij u om 
’s ochtends te bellen. Wij zorgen in de 
ochtenduren voor extra mensen (tussen 
8.30 en 12.30 uur), die uw vragen kunnen 
beantwoorden. 

3. Persoonlijk gesprek
Heeft u behoefte aan een persoonlijk 
gesprek? Dat kan op drie verschillende 
manieren:
 Maak een afspraak bij u thuis of in de

 buurt, bijvoorbeeld in een wijkgebouw.
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Wij geven u graag de ruimte om uw mening te geven. 
Bijvoorbeeld over de manier waarop wij u te woord staan 
rondom een verhuizing of bij een klacht over onze dienst-
verlening. In de toekomst bellen wij u vaker zelf op om te 

vragen wat u van het contact met UWOON vond. Daarnaast 
blijven we dit steekproefsgewijs doen via KWH-enquêtes 

(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). 

Uw mening
         over contact
                    met UWOON

Kom op visite 
op onze website! 

We nodigen u van harte uit voor een kijkje op www.uwoon.nl.
De site is overzichtelijk, bevat veel informatie en heeft een 

snelle zoekfunctie. Zo vindt u gemakkelijk de gewenste
informatie. Ook een reparatieverzoek of overlastmelding 

geeft u online door via een webformulier. In de nabije 
toekomst kunt u ook andere zaken op de site afhandelen. 

Belangrijk: de nieuwe website werkt vlekkeloos
op pc, tablet en smartphone. 

Aanvullingen of tips voor onze website?
Geef ze door via communicatie@uwoon.nl.

Direct antwoord op uw vraag over bijvoorbeeld woonruimte-
verdeling of een verhuring? Onze woonconsulenten zijn

iedere ochtend tussen 8.30 en 12.30 uur rechtstreeks 
bereikbaar. U kunt ze dan bellen, mailen, maar ook even 

binnenlopen bij UWOON.

Direct contact
met woonconsulent

UWOON laat zich de maat nemen door ‘gewone’ mensen. 
De afgelopen twee jaar deden we mee aan een experiment, de 
corporatieraad. Bestaand uit mensen, betrokken bij de maatschappij. 
Zij hebben in hun dagelijks leven of werk te maken met vraagstukken
die UWOON raken: van jongere tot aan agent, ggz-medewerker of 
vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Samen bepaalden zij met welke 
thema’s UWOON aan de slag moest.

Met de corporatieraad wil UWOON de verbinding met de 
samenleving verstevigen. Ons ideaalbeeld van een buurt is een 
hechte gemeenschap waarin men begrip heeft voor elkaar en voor 
verschillen, en bij elkaar betrokken is. Waar iedereen zich thuis voelt. 
De raad vergroot ons inzicht in eventuele belemmeringen in het 
goed samenleven, en wat wij kunnen bijdragen.

Eind november presenteerde de corporatieraad hun opbrengsten 
van twee jaar. Leest u het ‘oogstboekje’ eens door op www.uwoon.nl.
Wat mij opviel was de vraag van veel buitenstaanders: “Wat heeft 
het nu concreet opgeleverd?” Voor alle betrokkenen bij de corporatie-
raad, ook UWOON, zat de winst al in de ontdekking dat we niet te snel
in oplossingen moeten denken. Dat we soms meer tijd moeten nemen
voor verdieping. Want er zitten problemen achter problemen, of vragen
achter vragen. Scheidend voorzitter Carin Wormsbecher illustreerde 
dit met het verhaal ‘de druppel’. De werkelijkheid heeft verschillende 
kleuren, die je ziet nadat je door de ogen van de ander kunt kijken. 

Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder

Diane Dirksen van de Voedselbank 7
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Voelen onze bewoners
zich thuis bij ons? 

Juist de verbinding tussen mensen, het begrijpen
van elkaars achtergrond en situatie, helpt ons om
nog meer van betekenis te kunnen zijn. Dat geldt
voor UWOON en bewoners, maar ook voor mede-
werkers onderling. Door meer van elkaars wereld
te weten, kunnen we elkaar makkelijker vinden en
gebruik maken van ieders kwaliteiten. Juist door
samenwerking kunnen we andere mensen helpen om sneller een 
oplossing te vinden voor hun problemen. Zoals de nieuwe voorzitter
van de corporatieraad Dick de Groot het omschreef: ‘Ieder mens 
heeft anderen nodig. Ook om te wonen. Misschien helpt het onszelf 
te buigen over de vraag hoe we willen wonen op een manier dat 
de ander zich bij ons thuis voelt?’ 

Natuurlijk zijn er ook concrete resultaten waar UWOON mee aan 
de slag is. In het boekje vindt u de complete oogst aan inzichten en 
uitwisselingen. Reden genoeg om nog minstens twee jaar door te 
gaan met de corporatieraad.

samenwerking kunnen we andere mensen helpen om sneller een 

 Dit is vooral handig als u wat minder
 mobiel bent of graag enkele anderen
 bij het gesprek betrekt.
 Maak een afspraak bij UWOON op

 kantoor (in ieder geval nodig als u
 ’s ochtends niet kunt). 
 Een afspraak is zo gemaakt via:

 0525 68 49 00 (Elburg)
 0341 56 51 00 (Ermelo)
 0341 41 68 94 (Harderwijk)

 Zonder afspraak kunt u van 8.30 tot
 12.30 uur binnenlopen

4. Schriftelijk
Natuurlijk is het ook mogelijk om ons 
schriftelijk te benaderen met een brief 
of e-mail. Wij reageren binnen tien 
werkdagen. 

Spontaan binnenlopen bij UWOON? 
Dat kan vanaf 1 januari 2018 

’s ochtends, van 8.30 tot 12.30 uur.

Contact met UWOON? 

Wij maken
’t u makkelijk
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Vernieuwing
balkons in Ermelo

Feestelijke barbecue 
in De Zeven Akkers
Toen Paula Boon (26) een uitnodiging ontving van energieleverancier Pure Energie 

voor een dagje uit in Apenheul, wist ze direct dat ze vriendin Melissa van den Brink en 

haar zoontje Collin de Geus (6) zou meevragen. Het werd een gezellige dag met een 

verrassend staartje…  

Reputatie UWOON
beter dan landelijk

Twee derde van de huurders is positief tot zeer positief over 
UWOON. Landelijk ligt dat cijfer lager: op 55%. UWOON wordt 
vooral herkend in de termen als ‘klantvriendelijk’, ‘toegankelijk’ 
en ‘komt afspraken na’. Bij de onderliggende vragen valt op 
dat huurders zeer te spreken zijn over de bereikbaarheid en de 
inspanningen van UWOON om huren laag te houden.

Directeur-bestuurder Moniek van Balen ervaart de uitkomsten 
als mooie beloning voor het dagelijks werk van alle medewerkers.
“Dat vertrouwen van huurders willen we natuurlijk waar blijven 
maken.” Ze ziet ook zaken waar UWOON nog aan kan werken, 
zoals het energiezuiniger maken van woningen. “Daar zijn we 
al mee aan de slag, bijvoorbeeld door zonnepanelen mogelijk
te maken. En we hebben recent extra investeringen voor een 
duurzame woningvoorraad aangekondigd. Als ik naar de overige
uitkomsten kijk, zou ik graag willen dat onze inzet voor veilige, 
prettige wijken en de zorg voor kwetsbare groepen nog meer 
voor het voetlicht komen. Dáár willen we als UWOON het 
verschil maken.”

In Apenheul was namelijk een speciale 
kinderroute uitgezet die langs een 
wensboom leidde. Bezoekers mochten er 
een wens voor anderen in hangen. 
Melissa, die achter De Zeven Akkers in 
Harderwijk woont, kwam samen met 
Paula en Collin op het idee om een 
verwendag voor de bewoners van dit 
complex te vragen.

Drie maanden later rinkelde de telefoon 
bij Paula. “Tot mijn verbazing belde Pure 
Energie - op 1 april nog wel - met de vraag
of ze een cheque konden overhandigen
aan De Zeven Akkers. Dit om een leuke 
activiteit voor bewoners mogelijk te 
maken. Ik heb contact gezocht met 

Zo’n 140 balkons van UWOON-woningen in Ermelo vertonen 
gebreken, zoals reeds gemeld in de vorige editie van UWOON 
magazine. Inmiddels heeft een gespecialiseerd extern bureau 
een inspectie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat geen van de balkons 
voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Tijdens een 
informatiebijeenkomst zijn recent de uitkomsten gepresenteerd 
aan de betrokken bewoners.

Tijdelijke huisvesting oplossing 
voor spoedzoekers en starters

De chalets zijn ontwikkeld voor tijdelijk 
gebruik. Ze zien er anders uit dan 
gewone woningen: het zijn kleine 1- tot 
2-persoons woningen. In de constructie 
wordt veel hout gebruikt. Er zijn 2 typen: 
de grijsgroene Chatel (2-onder-1-kap) en

De Struik-locatie, in het stationsgebied aan de Weiburglaan te Harderwijk, wordt het 
komende halfjaar ingericht met tijdelijke woonruimte. De chalets die we daar gaan 
neerzetten zijn bedoeld voor huisvesting van spoedzoekers en starters. UWOON zal 
rond april 2018 de eerste 15 units plaatsen. Om de realisatie mogelijk te maken, stelt de 
gemeente Harderwijk grond en subsidie beschikbaar voor een periode van tien jaar. 
De oplevering van het terrein staat gepland in het tweede kwartaal van 2018.

de bruine Woodlodge (vrijstaand). Beide 
worden ‘woonklaar’ opgeleverd en zijn 
voorzien van een elektrische installatie. 
De woonoppervlakte per woning is circa 
21 m2, bedoeld voor 1 tot 2 personen. De 
huurprijs is € 415,70 per maand (inclusief 
servicekosten, exclusief energiekosten).

Proefproject
De woningen worden in een parkachtige 
stijl - ‘gestrooid in het veld’ - geplaatst. 
Er is al een schets beschikbaar, maar over

huismeester Cees de Smalen. We hadden 
geen idee om welk bedrag het ging. 
Samen met een medewerker van Pure 
Energie hebben we een cheque van maar 
liefst 1000 euro aan Cees overhandigd!”

Met dit bedrag is een gezellige middag 
met barbecue, bingo en entertainment 
georganiseerd voor de bewoners. 
“De bewoners stellen dat erg op prijs”, 
vertelt Cees de Smalen. “Je kunt dat zien 
aan de opkomst: maar liefst 85 bewoners 
waren erbij. Je begrijpt, wij zijn allemaal 
heel blij met Paula!”

Woningcorporaties en brancheorganisatie Aedes werken hard 
aan het herstel van vertrouwen, na de incidenten van enkele 
jaren geleden. Aedes liet onlangs meten hoe het is gesteld met 
de reputatie van de corporatiesector. Ook UWOON-huurders zijn 
ondervraagd en hun beeld van de branche is positiever dan het 
landelijk gemiddelde. Een resultaat waar we trots op zijn!

Barbecue valt 
niet in het water

De buurtbarbecue Dr. Holtropstraat/J. van Malesteinweg in Ermelo
dreigde in september in het water te vallen. “Het was één van de
natste dagen van het jaar”, vertelt medeorganisator en UWOON-
huurster Aartje de Bruin. “Jammer, want er zouden 65 mensen 
deelnemen. De barbecue was ook georganiseerd om bewoners van 
de tien nieuwgebouwde huizen te ontmoeten. Gelukkig mochten 
we de ruimte onder het UWOON-kantoor, waar de busjes altijd naar
binnen rijden, gebruiken. We hebben de grote schuifdeur open-
gezet, de barbecue onder een tent geplaatst en zijn binnen gaan 
zitten. Dat was echt een uitkomst en… het werd heel erg gezellig!”

Planmatig onderhoud 
176 woningen
in De Wittenhagen
De onderhoudswerkzaamheden met verbeteringen aan 
de in totaal 176 grondgebonden woningen in de wijk 
De Wittenhagen in Harderwijk verlopen voorspoedig. Het 
betreft woningen aan de Johan de Wittlaan, Heinsiuslaan, 
Van Hall-laan, Goeman Borgesiuslaan, De Wittenhagen, 
Troelstralaan en de Van Heemskercklaan. 

Er vinden tal van werkzaamheden plaats, zoals herstel van 
gevelvoegwerk, isolatie van de buitengevel, vervanging van 
gevelkozijnen en voordeuren en schilderen van schuurdeuren 
en -kozijnen. Dankzij de onderhoudswerkzaamheden krijgen 
de woningen een fraaie ‘facelift’ en wordt ook de technische 
staat verbeterd. De energiezuinigheid van de woningen is 
sterk toegenomen.

de defi nitieve plaatsing vindt afstemming
plaats met een klankbordgroep van 
buurtbewoners. De eerste 15 woningen 
stonden te huur van 27 november t/m
10 december. Hiermee test UWOON of 
de behoefte aan tijdelijke woonruimte 
klopt met de verwachtingen. Het aantal 
is (bij voldoende behoefte) uit te breiden 
naar circa 50 wooneenheden in 2018. 
In een tweede fase is doorgroei naar 
100 wooneenheden in 2019 mogelijk. 

Omdat het gaat om
tijdelijke huur-
woningen, behouden
de bewoners hun inschrijftijd
als woningzoekende. Zij bouwen hun 
inschrijftijd verder op in de tijd dat zij op 
het Struikterrein wonen.

de grijsgroene Chatel (2-onder-1-kap) en

100 wooneenheden in 2019 mogelijk. 

de bewoners hun inschrijftijd

Daarbij zijn ook twee oplossingen benoemd voor vernieuwing 
van de balkons:
 Het balkon wordt verwijderd. Hiervoor in de plaats komt er in

 de deuropening een spijlenhekje en ontstaat een zogenaamd
 Frans balkon. De deur kan naar buiten open.
 Plaatsing van een nieuw balkon van staal en geprofi leerde

 dekplanken.
Bewoners mogen kiezen welke optie voor hun het meest 
aantrekkelijk is. Zodra de omgevingsvergunning van de gemeente
Ermelo is ontvangen, start UWOON de realisatie van de 
gemaakte keuzes.

De constructievorm van de balkons, met name het niet-zichtbare
deel ervan, veroorzaakt de onveiligheid. Bij betonnen balkons 
zorgt een verkeerde ligging van de wapening ervoor dat de 
belasting op het balkon niet overdraagbaar is. Bij de stalen 
balkons, met houten planken, is in de buitengevels (door vocht) 
roestvorming aanwezig. Deze problemen worden echter 
aangepakt, waarbij de bewoners kunnen kiezen uit een Frans 
of een gewoon balkon.
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UWOON-medewerkster Huurderskeuze Diane Dirksen zet zich al sinds de oprichting 
in voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten. Zij vervult de functie van 
bestuurslid Cliëntbelangen. “Ik was in 2006 bij de oprichtingsvergadering, de eerste vijf
pakketten voor Vluchtelingenwerk hebben we eigenhandig ingepakt en uitgedeeld”,pakketten voor Vluchtelingenwerk hebben we eigenhandig ingepakt en uitgedeeld”,
vertelt ze. Die vijf pakketten zijn inmiddels uitgegroeid tot 165 stuks per week, met 
als piek 260 pakketten tijdens de afgelopen recessie. De Voedselbank beschikt over 
ongeveer 50 vrijwilligers.

“Mijn belangrijkste taken zijn het 
coördineren van de medewerkers die 
werken met het cliëntenbestand, het 
uitdelen en het aannemen van nieuwe
cliënten”, vertelt Diane. Wij houden elke 
week bij welke cliënten wel en niet zijn 
geweest. Als een cliënt tweemaal niet
komt zonder afmelding, verliest deze zijn 
recht op een pakket.”

Diane Dirksen,
bestuurslid Voedselbank

Harderwijk, Ermelo en Putten

Het leven iets makkelijker maken

Gezond
De Voedselbank biedt pakketten voor 
1-2, 3-4 of 5 personen of meer. Diane: “We 
proberen de samenstelling zo gezond 
mogelijk te maken en meestal groente, 
fruit, zuivel, vlees of vis en brood toe te 
voegen in een pakket. We weten van 
tevoren niet altijd of wij deze producten 
aangeleverd krijgen. Als er kinderen 
jarig zijn, doen we iets extra’s zoals een 
cadeautje en een taart. Met Kerst zijn

In september koos UWOON voor Van der Sluis Technische Bedrijven als leverancier van zonnepanelen. Huurders en 
huurdersorganisaties van UWOON hebben in die keuze, en in het samenstellen van het aanbod van zonnepanelen 
een actieve rol gespeeld. Vervolgens zijn er informatieavonden in Elburg, Ermelo en Harderwijk gehouden. Meer dan 
150 huurders lieten zich informeren over de mogelijkheden voor energie- én kostenbesparing. Inmiddels zijn de eerste 
zonnepanelen geplaatst in Elburg. Met de zonnepanelen wil UWOON huurders een mogelijkheid bieden om hun 
woonlasten te verlagen.

Welzijnsorganisatie ZorgDat screent de cliënten. Zij maken een afspraak bij de cliënt thuis en zetten de fi nanciële situatie in 
het voedselbanksysteem. De Voedselbank beslist aan de hand van het verslag of iemand in aanmerking komt voor een pakket. 
Meestal wordt een pakket toegewezen voor 3 of 6 maanden, eventueel is verlenging mogelijk. Als een gezin na aftrek van de 
vaste lasten niet meer overhoudt dan 120 euro per maand en daar bovenop 80 euro per persoon, kan het gebruikmaken van 
de Voedselbank. (Voorbeeld: Gezin met 1 volwassene en 3 kinderen mag na aftrek van vaste lasten € 120,00 + 4x € 80,00 = 
€ 440,00 overhouden). Als cliënten nog niet in een hulpverleningstraject zitten, wijst ZorgDat ze op hulp zoals schuldsanering 
of maatschappelijk werk. Meer weten? Kijk op www.voedselbankharderwijk.nl. Daar kunnen huishoudens zich ook aanmelden. 

Screening door ZorgDatBelangstelling voor zonnepanelen? 
Op www.uwoon.nl vindt u alle informatie 
én een folder over zonnepanelen.
U kunt zich er bovendien direct aanmelden
bij Van der Sluis (dat met Sunforce het 
aanbod en de installatie verzorgt). 
Bellen met UWOON kan natuurlijk ook, 
dan geven wij uw gegevens door. 

Zonnepanelen
op uw woning?

Woon zoals u wilt!

Op www.uwoon.nl vindt u alle informatie 

U kunt zich er bovendien direct aanmelden

Eerste zonnepanelen geplaatst
Besparen met zonne-energie

mensen en bedrijven extra gul, wij 
ontvangen dan de (overgebleven) 
kerstpakketten. Ook zijn er door het jaar 
heen veel inzamelingsacties van 
bijvoorbeeld scholen, kerken, politieke 
partijen, enz. Daar zijn we erg blij mee.”

Schaamte
Diane ziet regelmatig hoe moeilijk het 
is voor mensen om hulp te vragen. 
“Ze schamen zich voor hun armoede en 
moeten echt over een drempel heen om 
hulp te vragen. Maar wat ons betreft: het 
is nergens voor nodig om je te schamen. 
Er zijn zoveel omstandigheden waardoor 
iemand in de problemen kan komen. 
Echtscheiding en ontslag zijn maar twee
voorbeelden. Wij zijn er om hulp te bieden
en het leven iets makkelijker te maken.”

Bij huurders die vóór 1 januari 2019 
besluiten om mee te doen, neemt UWOON
30% van de investering op zich. De 
resterende 70% betalen deelnemers via 
een vaste vergoeding in de servicekosten. 
Bij berekeningen gaan we uit van 
8 panelen op kleine eengezinswoningen 
en 10 panelen op gewone eengezins-
woningen. De maandelijkse servicekosten 
bedragen € 13,50 voor 8 panelen en 

€ 15,50 voor 10 panelen. De zonnepanelen 
leveren direct een besparing op het 
energieverbruik op zodat er vanaf de 
eerste maand al voordeel is voor de 
huurders die meedoen.

Wekt u meer op dan u gebruikt? Het 
overschot ‘verkoopt’ u aan uw energie-
leverancier, die het verrekent met de aan 
u geleverde elektriciteit (op momenten u geleverde elektriciteit (op momenten 

dat u minder stroom opwekt dan u 
nodig heeft). Dat verrekenen noemen we 
‘salderen’. 

Het nieuwe kabinet wil deze salderings-
regeling in 2020 vervangen door een 
andere regeling. Hoe een andere regeling 
eruitziet, en of dit gevolgen heeft voor de 
mogelijke besparing, is nog niet duidelijk.

Duurzaamheid
Naast verlaging van woonlasten is ook Naast verlaging van woonlasten is ook 
milieuverbetering voor UWOON een milieuverbetering voor UWOON een 
belangrijke reden om veel energie te belangrijke reden om veel energie te 
steken in zonnepanelen. Als corporatie steken in zonnepanelen. Als corporatie 
investeren we de komende jaren extra in investeren we de komende jaren extra in 
de verduurzaming en energiezuinigheid de verduurzaming en energiezuinigheid 
van huurwoningen. Huurders die zelf van huurwoningen. Huurders die zelf 
aan de slag willen, kunnen via UWOON aan de slag willen, kunnen via UWOON 
een vrijwillige energiecoach inschakelen. een vrijwillige energiecoach inschakelen. 
Deze komt op bezoek en geeft bij u thuis Deze komt op bezoek en geeft bij u thuis 
praktische bespaartips.praktische bespaartips.
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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!

Peter en Diane den Otter
wonen zelfstandig dankzij Fokus

thuiszorg is dat Fokus-hulp op afroep thuiszorg is dat Fokus-hulp op afroep 
beschikbaar is. Fokus-medewerkers 
hebben een unit in ’t Vondelhuys die 
24 uur per dag bemand is. Peter kan ook 
midden in de nacht hulp inroepen. 
“Dankzij Fokus hebben we weer een 
normale relatie, en is hij niet de zorgvrager
en ik de zorgverlener”, vertelt Diane. 

“In 1993 kreeg ik een auto-ongeluk”, 
vertelt Peter. “In die tijd kende ik Diane 
wel, maar we hadden nog geen relatie. 
Na verloop van tijd kochten we samen 
een huis in Drielanden. Het wonen 
ging op zich prima, ik kan gelukkig veel 
zelf. Diane hielp met een aantal zaken, 
zoals aan- en uitkleden. Totdat zij ook 
gezondheidsklachten kreeg.” Diane: “Na 
verschillende onderzoeken bleek dat ik 
een progressieve systeemziekte heb. De 
zorg voor Peter kon ik lichamelijk niet 
meer aan.” De huisarts wees het paar op 
de mogelijkheid van zelfstandig wonen in 
’t Vondelhuys met hulp van Fokus. Peter: 
“Ik wilde er eerst niets van weten. Het 
leek me meer iets voor mensen met een 
zware beperking.” 

Privé
“Fokus verleent ADL-assistentie, dus 
doet geen medische handelingen”, legt 
Fokus-medewerkster Petra Rozendaal uit. 
“Omdat wij hulp op afroep verlenen, is de 
vrijheid van cliënten groot. Ook ’s nachts 

In appartementencomplex ’t Vondelhuys In appartementencomplex ’t Vondelhuys 
in Harderwijk zijn veertien UWOON-
eenheden in gebruik als zogenaamde 
‘Fokus-woning’. In zo’n appartement 
wonen huurders met een fysieke 
beperking zelfstandig, maar wél met 
assistentie van Fokus binnen handbereik. 
Deze organisatie helpt ze bij de algemene
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), 
zoals aan- en uitkleden, toiletgang en 
eenvoudige verpleegtechnische 
handelingen. De cliënt bepaalt zelf 
wanneer welke hulp wordt verleend en 
houdt zo de regie over het eigen leven. 
In ‘t Vondelhuys wonen onder andere 
Peter en Diane den Otter.

Dit echtpaar woont sinds vijf jaar in hun 
prachtig ingerichte appartement. Peter 
zit in een rolstoel en Diane kan door 
ziekte niet meer alleen voor hem zorgen. 
Fokus biedt precies de ondersteuning die 
Peter nodig heeft. Het grote verschil met 

is er altijd iemand aanwezig, we worden is er altijd iemand aanwezig, we worden 
regelmatig opgeroepen. Bijvoorbeeld om 
iemand om te draaien of als een bewoner 
net thuis komt na een avondje uit.” 
Fokus is een gesubsidieerde instelling, 
kosten worden vergoed vanuit de 
zorgverzekering. Petra: “We beschikken 
over veertien woningen in ’t Vondelhuys, 
momenteel is er direct ruimte beschikbaar.
In principe komt iedere 18-plusser die zich 
met een rol- of trippelstoel verplaatst in 
aanmerking. Met Fokus houden zij zelf de 
regie over hun leven.” 

Regie
“Juist die eigen regie geeft veel rust”, legt 
Diane uit. “Laatst moest ik onverwacht 
in het ziekenhuis blijven, dan hoef ik me 
geen zorgen te maken over Peter. Het is 
wel jammer dat Fokus zo onbekend is, 
mensen hebben er soms vreemde ideeën 
over. Zo vroegen vrienden die laat bij ons 
op bezoek kwamen: mag dat nog wel, zo 
laat? Ze denken dat we ons aan regeltjes 
moeten houden, maar dat is natuurlijk 
niet zo. We wonen zelfstandig.” Peter: 
“Je wilt natuurlijk het liefst helemaal 
zelfstandig zijn, maar als dat niet kan, is 
Fokus een prima oplossing!”

Meer weten?
Kijk op www.fokuswonen.nl of vraag 
UWOON naar de mogelijkheden.
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Foto boven, v.l.n.r.: Maike Noordzij, Ahmet Nazligül, Gizem Kulcu, Gudrun Binnenhei, Magdalena Stasiak, Freek Noordzij en Yasar Yildiz.

De leefbaarheid in de Goeman Borgesiuslaan is al langer een 
aandachtspunt, zowel bij bewoners als bij UWOON. Daarom 
organiseerde het buurtplatform Leefbaar Goeman - een groep 
betrokken bewoners - een bijeenkomst voor bewoners en een 
aantal instanties. Ruim vijftig personen gingen op de uitnodiging
in: de betrokkenheid bleek groot te zijn. Bewoners gingen met 
elkaar in gesprek over die dingen die voor henzelf en de buurt 
waarin zij wonen belangrijk zijn. Het buurtplatform bestaat 
momenteel uit vijf bewoners: Magdalena, Gudrun, Maike, Yasar
en Gizem. ZorgDat-opbouwwerker Maarten Janson en UWOON-
buurtbeheerder Ahmet Nazligül verlenen hierin ondersteuning. 
  
“We ergeren ons aan zaken als zwerfvuil, dat is één van de 
zaken die we wilden aanpakken”, vertelt Gudrun Binnenhei. 
Maarten Janson vult aan: “De leden van het platform weten 
dat dit speelt omdat zij langs de deuren zijn gegaan en bij de 
mensen hebben geïnformeerd wat zij belangrijk vinden, welke 
zaken ze willen veranderen en of ze hierover willen meedenken
en meedoen. De punten die daaruit naar voren kwamen, worden
gebruikt om mensen uit te nodigen dit met elkaar op te pakken. 
De buurtmoestuin is hier een schitterend voorbeeld van.” 

Buurtbeheerder Ahmet Nazligül: “UWOON waardeert de inzet 
van de bewoners. Als verbeterplannen van bewoners zelf 
uitgaan, komt dat veel krachtiger over dan vanuit een instantie.”
Op wens van bewoners is er een moestuin aangelegd, een 

aantal eerdere initiatieven wordt voortgezet.aantal eerdere initiatieven wordt voortgezet.
Denk daarbij aan het maandelijks vegen 
rond de gebouwen en het paaseieren 
zoeken. Het laatste wapenfeit van het platform is een zoeken. Het laatste wapenfeit van het platform is een 
nieuwe JOP ( jongeren ontmoetingsplaats). Deze is gefi nancierdnieuwe JOP ( jongeren ontmoetingsplaats). Deze is gefi nancierd
door de gemeente Harderwijk, evenals de buurtmoestuin. Ahmet:
“De oude JOP was overdekt, dat trok ongewenste bezoekers. De 
nieuwe is open en hip, je kunt erin zitten en erop lopen. Er wordt 
al veel gebruik van gemaakt en niet alleen door jongeren!”

UWOON is erg blij met de inzet van de bewoners. Daarom krijgt 
het platform de ‘Buurtjes Bedankt’ VVV-bon om bijvoorbeeld 
bij een volgende bijeenkomst een traktatie te kopen!

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 deze keer buurtplatform Leefbaar Goeman in het zonnetje. 

Petra Rozendaal

Woon zoals u wilt!



Woon zoals u wilt!
Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n1 0 1 1Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n

De donkere dagen voor (en na) kerst: met mooi licht brengt u
sfeer in en rond uw woning. Maar waar in het verleden de 
bekende gloeilampen in vrijwel iedere fi tting werden gedraaid, 
is het aantal mogelijkheden nu bijna eindeloos. UWOON 
magazine brengt de nieuwste mogelijkheden aan het licht en 
geeft praktische tips. Vooral over led.

Zuinig led-licht
Led-verlichting maakt een stormachtige opmars door en 
terecht. Deze lichttechniek heeft namelijk heldere voordelen ten 
opzichte van traditionele verlichting. Het belangrijkste pluspunt 
is ongetwijfeld het stroomverbruik: dat is meer dan 80% lager 
dan bij gloei- en halogeenlampen. Ook op spaarlampen is het 
voordeel nog 30% tot 50%. 

Maar led heeft meer voordelen
Led-lampen hebben ook een langere levensduur en de tijd dat 
deze lichtbron vooral kil licht uitstraalde is allang voorbij. Ook 
prettig: ze geven direct vol licht en breken niet zo snel. En na 
hun lange leven hoeven ze niet bij het chemisch afval, zoals veel 
kwikhoudende spaarlampen.

Led en app
Helemaal leuk: led-lampen die met een smartphone app (via 
uw Wifi -netwerk) te bedienen zijn. Ze zijn niet alleen aan en uit 
te schakelen en te dimmen, ze kunnen ook licht in ontelbare 
kleuren uitstralen. Dus oranje licht als het Nederlands Elftal 
speelt of liever een warme gele gloed tijdens een gezellig diner? 
Kan allemaal!

Vlammend led
De gezelligheid van kaarslicht en 
haardvuur zonder met vuur te spelen?
Ook dan bieden led-lampen uitkomst! 
Er zijn namelijk lampen en kaarsen die 
vuur nabootsen. 

Licht en leren
Heeft u schoolgaande kinderen? Zorg dan voor voldoende licht 
op de plek waar zij leren. Een lichte omgeving stimuleert de 
concentratie en dat is weer positief voor leerprestaties. Koud wit 
licht blijkt uit onderzoek het beste te zijn, voor de kenners: 
licht met een kleurtemperatuur van 4000k. Dat kan met led!

Led? Allicht!

Herken hennep!
Een hennepkwekerij lijkt onschuldig, maar 
is dat niet. Henneptelers veroorzaken 
overlast in woningen en maken de buurt 
onveilig. Daarnaast is het brandgevaar 

groot; vaak tappen henneptelers 
onverantwoord en onveilig elektriciteit 
af en ontstaan er soms levensgevaarlijke 
situaties. Maar hoe herkent u de 
aanwezigheid van een hennepkwekerij 
in een woning? Met deze Check Hennep 
lijst!

Check Hennep
1. Muren zijn warm en/of vochtig
2. Ramen zijn afgeplakt of gordijnen 
 blijven gesloten
3. Condens op de ramen
4. Stankoverlast of een vreemde geur
 rond een woning

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

UWOON werkt nauw samen met de huurdersbelangen-
organisaties 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.

HuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisaties

5. Bezoekers of activiteit op vreemde
 tijdstippen
6. Zoemende of brommende geluiden
7. Stroomstoringen in het 
 elektriciteitsnet (lampen knipperen)
8. Bewoners die nooit op vaste tijden
 thuiskomen

Verdachte omstandigheden? Bel!
Heeft u overlast van een hennepkwekerij
of vermoedt u dat er in een woning 
hennep wordt gekweekt?
Bel de Politie (0900-8844) of 
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). 
Doen, want alleen zo voorkomen we 
onveilige situaties. 

“MET MOOI LICHT BRENGT U SFEER IN EN ROND UW WONING”
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Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
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Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur 
 (‘s middags op afspraak)
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
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Voor spoedreparaties geldt: altijd 
even bellen! Maar wist u dat u voor 
overige reparaties ook een makkelijk 
invulformulier kunt gebruiken op 
www.uwoon.nl?

Elburg  (0525) 68 49 00
Ermelo  (0341) 56 51 00
Harderwijk (0341) 41 68 94

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

Samen de toekomst van 
Tinnegieter bepalen
Eind september gingen huurders, 
eigenaren, omwonenden, gemeente, 
welzijnsorganisaties, ondernemers, 
geïnteresseerde inwoners en UWOON 
in gesprek over een duurzame toekomst 
voor de buurt Tinnegieter. 

Aanleiding voor dit ‘Toekomstcafé 
Tinnegieter’ is de leeftijd van de woningen
in een deel van de wijk. UWOON moet 
een besluit nemen over de toekomst 

Wat u zelf 
kunt doen 
bij een 
cv-storing van deze woningen en wil dat graag 

doen met inbreng van de verschillende 
partijen. Centraal staat de vraag: 
wat is van belang vosor een duurzame 
toekomst voor de wijk? Inmiddels zijn ook 
plannen bedacht voor die toekomst, in 
zogenoemde ‘werkateliers’. 
De resultaten zijn in groepen aan elkaar 
gepresenteerd. Mensen konden zich 
daarvoor opgeven tijdens de avond in 
september. 

In de gezellige, maar vaak ook koude 
winterdagen, is een goedwerkende cv 
belangrijk. Heeft u een cv-storing? 

Hieronder een paar tips wat u zelf kunt 
doen om de storing te verhelpen. 
 Reset de installatie via de resetknop

 op de cv-ketel, of haal de stekker er uit
 en doe deze er weer in.
 Is de waterdruk tussen 1.0 en 2.0 bar?

 Vul de ketel bij als de druk lager is 
 dan 1.0 bar. Op www.uwoon.nl staan 
 hiervoor instructies, zoek op ‘cv-storing’.
 Staat de gaskraan open?
 Drupt er een warmwaterkraan?

Als de storing nog niet is verholpen na
 het volgen van deze stappen, kunt u
 vanaf 1 januari 2018, rechtstreeks met
 onderhoudsbedrijf Van der Sluis bellen 
 op 038-3446555.

Tot 1 januari belt u bij een cv-storing nog 
gewoon met UWOON. gewoon met UWOON. 


