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In het artikel over de huurverhoging is de term ‘door UWOON
gewenste huurprijs’ enkele keren genoemd. Deze term leggen
we graag even uit.

Vanzelfsprekend zijn er ook huurwoningen waarvan we de huurprijs verhogen
nadat de huidige huurder verhuisd is. Er zijn immers ook huurders die een wat hoger
inkomen hebben en die toch van de woningen van een woningcorporatie afhankelijk
zijn. De reden dat we de huurprijzen niet direct allemaal aanpassen naar de gewenste
huurprijs, is dat het wettelijk niet is toegestaan om tussentijds huurprijzen te verhogen,
afgezien van de jaarlijkse huurverhoging. UWOON wil graag dat haar huishoudboekje
op orde blijft en er voldoende geld is om te kunnen investeren in bijvoorbeeld
renovatie, nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen. Alles bij elkaar voor UWOON
reden om geen tussentijdse huurverlaging toe te passen, ook al betaalt u nu meer
dan de door ons gewenste huurprijs.
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hoe zit dat?

Een groot deel van onze woningzoekenden heeft een laag inkomen. Als wij woningen
willen verhuren aan mensen uit deze groep, mag dat voor een groot deel van deze
woningzoekenden alleen als de huurprijs lager is dan € 597,30 per maand. Daarom
zorgen wij ervoor dat de huurprijzen van veel UWOON-woningen onder dit bedrag
blijven. Komt een woning met een huur boven de € 597,30 vrij voor een nieuwe huurder,
dan verlaagt UWOON soms het huurbedrag tot onder deze grens. Zo komen er steeds
meer woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een lager inkomen. Welke
woningen dat zijn, ligt al vast. Betaalt u op dit moment al wat wij voor uw huurwoning
gaan vragen zodra u vertrekt (of meer), dan krijgt u op 1 juli 2018 geen huurverhoging.

Interview

Marian en Peter Jacobs over zonnepanelen

‘Gewenste huurprijs’

UWOON verhoogt de huurprijzen per 1 juli 2018 met maximaal 0,8%. Dat
ligt onder de inflatie van 2017 die op 1,4% is uitgekomen. De huuraanpassing
geldt bij UWOON voor alle huurders, onafhankelijk van hun inkomen. In een
aantal gevallen valt de stijging zelfs lager uit. Ligt uw huidige huurprijs hoger
of gelijk aan de ‘door UWOON gewenste huurprijs’, dan ontvangt u géén
verhoging en verandert uw huurprijs niet. Huurdersraden hebben positief
gereageerd op de huurverhoging.
Met de beperkte huurverhoging wijkt
UWOON af van het beleid van de minister
die ruimte biedt voor een sterkere stijging.
Wij vinden de betaalbaarheid van wonen
voor huurders namelijk van groot belang.
Huurdersorganisaties onderhandelden
stevig en vroegen ons om helemaal geen
huurverhoging door te voeren. UWOON
sprak uiteindelijk met de huurdersorganisaties af om naast de beperkte
huurverhoging van 0,8% ook nog circa
een half miljoen euro in te zetten voor
verduurzaming van woningen. Over deze
duurzaamheidsprojecten volgt meer
informatie in de zomereditie van UWOON
Magazine.
Persoonlijke brief
Eind april ontvangt u een brief met
informatie over uw persoonlijke huurverhoging. Hierin staat ook beschreven

hoe u bezwaar maakt als u het niet eens
bent met onze huurverhoging. Goed om
te weten: een klacht over onderhoud aan
uw woning is geen erkende reden om
bezwaar te maken. Ook een huurprijs die
hoger is dan de door ons ‘gewenste huurprijs’ (zie kader) is voor de huurcommissie
geen argument om met een bezwaar
tegen huurverhoging in te stemmen.
Op www.huurcommissie.nl vindt u
onafhankelijke informatie over bezwaren
maken tegen de huurprijs of tegen het
gebrek aan onderhoud van uw woning.

Huurverhoging 2018
18

20

Bij UWOON: 0,8% (onder inflatie)

Of 0% als de huidige huurprijs al hoger of gelijk aan de door
ons gewenste huurprijs ligt.
Maximaal toegestaan: 3,9% (inflatie van 1,4% + 2,5%)

Voor huurders met inkomen van € 41.056 of meer: 5,4% (1,4% + 4%)

Niet vergeten: huurtoeslag
Betaalt u veel huur in vergelijking met
uw inkomen? Dan komt u misschien in
aanmerking voor huurtoeslag. De
Belastingdienst bepaalt of u daar recht op
heeft. Op de website www.toeslagen.nl
vindt u meer informatie.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon
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Een (t)huis voor het
leven of voor even?
Een huis in Nederland kan een leven lang mee, overleeft zelfs
generaties. Toch is dat precies ook een knelpunt. Want er kan nogal
wat gebeuren in een mensenleven. Je gaat een opleiding doen, en op
jezelf wonen. Je wordt verliefd en bent ineens met z’n tweeën.
Je krijgt een baan in een andere stad. Je kan er alleen voor komen te
staan, bijvoorbeeld door een scheiding. Je krijgt lichamelijke gebreken
en hebt moeite om de trap op te komen. Of je ouders hebben zorg
nodig en je wilt dichterbij ze zijn.
De wensen die je hebt voor je (t)huis, kunnen dus in korte tijd anders
zijn. Met de bijbehorende vragen. Waar wil ik wonen? Welke ruimte
heb ik nodig? Wat kan ik betalen? En zijn die huizen die ik zoek er wel?
Dat laatste is een grote uitdaging voor UWOON: hoe krijgen we op
korte termijn de juiste, betaalbare huurwoningen erbij? En tegelijk
stellen we ons de vraag: zijn de woningen die we nu bouwen over
40 jaar nog steeds nodig? En wat is verder nodig om een thuis te
bieden?
Oplossingen bieden voor de problemen van nu, maar rekening houden
met de toekomst. Dat is dit jaar een belangrijk thema voor UWOON.
We gaan namelijk ons ondernemingsplan vernieuwen. Daarin is de
schaarste aan betaalbare huurwoningen een onderwerp, maar
bijvoorbeeld ook: hoe komen we in 2050 tot energieneutrale woningen?
Voor een prettig thuis is het heel belangrijk antwoorden te vinden op
de volgende vragen. Hoe kunnen wij bijdragen aan tolerantie en
begrip tussen mensen, waardoor het in de wijken goed wonen blijft?
Hoe kunnen we beter gebruikmaken van digitale diensten zonder de
meest kwetsbaren op dat gebied te vergeten? En hoe spelen we
flexibeler in op - steeds sneller - veranderende wensen en behoeften?
Wij hebben zo onze ideeën over de
antwoorden op die vragen. Maar we willen
ook graag weten hoe u tegen verschillende
onderwerpen aankijkt. Daarom gaan we
binnenkort op pad en in gesprek met
huurders. Heeft u nu al vragen of ideeën?
Dan maken we graag een afspraak!
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder

Tijdelijke huisvesting
op het voormalige Struik-terrein

De gemeente Harderwijk en UWOON werken nauw samen
bij het geschikt maken van het voormalige Struik-terrein voor
tijdelijke huisvesting. Daardoor kunnen binnen twee jaar
maximaal honderd kleine huishoudens tijdelijk dichtbij station
Harderwijk wonen. Over tien jaar moet het terrein weer schoon
en kaal opgeleverd worden aan de gemeente Harderwijk.
Omdat UWOON deze locatie niet voor onbepaalde tijd mag
gebruiken, moeten we werken met tijdelijke huurcontracten.
De wet biedt daarvoor sinds twee jaar diverse mogelijkheden.
Vooral jongeren tot en met 27 jaar plukken hiervan de vruchten.
Zij kunnen met behoud van hun inschrijfduur een huurcontract
voor vijf jaar afsluiten bij UWOON. Ze huren dan voor bijna
€ 400,- per maand een chalet van circa 21 m2.
De lage huurprijs is mede mogelijk omdat de gemeente
Harderwijk de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van
het terrein voor haar rekening neemt. De samenwerking zorgt
voor extra mogelijkheden om betaalbaar te huren voor een
groep woningzoekenden die de laagste kans van slagen had.
De eerste chalets worden medio mei opgeleverd. Foto’s en
gesprekken met bewoners en omwonenden volgen in het
volgende nummer van UWOON Magazine.

UWOON
aan de slag met
nieuwe privacywetgeving
De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt per
25 mei 2018 vervangen door nieuwe Europese regelgeving:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Alle bedrijven en instanties die gegevens verwerken van
personen binnen de Europese Unie moeten voldoen aan deze
nieuwe AVG. De wet zorgt (kort gezegd) voor meer plichten
voor UWOON en meer rechten voor u als huurder. Zo wordt
uw privacy nog beter gewaarborgd. In de volgende editie van
UWOON Magazine leest u welke maatregelen UWOON treft om
te voldoen aan de regels (en wat dit voor u betekent).

‘Goed voor het milieu en
de portemonnee’
Marian Jacobs over zonnepanelen:

Marian en Peter Jacobs, moeder en zoon
èn buren, behoren tot de eerste UWOONhuurders die zonnepanelen op hun
dak kregen. “Ik las erover in UWOON
Magazine”, vertelt Peter, “en was direct
enthousiast, zeker ook omdat de opbrengst
gegarandeerd is.” Marian: “Ik hoorde het
vervolgens van Peter, ik was altijd al
enthousiast over zonnepanelen om zelf
energie op te wekken. Een heel wat betere
oplossing dan die lelijke windmolens!
De zonnepanelen zijn goed voor het
milieu en voor de portemonnee.” Peter
vult aan: “Als we quitte hadden gespeeld,
hadden we het ook gedaan hoor.”

Ieder uur kijken
Marian zag wel een beetje op tegen de
aanleg. De omvormer komt op zolder
en er moet een kabel naar de meterkast
beneden. “Ik ben nogal een Pietje Precies,
en was bang voor kabels door mijn huis.
Maar de mensen die de aanleg deden
waren zo zorgvuldig, aardig en netjes,
echt opvallend in deze tijd.” Peter:
“Het scheelt natuurlijk wel dat er in deze
huizen kokers langs de trap zitten, waarin

“OM HET WONINGBEZIT VERSNELD DUURZAMER TE MAKEN,
PLAATST UWOON OP WONINGEN DIE EEN NIEUWE HUURDER KRIJGEN
VAAK OP EIGEN INITIATIEF ZONNEPANELEN”

Oproep

VAC zoekt bestuursleden

De VAC Harderwijk Adviescommissie Wonen is een
onafhankelijke organisatie van geschoolde vrijwilligers die de
belangen van de woonconsument behartigt. Het doel van de
VAC is het bevorderen van de kwaliteit van wonen
en de leefbaarheid van de woonomgeving. Zij doet
dit vanuit de visie van de toekomstige gebruiker.
Toetsingscriteria zijn: bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezond en comfortabel,
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk.
“We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden”, vertelt voorzitter Coos Schuurkamp.
“Je hoeft hiervoor geen bouwkundige kennis te
hebben, dat kun je leren, maar je moet wel in
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de kabels worden weggewerkt. Wel
lastig was dat de daken nogal steil zijn,
dat maakte dat de installatie wat langer
duurde dan gepland.” Ten tijde van het
interview is het nog niet bekend wat de
uiteindelijke besparingen zijn, de
resultaten zijn thuis afleesbaar. Marian:
“Ik kijk regelmatig hoeveel energie we
opwekken. In het begin keek ik ieder
uur. Leuk is ook om het verschil tussen
bewolkte en zonnige dagen te zien!”

gebouwen en de inrichting ervan geïnteresseerd zijn.
We beoordelen ook of gebouwen in de omgeving passen.
Bestemmingsplannen lezen we digitaal, daarom is het
belangrijk dat je kunt omgaan met computers en
de weg weet op internet. Bovendien moet je bereid
zijn om cursussen te volgen.” De VAC bezoekt
regelmatig projecten buiten Harderwijk om kennis
op te doen. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Spreekt dit werk u aan en heeft u gemiddeld tien
uur per maand beschikbaar? Neem dan contact
op met de voorzitter, mevrouw Coos Schuurkamp.
Dat kan telefonisch op 0341 453 106 of per mail:
coosschuurkamp@outlook.com.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon
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HET SUCCES VAN “IN DE LUWTE” IS VOORAL TE DANKEN
AAN DE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS.

‘Liefde en aandacht
doet wat met je’
Lenie Willemsen over zorg voor ouderen met dementie

In villa ‘In de Luwte’ aan de Hamburgerweg in Ermelo klinkt gelach:
de sfeer in de huiskamer is vrolijk en gezellig. Aan de tovertafel in
de huiskamer spelen zes oudere dames een spelletje onder de begeleiding
van een vrijwilligster. De ouderen met dementie wonen hier en weten
zich 24 uur per dag omringd met liefdevolle zorg van
Wim en Lenie Willemsen en hun medewerkers.
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Lenie Willemsen is voor veel mensen
uit Ermelo een bekend gezicht:
jarenlang bemande ze de receptie van
Woningstichting De Groene Zoom, één
van de voorlopers van UWOON. Sinds
9 jaar bestieren Lenie en Wim deze
bijzondere woonvorm. Lenie: “Wim komt
uit de zorg, daarna heeft hij jarenlang
lesgegeven op Landstede. In die functie
kwam hij regelmatig in contact met
verpleeghuizen, op zoek naar stageplekken.
Hij zag dan ook ouderen met dementie
en dacht vaak: de zorg voor deze groep
moet toch anders kunnen?” Hij praatte
erover met de toenmalige directeur van
UWOON. Alles viel samen toen UWOON
villa “In de Luwte” beschikbaar stelde.
Lenie en Wim stortten zich met hart en
ziel in het avontuur. “We begonnen met
7 bewoners, maar dat was financieel niet
haalbaar. Inmiddels zijn er 9 bewoners,
16 parttime medewerkers in loondienst,
10 vrijwilligers, 2 stagiairs en 2 schoonmakers. Het is een echt bedrijf geworden.”

Persoonlijk
De dagindeling van de bewoners is
afgestemd op de persoonlijke voorkeuren.
“Niet iedereen is een ochtendmens, hier
kan een bewoner rustig uitslapen, de
kamers zijn voorzien van sensoren, zo
weten we wanneer iemand wakker is.
Om half elf drinken we gezamenlijk
koffie, daarna doen we een activiteit,
bijvoorbeeld gym of een balspel of een
puzzel. Na de lunch rusten de bewoners.
Bij mooi weer gaan we wandelen; we
hebben bovendien een prachtige tuin
waar het heerlijk toeven is. Waar
mogelijk sluiten we aan bij de wensen en
gewoonten van bewoners. Met één van
hen gaan we elke week naar de kapper,
dat heeft ze immers altijd al gedaan.
Een ander gaat regelmatig mee naar de
markt. Glaasje wijn bij het avondeten?
Geen probleem, daar zorgen we voor.
Bezoekers zijn hier de hele dag welkom.
Er is een familienet, zodat bezoekers
online kunnen zien of de bewoner tijd
heeft en niet bij de fysiotherapeut zit.
Op die website plaatsen we ook foto’s en
berichten, zo blijf je als familie goed op
de hoogte!”
Medewerking
Het succes van “In de Luwte” is vooral
te danken aan de medewerkers en
vrijwilligers. Lenie: “Onze medewerkers
doen er alles aan om dit project betaal-

baar te houden: zo hebben ze geen
nachtdienst maar slaapdienst, dat is
voordeliger. Bewoners blijven hier tot
aan hun levenseinde, tenzij er medische
bezwaren zijn. We hebben de indruk
dat onze bewoners langer leven dan
gemiddeld: je ziet wat liefde en aandacht
met iemand doet. Wij zorgen voor het
welzijn van onze bewoners.” Lenie roemt
de sponsors: “Veel ondernemers dragen
ons een warm hart toe. Zo hebben we de
tovertafel kunnen aanschaffen. Daarbij
worden bewegende beelden op de tafel
geprojecteerd. Door aanraking worden
ze groter of kleiner.” Aan het eind van de
dag, zo rond de avondmaaltijd, worden de
bewoners vaak onrustiger. “Dat merk je,
dan wil iemand haar moeder eten gaan
geven of de kinderen uit school halen.
De tovertafel is dan een prachtige
afleiding.”
Blij is Lenie ook met de herstelwerkzaamheden die UWOON net heeft uitgevoerd:
“Nu is er beneden ook een goede keuken
en een extra woonkamer. Die kan goed
gebruikt worden als er veel gasten zijn,
bijvoorbeeld bij een verjaardag.” Niets
meer te wensen dus? “Eigenlijk niet nee.
Het enige wat nog op onze verlanglijst
staat is een duofiets, zodat we lekker
samen kunnen fietsen. Bewegen is immers
zó belangrijk. Wie weet gaat dat lukken!”,
aldus een tevreden Lenie Willemsen.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

Woonmagazine van uwoon

7

Welk onderhoud
staat er in de planning?

Plezierig en comfortabel wonen, daarvoor is onderhoud aan
uw woning nodig. Voor een groot deel van dit onderhoud is
UWOON verantwoordelijk. Als corporatie die planmatig werkt,
hebben we een onderhoudsschema voor meerdere jaren
opgesteld: de onderhoudsplanning. Hiermee is zichtbaar welke
grote klussen ons in de toekomst te wachten staan.
Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt, er kunnen immers

wijzigingen plaatsvinden. De onderhoudsoverzichten 2018
voor Elburg, Ermelo en Harderwijk vindt u op www.uwoon.nl
(type in zoekfunctie: planmatig onderhoud). Bij planmatig
onderhoud informeren we bewoners vooraf wanneer de
werkzaamheden starten. Vaak bieden we keuzemogelijkheden,
bijvoorbeeld bij het schilderen van de woning of bij het
opknappen van keuken of douche.

Zelf uw woning aanpassen:

wat mag wel/niet?
Uw huurwoning aanpassen aan uw eigen
smaak, dat verhoogt het woonplezier!
Een nieuwe keuken of een designradiator
in de badkamer zijn maar twee
voorbeelden van de vele mogelijkheden.
Ook woningaanpassingen om langer

zelfstandig te wonen - zoals het
verwijderen van stofdorpels of plaatsen
van beugels - verbeteren het
wooncomfort. Maar is iedere aanpassing
toegestaan? Vertrekpunt is dat de woning
goed verhuurbaar blijft.

Voor de meeste aanpassingen is het
nodig om van tevoren toestemming te
vragen aan UWOON. Daarvoor maakt u
gebruik van het formulier op onze website
(type in zoekfunctie: zelf de woning
aanpassen), maar u kunt ook bellen of
aanpassen)
een e-mail sturen. Wij maken dan onder
meer afspraken over de kwaliteit van de
uitvoering en wat er met de aanpassing
gebeurt als u de woning verlaat. Zo weet
u precies waar u aan toe bent, ook als
u de woning verlaat. Toekomstige
bewoners hebben dan ook plezier van
de aanpassing. Op www.uwoon.nl vindt
u meer informatie, óók over de nieuwe
regels die per 1 juli 2018 gelden.
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Laten uitvoeren
Wilt u uw woning aanpassen, maar kunt
u dit niet zelf aanpakken? UWOON kan
bepaalde aanpassingen voor u uitvoeren,
zoals het plaatsen van een tweede toilet.
Wij hanteren standaardprijzen voor
aanpassingen die wij op verzoek uitvoeren.
Afhankelijk van de aanpassing betaalt u
de kosten in één keer aan UWOON of via
een huurverhoging.
Duurzame aanpassingen
Duurzaamheid en energiebesparing
staan hoog op de agenda van UWOON.
Wij investeren de komende jaren fors om
woningen energiezuiniger te maken.
Zo heeft u als huurder sinds kort de
mogelijkheid om zonnepanelen op uw
dak te laten plaatsen. Als u besluit om
zelf te investeren in duurzame maatregelen, zoals isolatie, ontvangt u soms
een vergoeding als u de huur opzegt.

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

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 Jedidja Fijnenberg uit Harderwijk, zij bedankt
haar buren Peter en Rietje Kok en Jan Witte (niet op de foto).

Jedidja Fijnenberg hoopt in de loop van het jaar van Harderwijk
naar Apeldoorn te verhuizen. Daar kijkt ze naar uit, maar ze
gaat haar buren zeker missen! Dit zijn Peter en Rietje Kok en
Jan Witte. “Toen ik hier negen jaar geleden kwam wonen, kende
ik niemand in de straat. Peter en Rietje kwamen al snel langs
om kennis te maken. Heel prettig vond ik dat”, vertelt Jedidja.
“Wij gaan altijd even langs met een plantje als er nieuwe
mensen in deze woningen komen”, zegt Rietje Kok. “Gewoon,
om ze welkom te heten.” Jedidja vult aan: “Peter maait ook
altijd het gras van de voortuinen bij onze woningen. Dat is fijn,
zo hoefde ik geen grasmaaier te kopen. Bovendien brengen ze
regelmatig groente en fruit.” “Uit onze moestuin in Hierden”,
vult Peter aan. “We zijn met z’n tweeën dus wat moeten we met
20 kroppen sla of struiken andijvie?” Rietje: “We houden bij welk
rijtje aan de beurt is.” “En het smaakt allemaal even heerlijk”,
weet Jedidja uit ervaring. Peter neemt ook het snoeiwerk voor
zijn rekening. “Toen het sneeuwde ging ik naar zolder om de

sneeuwschuiver te halen,” vertelt Jedidja. “Maar toen ik beneden
kwam was iemand me al voor geweest: Peter natuurlijk!”
Peter en Rietje, allebei geboren Harderwijkers, wonen al 41 jaar
in het Slingerlaantje. “We herinneren ons nog dat het een
zandpaadje was.” Ze kennen vrijwel alle bewoners uit de straat.
“We hebben geen auto, dus doen alles op de fiets of lopend.
Daarom spreken we veel mensen. En als er oude mensen zijn
die nog weinig buitenkomen, dan houden we ook een oogje in
het zeil.” Om eraan toe te voegen: “Niet overdrijven hoor, zoveel
doen we nu ook weer niet.”
Ook buurman Jan Witte is een supergoede buurman: “Hij wast
regelmatig mijn auto, hanteert de bladblazer in mijn voortuin
en staat altijd voor me klaar. Ik kan rustig aankloppen als er iets
is, hij helpt graag. En met oud en nieuw stond hij voor de deur
met een schaal oliebollen en appelbeignets!”

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!
Woonmagazine van uwoon
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Buiten
eten
thuis én in de natuur
Na een donkere winter vindt bijna iedereen het leuk en lekker:
buiten eten! Thuis in de tuin, op het balkon of ‘uit’ in de vrije natuur?
Er zijn enorm veel mogelijkheden om met elkaar te genieten van een snelle
hap, uitgebreid diner of gezellige picknick. Op deze pagina een paar tips!

Regionale
Picknick Tips

Harderwijk: Strandeiland

Toegegeven, het moet een beetje aardig weer
zijn, maar dan zit je op het Strandeiland van
Harderwijk eerste rang. Het ligt direct aan de
(vernieuwde) boulevard, dus een bezoek is
prima te combineren met het verkennen van
de historische binnenstad.

Geef de wespen… koffie!
Wespen, bijen, vliegen en muggen vinden het ook leuk als u buiten eet.
Sterker nog, ze eten graag een hapje mee. Met name wespen zijn soms niet weg
te slaan van uw lekkernijen. Er is een middeltje uit grootmoeders tijd dat wespen
op een natuurlijke wijze op afstand houdt: koffie. Doe koffie op
een zilverpapiertje en leg dat boven een theeverwarmer.
De geur van de smeulende koffie verjaagt
de wespen.

Help, een muis!

Ongedierte in uw woning, dat is niet
alleen onhygiënisch, maar voor veel
mensen ook eng. UWOON krijgt
regelmatig telefoontjes van bezorgde
huurders. Deze verwijzen we door naar
de gemeente (Harderwijk) of particuliere
bedrijven (Ermelo en Elburg). Is duidelijk
door welke openingen de ongewenste
dieren naar binnen komen, dan zorgt
UWOON dat deze gedicht worden.

Dit kunt u zelf doen om ongedierte te
voorkomen:
Stofzuig minstens één keer per week,
vaker als je huisdieren hebt
Doe de vaat direct in de vaatwasser
of was af voordat je naar bed gaat
Check je fruit op rotte plekken.
Aangetast fruit doe je direct in de
GFT-container
Bewaar eten in afgesloten potten
en dozen
Laat geen etensresten op het
aanrecht liggen
Zorg ervoor dat de grond rond
etensbakken van dieren schoon is
Last van zilvervisjes? Zet een
vochtvreter in de betreffende ruimte
of gebruik een spray tegen
zilvervliesjes (te koop in de
bouwmarkt)

Plaats horren voor ramen en deuren
Geef je kamerplanten niet teveel
water, vochtige grond trekt
ongedierte aan
Bewaar je GFT afval in een gesloten
container buiten

Elburg: Oude Zeeweg

Het buitengebied tussen Elburg en
Doornspijk is een groene oase van rust.
Vlakbij het Veluwemeer en toch tussen de
landerijen ligt de Oude Zeeweg. Niet voor
niets zijn hier picknickplaatsen gemaakt voor
fietsers en wandelaars.

Ermelo: Leuvenumse Bos

Picknicken in het bos met geruis van de
bomen door de wind en het gefluit van
vogels als levend decor... het kan op heel
wat plekken in Ermelo. Verken de bekende
wandelroute door het Leuvenumse Bos en
ga onderweg lekker picknicken.

Geen gesjouw
met manden

Wel zin om te picknicken,
maar niet om te sjouwen?
Met deze rugzak heeft u alles
bij de hand: bestek, borden,
wijnglazen en servetten. Te koop
bij diverse internetwinkels.

Tip: op www.route.nl staan niet alleen heel
veel routes, maar ook picknickplaatsen.

Barbecue op het balkon?
Voor bewoners van een appartement is het balkon hun ‘buiten’.
Een zomerse dag nodigt dan al snel uit om buiten te eten... gezellig.
Belangrijk is daarbij wel dat u deze stelregel in acht neemt:
barbecueën op het balkon is verboden! Met een elektrische
tafelgrill kan het echter wel.

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.
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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

Woon zoals u wilt!
Woonmagazine van uwoon

Woonmagazine van uwoon
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WhatsApp groepen:

Slimme Buurtpreventie
In Elburg, Ermelo
en Harderwijk
bestaan verschillende WhatsApp
groepen voor
buurtpreventie.
Buurtgenoten
houden met elkaar
de veiligheid in de gaten en plaatsen bij onraad een bericht.
Belangrijk is dat de groep uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen. Om duidelijk te maken welke meldingen geschikt zijn,
geeft de stichting WhatsApp Buurtpreventie (WABP) een aantal
voorbeelden:
Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken
in een woning of auto.
Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een
(bestel)wagen laadt.
Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken
of in brandgangen verdwijnen.
Als vreemde auto’s langzaam rondjes rijden door de wijk
en inzittenden verdacht gedrag vertonen.
Als u vreemde geluiden hoort - vooral ’s nachts - zoals
glasgerinkel of een boorgeluid.
Als iemand met een smoes of babbeltruc probeert binnen
te komen in een woning.
Als een onbekend persoon zich langdurig ophoudt bij
plaatsen waar kinderen spelen.
Bij vermissing van kinderen (dus NIET bij huisdieren en
voorwerpen).
Op www.wabp.nl vindt u meer informatie.

Nieuw: het online huurderspanel

Uw mening telt
UWOON wil haar dienstverlening zo goed mogelijk
afstemmen op uw wensen. Wij overleggen regelmatig met huurdersraden en gaan met huurders in
gesprek over tal van zaken. Om nog meer huurders
een stem te geven, starten wij binnenkort met een
online huurderspanel. Wij nodigen u van harte
uit om deel te nemen aan dit panel.

Waarom meedoen?
Uw mening is van groot belang om onze dienstverlening
te optimaliseren. Via het huurderspanel geeft u ons
belangrijke informatie over verschillende onderwerpen
die met uw woning of woonomgeving te maken hebben.
De resultaten gebruiken wij voor het opstellen of
aanpassen van beleid. U ontvangt de uitkomsten van de
vragenlijsten en wij melden u wat we met de resultaten
doen.

Ook leuk: per vragenlijst
verloten wij vijf cadeaubonnen
onder de deelnemers.

Hoe werkt het?
Om deel te nemen aan het huurderspanel meldt u zich
via de website aan als panellid. Vervolgens ontvangt u
jaarlijks twee tot drie keer per e-mail een uitnodiging om
een online vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van
de vragen kost u slechts vijf tot tien minuten per keer.
Als u niet meer wilt deelnemen aan het huurderspanel,
kunt u zich gemakkelijk uitschrijven.
Belangstelling? Meedoen kan via www.uwoon.nl.

Woon zoals u wilt

Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
(‘s middags op afspraak)
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
(‘s middags op afspraak)
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
(‘s middags op afspraak)
Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk

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
Ermelo
Harderwijk
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