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Punt 1 - Vraag toestemming
Vraag altijd eerst toestemming van 
UWOON. U krijgt binnen vijf werkdagenUWOON. U krijgt binnen vijf werkdagen
antwoord. Daarbij krijgt u duidelijke 
informatie over:
 voorwaarden voor de uitvoering van 

 de klus
 afspraken voor het onderhoud aan 

 de aanpassing
 gevolgen bij het opzeggen van de huur

Voor kleine aanpassingen die zonder veel 
kosten ongedaan te maken zijn, hoeft u 
geen toestemming te vragen. Denk aan 
het verwijderen van stofdorpels of het 
plaatsen van beugels.

UWOON geeft u ruime mogelijkheden om uw woning aan te passen aan 
persoonlijke wensen. Echter, als u gaat (of laat) klussen en veranderingen 
aanbrengt, moet dit goed en veilig gebeuren. De woning dient immers na 
uw vertrek verhuurbaar en betaalbaar te blijven. Om nog duidelijker te 
maken wat u wel en niet mag aanpassen, is het UWOON-beleid voor ‘zelf 
aangebrachte voorzieningen’ per 1 juli 2018 vernieuwd. We zetten de 
hoofdlijnen in 5 punten op een rij.

5 aandachtspunten

Andere R in de maand 10

UWOON past beleid zelf aangebrachte voorzieningen aan

Punt 2 - Onderhoud-het-zelf
Zolang u bewoner bent, zorgt u voor het Zolang u bewoner bent, zorgt u voor het 
onderhoud aan de woningaanpassing.onderhoud aan de woningaanpassing.
Ook belangrijk: uw woning moet altijd Ook belangrijk: uw woning moet altijd 
bereikbaar blijven voor planmatig bereikbaar blijven voor planmatig 
onderhoud door UWOON (zie kader op 
pagina 3).

Punt 3 - Bij uw vertrek
Als u de huur opzegt en de woning Als u de huur opzegt en de woning 
verlaat, zijn er drie mogelijkheden. verlaat, zijn er drie mogelijkheden. 
U hoort van UWOON al bij de 
toestemming (Punt 1) wat voor u geldt:toestemming (Punt 1) wat voor u geldt:
 De woningaanpassing mag blijven 

 zitten
Als huurder heeft u het ‘wegbreekrecht’:
u mag de woningaanpassing verwijderen, 
maar dat hoeft niet. Bij een aanbouw van 
steen, een dakkapel of dakraam geldt dit 
recht niet. Verwijdert u een noodzakelijke
voorziening (zoals een keuken), dan moet 
u een basisvoorziening (een andere 
keuken) terugplaatsen. 

Woning aanpassen?
Let op



‘Aandacht maakt alles mooier’. Een krachtige 
boodschap van een bekend woonwarenhuis. 
Precies dat mochten wij de afgelopen maanden
zelf ervaren.

In mei, juni en juli zijn we bij zo’n honderd 
huurders op de koffi e geweest. Het doel was 
om te praten over de toekomst. Wat vinden 
mensen belangrijk om prettig te kunnen 
wonen; waar moet UWOON aan werken? 
Belangrijke informatie voor het nieuwe 
ondernemingsplan dat we aan het maken zijn.

Bijna alle medewerkers van UWOON zijn bij 
huurders langs geweest. En dat persoonlijke 
contact werd van beide kanten zeer gewaar-
deerd. In de woonkamer of aan de keukentafel, 
ontstonden mooie  gesprekken. We spraken 
over ‘wonen’, maar vaak vertrouwden mensen 
ons ook persoonlijke verhalen toe. Over het 
huis waar de kinderen zijn opgegroeid, over 
buren die vrienden werden. Maar ook over 
het verlies van gezondheid of dierbaren, of 
het gemis van familie in het land waar je van 
vluchtte. We voelden ons vereerd deze 
ervaringen te mogen horen. Het zegt iets over 
de kwaliteit van de gesprekken. Betrokken bij 
elkaar, en zo willen we dat ook graag!

Het was goed om te merken dat veel 
mensen fi jn wonen. Een ruime woning werd 
bijvoorbeeld regelmatig als pluspunt genoemd.
Maar ook: een leuke buurt. Want het contact 
tussen de buren is ook sterk van invloed op 
hoe tevreden mensen zijn. En dat contact 
hoeft niet eens heel innig te zijn. Elkaar gedag 
zeggen en weten dat je in geval van nood 
een beroep op de buren kunt doen, is heel 
belangrijk in woonplezier. 

Natuurlijk waren er ook kritische geluiden 
over de woning of de omgeving. Bijvoorbeeld 
over de ouderdom van een keuken of 
badkamer, of de parkeerdrukte in de straat. 
Die willen we zo goed mogelijk oplossen, of 
helpen oplossen. Waar nodig hebben we 
direct al actie ondernomen. 

Alle huurders die met ons in gesprek gingen: 
bedankt voor de koffi e, uw tijd, en het delen 
van uw verhalen en ideeën. We gaan graag 
door met u af en toe te 
bezoeken voor een open 
gesprek. Vraag het uw 
buurtbeheerder, mail 
ons, maar in ieder geval: 
geef het gerust aan als 
we bij u welkom zijn voor 
(nog) een goed gesprek!

Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder

Bij honderd
huurders
op de koffie
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 U mag de woningaanpassing voor 
 overname aanbieden aan de nieuwe 
 huurder
Is de woningaanpassing niet aan te 
bieden of wil de nieuwe huurder deze 
niet overnemen, dan moet u de 
aanpassing verwijderen en de oude 
situatie herstellen. 

De woningaanpassing moet verwijderd
Sommige woningaanpassingen moet u
verwijderen of ongedaan maken. Dit geldt
alleen voor aanpassingen die niet zijn 
toegestaan of die zonder toestemming 
van UWOON zijn aangebracht.

Punt 4 - Ontvang (soms) een 
vergoeding
Voor enkele aanpassingen is een Voor enkele aanpassingen is een 
vergoeding beschikbaar. Die krijgt u als u vergoeding beschikbaar. Die krijgt u als u 
de woning verlaat en de aanpassing de woning verlaat en de aanpassing 
achterlaat. Het gaat om aanpassingen 
die de duurzaamheid van de woning 
verbeteren. Denk aan een nieuwe cv-ketel 
of -installatie, zonnepanelen en isolatie-
maatregelen aan dak, gevel, vloer en glas. 
De hoogte van de vergoeding berekenen 
wij direct na de huuropzegging.

Punt 5 - Aanpassen zonder direct 
te betalen
Wilt u uw woning veranderen, maar dat Wilt u uw woning veranderen, maar dat 
liever door UWOON laten uitvoeren? 
Dat is meestal mogelijk. Soms zijn de Dat is meestal mogelijk. Soms zijn de 
kosten voor aanpassing te verrekenen in 
de huur. Dan betalen wij de uitvoering 
en is er sprake van ‘geriefsverbeteringen’ 
in plaats van ‘zelf aangebrachte 
voorzieningen’. Uw huur wordt iets 
hoger, maar wij betalen de rekening 
van de installateur of aannemer. 
Enkele voorbeelden: nieuwe cv-ketel of 
cv-installatie, zonnepanelen, luxere 
keuken, vaatwasseraansluiting, een 
tweede toilet en isolatie van dak, gevel, 
vloer en glas.

Een aanbouw aan uw woning, daar heeft u vast veel plezier van. Maar denk voor 
u plannen maakt goed na over toekomstig onderhoud aan uw woning. Het is 
namelijk belangrijk dat uw aanpassing ons onderhoudswerk niet hindert. Bouwt u 
een veranda? Leuk! Maar zorg ervoor dat bijvoorbeeld het dak er tijdelijk af kan, bij 
het plaatsen van steigers voor voegwerk of een schilderbeurt. Hetzelfde geldt voor 
zonwering: die plaatst u op de muur en niet op de kozijnen. Ook deze aanpassing 
moet tijdelijk weg te halen zijn. Gelukkig staat u er bij dit vooruit denken niet 
alleen voor. UWOON geeft bij het toestemming vragen (Punt 1 hiernaast) graag 
advies.

Aanpassen? Eerst vooruit denken
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Keuken met stip op 1
Huurders vinden de kwaliteit van hun keuken het belangrijkst. 
Deze staat met stip op nummer 1 bij de vraag wat huurders 
willen aanpassen in hun woning. 
De top-5 ziet er als volgt uit: 1. Keuken
 2. Badkamer
 3. Deuren 
 4. Toilet 
 5. Isolatie
De helft van de huurders is bereid een eenmalige bijdrage te 
betalen om de keuken eerder dan gepland te laten vernieuwen. 
Bij de badkamer en het toilet liggen deze percentages lager. 

Onderhoud goed afstemmen
Panelleden vinden het belangrijk dat er bij (planmatig) onder-
houd goed overleg is. Zo kunnen zij eigen wensen inbrengen. 
Daarbij gaat het om goed contact, planning maar ook om het 

Online Huurderspanel: 

al 750 huurders denken mee
In mei 2018 begon UWOON met een online Huurders-
panel. Panelleden krijgen twee tot drie keer per jaar een 
uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. 
De vragen hebben altijd te maken met de woning of de 
buurt. Het Huurderspanel heeft inmiddels 750 leden! 

Ook lid worden? Doen! 
Schrijf u in via www.uwoon.nl.

10%

3%
7% 6%

74%

Ik wil onderhoud zelf uitvoeren

Door UWOON

Door een aannemer die ik zelf kies

Door een vriend/kennis

Anders

Maher aan de slag met Martin
UWOON maakt zich sterk voor goed wonen in fi jne buurten. Waar mogelijk helpen 
we ook mensen aan werkervaring. Bijvoorbeeld vergunninghouders voor wie er op 
dit moment weinig kansen zijn. Vluchtelingenwerk Harderwijk kwam met de vraag 
of UWOON een werkervaringsplek had voor een Syrische man die in het AZC in 
Harderwijk woont. Nadat we kennismaakten met Maher (31) besloten we dat hij kon 
meelopen met één van onze allrounders, Martin Klaassen. Het beviel van twee kanten
zo goed, dat deze periode verlengd is. “Maher doet samen met mij onderhoudswerk, 
twee hele en twee halve dagen per week. De taalkloof is een uitdaging, maar al pratend
met handen en voeten komen we er altijd uit,” lacht Martin. “Hij is een opgewekte 
jongeman, wil graag werken, is heel handig en leert snel. Ook is er vooruitgang met 
de taal. Als ik er niet ben, begeleidt een collega hem. We zijn heel tevreden, het loopt 
goed en het contact is voor ons allebei leerzaam. Mooi om als UWOON iets voor hem 
te kunnen doen. Zeker als je bedenkt waar hij vandaan komt!”

Met de resultaten van de vragenlijst kijken wij of het nodig is 
om beleid op het gebied van binnenonderhoud aan te passen. 
We onderzoeken ook of onderhoud beter kan aansluiten bij
de wensen van huurders.

gebruik van materialen. Op dit laatste punt willen huurders 
meer te kiezen hebben. Panelleden maken hun woning ook 
graag energiezuiniger.

Onderhoud?
Liever door UWOON
UWOON voert het onderhoud aan de woningen zelf uit. 
Wij hebben panelleden gevraagd of zij dit in de toekomst zelf, 
door een kennis of door een aannemer willen laten doen. 
Driekwart (75%) van de panelleden wil dat UWOON het 
onderhoud blijft doen. Waarom? Door vakkennis, gemak, 
garanties en goede ervaringen uit het verleden. Huurders die 
wél zelf onderhoud willen doen, verwachten dat er meer te 
kiezen valt in materialen. 

De eerste vragenlijst ging over binnenonderhoud. Deze is door 
bijna 80% van de panelleden ingevuld. Geweldig dat zoveel 
huurders meedenken met UWOON! Dankzij hun antwoorden 
weten we nu beter hoe huurders denken over dit onderwerp. 
De belangrijkste uitkomsten?

     Lees hierover meer op pagina 8.
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UWOON jaarverslag 2017
Hoogtepunten
Begin mei publiceerde UWOON de Jaarstukken 2017. 
Deze vindt u op www.uwoon.nl. Op de Facebook-pagina ziet u 
een animatie van 80 seconden. Heeft u deze nog niet gezien? 
Dit zijn de belangrijkste onderwerpen uit 2017:

1. Meer uitgegeven dan ontvangen
 Het saldo van inkomsten, uitgaven en investeringen was 
 licht negatief (- € 355.000). Onze fi nanciën op de lange 
 termijn zijn gezond. 
2. UWOON staat voor betaalbaar wooncomfort
 Van onze huurwoningen zijn er 7.111 (82%) Betaalbaar of 
 Goedkoop. In 2017 koos UWOON voor een kleine 
 huurverhoging van 0,3% (alleen infl atie).
3. UWOON werkt aan goede en duurzame woningen
 Er is € 14,3 miljoen uitgegeven aan planmatig onderhoud. 
 Het aantal woningen met energielabel A steeg met 155. 
 Zo’n 300 huurders vroegen zonnepanelen aan.
4. KWH: rapportcijfer 7,9
 In de kwaliteitsmeting van het KWH leverde het oordeel 
 van huurders UWOON een mooi rapportcijfer 7,9 op!
5. Slaagkans voor woningzoekenden 19% 
 in de regio Noord-Veluwe
 Gemiddeld vindt een woningzoekende binnen 5 jaar een 
 huurhuis. De kansen voor verschillende inkomensgroepen 
 zijn ongeveer gelijk. In 2017 kwamen er bij UWOON 563 
 woningen vrij voor nieuwe huurders.

Herstel 
balkons 
Ermelo 
op 
schema

Bij een onderzoek in 2017 bleek dat de (slaapkamer)balkons van zo’n 
140 woningen in Ermelo niet meer voldoen aan de huidige veiligheids-
normen. Bewoners mochten daarna kiezen voor een nieuw balkon 
of verwijdering en plaatsing van een ‘Frans balkon’. Om deze keuze 
makkelijker te maken is één woning voorzien van een Frans balkon. 
Inmiddels zijn 25 Franse balkons aangebracht en is gestart met het 
plaatsen van de nieuwe balkons. Daarvan zijn er meer dan 60 gereed, 
de overige worden voor de jaarwisseling opgeleverd.

omwonenden kiezen variant twee
Omdat er veel behoefte is aan extra (sociale) huurwoningen in Harderwijk, 
heeft UWOON in goed overleg met de gemeente de Stadsdennenkerk gekocht. 
Dit gebouw wordt gesloopt en er vindt daarna nieuwbouw plaats. In het 
nieuwe gebouw met drie verdiepingen komen 24 sociale huurappartementen. 
Er is ook voldoende parkeerruimte.

In het begin hadden omwonenden 
moeite met de bouwhoogte en de manier 
waarop zij betrokken werden bij de 
plannen. UWOON heeft deze kritiek 
serieus genomen. Er is besloten om een
laag minder te bouwen, zodat het gebouw
minder hoog wordt. Tijdens besprekingen
met UWOON, de architect en de 
gemeente, vertelden omwonenden hun 
wensen. Er zijn drie varianten uitgewerkt 
die tijdens een informatieavond aan alle 
belangstellenden uit de buurt gepresen-
teerd werden. Met grote meerderheid is 
op deze avond gekozen voor variant twee. 

Met name de uitstraling van het 
gebouw, de plaatsing van de balkons, het 
kleurgebruik en de vormgeving vielen 
in de smaak. De gekozen variant heeft 
enkele specifi eke kenmerken:

Een straatgevel met lage goot 
 waardoor het dakvlak te zien is

Een herkenbare verdeling van de 
 woningen omdat de balkons boven 
 elkaar zijn geplaatst

Donkere gevelstenen en antraciet-
 kleurige vlakke dakpannen

Goten van kunstmatig verouderd zink
 en dakrand boeien

Om overlast in de omgeving te voorkomen, wordt 
zo laat mogelijk gestart met het sloopwerk. De 
verwachting is dat de bouw halverwege 2019 start. 
De sloop vindt kort daarvoor plaats.

De sloop van een kerkgebouw ligt vaak gevoelig. 
Daarom is het mooi te melden dat delen van de kerk 
een nieuwe bestemming krijgen. De kerkklokken
gaan naar Nieuw Curaçao (een eiland dichtbij 
Curaçao). Een ondernemende oud-Harderwijker 
laat ze in een gebouw plaatsen. Ook de kerkbanken 
hebben al een nieuwe bestemming. Voor kansel 
en het grote houten kruis wordt nog een nieuwe 
eigenaar gezocht.

Vragen over dit project? Bel of mail senior 
planontwikkelaar Frank de Bruin via 0341-565130, 
of mail naar fdebruin@uwoon.nl.

Nieuwbouw Stadsdennenkerk:
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Woongroep De Vijverhof Ermelo:
een bewuste keuze

Dit alles zoeken en vinden de bewoners 
in de woongemeenschap De Vijverhof in 
Ermelo. Al meer dan achttien jaar bestaat 
er tussen de bewoners van de woon-
gemeenschap een groepsverband, een 
verbondenheid met elkaar en een gevoel 
van verantwoordelijkheid voor elkaars 
welzijn.

Groepswonen 
Deelnemen aan groepswonen in 
De Vijverhof is een weloverwogen keuze.
Het is geen vorm van verzorgd wonen 
zoals in een verzorgingshuis of servicefl at,
maar een vorm van actief blijven voor 
jezelf en anderen. Actief zijn door samen 
activiteiten te ondernemen, zoals 
éénmaal per zes weken gezamenlijk eten. 

Of met elkaar een tentoonstelling of 
museum bezoeken. Overigens: deze 
activiteiten zijn geen verplichting.

Groepswonen is een kwestie van geven 
en nemen, aanpassen en tolerant zijn, je 
schikken in besluiten van de groep, ook 
al ben je het er niet altijd mee eens. Het 
eigenbelang moet hier soms wijken voor 
het groepsbelang.

“Ik woon vanaf de oplevering, al weer 
meer dan achttien jaar geleden, samen 
met mijn echtgenote in De Vijverhof. Met 
veel plezier”, vertelt een oudere bewoner. 
“De opzet en ideeën van die tijd zijn nog 
steeds terug te vinden in het doen en 
laten binnen de woongroep. Echter, door 
de komst van nieuwe bewoners zijn er in 

Zelfstandig wonen en toch niet alleen, baas in eigen huis zijn als je alleen 
of met z’n tweeën ouder wordt. Maar wel met een groep vertrouwde 
mensen in de buurt op wie je kunt rekenen. En voor wie jij op jouw beurt 
iets wilt betekenen. ‘Naoberschap’: een goede buur zijn voor elkaar. 

de loop der jaren ook nieuwe inzichten 
ontstaan. Nieuwe bewoners brengen hun 
eigen kennis en ideeën mee. Dit geeft 
een nieuwe impuls aan onze vorm van 
groepswonen. We gaan met de tijd mee 
en dat is alleen maar goed.”

 Interesse?
 Durft u groepswonen aan? Meld u als 
 aspirant bewoner bij UWOON. Daar 
 weet men alles over de mogelijkheden
 om in De Vijverhof te wonen. Of kom 
 eens een kopje koffi e drinken, op 
 dinsdag of donderdag om 10.00 uur 
 bij de woongroep.
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“Ik was het ontschoten”, zegt Theo 
als blijkt dat hij een afspraak in het 
Taalhuis is vergeten. We spreken 
meteen af dat we de taallessen met
hem in de agenda van zijn telefoon 
zetten. En dat hij dan een melding 
krijgt. “Ik kan het niet altijd goed 
onthouden als zo’n afspraak 
al een week eerder is gemaakt.” 
Theo is laaggeletterd.

“Nu heb ik een ander leven”
Theo leert in het Taalhuis lezen en schrijven

Theo wil heel graag beter mee kunnen 
doen in de samenleving. “Alles gaat nu 
met de computer. Je moet dus goed 
kunnen lezen. Eén letter verkeerd en het 
lukt niet. Ik heb in de spiegel gekeken en 
tegen mezelf gezegd: ik ga dit veranderen.
Ik wil beter leren lezen en schrijven.”

Achterdeur
“Vroeger was ik alleen goed in rekenen,
ging met mijn vader mee die in de 
autohandel zat.” Het afgesproken geld 
binnenkrijgen motiveerde Theo om te 
leren rekenen. Hij keek bij zijn vader hoe 
dat werkte. De rest vond hij niks. “Mijn 
moeder bracht me naar school en ik ging 
er soms via de achterdeur meteen weer 
uit.” Hij heeft nog twee jaar voortgezet 
onderwijs gehad. “Maar ik heb daar niets 
gedaan en geleerd.” Daarna heeft hij vooral
met verkeerde vrienden rondgehangen 
en wat klusjes gedaan. Vijf jaar geleden 
werd Theo ziek. Zijn nieren werkten bijna 

niet meer. Hij mocht aan de dialyse als 
hij stopte met het drinken van alcohol. 
“Ik moest dus echt dingen anders gaan 
doen. Zo niet, dan ging het helemaal fout. 
Ik had altijd steun van mijn ouders. Maar 
net in die tijd overleed mijn moeder.” 
Inmiddels heeft Theo een nieuwe nier. 
“Ik woon bij mijn vader, kook en doe de 
boodschappen. Ik kan goed onthouden wat
ik nodig heb en anders ga ik zo terug naar 
de supermarkt. Voor de administratie, 
offi ciële brieven en zo, kan ik niet bij mijn 
vader terecht want hij kan ook niet lezen 
of schrijven. We gaan allebei naar een 
buurman maar voor sommige privédingen
is dat helemaal niet fi jn.” 

Eigen hand
Theo wil zijn leven nu nog meer in 
eigen hand nemen. “Ik heb een betere 
gezondheid en ik heb een slimme dochter 
waarvoor ik het beter wil doen. Via het 
Taalhuis krijg ik elke week les van een 

schooljuf die met pensioen is. Ze leert 
me de letters allemaal goed te schrijven 
en helpt me bij het lezen. Ik ben bang 
dat mensen dachten: ‘die is niet goed’. 
Vroeger deed ik domme dingen en heb 
ik fouten gemaakt. Maar nu heb ik een 
ander leven en voel me gelukkig.” 

Twee miljoen
Theo is niet de enige die problemen heeft 
met lezen en schrijven. Meer dan twee 
miljoen Nederlanders hebben er moeite 
mee. Wie dat wil kan gratis hulp krijgen 
bij de taalhuizen van de bibliotheken. 
Bijvoorbeeld mensen die net als Theo 
de brieven niet goed kunnen lezen. Voor 
laaggeletterden blijkt ook het openbaar 
vervoer lastig, net als pinnen en het 
vinden en houden van een baan. Bij veel 
alledaagse zaken wordt een computer 
gebruikt. Theo: “Of dan vraagt een 
kleinkind of je wilt voorlezen. Dan is het 
fi jn als je dit kunt.”

Moeite met taal? 
Stap binnen in de bibliotheek en Taalhuis legt uit hoe u beter 
kunt lezen of schrijven. Dit advies en de hulp is gratis, de 
gemeente betaalt de kosten. U bent welkom op:
 Woensdag 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Harderwijk
 Donderdag 11.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Ermelo
 Donderdag 09.00 tot 11.00 uur in de Bibliotheek Elburg 

Meer informatie via taalhuis@bnwv.nl of bel voor een 
afspraak met 06 5751 2983

Taal oefenen in het Taalcafé
In het Taalcafé kunt u (gratis) oefenen met taalvrijwilligers. 
 Ermelo: maandag 09.30 tot 11.30 uur. 

 Pinel, Raadhuisplein 8 
 Putten: donderdag 09.30 tot 11.30 uur. 

 Hart van Putten, Molenweg 2 
 Harderwijk: woensdag 09.30 tot 11.30 uur. 

 Kiekmure, Tesselschadelaan 1
 Harderwijk: donderdagavond 19.00 tot 21.00 uur. 

 Kiekmure, Tesselschadelaan 1

Samenwerking het Taalhuis en UWOON
Vind je huurhuis in de bieb
Het Taalhuis en UWOON werken samen om woning-
zoekenden te helpen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. In juni kregen zo’n 20 medewerkers van UWOON 
al een training om laaggeletterdheid te herkennen. 
Zij kunnen mensen naar het Taalhuis verwijzen voor hulp. 

Wekelijks spreekuur Bibliotheek Harderwijk
Als proef starten het Taalhuis en UWOON met een wekelijks 
spreekuur. Heeft u geen computer of bent u er niet zo 
handig mee? In de bibliotheek van Harderwijk bieden het 
Taalhuis en UWOON u de helpende hand. Vanaf 10 september 
zijn er iedere maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur 
medewerkers om u te helpen. Ze leggen uit hoe u op de 
computer een huurwoning zoekt en hierop reageert. 
Ook helpen zij brieven te lezen en te begrijpen. Dit inloop-
spreekuur is er vanaf 10 september, in oktober en november. 
 elke maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
 Bibliotheek Harderwijk, Havendam 56 (Huis van de Stad)
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Bijeenkomsten over binnenonderhoud

Proef met vraaggestuurd 
onderhoud in Ermelo 

Nu, bijna een jaar na de start, zijn de eerste resultaten van 
deze proef bekend. De meeste bewoners steken het budget in 
vernieuwing van de keuken en badkamer. Zij gaan voorzichtig 

UWOON onderzoekt de mogelijkheid
om voor meer huurders het binnen-
onderhoud vraaggestuurd te 
organiseren. Dit om vernieuwingen in 
de woning beter te laten aansluiten 
op persoonlijke wensen van bewoners.
Sinds november 2017 praten wij met 
huurders over dit onderwerp. 
Op basis daarvan zijn mogelijkheden 
opgesteld voor binnenonderhoud. 
Tijdens bijeenkomsten in Harderwijk, 

Ermelo en Elburg vroegen we huurders 
welke mogelijkheid de voorkeur heeft. 
Per mogelijkheid benoemden huurders 
kansen en risico’s. 
Samenvattend: 
 Een groep huurders wil zelf het moment

 van onderhoud plannen, maar is 
 tevreden met de keuzemogelijkheden 
 en uitvoering door UWOON. 
 Een andere groep huurders is meer 

 ondernemend: zij regelen graag zelf

 het onderhoud aan hun woning. 
 Uitvoering kan dan plaatsvinden 
 door de huurder zelf, een vriend of 
 kennis of door een aannemer. 

UWOON gebruikt de resultaten om het
beleid op het gebied van binnenonder-
houd verder vorm te geven. Dit najaar 
spreken wij de betrokken huurders 
opnieuw over dit onderwerp. Lees 
meer over dit onderwerp op pagina 4.

om met het beschikbare budget: slechts een enkeling geeft het 
in één keer uit en betaalt soms zelfs bij. Sommige bewoners 
kiezen voor luxe. Andere huurders steken geld in nieuwe deuren, 
radiatoren en vensterbanken. 

De proef is leerzaam voor alle partijen, óók voor aannemer 
Nijhuis. Met name het keuzeproces en het vaststellen van prijzen
voor een woning is veel werk. Bewoners ervaren echter dat zij 
veel meer mogelijkheden hebben om zelf keuzes te maken. 

Spelregels
Bij vraaggestuurd onderhoud gelden natuurlijk spelregels. 
Dit zijn de belangrijkste:
 Veiligheid: werkzaamheden op gebied van gas, water en 

 elektriciteit worden uitgevoerd door een erkend installateur.
 Werkzaamheden aan sanitaire ruimten moeten op technisch

 juiste wijze worden uitgevoerd.
 Vergoeding vindt alleen plaats na het overleggen van 

 facturen van materiaal en/of werk door derden.
 De vergoeding wordt verstrekt voor de duur van de door 

 UWOON bepaalde afschrijftermijnen.
 Huurders tekenen een overeenkomst waarin zij akkoord 

 gaan met de spelregels.

In een volgend nummer leest u meer over dit onderwerp. 
Dan gaan we in gesprek met één van de bewoners over de 
ervaringen met dit project.

Eind oktober 2017 is UWOON in Ermelo een proef met vraaggestuurd onderhoud gestart. UWOON heeft een 
budget voor onderhoud in de woning (badkamer, keuken en toilet). Bewoners van woningen aan de 
Oude Telgterweg mochten dit naar eigen inzicht besteden voor onderhoud aan de binnenzijde van de woning. 

UWOON maakte een afspraak met de huurdersorganisaties over de extra inkomsten uit de huurverhoging 
van 2018. Die worden besteed aan energiebesparende maatregelen die direct voordeel voor huurders 

opleveren. Een werkgroep van medewerkers en huurders van UWOON zoekt naar zinvolle maatregelen.
Zodra de werkgroep duidelijke plannen heeft, leest u hierover in dit magazine.



do’s en don’ts
 Ben je zeker dat er een verdachte situatie 

 is? Meld deze eerst bij 112 en daarna op de 
 app. Vertel dat 112 al op de hoogte is zodat 
 andere buren het incident niet melden.

 Meldingen over aangelopen katten of een 
 fi ets die al twee weken op dezelfde plek 
 staat, horen niet in deze groep. Geef ze door 
 aan de wijkagent.

 Gebruik geen emoji’s zoals duimpjes en 
 smiley’s: niet iedereen begrijpt deze plaatjes.
 Houd het bericht kort en zakelijk.

 Gebruik de SAAR-methode: S=Signaleer, 
A=Alarmeer, A=App de verdachte situatie, 
R=Reageer door bijvoorbeeld poolshoogte 

 te nemen en de verdachte te storen. Houd 
 uw eigen veiligheid goed in de gaten.

 Let op het taalgebruik. Niet vloeken, 
 schelden, discrimineren en dergelijke.

 Het versturen van foto’s van een verdachte 
 is alleen toegestaan voor het maken van 
 een signalement als dit voor de melding 
 nodig is. Beschrijf daderkenmerken zoals 
 geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. 
 Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type 
 en vooral: kenteken. Het delen van foto’s op 
 bijvoorbeeld Facebook mag niet.
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Nieuw nummer? Laat het ons weten!
Heeft u een nieuw mobiel of vast telefoonnummer? Geef dat altijd door aan UWOON!

Het is belangrijk dat UWOON u kan bereiken bij gevaar, zoals een lekkage in een garage of een appartementengebouw.
Als u uw gegevens mailt naar info@uwoon.nl, controleren we meteen of uw e-mailadres correct is vastgelegd.

De Stichting WhatsApp Buurtpreventie (WABP) 
verbetert met succes de veiligheid in de wijk met 
app-groepen. Landelijk zijn er al 8.450 groepen met 
samen 650.000 deelnemers. Officiële resultaten 
zijn niet bekend, maar zeker is dat het aantal 
‘heterdaadjes’ toeneemt. In Harderwijk zijn er ruim 
50 groepen actief. De groep Wilhelminalaan/
Sophialaan telt 58 deelnemers en dat is driekwart 
van de buurtbewoners. Beheerders Co Schaftenaar 
en Peter Bakker zijn de groep begonnen, Gerda en
Gerrit van de Kamp zijn deelnemers. Ze vertellen over 
hun ervaringen en (heel belangrijk!) over wat je wel
en niet moet appen.

Buurtpreventie
met een app-groep
Vaak wordt de app-groep Wilhelminalaan/ 
Sophialaan niet gebruikt, de afgelopen 
drie jaar maar drie keer. Co Schaftenaar: 
“Zo hoort het ook, de groep is bijna altijd 
stil. Als er een melding van een verdachte 
situatie komt, weet je dat er écht iets aan 
de hand is.” De laatste melding betrof een 
man met een plastic tas die in de buurt 
rondscharrelde en in steegjes keek. 
Na de melding gingen er tien bewoners 
op af. De man is niet meer aangetroffen. 
Buurtbewoner Gerda van de Kamp: 
“Ik vind het een fi jn idee dat je met elkaar 
saamhorig bent en oplet, dat geeft een
veilig gevoel.” 

Duidelijkheid
Gerrit van de Kamp: “Toen de groep er 
net was, kwam er wel eens een melding 
over een weggelopen kat. We maakten 
direct duidelijk dat de groep daar niet 
voor is. Ook smiley’s en duim omhoog 
worden niet gebruikt. Als een melding is 
afgerond komt er een bericht of je niet 
meer wilt reageren op het incident. 
Over en sluiten.” Gerda vult aan: 
“Die duidelijkheid is erg fi jn, als er veel 
berichten komen op de app, neem je ze 
niet meer serieus. Als veel mensen met 
bijvoorbeeld een duimpje reageren, heb je
het toch al snel over tientallen berichtjes. 
Daar zit niemand op te wachten.” Voor 
berichten over weggelopen katten en 
geparkeerde fi etsen is tegelijkertijd, op 
initiatief van een bewoonster, een 
‘buurttamtam’ gestart. Deze WhatsApp 
groep is juist bedoeld voor dit soort 
berichten.

Co Schaftenaar: “Alle beheerders in 
Harderwijk staan via een aparte 
app-groep met elkaar in contact. Als er 
in onze buurt iets gebeurt, kan dat ook 
van belang zijn voor een andere buurt. 
Ik weet dat de wijkagenten blij zijn met 
de app-groepen. Gelukkig is het meestal 
rustig in de groep, een goed teken!”
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Als september nadert neemt het aantal televisiereclames voor weerstandverhogende middeltjes toe. 
De R is in de maand en dit betekent in het Nederlandse klimaat zorgen voor extra weerstand, 

bijvoorbeeld door voldoende groenten en fruit te eten. Ook als het om uw woning gaat, 
zijn er diverse R’s die juist nu actueel zijn. We noemen er drie!

De R in de maand slaat ook op regen. 
In de periode september tot april valt 
er nu eenmaal veel neerslag. Dan is 
het belangrijk dat uw hemelwater-
afvoer goed werkt. Reinig daarom in 
het najaar uw dakgoten en zorg dat 
de regenpijp niet verstopt is. 

Tip: meld u aan bij het UWOON
Dakgotenfonds, dan reinigen we elk 
jaar de goten en afvoeren van uw 
woning (kosten 1,20 euro per maand). 
Meer informatie op www.uwoon.nl. 

Duurzaam
Rendement,
lagere Rekening
Voor bijna iedereen is de energie-
rekening een fl inke kostenpost. 
U krijgt er warmte, warm water en 
wooncomfort voor terug, maar het 
blijft een aanslag op de huishoud-
portemonnee, toch? Maak daarom 
tijdens ‘lange winteravonden’ eens 
een plan voor de komende jaren. 
Overweeg de plaatsing van zonne-
panelen, vraag advies van een

Regen vraagt om Reiniging

Laten we eerlijk zijn, een mens verzamelt veel 
spullen. Zodra deze minder gebruikt worden, 
krijgen ze de bijnaam ‘rommel’ en belanden 
ze in een rommelhok of op de rommelzolder. 
Herfst en winter zijn een prima tijd om van 
deze overbodige zaken af te komen. 
Dat kan op tal van manieren: bied ze te koop 
aan op sites als Marktplaats.nl, plaats ze op 
Facebook (gratis af te halen) of lever ze in bij 
de kringloopwinkel. U maakt iemand anders 
blij en schept ruimte in uw huis.

Tip: maak een Rommellijst van alles wat u 
kwijt wilt en vink stuk voor stuk af.

Van Rommel 
naar Ruimte

energiecoach en ga aan de slag met grote en kleine 
energiebesparende maatregelen. U kent ze wel: korter 
douchen, thermostaat iets lager, zuinige lampen. 
Maar er zijn ook veel onbekende mogelijkheden: 
zet uw koelkast waterpas zodat de deur optimaal sluit!

Tip: op www.klimaatgids.nl vindt u objectieve informatie 
en 101 praktische tips! 
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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 
bedanken Gerda Hoogendoorn (l)
en Gerrie Bos (r) elkaar.

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

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!

Twaalf jaar geleden betrokken ze het nieuwe woongebouw 
aan de Brederolaan in Harderwijk en werden ze buren: 
Gerda Hoogendoorn en Gerrie Bos. Ze konden direct goed met 
elkaar overweg, hebben sleutels van elkaars huis en houden een 
oogje in het zeil. “We drinken heus niet iedere dag samen koffi e 
hoor,” zegt Gerda. “Maar als ik Gerda een paar dagen niet heb 
gezien, bel ik wel even aan om te kijken of alles in orde is,” vult 
Gerrie aan. “Maar dat doe ik bij anderen ook.” De dames hebben 
goed contact met alle bewoners: “We hebben het hier fi jn met 
elkaar, kunnen allemaal goed samen.” 

Gerda heeft van de beheerder de sleutel van de containerruimte 
gekregen. Als de papiercontainers geleegd zijn, zet zij de lege 

bakken weer binnen. De eigen sleutel levert meer praktische 
voordelen op. Gerda: “Toen pas de stoppen doorsloegen, ben ik 
even gaan kijken. Handig dat ik bij de stoppenkast kon omdat 
ik de sleutel heb. Ik zag direct waar het probleem zat. Anders 
hadden we moeten bellen.” Toen Gerda ziek was, liep Gerrie 
regelmatig binnen om te kijken hoe het met haar was en welke 
boodschappen ze nodig had. Enige tijd geleden was er een muis 
gesignaleerd in de bergingen, de dames zorgden ervoor dat alle 
bewoners aanwezig waren om de bergingen te openen zodat er 
maatregelen getroffen konden worden. Beiden wonen dan ook 
met veel plezier aan de Brederolaan: “Als het nodig is schakelen
we beheerder Co in, maar als we iets zelf kunnen oplossen doen
we dat. En als er zich iets voor doet, kunnen we op elkaar rekenen.”

Gerrie en Gerda zijn er voor elkaar

Buurtjes
bedankt!
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Woon zoals u wilt
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

Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356
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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!

Meer zaken
makkelijk te
regelen via
www.uwoon.nl
Een jaar geleden vernieuwde UWOON haar website. 
U vindt hier antwoorden op allerlei vragen over uw 
huurwoning. Bovendien kunt u steeds meer zaken via 
internet regelen met UWOON, op het moment dat het
ú schikt. 

Deze zaken zijn via de website af te handelen:
 Reparatie doorgeven (via een knop op de homepage 

 komt u bij het formulier)
 Overlast melden (via een knop op de homepage komt 

 u bij het formulier)
 Zonnepanelen aanvragen (via een knop op de 

 homepage vindt u informatie en het formulier)
 Toestemming vragen voor een aanpassing aan 

 uw woning (typ in de zoekbalk ‘klussen’ of 
 ‘woningaanpassing’)
 Aanmelden om mee te doen aan het online

 Huurderspanel (typ in de zoekbalk ‘huurderspanel’)

Het aantal mogelijkheden breiden we de komende tijd 
verder uit. Zo kunt u op verschillende manieren - dus ook 
via internet - bij ons terecht!

UWOON en 
uw persoonsgegevens
Sinds 25 mei geldt de nieuwe privacywetgeving AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). UWOON is 
achter de schermen druk bezig geweest om te voldoen aan deze 
nieuwe wetgeving. Zo is er nieuw beleid waarin staat hoe wij 
met uw persoonsgegevens omgaan. Alle medewerkers hebben 
een AVG-cursus gevolgd.

De AVG vraagt van UWOON dat het vastleggen of gebruiken 
van elk gebruikt persoonsgegeven (bijv. naam, adres of 
telefoonnummer) een doel heeft dat past bij het werk van 
een woningstichting. Dit doel moeten wij kunnen aantonen, 
aan u en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Na gebruik 
mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. 

Als relatie van UWOON heeft u recht op inzage, wijziging 
en (indien mogelijk) verwijdering. U mag opvragen welke 
persoonsgegevens UWOON heeft, foute gegevens laten 
verbeteren en ons verzoeken gegevens te verwijderen. 
Dit laatste kan alleen als de gegevens volgens de wet niet 
meer bewaard hoeven te blijven.

UWOON heeft een privacyverklaring waarin u alles nog eens 
rustig kunt nalezen. Deze vindt u op www.uwoon.nl, via de 
zoekbalk of helemaal onderaan de homepage.


