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Elburg
In de gemeente Elburg kunt u terecht in 
de woongebouwen ‘Hart van Thornspic’, 
‘Baron van Lynden’ en ‘Palaver’. Ook 
wonen er oudere huurders aan het 
Centrumplein in ’t Harde en het Vooronder
in Elburg. Naast deze woongebouwen 
zijn er in de gemeente Elburg vele huizen 
die men vroeger ‘bejaardenwoning’ 
noemde. U weet wel: zo’n klein huisje 
met een tuin en een woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. Soms heeft zo’n woning ook een 
zolder met een slaapkamer. Dit soort 
woningen vindt u in de gemeente Elburg 
onder meer aan de Nijenbeekstraat, 
Lange Wijden, Vicariestraat, Biesenkamp, 
Schokkerstraat, Plecht, Karel Doormanweg, 
Giek, Vooronder en Mantelsweg.

Ermelo
In de gemeente Ermelo zijn diverse 
appartementengebouwen geschikt voor 
oudere huurders: ‘De IJsvogel’ aan de 
IJsbaanweg, het gebouw op de hoek van 
de Dokter Holtropstraat en de Jan van 
Malensteinweg en het gebouw aan 
de Weegakker/Dirk Staalweg. 
Het woongebouw Vijverhof heeft een 
bijzondere status: daar kunt u zich 
inschrijven als aspirant-lid; de huidige 
bewoners kiezen uit de gegadigden als 
er een plekje vrij is. Ook in Ermelo staan 
nog diverse ‘bejaardenwoningen’ met 
een tuintje. Bijvoorbeeld aan de 
Knibbelakker, Sportlaan, Bloemfontein, 
Bosbeslaan, Witwatersrand en het 
Gruttopad.
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Harderwijk
In de gemeente Harderwijk zijn de fl ats aan de Guido 
Gezellelaan (‘De Zeven Akkers’) en aan het Albert Verweijplein 
(‘De Aanleg’) bijzonder geschikt voor oudere huurders. Dit geldt 
ook voor de woningen in ‘t Vondelhuys’ en ‘Vondelstaete’, allebei 
aan de Vondellaan. Aan de P.C. Boutenslaan staan twee fl ats 
waarvan de woningen met een lift bereikbaar zijn. Dat maakt 
ze geschikt om op latere leeftijd te bewonen, net zoals de 
appartementen aan het Fraterhuishof. De wat nieuwere 
woongebouwen aan het Salentijnerhout en de Scheidiuslaan 
(‘Prinsenhof’) zijn ook in trek bij oudere huurders. Aan de Karel 
Doormanlaan staat een gebouw waar u zich kunt inschrijven 
als aspirant-lid. De huidige bewoners maken een keuze vanuit 
de wachtlijst als er een woning vrij komt. De ‘bejaarden-
woningen’ met een tuintje staan onder meer aan de Mheenhof, 
Vittepad, Zwaardmeen, Ir. Leemansstraat, Van Alphenstraat, 
Mandenmakerstraat, Slingerlaantje en Blankenhampad.

Meer weten over een woning die past bij uw levensfase? 
U kunt altijd bellen met UWOON of ’s ochtends langskomen 
in onze vestigingen in Elburg, Ermelo of Harderwijk. Ziet u op 
tegen een verhuizing? Wellicht kunnen wij u in contact brengen 
met vrijwilligers die willen helpen. Geef dit gerust aan als u 
met een van onze medewerkers praat.

Twee jaar geleden is UWOON gestart met het beleid 
‘Toegankelijkheid’. “Dit is erop gericht om mensen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dat
bereiken we vaak met kleine aanpassingen binnen en buiten
de woning. Een beugel in wc of douche, een oprijplaat bij de 
voordeur voor de rollator. Dat soort kleine aanpassingen is 
voor bewoners vaak een grote verbetering.”

Het beleid ‘Toegankelijkheid’ is positief ontvangen door 
huurders. “Mensen worden ouder en hun behoefte aan 
‘iets eigens’ groeit. Wij stellen daarom budget beschikbaar 
en passen de woning aan als het om dit soort kleine 
zaken gaat. UWOON helpt daadwerkelijk met deze kleine 
aanpassingen. We staan voor onze huurders, ook als die 
ouder worden. We gaan graag het gesprek met ze aan en 
houden de contacten warm!” 

Vragen over woningaanpassing? Neem contact met ons op!
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niet meer op en af. Bovendien zag ik erg 
op tegen de renovatie van ons huis, we 
zouden een half jaar ergens anders 
moeten wonen.” 

Een besluit om een andere woning te 
zoeken was snel genomen. De heer en 
mevrouw Essenburg stonden al heel wat 
jaren ingeschreven als woningzoekende. 
Hun oog viel op een appartement aan 
het Albert Verweyplein: “We zijn direct 
op de fi ets gestapt om te gaan kijken, 
we kenden iemand die er woonde.” Het 
appartement viel in de smaak, al was 
het balkon wel wennen: “We hadden een 
grote tuin en ik had al 62 jaar postduiven, 
die mis ik natuurlijk wel.” Het echtpaar 
woont sinds een jaar aan het Albert 
Verweyplein. “Inmiddels zijn we weer 
goed ter been. We hebben geen seconde 
spijt gehad van de verhuizing, we zijn 
heel blij met ons appartement. Ik kan het 
huishouden nog helemaal zelf doen en 
de winkels zijn heel dichtbij. Gelijkvloers 
wonen? Ideaal!”

In één keer waren we oud

Langer thuis blijven wonen: 

Bewoners langer en met meer plezier in hun eigen 
woning laten wonen. Daar maakt UWOON zich sterk 
voor. Rob de Jong en Gert Schinkel zien dat het twee 
jaar geleden ingezette beleid vruchten afwerpt. 
“Het gaat heel goed”, meldt het duo eensgezind.

UWOON helpt

“Wij woonden al 52 jaar met veel plezier 
in ons huis aan de Burgemeester van 
Meursstraat en hadden het nog nooit 
over verhuizen gehad,” vertelt de heer 
Essenburg (82). “Tot mijn vrouw begon 

te tobben met haar been en ik een 
ongelukje met mijn voet had. Het gebeurde
zo maar: in één keer waren we oud.” 
“We konden er niet blijven wonen”, vult 
mevrouw Essenburg aan, “ik kon de trap 

Gelijkvloers wonen? Ideaal!



Een dag directeur van UWOON
Een burgemeester en directeuren van een zorg-
organisatie en een bouwbedrijf, waren onlangs 
een dag directeur van UWOON. Andersom was 
ik een dag ‘de baas’ in hun organisatie. Door de 
uitwisseling leerden we elkaar beter kennen, en 
zagen we hoe we samen een aantal problemen 
het hoofd kunnen bieden.

Voor UWOON zijn die samenwerkingspartners van 
grote waarde. Zonder hen geen nieuwe woningen, 
goed onderhouden woningen en leefbare wijken. 
De anderen kregen ook zicht op de bijdrage van de 
directeur-bestuurder van UWOON aan die doelen. 
Ik geef u ook graag een indruk aan de hand van 
een dag uit mijn agenda.

De ochtend begint om 7.00 uur met de rit naar 
UWOON. Met mijn secretaresse handel ik wat 
praktische zaken af. Dan opnieuw de auto in, 
naar een overleg met corporatiebestuurders en 
-medewerkers uit de regio. Het gaat over onze 
samenwerking bij woonruimtebemiddeling en de 
komende herziening van de huisvestingsverorde-
ning. Daarin bepalen we samen met gemeenten 
wie - en in welke volgorde - in aanmerking komen 
voor een woning. Daarna nog een gesprek met 
onze (nieuwe) commissarissen over hoe UWOON 
de toekomst ziet en onze vernieuwingsagenda.

Tijdens de lunch achter het bureau - slechte 
gewoonte - beantwoord ik mails en overleg kort 
met collega’s. Het eerste deel van de middag is 
moeilijk. Ik ga op bezoek bij een huurder die voor 
een woningontruiming staat. Dat is het laatste 
wat we willen. We hebben vier keer afspraken 
gemaakt met de huurder, die hij helaas tot nu 
toe niet kon nakomen. Ondanks onze inzet en de 
betrokkenheid van de gemeente, welzijn en de 
sociale dienst. Als bestuurder wil ik zeker weten 
dat we alles hebben gedaan, en onze huurders 
alle kansen hebben geboden om huisuitzetting 
te voorkomen. De huurder beseft dat dat nu bijna 
onafwendbaar is. Hij zegt toe dat hij probeert om 
de schuld toch nog te betalen. We hopen dat het 
lukt (noot: is gelukt!).

Er volgt een telefonisch interview over onze 
deelname aan de Innovatiechallenge. Daarin gaan 
we kijken hoe we met alle betrokken mensen en 
partijen in de wijk kunnen zorgen, dat er een buurt 
ontstaat waarin mensen met plezier wonen en 
ieder daaraan een bijdrage levert. En ik onderteken 
nog een contract waarmee UWOON 24 nieuwe 
huurwoningen afneemt. De avond is gevuld met 
een diner en overleg met verschillende corporatie-
bestuurders en een landelijke aannemer. Met als 
onderwerp de kansen en uitdagingen van 
langjarige samenwerking in de bouw. 
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‘Huurder sinds 1999’

‘Steentje bijdragen’

Carlo van Dijk is 39 jaar en woont 
in Oldebroek. In het dagelijks leven 
is hij dagvoorzitter, gespreksleider 
en adviseert gemeenten over de 
effi ciency en effectiviteit van beleid.

Zijn beweegredenen om te solliciteren 
op de functie van RvC-lid? “Ik ben nieuws-
gierig, zag regelmatig auto’s van UWOON 
rondrijden en was dan benieuwd naar 
de wereld erachter. Ik heb naast mijn 
werk altijd veel dingen gedaan, vooral 
toezichthoudende en bestuurlijke 
functies, die liggen mij goed. De wereld 
van gemeentelijke overheden ken ik goed. 
Die van corporaties is redelijk nieuw 
voor mij, ik wil er graag meer over weten. 
Ik ben huurderscommissaris in de RvC, 
sinds 1999 ben ik zelf huurder!”

Gevraagd naar hoe hij de rol van 
volkshuisvesting in de toekomst ziet, 
antwoordt Van Dijk: “In het verleden zeiden
politiek en corporatie nog vaak tegen 
huurders: ‘Wij weten wat goed voor u is’. 
Ik ben benieuwd of woningstichtingen 

Jan Kalisvaart is 64 jaar, woont in 
Bennekom en werkte zijn gehele 
loopbaan in de accountancy, 
momenteel nog parttime bij Baker 
Tilly Berk. Hij is tevens vice-voor-
zitter van de Woningstichting in 
Wageningen en lid van de Raad van 
Toezicht bij de landelijke patiënten-
organisatie Prader-Willi Stichting. 

“Ik kwam in 2011 via de Woningstichting 
in Wageningen in aanraking met volks-
huisvesting. Vanaf dag 1 was ik geraakt 
door de doelstelling om een goed thuis te 
bieden aan mensen met een bescheiden 
inkomen of aan kwetsbare mensen met 
een beperking”, vertelt Jan Kalisvaart 
over zijn motivatie om toe te treden tot 
de RvC van UWOON. “De maatschappij 
wordt steeds complexer en dynamischer. 
Dat vraagt veerkracht en innovatie om als 
woningstichting deze functie ook in de 
toekomst te vervullen. Daar wil ik vanuit 
mijn expertise en ervaring graag een 
steentje aan bijdragen.” 

erin slagen steeds meer aan huurders zelf 
te vragen waar zij behoefte aan hebben. 
En of gemeenten en welzijnsinstellingen
dit samen met corporaties gaan oppakken.
Ik geloof in die samenwerking. Thema’s 
als gezondheid, bewegen en schone 
energie worden steeds belangrijker, dus 
ook voor het wonen. Dat gaat de indeling 
van zowel de woningen zelf als de 
omgeving daaromheen bepalen. Die 
ontwikkeling moedig ik aan.”

Binnen de RvC wordt zijn aandachts-
gebied fi nanciën. “Ik ben afgestudeerd 
als AA-Accountant en bedrijfskundige. 
Naast fi nanciële kennis en ervaring kijk ik 
ook vanuit een bedrijfskundig perspectief 
naar een organisatie. Het gaat immers 
niet alleen om de cijfers. UWOON kan 
niet functioneren zonder mensen. 
Zij vormen met hun competenties en 
vaardigheden een belangrijk kapitaal. 
Vreemd eigenlijk dat dit kapitaal nog 
steeds niet op de balans staat.” 

Een kennismaking met twee nieuwe leden
van de Raad van Commissarissen (RvC)
Een kennismaking met twee nieuwe leden
van de Raad van Commissarissen (RvC)
Een kennismaking met twee nieuwe leden

Om 23.30 uur bereik ik 
m’n kussen, en kijk ik met 
een goed gevoel terug 
op een dag werken aan 
wonen!

Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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Algemene huurvoorwaarden
eenvoudig uitgelegd

Showroom op wielen 
maakt kiezen makkelijker

UWOON ‘showkar’:

Bij woningonderhoud moeten bewoners vaak keuzes maken,
bijvoorbeeld over kleuren en tegels. Dat doen zij met een 
folder, op een website of aan de hand van losse staaltjes. 
Ook richt de aannemer wel eens een tijdelijke showroom in. 
Het blijkt dat veel bewoners het binnen deze mogelijkheden 
lastig vinden om een keuze te maken.

In appartementengebouwen wordt dit opgelost door een 
presentatie te maken in de centrale ruimte. Huurders 
vinden dat handig en fi jn. Bij onderhoud aan woningen in 
een wijk of buurt is daar echter geen plek voor. Medewerkers 
zochten naar een oplossing. Die is gevonden in de ‘showkar’, 

een kleine showroom op wielen waar kleuren en stalen te 
zien zijn. De ‘showkar’ is een schaftkeet die voor dit doel is 
aangepast. Bewoners krijgen in de wagen een goed beeld 
van materialen en kleurcombinaties.

UWOON plaatst de ‘showkar’ in de buurt van het 
onderhoudsproject, dus dichtbij de woningen. Bewoners 
krijgen toegang en kunnen ook ’s avonds een kijkje nemen. 
Zo hoeven zij geen vrij te nemen van hun werk. De aannemer 
kan er informatiemiddagen en -avonden organiseren en 
bewoners dan gelijktijdig informeren.

Dan zijn uw en onze
rechten en plichten duidelijk!

rechten plichten

eenvoudig uitgelegd

elijk!

Huurvoorwaarden in het kort(per 1 september 2018 )

Wat zijn Algemene
Huurvoorwaarden?

Een soort spelregels
waar u en UWOON
zich aan houden

U ondertekent ze
vóór u gaat huren

Wat staat
er in deze

‘huurregels’? Huurvoorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex-

ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo-

luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla-

mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-

dunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet: 

Huurvoorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex

ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo

luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

Afspraken
over het snel

inrichten
van uw huis

Betalen
van de huur

Het netjes
houden van
huis en tuin Goed samen leven

met uw buren
Wat u moet

doen als er iets
kapot gaat

Of als u de
huur wilt
opzeggen

Waarom
we deze

voorwaarden
hebben?

Dan zijn uw en onzerechten en plichten duidelijk!

rechten plichten

Meer weten? Lees dan verder!

UWOON heeft algemene huurvoorwaarden. Hierin staan de spelregels waaraan de huurder UWOON heeft algemene huurvoorwaarden. Hierin staan de spelregels waaraan de huurder 
en UWOON zich moeten houden. Deze voorwaarden zijn best uitgebreid. Daarom heeft 
UWOON een folder en een fi lmpje gemaakt waar de regels op een eenvoudige manier
met plaatjes worden uitgelegd. 

U vindt ze op: 
https://www.uwoon.nl/over-uwoon/meer-informatie/publicaties/
Klik op het kopje ‘Folders’.
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Proef vraaggestuurd
onderhoud in 2019
Huurderspanel heeft effect

Bij vraaggestuurd onderhoud bepaalt 
de huurder wanneer het onderhoud 
wordt uitgevoerd en door wie. De meeste 
huurders willen graag dat UWOON het 
binnenonderhoud uitvoert. Een kleine 
groep wil zelf kiezen wie het uitvoert. 

In de proef worden beide methoden 
getest. In totaal kunnen 150 huurders 
deelnemen aan de proef. Zij mogen 
kiezen uit twee manieren van vraag-
gestuurd onderhoud: BKT+ en Budget. 
We leggen ze hiernaast even uit.

Het online Huurderspanel geeft UWOON informatie over de wensen 
van huurders. Zo gaven maar liefst 604 leden van het Huurderspanel 
hun mening over binnenonderhoud aan woningen. De resultaten van 
dit onderzoek verdwijnen niet in een bureaula, maar zijn voor UWOON 
belangrijk bij het nemen van beslissingen. Naar aanleiding van het 
onderzoek naar binnenonderhoud start UWOON in 2019 een grote 
proef met ‘vraaggestuurd onderhoud’.

UWOON is er voor de huurders. Wij stemmen onze dienstverlening zo goed mogelijk af op uw wensen.
Dat doen we door te overleggen met huurdersraden, te praten met huurders en… via het online Huurderspanel. 

Huurders die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen regelmatig een vragenlijst in hun mailbox. 
Die vullen ze in en geven zo hun mening over diverse onderwerpen. 

Wilt u net als 750 andere huurders ook uw mening geven? Meld u aan op www.uwoon.nl. 

Leuk: Bij iedere vragenlijst verloten we tien cadeaubonnen onder de inzenders!

Huurderspanel: doe mee!

BKT+
Bij BKT+ (badkamer-keuken-toilet-plus) 
bepalen huurders zelf of ze hun badkamer,
keuken en/of toilet willen laten vervangen.
Ook plannen zij zelf de uitvoering in. 
UWOON voert de werkzaamheden uit. 
Veel huurders hebben naast vervanging 
van badkamer, keuken en toilet nog extra 
wensen voor de binnenkant van hun huis. 
Zij willen bijvoorbeeld nieuwe binnen-
deuren of een nieuwe vensterbank. Dat 
is het plusje in BKT+: UWOON kan ook 
beperkt extra werkzaamheden uitvoeren 
in uw woning.

Budget
Bij de ‘Budget-manier’ stelt UWOON per 
woning een budget beschikbaar voor 
binnenonderhoud. Huurders mogen dit 
geld naar eigen inzicht besteden aan 
hun woning. Zij kunnen het onderhoud 
zelf uitvoeren, maar ook zelf een kennis, 
klusbedrijf of aannemer inschakelen. 
Huurders krijgen alleen een vergoeding 
voor legale arbeid en materiaal. Een 
UWOON-medewerker begeleidt het 
proces.

Wie doen er mee met de proef?
UWOON nodigt een groep van 150 huurders 
uit voor deelname aan de proef. Zij kiezen 
of ze BKT+ of Budget willen. De huurders 
die wij benaderen hebben een keuken, 
badkamer en/of toilet die aan vervanging 
toe zijn. Hiernaast vindt u een verslag
van de eerste proef van onderhoud met 
‘eigen budget’.
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Bij Marcel Ho Sam Sooi is de badkamer 
verplaatst naar de voorslaapkamer. Hij is 
goed te spreken over de gang van zaken.

“Ik heb er eigenlijk heel weinig last van 
gehad, ik was er sowieso niet overdag. 
Ik heb de werkmannen gewoon de 
sleutel gegeven, dat was de eenvoudigste 
oplossing. Alles is conform planning 
verlopen. De badkamer is mooi geworden.
Er zit nu een douchecabine van 90x90 cm
in, een thermostaatkraan, een wc en een 
wastafel met spiegel. Er liggen grote 

grijszwarte tegels op de vloer en de 
wandtegels zijn wit. De oude badkamer 
is ontmanteld, misschien dat ik daar 
in de toekomst een opbergruimte van 
maak. UWOON plaatst nog een nieuwe 
ketel, zodat de waterdruk toeneemt. 
Die stond al op de planning om te 

vervangen. Beneden is ook verwarming 
in het toilet aangelegd. Al met al is het 
goed verlopen. Er zijn wel een paar kleine 
puntjes, zoals wat schade aan het plafond 
en een zwarte handafdruk ergens, maar 
dat gaat UWOON nog regelen. Ik ben 
echt blij met het eindresultaat!”

Eerste ervaringen met 
vraaggestuurd binnenonderhoud
De proef van UWOON in Ermelo met vraaggestuurd binnen-
onderhoud voor zes van de acht woningen aan de Oude 
Telgterweg is in volle gang. Dit is een experiment waar de 
betreffende huurders een budget toegewezen kregen, dat ze 
naar eigen inzicht kunnen besteden aan onderhoud van 
badkamer, keuken of toilet. Inmiddels zijn de eerste woningen 
klaar.

“Tijdens een eerste bijeenkomst is met de bewoners besproken
dat wij een experiment starten met deze acht woningen”,
vertelt projectleider Vastgoed Henk de Jager. “De bewoners zijn 
ook individueel bezocht, woningen en wensen zijn opgenomen.

Enkele bewoners wilden de badkamer verplaatsen naar de 
voorslaapkamer. Ook is er gekozen om een keuken te vernieuwen
met daarbij ook de wanden en het plafond. De werkzaamheden
zijn uiteindelijk allemaal via UWOON verlopen. Dit soort zaken 
kost veel tijd,” weet De Jager. “Het is voor de bewoners heel 
ingrijpend, je levert maatwerk in iedere woning”. De bewoners 
zijn uiteindelijk blij met het eindresultaat, daar doe je het voor. 
We gaan nu verder met het verbeteren van de isolatiewaarde 
van de woningen. Als alle woningen klaar zijn, evalueren we het 
project. Uiteraard nemen we die ervaring weer mee naar de 
volgende proef, nu met 150 huurders, waarover u op pagina 6 
van dit magazine meer leest. 

Gewoon
de sleutel gegeven
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UWOON maakt huizen
          in Ermelo duurzamer 
UWOON doet ervaring op met verschillende maatregelen om 
woningen klaar te maken voor de toekomst. Er is in Ermelo-West 
een ‘nul-op-de-meter’ woning gerealiseerd die geen gasaan-
sluiting heeft, maar wel zonnepanelen en infraroodverwarming. 
En aan de Kozakkenkamp en Hamburgerweg (Ermelo) worden 
acht huurwoningen verbouwd tot ‘nul-op-de-meterwoningen’. 
Deze huizen gaan net zoveel energie opwekken als de bewoners 
verbruiken. 

Projectleider Vastgoed Mark de Jager vertelt: “Dit is ons eerste 
nul-op-de-meter project met meerdere woningen. We hebben 
al ervaring met zonnepanelen en infraroodverwarming, maar 
hier gebeurt veel meer.” De woningen krijgen:
 een nieuwe ‘schil’ van 20 centimeter dik isolatiemateriaal 

 (een ‘warme jas’ om het huis)
 isolatieplaten op het dak 
 driedubbel glas in de ramen
 zonnepanelen op het dak
 een kast naast de voordeur waarin verwarming, warm water 

 en ventilatie geregeld wordt.

Door deze maatregelen kan een gemiddeld gezin wonen zonder 
stroom en gas van buiten te verbruiken. De gasmeter wordt 
verwijderd en de elektriciteitsmeter blijft op nul staan. 
Mark de Jager: “De komende tien jaar gaan we kijken of we deze 
belofte ook waar maken. Wat we van deze huizen leren, willen 
we gebruiken bij het verbouwen van andere huurwoningen.” 
De verbouwing aan de Kozakkenkamp en Hamburgerweg duurt 
per 4 woningen 4 weken. De 8 woningen zijn aan het einde 
van 2018 klaar.

Gasloos, nul-op-de-meter, duurzaamheid. Daarover wordt veel gepraat. In de politiek, op televisie en ook bij UWOON. 
Huizen in Nederland moeten minder gas en stroom verbruiken. Dat is goed voor het klimaat en het milieu. 

Proefwoning
van Aalt en Ina
Aalt en Ina Boeve wonen in één van de acht woningen. Hun 
hoekwoning aan de Kozakkenkamp is een proefwoning en ziet er 
anders uit dan de andere huizen in de straat. “We hebben overal 
nieuwe ramen en kozijnen gekregen, ook de buitendeuren zijn 
vervangen. De kachel is verwijderd en er zijn nieuwe ventilatoren 
aangebracht. Ook hebben we een nieuwe brievenbus en deurbel. 
Die bel maakt trouwens een mooi geluid!” Aalt en Ina zijn ook 
blij met de brede vensterbanken en de zonnepanelen. 
“Door de mooie draaikiepramen passen de rolgordijnen niet 
meer. Maar dit wordt in overleg met Hemink, het bedrijf dat de 
werkzaamheden uitvoert, opgepakt. Het koken op inductie is 
wel erg wennen. En omdat er met lage temperatuur verwarmd 
wordt, vonden we het een beetje koud in huis. Maar in overleg 
met medewerkers van UWOON is dit alweer opgelost.”
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Wat doen jullie zelf aan duurzaamheid? 

Deze vraag stelden huurders aan UWOON. 

Het antwoord op de vraag: UWOON vindt 

duurzaamheid belangrijk en wil ook bijdragen 

aan een beter milieu. Daarom worden kleine auto’s 

vervangen door elektrische auto’s en komen er 

zonnepanelen op het kantoor van UWOON. 

Zonnepanelen en elektrische auto’s voor UWOON

Proefwoning
van Aalt en Ina

Eerste gasloze woning
           in Ermelo-West 

“Bij deze woningen was onderhoud 
nodig”, zegt projectleider Gerrit van Oene.  
“Reden voor ons om daarop in te haken 
en de woningen verder te verduurzamen 
en aan te passen naar energielabel A. Er 
kwam een dikker isolatiepakket op het 
dak, nieuwe kozijnen met driedubbel glas 
en vloerisolatie. Samen met de gemeente 
Ermelo is het onderhoudsplan verder 
uitgebreid en is een van de woningen 
gasloos gemaakt. De cv is uitgezet, en de 
rookgasafvoer is van het dak verwijderd. 
In de woonkamer en slaapkamer zijn 
infrarood verwarmingspanelen aange-
bracht. Op zolder is een warmtepomp 
geïnstalleerd, die het warme water in huis
levert. Op het dak zijn 29 zonnepanelen 
geïnstalleerd om genoemde elektrische 
installaties van stroom te voorzien. 
Deze woning is het komende jaar niet
bewoond. Wel kan iedereen die het wil 

In Ermelo-West heeft UWOON

217 woningen. De gemeente Ermelo 

wil dat deze wijk gasloos wordt. 

Daarom brengt UWOON in dit 

onderhoudsproject haar woningen

op energielabel A. Eén van de 

woningen is in overleg met de 

gemeente Ermelo bij wijze van 

proef gasloos gemaakt.

deze woning bezichtigen om te ervaren 
hoe het is om in een woning te wonen 
die is voorzien van infraroodverwarming. 
Als u dat wilt, neem dan contact op met 
UWOON Ermelo. UWOON vergadert hier 
regelmatig, zodat ook wij de effecten 
van de genomen maatregelen voelen. 
Van bewoners in de wijk waar het 
onderhoud plaatsvindt horen we positieve
reacties. Ook bestaat de mogelijkheid om 
zonnepanelen te plaatsen, waar al veel 
huurders voor kozen.”

Meer weten over zonnepanelen?
Ga dan naar www.uwoon.nl. 
Hier kunt u ook de folder ‘Zonnepanelen’ 
downloaden.
(https://www.uwoon.nl/over-uwoon/
meer-informatie/publicaties/) 
Klik op het kopje ‘Folders’.

V.l.n.r.: Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder UWOON, Roel Mateboer (aannemer Mateboer) en wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden 
(gemeente Ermelo) wijzend naar een infrarood paneel in de voorbeeldwoning.

Opening eerste gasloze woning in Ermelo-West
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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

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

UWOON-STRAAT-NAAM-RAADSEL
Vind de straten,
win uw eigen straatnaambord!
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Onder de goede inzendingen verloten wij een straatnaambord met uw eigen naam of een naam naar keuze!

Welk dier
is verwerkt
in het
gemeente-
logo van 
Ermelo?

1

Hoe
heet dit
gebouw
in Elburg?

2

Aan welke 
straat staat 
dit gebouw 
in Ermelo?

3
Dit is de            in Elburg.4

Hoe heet het winkel-
centrum
bij deze
rotonde in
Harderwijk?

5

Hoe
heet dit
gebouw
in Ermelo?

6

Hoe heet deze straat
in Elburg? 7

Hoe heet dit zomer-
evenement
voor
kinderen in
Harderwijk?

8

Op welke bekende ‘markt’ 
(is ook straatnaam) in
Op welke bekende ‘markt’ 
(is ook straatnaam) in
Op welke bekende ‘markt’ 

Harderwijk
staat dit
monumen-
tale pand?

9

Kijk, negen foto’s, van iedere UWOON-vestiging drie. Weet u de antwoorden op de 
vragen bij de foto’s? Soms is het antwoord ook op de foto zien. Zoek bij iedere foto 
het juiste antwoord, vul die in bij “oplossing” en in de rode kolom leest u onze wens 
voor 2019! Lever uw oplossing in bij uw UWOON-vestiging of mail de oplossing naar 
communicatie@uwoon.nl. 

D R

Dit is de            in Elburg.-----Dit is de            in Elburg.

W S T W A A T
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In het oosten van Nederland noemen ze het ‘naoberschap’, elders spreekt men van burenhulp. Iedereen heeft wel een buur 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.die af en toe de helpende hand reikt. In de rubriek Buurtjes Bedankt zetten we één van die behulpzame buren in het zonnetje.
En omdat het december is, dit keer een ‘dubbele afl evering’.

De heer Glismeijer (97) en Kees Eggens (44) kennen elkaar al 
bijna hun hele leven. Kees is in het huis naast dat van Glismeijer 
geboren en getogen. Nu woont hij er zelf met zijn gezin. Als we 
Eggens vertellen dat hij is voorgedragen voor ‘Buurtje bedankt’ 
is hij beduusd vanwege de aandacht. “Het spreekt toch vanzelf 
dat je iets doet als dat nodig is,” zegt hij. Maar dat “iets” is wel een
understatement vindt Rita Komen, dochter van de heer Glismeijer.
“Eigenlijk neemt Kees een stuk mantelzorg van ons over.”

“Ik kan altijd een beroep op Kees doen”, vertelt de heer Glismeijer
als we met hem, Kees en Rita aan tafel zitten. “Laatst was ik in 
paniek: ik had nog niet van mijn kleindochter gehoord dat ze 
veilig terug was van vakantie. Ik kreeg haar en ook Rita gewoon 
niet te pakken. Toen ben ik naar Kees gegaan. Ik was behoorlijk 
overstuur en heb tot twee uur ’s nachts bij Kees gezeten, tot ik 
weer rustig was. Ik ben echt dankbaar dat hij me zo opgevangen 
heeft.” Kees Eggens lachend: “Het was ook gewoon heel 
gezellig hoor.” 

Buurman Kees verleent allerlei hand- en spandiensten. 
“Hij heeft de buitenlamp geplaatst en voert mijn oude televisie 
af”, vertelt Glismeijer. “En laatst heeft hij me meegenomen naar 
de nieuwe boulevard van Harderwijk, ik wilde zo graag eens 
zien hoe die geworden is. Toen zijn we ook even bij zijn moeder 
op bezoek geweest, zij woont in Boerhaave.” Kees Eggens: 
“Mijn zussen doen heel veel voor mijn moeder, daar ben ík dan 
weer dankbaar voor.” Rita besluit: “Mijn vader doet alles zelf 
en hij geniet nog enorm van het leven. Dat hij nog steeds 
zelfstandig woont, komt mede door Kees. Mijn vader boft met 
zo’n buurman… en wij kinderen ook!”

De Eekterstraat in Elburg is een rustig straatje. Veel bewoners 
wonen er al veertig, soms zelfs vijftig jaar, de saamhorigheid is 
groot. Anderhalf jaar geleden streken de Syriërs Khairia Sido en 
Hassan Horo er neer, samen met drie van hun vier kinderen.
Buurtbewoonster Gerda Nagelhout: “We zijn direct gaan 
kennismaken en wilden ze graag helpen.” Khairia: “Alle mensen 
hier zijn zo vriendelijk, we krijgen veel hulp, vooral van Frank 
en Gerda.”

“We hebben het meeste contact met de buren van nummer 11, 
13 en 14”, vertelt Khairia. “Maar we vinden iedereen erg aardig 
hier. We bedanken alle buren, speciaal Frank en Gerda.” Frank 
Nagelhout: “Hassan en Khairia zijn erg gastvrij en belangstellend,
ook op verjaardagsfeestjes zijn ze van de partij. En ze hebben 
een avond heerlijk gekookt voor een aantal buren, dat was lekker
en erg gezellig.” De contacten met instanties zoals UWOON, 
de gemeente en Vluchtelingenwerk verlopen niet altijd even 
vlot, ondanks het feit dat met name Khairia goed Nederlands 
spreekt. Gerda en Frank springen dan in. “We kregen allemaal 
een nieuwe keuken en hebben toen uitgelegd hoe dat werkt. 
Wat UWOON doet en wat ze zelf moeten doen. Waar het kan 
en waar het wenselijk is helpen we, maar ze proberen zelf veel 
voor elkaar te krijgen.” En Gerda vult aan: “Ook hun kinderen 
komen regelmatig met vragen over school.” Hassan tot slot: 
“Elke dag dank ik God voor deze straat en deze buren. 
Ik beschouw ze als familie.”

Kees staat altijd klaar ‘Buren als familie’ 

B u u r t j e s  b e da n k t !B u u r t j e s  b e da n k t !B u u r t j e s  b e da n k t !B u u r t j e s  b e da n k t !

Uw buren bedanken met een VVV-cheque?
Stuur een mail met uw telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl en vertel waarom uw buren een bedankje verdienen. 

UWOON zorgt voor een VVV-cheque en natuurlijk maken we een verhaal voor deze rubriek!
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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!

Maak uw woning
winterklaar!

Houd uw stoep sneeuwvrij
Bij sneeuw en ijzel worden voetpaden vaak glijbanen. Houd de stoep in uw straat 

begaanbaar met sneeuwschuiver, zout en strooizand. Is uw buurman of buurvrouw 
niet zo goed ter been als u? Dan neemt u dat stukje stoep toch ook even mee? 

Denk ook aan de achterpaden.

Buitenkraan afsluiten
Heeft u een buitenkraan? Voorkom bevriezing en sluit deze tijdig af. 

Laat ook tuinslangen leeglopen en haal (als u die heeft) de regenmeter naar binnen.

Schoorsteen? Vegen!
Stookt u een houtkachel of allesbrander? Laat uw schoorsteen vakkundig vegen. 

Schoorsteenbranden komen juist in de winter veel voor. Uw verzekering vraagt bij 
schade door schoorsteenbrand om een factuur van een vakkundig bedrijf.

Bevroren regenpijp
Bij strenge vorst kan de hemelwaterafvoer (‘regenpijp’) stuk vriezen. 
Er is weinig te doen tegen dit probleem. Ziet u na een vorstperiode

een lekkage, neem dan contact op met UWOON. 

Huur
betalen?
Vermeld uw
relatienummer!
Als u niet automatisch de huur betaalt, Als u niet automatisch de huur betaalt, 
krijgt u elke maand een betaalverzoek 
van ons. De banken vermelden sinds van ons. De banken vermelden sinds 
oktober alleen nog de naam van de 
betaler, maar geen adres. Het is daarom 
erg belangrijk dat u bij het overmaken 
van uw betaling uw relatienummer van uw betaling uw relatienummer 
vermeldt. Dit vindt u op uw betaalverzoek.vermeldt. Dit vindt u op uw betaalverzoek.
Aan de hand van uw relatienummer Aan de hand van uw relatienummer 
kunnen wij achterhalen wie er geld 
naar ons heeft overgemaakt. Hiermee 
voorkomt u dat u een aanmaning van voorkomt u dat u een aanmaning van 
ons krijgt terwijl u wel betaald heeft. 
Andere manieren van huur betalen zijn: Andere manieren van huur betalen zijn: 
automatische incasso, via een periodieke
overschrijving of via een pinbetaling ’s 
ochtends in één van onze kantoren. 
Contant betalen is niet mogelijk. 
Digitaal betalen (bijvoorbeeld via iDeal) 
behoort op dit moment nog niet tot de 
mogelijkheden, maar hier wordt aan 
gewerkt. Kijk voor meer informatie op 
onze website (zoek op ‘huur betalen’). 

De winter staat voor de deur. Krijgen we sneeuw, natuurijs of blijven de 
temperaturen zacht?  Geen weerman of weervrouw kan het voorspellen! Wel 
is het verstandig om voorbereid te zijn op winterse kou en neerslag. Daarom 

vindt u hieronder de wintertips van UWOON-medewerker Co Schaftenaar.


