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UWOON past per 1 juli 2019 de huurprijzen aan. Afhankelijk van uw huidige
huur en huishoudinkomen ligt de huurverhoging tussen 0% en 5,6%. Net als
vorig jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid. De meesten van
u zullen tussen 0% en 1,6% meer gaan betalen. Dat is dus voor de meeste
mensen maximaal de inflatie van vorig jaar. Zo dragen we bij aan de blijvende
betaalbaarheid van het wonen. Tegelijk biedt de huuraanpassing UWOON
voldoende ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in het energiezuiniger maken
van onze woningen.
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Huurders met een huishoudinkomen
tot en met € 45.000 per jaar, van wie
de huur al gelijk is aan de zogenaamde
‘streefhuur’ (zie kader), krijgen net als
vorig jaar geen huurverhoging.
Ook huurders met recht op huurtoeslag
die meer kale huur betalen dan € 607,46
(of meer kale huur dan € 651,03 als u een
gezin bent van drie personen of meer)
krijgen geen huurverhoging.

1,6%

Buurtjes Bedankt
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Huurders met een huishoudinkomen tot
en met € 45.000 per jaar, van wie de huur
lager is dan de zogenaamde ‘streefhuur’
(zie kader), krijgen per 1 juli 2019 een
huurverhoging van 1,6%. Dit percentage
is lager dan de inflatie.

5,6%

Bij huurders met een huishoudinkomen
hoger dan € 45.000 per jaar past
UWOON de inkomensafhankelijke
huurverhoging toe. Hun huur zal met
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5,6% stijgen per 1 juli 2019. UWOON koos
ervoor om alleen huurders met een
huishoudinkomen boven € 45.000 de
hoge huurverhoging te geven, omdat deze
grens ook geldt voor woningzoekenden.

Wat is het
huishoudinkomen?

Huishoudinkomen is de optelsom van de
inkomens van alle huurders en overige
bewoners van uw woonruimte. Van het
inkomen van kinderen tot 23 jaar telt
alleen het deel mee dat boven het
minimumloon ligt. Het inkomen van
eventuele kamerbewoners in uw woning
telt ook mee bij uw huishoudinkomen.

Andere huren

Huurders van zelfstandige garages
krijgen een huurverhoging van 2%.
De huurprijzen van parkeerplaatsen in
parkeergarages stijgen niet. Ook de
huurprijzen van kamers en andere
onzelfstandige woonruimtes stijgen niet.

Wat is ‘streefhuur’?

Streefhuur is de huur die UWOON aan nieuwe huurders vraagt zodra een
woning vrijkomt. Van iedere woning heeft UWOON een ‘streefhuur’ vastgesteld:
de huurprijs die wij nastreven en waarmee wij zoveel mogelijk woningzoekenden
een betaalbare woning willen bieden.
Veel woningzoekenden hebben een laag inkomen. Als wij woningen willen
verhuren aan mensen met een laag inkomen, mag dat vaak alleen als de huurprijs
lager is dan € 607,47 per maand. Daarom zorgen wij ervoor dat de huurprijs van
veel woningen onder dit bedrag ligt en steeds meer huizen passend zijn voor
mensen met een laag inkomen.

Persoonlijke brief

Eind april krijgt u van UWOON een
uitgebreide brief met uw persoonlijke
huuraanpassing. Bent u het niet eens
met de nieuwe huur? In de brief leggen
we uit hoe u bezwaar kunt maken.
Bijvoorbeeld als uw inkomen minder dan
€ 45.000 is en u toch een huurverhoging
van 5,6% krijgt.

Belangrijk

Een klacht over het onderhoud aan uw
woning is geen erkende reden om
bezwaar tegen de huurverhoging te maken.
Op de website www.huurcommissie.nl
staat hoe u daar wel bezwaar tegen
kunt maken. Ook een huurprijs die hoger
is dan de door ons gewenste huurprijs
(‘streefhuur’), is voor de huurcommissie
geen argument om met een bezwaar in
te stemmen.

Huurtoeslag

Als u veel huur betaalt in vergelijking
met uw inkomen, 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.

Weet UWOON mijn inkomen?
Nee, dat weten wij niet. Wel hebben wij in februari de Belastingdienst gevraagd
om van alle huurders een huishoudverklaring af te geven. De Belastingdienst geeft
in zo’n verklaring alleen aan of een huurder wel of niet in aanmerking komt voor de
huurverhoging van 5,6%. UWOON ontvangt geen informatie over de hoogte van uw
inkomen, alleen een ‘ja’ als u in aanmerking komt voor de huurverhoging van 5,6%.
De Belastingdienst zal aangeven dat u wel in aanmerking komt voor de
huurverhoging van 5,6% als:
1) Uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 42.436
2) Niemand in uw huishouden AOW heeft
3) Uw huishouden bestaat uit maximaal 3 personen
4) Niemand in uw huishouden een beperking of een chronische ziekte heeft
5) U geen mantelzorg verleent met een vergoeding via de WMO aan iemand in
uw huishouden.
Alleen als u aan al deze vijf voorwaarden voldoet, geeft de Belastingdienst met een
‘ja’ aan dat u voor de huurverhoging van 5,6% in aanmerking komt. Zoals u elders op
deze pagina kunt lezen, hanteert UWOON een hogere inkomensgrens van € 45.000.
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UW showroom aan huis!

Kleuren of materialen kiezen?

Welkom in UW showroom!
Droomreis

Het is al een tijdje geleden, maar eens maakte ik
een reis naar Mali met als eindbestemming Djenné.
Voor wie het niet weet: dit is een stad aan de
rand van de Sahara, wereldberoemd vanwege zijn
leemarchitectuur. De eeuwenoude gebouwen zijn
opgetrokken uit een mengsel van leem en koeienpoep. Zo’n reis vergt wat meer voorbereiding dan
een doorsnee vakantie. Je begint met dromen wat
je allemaal wilt zien en vraagt anderen naar hun
ervaringen en tips. Je maakt plannen, stippelt
routes uit en pakt de juiste bagage. Maar het
begint met een droom.
Vanwaar deze inleiding? Omdat UWOON met haar
nieuwe ondernemingsplan 2019-2022 ook een
‘reis’ is begonnen. Dit beleidsplan hebben we de
titel ‘Bestemming 2022’ gegeven. Op de achterzijde
van UWOON Magazine vertellen we er meer over.
Bijvoorbeeld over hoe we het proces zijn gestart
door éérst te praten met pakweg 130 huurders en
andere betrokkenen. En vervolgens plannen op
papier hebben gezet. Voor mij persoonlijk begon
dit ondernemingsplan al iets eerder: met een
droombeeld over hoe UWOON in de toekomst
functioneert.
Deze droom telde eerst meerdere A4-pagina’s,
maar is gaandeweg teruggebracht tot vier
kernpunten. Die deel ik graag met u. Mijn droom
voor UWOON is dat:
1. We steeds sterker bijdragen aan het verbinden
van mensen in buurten, óók met het oog op
de meest kwetsbare huurders
2. Iedere bewoner zich gekend en begrepen voelt
door onze medewerkers
3. Woningzoekenden binnen 2,5 jaar een woning
vinden en bij spoed binnen zes maanden
4. Huurders en maatschappelijke partners meer
invloed hebben op het beleid en het handelen
van onze corporatie.
Of deze dromen werkelijkheid worden? Ik ga er
samen met alle collega’s keihard aan werken,
met het ondernemingsplan ‘Bestemming 2022’
als reisgids bij de hand. Mijn reis naar Djenné was
niet zonder hindernissen en omwegen, maar...
ik heb de stad bereikt. Met een zonsopkomst om
vijf uur ’s morgens als onvergetelijk hoogtepunt.
Daar werd de droom
werkelijkheid. Ik ben
benieuwd welke UWOONdromen eind 2022 realiteit
zijn. Eén ding is zeker, ik
heb zin in de reis!
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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Bij onderhoud of mutatie kunt u als
huurder vaak zelf kleuren of materialen
(zoals tegels en sanitair) kiezen. Tot voor
kort ging dat via folders, een website, enkele
losse stalen of een tijdelijke showroom bij
een plaatselijke aannemer. Veel huurders
vonden deze manier van kiezen lastig, ze
kregen geen goed beeld van de werkelijke
kleuren en materialen. Medewerkers van
UWOON hebben daar een oplossing voor
bedacht: UW showroom aan huis!
De showroom op wielen is een omgebouwde schaftwagen waarin bewonerskeuzes worden gepresenteerd. In de kar
krijgen huurders een duidelijk beeld van
kleuren, materialen en combinaties
daarvan. Tijdens onderhoudsprojecten
wordt de ‘showroom’ in de betreffende
wijk geplaatst en krijgen bewoners
toegang tot de kar. Niet alleen overdag,
maar ook ’s avonds! Ook voor de aannemer
biedt deze mogelijkheid voordelen. Deze
kan er informatiemiddagen of -avonden

houden, bewoners gelijktijdig informeren
en de diverse mogelijkheden ‘showen’.
Het innovatieve idee voor deze
showroom op wielen is ontstaan in
appartementengebouwen. Daar werd
bij onderhoud al vaak gebruikgemaakt
van een opstelling in de centrale ruimte.
Huurders vonden dat prettig. UWOON
brengt hiermee presentaties nu bijna
op de stoep van bewoners.

Voorbeeld opstelling UW showroom

Ronald Mosterd wint zijn

eigen straatnaambord
Ronald Mosterd uit Harderwijk heeft het
UWOON straatnaamraadsel gewonnen.
Uit de vele tientallen inzendingen is hij
na loting als winnaar uit de bus gekomen.
In het decembernummer van UWOON
magazine stond een straatnaamraadsel
met in totaal negen foto’s. Wie bij iedere
foto het juiste antwoord vond, ontdekte
de oplossing: WOONGELUK.
Op de foto: Ronald Mosterd ontvangt van UWOON
bestuurder Moniek van Balen het straatnaambord.

Prestatieafspraken 2019:

www.uwoon.nl

Woningcorporaties zoals UWOON dragen bij aan het volkshuisvestingsbeleid
van de gemeente. Ieder jaar maken de gemeenten Elburg, Ermelo en
Harderwijk, huurdersorganisaties en UWOON prestatieafspraken.
Wilt u weten welke afspraken we in uw woonplaats hebben gemaakt?
Type ‘prestatieafspraken’ in het zoekveld op www.uwoon.nl. Of klik op ‘Over
UWOON’ en vindt de informatie onder het kopje ‘Invloed geven en presteren’.

Huurwoning op de Noord-Veluwe:

inschrijven, betalen, verlengen!

Om voor een sociale huurwoning op de Noord-Veluwe in aanmerking te
komen, moet u zich inschrijven als woningzoekende. Dat doet u op de
website www.hurennoordveluwe.nl. Uw inschrijving kost € 15 per jaar.
Dit bedrag kunt u bij inschrijving direct betalen via iDeal of met een
eenmalige machtiging.
Na een jaar moet u uw inschrijving
verlengen en wel in de maand
waarin u zich oorspronkelijk heeft
ingeschreven. U ontvangt daarvoor
tijdig een e-mail met het verzoek
€ 15 voor het volgende jaar te betalen.
Heeft u zich op 15 november 2016
ingeschreven, dan ontvangt u op
15 oktober 2019 deze e-mail. Op dat
moment kunt u via de site de betaling
voldoen. U heeft hiervoor de tijd tot
15 november 2019. Als u niet voor
die datum betaalt, ontvangt u een
herinneringsbrief met opnieuw het
betalingsverzoek. U heeft dan nog tot
12 december de tijd om uw betaling
te voldoen. Betalen kan door in te

loggen op www.hurennoordveluwe.nl,
de stappen voor betaling worden
duidelijk uitgelegd.
Dit betekent, dat niet iedereen op
hetzelfde moment zijn inschrijving
verlengt. Het kan dus goed zijn
dat u in november uw inschrijving
verlengt, en dat uw buurman pas
in mei aan de beurt is.
Op www.hurennoordveluwe.nl staan
filmpjes die uitleggen hoe u kunt
inschrijven, betalen en verlengen.
Komt u er niet uit? Bel met UWOON
of kom even langs. We helpen u
graag!

“Het moment van verlenging is
voor iedereen anders”

Woonmagazine van uwoon
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Liefst 567 huurders geven hun mening

Huurderspanel
over prettig wonen

zaken als planten water geven tijdens de vakantie tot hulp
bij ziekte en het uitvoeren van klusjes in en om het huis.

Hoe prettig vindt u de buurt waarin u woont?
5%

2%

4. Huurders hebben een duidelijk beeld hoe het woonklimaat
te verbeteren is. Betere (geluids)isolatie, beter groen- en
tuinonderhoud, meer ontmoetingen organiseren in de
buurt en steviger handhaving en controle zijn enkele
suggesties.

21%
17%

54%
Zeer prettig

Prettig

Neutraal

Onprettig

Zeer onprettig

Woont u prettig in uw buurt, ervaart u wel eens
overlast, hoe ontwikkelt uw buurt zich? Leden van
het UWOON Huurderspanel gaven antwoord op deze
en andere vragen in het tweede panelonderzoek.
Het thema? Prettig wonen in uw buurt!

Het UWOON Huurderspanel telt inmiddels bijna 800 leden
die ongeveer twee keer per jaar via e-mail een vragenformulier
ontvangen. De betrokkenheid is groot, zowel bij het eerste als
tweede onderzoek gaf het overgrote deel van de leden zijn of
haar mening. Overigens kan iedere huurder van UWOON zich
aanmelden voor het panel: zie het kader ‘Denk mee!’ op deze
pagina. UWOON vindt het belangrijk dat huurders invloed
hebben op haar beleid. Het Huurderspanel is één van de
middelen om huurders bij de besluitvorming te betrekken.
In het voorjaar van 2019 ontvangen panelleden een uitnodiging
om deel te nemen aan het volgende onderzoek.

De belangrijkste uitkomsten:
1. 75% ervaart wonen in de eigen buurt als prettig of zeer
prettig, 17% staat er neutraal tegenover. Een kleine groep
van 7% noemt het woonklimaat in de buurt (zeer) onprettig.

Vindt u dat de buurt waarin
u woont de afgelopen jaren
vooruit of achteruit is
gegaan?

Denkt u dat de buurt
waarin u woont de
komende jaren vooruit of
achteruit zal gaan?

10%

13%

10%

2. Bijna een derde van de huurders (32%) ervaart wel eens
overlast, waarbij geluid, afval en rommel, fout parkeren en
slecht onderhouden tuinen het meest genoemd worden.
11% van de bewoners heeft wel eens overlast van verwarde
personen meegemaakt.

24%

25%

30%

47%

3. 75% van de bewoners kan voor hulp, steun of informatie
terecht bij buren en buurtbewoners. Daarbij gaat het om

41%

■

Vooruit

■

Achteruit

■

Gelijk

■

Weet niet/geen mening

Denk mee: word in 1 minuut panellid

Meedenken met UWOON?
Meld u aan voor ons Huurderspanel!
Ga naar www.uwoon.nl, klik op Huurderspanel
(op de startpagina - onder ‘Informatie over’
> Huurderspanel). Daar staat meer informatie en
kunt u zich aanmelden. Even uw contactgegevens
invullen en u krijgt toekomstige onderzoeken in uw
mailbox. Resultaten verwerken we anoniem, onder
de deelnemers aan een onderzoek verloten we
iedere keer tien cadeaubonnen ter waarde van € 25!
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Plannen Tinnegieter:

meer
wooncomfort,
minder
energielasten
Met bewoners, klankbordgroep en
andere partijen is gesproken over de
invulling van een deel van de wijk
Tinnegieter (Harderwijk). Tijdens een
bijeenkomst op 21 januari 2019 is
informatie gegeven over de plannen.
De woningen aan de Bernhardlaan
en de Marijkelaan 1 t/m 9 staan
opgenomen voor renovatie. In het
plan is meer groen te zien tussen de
woonblokken. Ook aan parkeergelegenheid is veel aandacht besteed.
De wensen van bewoners en omwonenden
zijn verwerkt in het plan. Zo is er een
park in het hart van de buurt gepland en
zijn er eengezinswoningen en seniorenwoningen aan de randen van de buurt
opgenomen. Er is een breder straatprofiel,
er komen veel bomen in de buurt en
parkeren kan straks in een hof en bij elkaar.
De andere woonblokken aan de Margrieten Marijkelaan komen voor nieuwbouw
in aanmerking. Aan de rand van de
Julianalaan en tegen het park staan
appartementen gepland. Het geheel
wordt ongeveer even hoog als de huizen
die er nu staan. Naast aandacht voor
renovatie van bestaande woningen en
nieuwbouw, staan comfortabel en
energiezuinig wonen hoog in het vaandel.
In het vervolg van het proces en bij de
verdere uitwerking van dit plan kan hier
en daar nog iets veranderen.

UWOONnieuwbouw

62 nieuwe woningen

tussen Kerklaan en Postlaantje

In het gebied tussen de Kerklaan en
het Postlaantje (Ermelo) komen
62 nieuwe woningen. Het gaat om
31 koopwoningen in verschillende
prijsklassen en 31 sociale huurwoningen. De woningen zijn verdeeld
over verschillende gebouwen. Ze
vormen door hun architectuur een
fraai en samenhangend geheel. De
start van de bouw staat gepland voor
dit voorjaar. De nieuwe appartementen
in het centrum zijn zeer welkom
gezien de grote vraag naar woningen.
Na een lange aanloop is in 2018 het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden
en ook de omgevingsvergunningen en
aanlegvergunning zijn eind 2018 verleend.
Op de bouwlocatie zijn de voorbereidingen
in volle gang: de Wegwijzer is gesloopt,
het nutstracé (waterleiding, elektriciteit,
glasvezel) en het hoofdriool zijn aangelegd

en het terrein wordt bouwrijp gemaakt.
In januari tekenden Moniek van Balen
(UWOON-bestuurder) en Alan Bosch
(vestigingsdirecteur bij Nijhuis Bouw) de
samenwerkingsovereenkomst.
Dat de behoefte aan woningen groot is,
blijkt uit de voorspoedige verkoop. Van de
31 koopwoningen zijn er 29 verkocht en
voor de laatste appartementen zijn er
kandidaat-kopers. De huurwoningen komen
te huur op www.hurennoordveluwe.nl.
Wanneer is nu nog niet bekend. UWOON
zal de start van de verhuur aankondigen,
vervolgens kunnen belangstellenden
reageren.
V.l.n.r.: Alan Bosch, Moniek van Balen en
wethouder Laurens Klappe (Ermelo)

in Elburg?

In Elburg staan geen nieuwbouwplannen
van UWOON in de steigers. Waarom
niet? Omdat op dit moment onze collegacorporatie Omnia Wonen gefaseerd
90 nieuwe woningen bouwt.
In prestatieafspraken tussen gemeente,
corporaties en huurdersorganisaties is
het doel 100 nieuwe woningen tot 2025.
Deze worden door Omnia gerealiseerd.
Doet zich echter een bouwmogelijkheid
voor in Elburg, dan gaat UWOON deze
serieus onderzoeken.
Woonmagazine van uwoon
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Huurders gezocht voor
proef met energiedisplays!
UWOON heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan.
Daarom nemen wij deel aan een landelijke proef waarbij
200 energiedisplays worden geplaatst bij huurders. Hiervoor
zoeken we huurders die aan deze proef willen meewerken. Zo’n
energiedisplay toont de cijfers van de gas- en elektriciteitsmeter.
Verbruikcijfers worden direct zichtbaar in bijvoorbeeld de
woonkamer en blijven niet ‘verstopt’ op meters in de meterkast.
Je kunt het direct op de display zien als je bijvoorbeeld je
oven aanzet. De verwachting is dat het zichtbaar maken van
verbruikcijfers zorgt voor minder energieverbruik. In de proef
wordt onderzocht of dit ook daadwerkelijk zo is.
Daarnaast onderzoekt men in de proef:
Het praktische gebruik van de display
Maatregelen die proefgebruikers nemen om energie te
besparen en hun houding ten opzichte van energiebesparing
De tevredenheid van gebruikers over de display en de wijze
van aanbieden
De relatie tussen betalingsbereidheid en energiebesparing.

Huurders die zich willen opgeven voor deze proef, moeten aan
de volgende voorwaarden voldoen:
U hebt een ‘slimme meter’
U bent van plan om het komende jaar in dezelfde woning
te blijven wonen
Uw slimme meter dient op afstand uit te lezen zijn, dus niet
op uw verzoek administratief te zijn uitgezet
U geeft toestemming voor het uitlezen van uw gegevens
U bent bereid een vragenlijst in te vullen.
Aan het gebruik van de display zijn geen kosten verbonden.
U hoeft niet van energieleverancier te wisselen.
Wilt u meewerken aan deze proef? Kijk dan op www.uwoon.nl,
klik op Energiedisplay (op de startpagina - onder ‘Informatie over’
> Energiedisplay). Daar staat meer informatie en kunt u zich
aanmelden. Of type ‘Energiedisplay’ in de zoekfunctie.

Het onderzoek bestaat uit twee groepen: 200 huishoudens met
een gratis display en een controlegroep van ook 200 huishoudens
zonder display. Er wordt geloot wie in welke groep valt. Mensen
die in de controlegroep vallen, ontvangen na een jaar alsnog
een energiedisplay. Metingen van het verbruik vinden anoniem
geautomatiseerd plaats tot een jaar na de installatiedatum van
de display. Uw privacy is hierbij gewaarborgd. Na het proefjaar
krijgen beide groepen een internetvragenlijst. Onder de deelnemers wordt een aantal cadeaubonnen van 50 euro verloot.

P.C. Boutenslaan

veel
energiezuiniger

De appartementengebouwen aan de P.C. Boutenslaan
in Harderwijk kregen een uitgebreide ‘facelift’. Het gaat
om 144 appartementen. Ook de 12 seniorenwoningen
waren onderdeel van dit project. Bij de appartementen
zijn onder meer de hekwerken van het balkon en galerijen
vervangen, is de gevelbeplatingen vervangen en is een
aantal galerijen voorzien van tapijt. Daarnaast is veel
aandacht besteed aan het energie-zuiniger maken van
de appartementen en de woningen: overal is HR++ glas
geplaatst en zijn de gevels beter geïsoleerd. Veel
bewoners ervaarden tocht, ook dit probleem is verholpen
en 30 appartementen maken nu gebruik van de
UWOON-regeling voor zonnepanelen. De bewoners
zijn tevreden: gemiddeld kreeg UWOON een 7,3
voor de uitvoering van dit project!

8

Woonmagazine van uwoon

178 zonnepanelen

op De Palaver

De Palaver in Elburg is een complex van 32 appartementen,
verdeeld over vier bouwlagen. De saamhorigheid in het gebouw
is hoog, de bewonerscommissie is (pro-)actief. Binnenkort
worden er op het dak 178 zonnepanelen geplaatst.
Hier is een uitvoerig traject aan voorafgegaan: zo zijn er
verschillende informatiemiddagen met de bewoners geweest.
Daar zijn de mogelijkheden op een goede, inhoudelijke
manier besproken. 50 panelen zijn bedoeld voor collectieve
voorzieningen als de lift en de verlichting. Elk appartement
krijgt bovendien vier zonnepanelen voor het eigen verbruik.
UWOON benadrukt dat het plaatsen van zonnepanelen op
appartementengebouwen altijd maatwerk is.

Allrounders maken huurders
enthousiast voor zonnepanelen
Allrounders komen bij huurders thuis en zijn vaak het eerste aanspreekpunt
als het gaat om energieverbruik. Daarom volgden alle allrounders een cursus
voor Energiecoach. “In de winter kom ik regelmatig bij huurders omdat de
deur tocht”, vertelt Cees. “En dan volgen al snel opmerkingen over de hoge
energiekosten. Van het een komt het ander.”
“Dan vraag ik altijd of ze bekend zijn met
het zonnepanelen aanbod van UWOON.
Andere collega’s doen dat ook. Omdat ik
zelf huurder ben van UWOON én acht
zonnepanelen op het dak heb, vertel ik
graag wat de voordelen zijn. Mensen
vinden het vaak een hele investering.
Dan leg ik uit dat het om een vast bedrag
per maand gaat en dat je meteen begint
met terugverdienen. Zeker met zo’n

mooie zomer als vorig jaar. De enige
onzekere factor is wat de overheid gaat
doen. Maar ik ben heel blij met de
zonnepanelen. Zelfs schoonmaken van
de panelen regelt UWOON. En online kun
je per dag, maand of jaar zien hoeveel
de zonnepanelen opleveren. Zo ‘verkoop’
ik regelmatig zonnepanelen aan onze
huurders”, zegt Cees met een grote
glimlach.

Samen
zorgen

voor goede schuttingen
en ondervloeren
Een goed onderhouden schutting geeft
een woonomgeving meer uitstraling.
Daarom motiveren UWOON en
haar partnerorganisaties in de wijk
bewoners om slechte schuttingen te
vervangen. Er zijn echter huurders
voor wie dit niet betaalbaar is. Daarom
is door UWOON-medewerkers een
schuttingenproject bedacht en opgezet.

gratis

Henk Dekker koos voor zonnepanelen

De zon is

Henk Dekker uit Harderwijk heeft sinds december acht zonnepanelen op zijn dak:
“In het begin keek ik steeds op de app, hoeveel stroom er was opgewekt. Jammer
dat ik pas aan het einde van het jaar kan zien hoeveel elektriciteit ik heb bespaard!”
Volgens eigen berekeningen is zijn elektriciteitsverbruik met ruim 65% gedaald.
“Toen ik hoorde dat UWOON de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen
bood, hoefde ik niet lang na te denken. Die paar euro extra kosten per maand
verdien je natuurlijk altijd terug. Zonnepanelen zijn bovendien beter voor het milieu
en de zon is gratis. Ik ben heus niet continu met het milieu bezig hoor, maar ben me
wel bewust van de natuur. Als ik met mijn hond Diesel in het bos loop en ik zie afval
rondslingeren, dan gooi ik het in de prullenbak.”

“Die paar euro extra kosten per maand
verdien je altijd terug.”

Bewoners die financieel niet sterk staan,
maar wél kunnen meedoen aan het plaatsen,
worden geholpen aan een nieuwe schutting.
Zij betalen deze via een bescheiden
huurverhoging. Het samen bouwen van
de schutting verbindt buurtbewoners met
elkaar. De eerste proef vond plaats aan de
Mandenmakerstraat in Harderwijk. Daarna
was de Van Maerlanthof aan de beurt.
Ook hier is met vereende krachten door
bewoners een schitterend resultaat behaald.
Het project krijgt op andere plekken een
vervolg. Ook daarbij pakken huurders de
klus samen op. Een andere manier om met
elkaar de woonkwaliteit te verbeteren, is het
leggen van betere isolatie onder harde vloeren.
Vooral in de gestapelde bouw uit de jaren
’60 zijn er problemen met geluidoverlast.
Vaak blijkt dat ondervloeren niet voldoen
of - vanwege de kosten - helemaal niet zijn
aangebracht. Als proef is bij enkele woningen
met laminaat de isolerende ondervloer in
decibelwaarde verhoogd. Bewoners krijgen
tegen een minimale huurverhoging de juiste
isolatie, waarna zij deze zelf aanbrengen.
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TOP!

Time Out Plek Elburg voorziet in behoefte
Elburg heeft sinds bijna twee jaar een TOP-huis: een Time Out Plek. Deze
woning is bedoeld voor inwoners van Elburg die door omstandigheden
acuut opvang nodig hebben. Een veilige plek waar ze enkele weken
op adem kunnen komen. Gerhard Koopmans, projectondersteuner bij
EBC Zorg in ’t Harde, is coördinator en vertelt over het ontstaan van
het TOP-huis en de eerste ervaringen ermee. “Het is inmiddels wel
duidelijk dat het TOP-huis in een behoefte voorziet.”
“Het TOP-huis is bedoeld voor onmiddellijke opvang van mensen die tussen wal
en schip dreigen te raken. Voor mensen
die geen zorgvraag hebben, maar direct
een plek nodig hebben om alles even
op een rijtje te zetten”, legt Gerhard
Koopmans uit. De Time Out Plek is
vanuit een innovatiefonds ontwikkeld,
op initiatief van de gemeente Elburg en
EBC Zorg. Samen met acht partners is de
plek tot stand gekomen, UWOON heeft de
woning ter beschikking gesteld. “Partners
kunnen online zien of er plek is in de
woning. Het gaat vrijwel altijd om acute
gevallen, situaties waar de nood zo hoog
is dat mensen niet langer in hun normale
omgeving kunnen blijven. Dat kan komen
door relatieproblemen, soms is het een
mantelzorger die even rust nodig heeft.”

80% bezetting

Uit de eerste resultaten blijkt dat het
TOP-huis voorziet in een behoefte.

Koopmans: “In 2018 hadden we een
bezetting van 80%, zeven personen hebben
er gebruik van gemaakt, vier mannen en
drie vrouwen. Ze zijn gemiddeld 35 dagen
gebleven. De redenen waren gevarieerd:
dreigende dakloosheid, relatieproblemen
en wachtlijstkwesties. Hun feedback was
erg positief.” De tijdelijke gasten betalen
huur naar vermogen, de partners betalen
een bijdrage en de gemeente Elburg
heeft structureel subsidie toegekend.
Het TOP-huis is een nieuwbouwwoning
met ruimte voor 1 of 2 personen. “Samen
met de acht partners maken we er
gebruik van, de regie ligt bij EBC Zorg. We
zijn dankbaar en blij dat deze voorziening
er is, het is inmiddels wel duidelijk dat
het TOP-huis in een behoefte voorziet.”
Kijk voor meer informatie of
uitgangspunten op de
website www.timeoutplek.nl.

Kees zat een tijdje in het TOP-huis

De kinderen konden
weer normaal bij me komen

Dat het TOP-huis een uitkomst is, bevestigt Kees (49). Hij verbleef in 2018 enkele weken in het huis. “Na mijn scheiding ben ik
bij mijn vader ingetrokken, maar die woonde zo klein dat de situatie voor ons allebei onhoudbaar werd. Mijn kinderen konden
er nauwelijks op bezoek komen, daar was geen ruimte voor. We gingen er dus elke keer op uit om ‘leuke dingen’ te doen.
Via via kwam ik in aanraking met Vincent van EBC Zorg. Hij vertelde dat er een plek is waar ik tijdelijk kon verblijven. Ik heb die
kans met beide handen aangegrepen! Het is een gezellige woning, alles zit erop en eraan. De kinderen konden weer normaal
bij me komen, dat was ook fijn. De tijd dat ik in het TOP-huis zat, heb ik gebruikt om een aantal zaken te regelen. Gelukkig stond
ik al heel wat jaren ingeschreven bij UWOON en kreeg ik vrij snel een woning toegewezen. Alles is inmiddels genormaliseerd,
ik heb een fijn huisje met voldoende ruimte voor de kinderen. Ik vind hulp vragen moeilijk, maar was heel blij met de hulp
en de TOP-voorziening. En in zo’n lastige situatie doet een luisterend oor goed!”
De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.
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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 Carla en Philip van der Valk hun buurvrouw Amanda Smit-Randolph.

Buurtjes bedankt!
Strippenkaart op ziekenhuis
Ruim negen jaar zijn ze buren: het van
oorsprong Amsterdamse echtpaar Van
der Valk en hun energieke buurvrouw
Amanda. De heer en mevrouw Van der
Valk zijn al sinds de jaren ‘70 vaste gasten

op de Veluwe, ze hadden (en hebben)
een huisje op De Woudstee. Negen jaar
geleden verruilden ze de hoofdstad voor
een appartement in Harderwijk.

“De hulp van buurvrouw Amanda is heel fijn”

“Het lijkt wel of we een strippenkaart
op het ziekenhuis hebben,” verzucht
mevrouw Van der Valk. Sinds een jaar zijn
er ernstige gezondheidsproblemen.
Meneer Van der Valk verloor in 1961
een been door een ongeval, afgelopen
september is ook zijn andere been
geamputeerd. “Dankzij protheses ben
ik weer enigszins ‘op de been’. Gelukkig
krijgen we veel hulp.” Ook mevrouw
heeft in het ziekenhuis gelegen door
een aneurysma. Er is nog een operatie
noodzakelijk. Hierdoor zijn beiden slecht
ter been. Gelukkig wonen twee kinderen
ook in Harderwijk. UWOON heeft de
drempels in het appartement verlaagd
en handgrepen bevestigd, waardoor ze
zich binnenshuis makkelijker kunnen
bewegen.
Ze zijn blij met de hulp van hun
buurvrouw: “Zo dichtbij is wel heel fijn,
om bijvoorbeeld even de rollator of de
boodschappen uit de auto te halen.”
Amanda: “In het begin had Philip ook hulp
nodig met traplopen, er is hier geen lift.
Dan moest er iemand bij blijven, nu gaat
dat gelukkig beter.” Haar hulp gaat nog
verder: “Een keer per week haal ik overal
een doekje over, stofzuig ik en dweil ik
even. En als de nood hoog is, breng ik ook
wel eens een warme maaltijd.”

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!

Nieuwe meterkastkaart:

hang ‘m op!

Huurdersorganisaties

Bij dit UWOON Magazine
ontvangt u een nieuwe
meterkastkaart met daarop
belangrijke storingsnummers.
Nieuw: onderaan de kaart is
ruimte voor andere belangrijke
telefoonnummers of
contactpersonen in geval
van nood. Hang ‘m meteen
even op en verwijder de oude.
Dan bent u weer helemaal
up-to-date!

UWOON werkt nauw samen met
de huurdersbelangenorganisaties
in Elburg, Ermelo en Harderwijk.
Zij zijn de ‘stem’ van de huurders
bij het maken van keuzes in en het
vaststellen van beleid.
Wilt u weten wat de
huurdersbelangenorganisaties
voor u kunnen betekenen?
Hiernaast vindt u de contactgegevens.

Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
Ermelo: Huurdersorganisatie De Groene Draad
Secretariaat: Paul Krügerweg 8, 3851 ZJ Ermelo
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl

Woonmagazine van uwoon

11

Ondernemingsplan 2019-2022 is vier jaar durende ‘reis’

UWOON op weg naar 2022

UWOON heeft haar ondernemingsplan voor de periode 2019-2022 vastgesteld.
Hierin ontvouwen we onze plannen en ambities voor de komende vier jaar.
Eén van de vertrekpunten bij het opstellen was een toekomstvisie op het
wonen van bestuurder Moniek van Balen. Een ander vertrekpunt waren de
persoonlijke gesprekken van UWOON-medewerkers met ruim 130 huurders
en 20 vertegenwoordigers van belanghebbenden (zoals gemeenten en
welzijnsinstellingen). Het ondernemingsplan heeft als titel ‘Bestemming 2022’.
De komende vier jaar gaan we samen met u op reis!
Deze reis heeft vijf duidelijke
bestemmingen, dit zijn doelen die
UWOON wil bereiken:
1. We bouwen samen aan tolerante
buurten
2. We zorgen dat bewoners zich gehoord
en gekend voelen
3. We bieden snel en flexibel een
energiezuinig, betaalbaar huis
4. We geven bewoners en partners
invloed op wat wij doen
5. We dagen elkaar als UWOONmedewerkers uit tot vernieuwing
en verbetering.

Woningzoekenden vinden
sneller een woning

Zo wil UWOON bij reisdoel 3 de slaagkans
voor woningzoekenden verhogen van
20% naar 30%. Een kortere zoektijd dus

en daarvoor zijn meer woningen en
een betere doorstroom nodig. Bereikt
UWOON dit doel, dan wordt de actieve
zoektijd korter en vindt een gemiddelde
woningzoekende in 3,5 jaar tijd een
woning. Bij reisdoel 3 zoekt UWOON ook
naar nieuwe woonoplossingen, zoals tiny
houses, het splitsen van woningen of het
bouwen van een extra woning bovenop
een bestaand huis (‘optop-woningen’).
De komende vier jaar wil UWOON ieder
jaar één nieuwe woonoplossing creëren.
Het ondernemingsplan 2019-2022 is geen
dik rapport, maar een compact boekje dat
de vorm van een reisgids heeft gekregen.
Belangstellenden kunnen het lezen op de
website of een exemplaar ophalen bij de
UWOON-vestigingen.

Als huurders plezierig wonen in een
buurt waar ze zich veilig én thuis voelen.
Waar bewoners elkaar kennen en open
staan voor ieders eigen achtergrond.
Waar mensen elkaar helpen en prettig
samenleven. Dan is ons hoofddoel bereikt.

Ieder reisdoel wordt niet alleen
beschreven, er zijn ook plannen en
concrete resultaten benoemd.

Uit: Bestemming 2022, ondernemingsplan UWOON 2019-2022

Storingen, spoedreparaties?

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)

Bel UWOON!

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)

Voor spoedreparaties geldt: altijd
even bellen! Maar wist u dat u voor
overige reparaties ook een makkelijk
invulformulier kunt gebruiken op
www.uwoon.nl?

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
Redactie: Natascha Fisher, Anneke Muurling, Mark Schouten, Wilma Bontekoe, Co Schaftenaar
Coördinatie en eindredactie: Anneke Muurling
Fotografie: Henk Merjenburgh - Realisatie: Bureau2
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