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Ouderen en
eenzaamheid
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet? Dat ligt voor
iedereen anders. De een heeft meer relaties of een groter sociaal netwerk
nodig dan de ander. Sommige mensen zijn wel veel alleen, maar voelen zich
niet eenzaam. Dat maakt eenzaamheid ook zo moeilijk: het is niet aan
mensen te zien of zij er last van hebben. Bovendien, iedereen kan zich een
tijdje eenzaam voelen, bijvoorbeeld door een verhuizing, pensioen of het
verlies van een partner.
Met Vera Freeke en Bianca Adam (links op
de foto), ouderenadviseurs bij welzijnsorganisatie Zorgdat in Harderwijk, gaan
we het gesprek aan over eenzaamheid
bij ouderen. “Natuurlijk bestaat dat,”
steekt Vera Freeke van wal. “Je kunt je
eenzaam voelen als je een partner hebt
verloren. Ook als iemand zijn mobiliteit
verliest ontstaat er soms een gevoel van
eenzaamheid. Eenzaamheid maakt niet
per definitie ongelukkig. Iemand die het
goed heeft met zichzelf voelt zich meestal
niet eenzaam.” Komt eenzaamheid het
meest bij ouderen voor? Bianca: “Zeker
niet, het komt bij jongeren net zoveel
voor als bij ouderen. Neem studenten
die in een nieuwe omgeving komen. Ook
onder migranten, 50+ mannen en jonge
moeders is veel eenzaamheid.”

Goede match
Zorgdat wordt vaak ingeschakeld door
praktijkondersteuners van huisartsen.
Ook de gemeente (WMO) of bezorgde
kinderen trekken regelmatig aan de bel.
UWOON - meestal in de persoon van de
buurtbeheerder - benadert de ouderenadviseurs ook regelmatig met de vraag
of ze bij iemand langs willen gaan. “Wij
hebben geen indicatie nodig voor een
bezoek, het staat ons vrij om net zoveel
tijd aan iemand te besteden als wij nodig
vinden. Vaak proberen we iemand te
betrekken bij een activiteit of we stellen
voor om hier in zorgcentrum De Aanleg
de maaltijd te gebruiken. Dat doorbreekt
het eenzame gevoel. We proberen ook
het netwerk rond iemand te versterken.
Mensen vinden het vaak lastig om hun
kinderen iets te vragen. ‘Die zijn al zo

Gezellig tuinieren
Mw N.N. uit Harderwijk verloor na een huwelijk van meer dan 60 jaar haar
man. “Ik ben blij dat we zo lang samen zijn geweest, maar vind het heel moeilijk
zonder hem. Je kunt elkaar eigenlijk niet missen na zo’n lang huwelijk. Ik wil hier
blijven wonen, we hebben hier zoveel meegemaakt. Ik hou graag het huis en
de tuin netjes, maar het tuinieren valt mij zwaar. Een tuinman is te kostbaar.
Mijn kinderen doen wat ze kunnen, maar ze wonen niet in de buurt.”
“Op een dag stond Vera van Zorgdat op de stoep, een prachtmens! Ik heb geen
idee van wie ze mijn naam had doorgekregen. Ze stelde voor om een ‘maatje’
te zoeken voor het tuinonderhoud. Nu komt er elke week iemand, en dan gaan
we samen in de tuin werken. We drinken dan natuurlijk ook een kopje koffie, erg
gezellig! En ik ga nu ook met de regiotaxi één keer per week naar De Aanleg om
daar te eten. Dan kom je nog eens met andere mensen in gesprek.”

Langkous

Jonge lezers zullen haar misschien niet
kennen, maar in mijn jeugd was ze de held van
alle kinderen: Pippi Langkous. Het ondeugende
meisje in de gelijknamige boeken en tv-serie
was steeds op zoek naar nieuwe ontdekkingen.
Ze durfde alles en liep regelmatig weg van de
platgetreden paadjes. Soms tot wanhoop van
haar omgeving. Van Pippi is de gedachte: “Ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan.”
Het klinkt misschien vreemd, maar wij van
UWOON hebben wel iets van Pippi Langkous.
We zoeken graag het avontuur op om nieuwe
of vernieuwende oplossingen te ontwikkelen.
Let wel: het gaat ons niet om het avontuur op
zich, maar om het belang van onze huurders.
Vaak zijn het praktische vragen van bewoners
die ons het spannende pad van de vernieuwing
opsturen. Ik noem twee voorbeelden.
Jongeren hebben te kampen met woningnood
en onder hen zijn veel zogenaamde spoedzoekers. Die hebben weinig aan vijf jaar
wachten op een huis. Voor hen zijn we aan de
slag met het ‘achtertuinplan’. Door woonunits
in achtertuinen van huurders te plaatsen,
vangen we twee vliegen in een klap. Jongeren
krijgen betaalbare huisvesting, huurders
verlaging van hun maandelijkse huur. Met
misschien wel de gezelligheid van een extra
buur op de koop toe! Zeker, er zitten allerlei
haken en ogen aan dit plan, maar als we het
niet proberen, gebeurt er niets.

druk, ik wil ze niet nog meer belasten’
horen we dan. Terwijl die kinderen meestal
best bereid zijn om iets te doen. Als je
geen kinderen hebt of je ziet ze weinig en
er vallen ook nog mensen in je omgeving
weg, is er geen netwerk meer. Dan kan
iemand zich erg eenzaam gaan voelen.
Na een huisbezoek zoeken we een goede
match met een vrijwilliger om iets mee
te ondernemen. We hebben gelukkig zo’n
400 vrijwilligers die voor allerlei zaken
inzetbaar zijn.”
Tuincentrum
Vera en Bianca hebben voorbeelden te
over van goede matches. “De oude
mevrouw die naar Harderwijk was verhuisd
om dicht bij haar dochter te wonen nadat
die gescheiden was. Ze maakte een
lelijke val en kende hier bijna niemand.
Een vrijwilliger gaat met haar in de
rolstoel wandelen, samen bezoeken ze
regelmatig een tuincentrum. Daar is een
band ontstaan.” Of de meneer die zoveel
verzamelde dat zijn huis helemaal
uitpuilde. “Samen met vrijwilligers is het
huis opgeruimd. Daarna kwam hij hier
elke dag om de maaltijd te gebruiken.

Met de taxi! Mooi om te zien hoe iemand
opbloeit.” Of de mevrouw die talloze
bezoeken aan huisartsen en specialisten
aflegde, maar er was lichamelijk niets
aan de hand. “Daar hebben we een goede
vrijwilliger aan gekoppeld, ze kunnen het
uitstekend met elkaar vinden. Mevrouw
is al maanden niet bij een arts geweest.”
Ik red me prima
Vera en Bianca zien dat het meedoen aan
activiteiten of de maaltijd gebruiken in
zorgcentrum De Aanleg helpt het patroon
te doorbreken. “De Aanleg is er niet alleen
voor bewoners maar voor de hele wijk,
iedereen is welkom. Mensen willen ook
niet altijd toegeven dat ze zich eenzaam
voelen. Als je iemand vraagt: ‘Kan ik iets
voor je doen?’ krijg je 9 van de 10 keer te
horen: ‘Nee hoor ik red me prima’. Hulp
vragen is heel lastig. We raden iedereen
aan om toch zelf de eerste stap te zetten,
dán kunnen wij echt helpen.”
Bent u of kent u iemand die gevoelens van
eenzaamheid ervaart? Neem dan contact
op met de ouderenadviseurs van Zorgdat:
0341 - 434656

Nog een voorbeeld: iedereen weet dat de
energierekening een flinke aanslag op het
huishoudbudget pleegt. Dat wordt in de
toekomst alleen maar erger. Daarom zijn we
volop bezig met energie- en kostenbesparende
oplossingen voor huurders. Het zonnepanelenplan heeft inmiddels zijn waarde bewezen;
meer dan 700 deelnemers besparen tot enkele
tientjes per maand. Netto! In Ermelo testen
we sinds kort als allereerste organisatie in
Nederland de nieuwste generatie PVT-panelen.
Die zonnepanelen zijn erg geschikt voor
bestaande woningen en kunnen onze huizen
misschien zelfs energieneutraal maken. Wat een
impact zal dit hebben op het energieverbruik
van huurders! Alle reden dus om deze nieuwe
technologie te proberen in de praktijk.
Naast deze initiatieven
zijn we met veel meer
grote en kleine plannen
bezig. De een misschien
succesvoller dan de ander.
En daar leren we weer
van. Initiatieven om de
vraag van onze huurders
van nu en die van de
toekomst te beantwoorden. Veel leesplezier, het
magazine staat vol met
nieuwe ontdekkingen.
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
Woonmagazine van uwoon
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UWOON op
Seniorenbeurs Ermelo
De gemeente, het Alzheimer Café en
Welzijn Ermelo organiseerden dit
voorjaar de eerste seniorenbeurs in
Ermelo. UWOON was één van de standhouders. Bezoekers kregen informatie
over onderwerpen als:
langer thuis wonen
veiligheid in en om het huis
in contact blijven met anderen
zo lang mogelijk actief blijven
gezond eten.

Huurtoeslag en
thuiswonende
kinderen
met inkomen
Heeft u recht op huurtoeslag?
Let er dan op dat het inkomen van
thuiswonende kinderen vanaf 23 jaar meetelt
bij het vaststellen van de hoogte van de
huurtoeslag. Het inkomen van kinderen onder
de 23 jaar telt in 2019 mee als ze een
jaarinkomen boven de € 4.885 hebben.
Dat kan dus ook een inkomen uit een
vakantiebaantje zijn! Goed om dit in
de gaten te houden!

De stand van UWOON werd bemand met
woonconsulenten Marijke van Norden en
Helen de Jonge en buurtbeheerder Acca
de Boer. Zij kregen doorlopend bezoekers
met vragen over zeer uiteenlopende zaken
zoals het woningbestand, woningen
die geschikt zijn voor ouderen en welke
technische aanpassingen mogelijk zijn.
De consulenten konden bezoekers desgewenst ter plaatse inschrijven op de regionale website www.hurennoordveluwe.nl.
Veel bezoekers gaven aan geïnteresseerd
te zijn in groepswonen voor ouderen of
andere woonconcepten met een sociale
component.
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Het Taalhuis van de bibliotheek
Noordwest-Veluwe bestaat inmiddels
drie jaar en houdt zich bezig met
taalcursussen en -begeleiding van
mensen met taalachterstand. Ook
sommige huurders hebben moeite
met lezen. Dit probleem heeft alle
aandacht bij UWOON. Ruim 20
medewerkers volgden een training
bij het Taalhuis. UWOON probeert
het taalgebruik eenvoudig te houden.
Ook werken we meer met icoontjes
op ‘u-was-niet-thuis’ kaartjes en op
aanmaningen van de afdeling incasso.
Onlangs hebben we op de website
www.uwoon.nl een luisterfunctie
toegevoegd. Teksten op het
beeldscherm worden met één druk
op de knop voorgelezen. De functie
is te gebruiken bij alle onderwerpen.
Ook voor slechtziende huurders is
dit handig.

100e gerenoveerde
woning Zeebuurt

Eind april is de 100 e gerenoveerde woning in de Harderwijkse Zeebuurt
opgeleverd. Daarmee werd ook de renovatiefase voor de Wouter van
Damstraat, Laan 1940-1945 en een gedeelte van de Zeestraat afgerond.
Fase voor fase ontstaat er een prachtige woonwijk.
Inmiddels is UWOON zo’n zes jaar bezig
met werkzaamheden in de Zeebuurt.
Het grootste deel van de huurders keert
na renovatie terug in de oorspronkelijke
woning of huurt een andere woning in
de wijk. Bewoners zijn gehecht aan hun
buurt. Huurders krijgen bij terugkeer te
maken met een huurverhoging, maar
dankzij de renovatie zijn de energielasten
veel lager.
Het grootste deel van de Zeebuurt is
inmiddels gerenoveerd. Zo’n 65 woningen
worden nog aangepakt. Daarnaast wordt
de Holzstraat 2 t/m 16 vervangen door
nieuwbouw. Het is nog niet bekend wat
hier gaat komen, maar de buurt is bij de
plannen betrokken. Het ligt voor de hand
dat dit toegankelijke woningen worden.
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Luisterfunctie
op www.uwoon.nl

De Zeebuurt is - door de ligging bij alle
voorzieningen in de binnenstad - erg
geliefd bij ouderen. Maar ook jongere
mensen waarderen de wijk. De afgelopen
jaren was 35% van de nieuwkomers
jonger dan 40 jaar.

Voorsprong

T
E
voor huurders bij verkoop KO
OP
Sommige huurwoningen in het bezit van UWOON
worden verkocht wanneer de huidige huurder vertrekt.
Sinds 2019 geven we daarbij huurders een voorsprong.
We verkopen woningen als de betreffende huurwoning
niet past bij UWOON. Dan gaat het bijvoorbeeld om een
woning die voor de verkoop is gebouwd.

Voor wie geldt dit
Dergelijke woningen bieden we altijd eerst aan de huidige
huurder aan. Dat blijft zo. Als die huurder de woning niet
wil kopen, kan hij daar gewoon blijven huren, net zolang
als hij zelf wil. Als de huurder op een gegeven moment
de huur zelf opzegt, zetten wij de woning te koop bij een
makelaar. Ook dat verandert niet. Wat nu wel anders
wordt, is dat huurders een voorsprong van drie maanden
krijgen om die woning te mogen kopen. De enige
voorwaarde waar u aan moet voldoen, is dat u een
sociale huurwoning op de Noord-Veluwe achterlaat.

De makelaar handelt de verkoop
verder af en zorgt er ook voor dat de
verkoop volgens de NVM-voorwaarden gebeurt.

Prijs niet anders
Als huurder heeft u geen financieel voordeel. De prijs
die we vragen, wordt bepaald aan de hand van de taxatie
van een externe taxateur en is voor u hetzelfde als voor
een andere koper. Wel geven we u dus die voorsprong.
U krijgt daarmee voorrang op alle andere mogelijke kopers.
Uiteraard moet u wel de koopprijs kunnen opbrengen.
De financiering regelt u zelf.
Twee voordelen
Het mes snijdt dus aan twee kanten: u krijgt als huurder
een betere kans dan andere geïnteresseerden. En bovendien komt er een sociale huurwoning beschikbaar waar
we iemand anders blij mee kunnen maken.

Landelijke primeur voor UWOON:

PVT-zonnepanelen in bestaande woning
Een woning van UWOON aan de Kievitstraat in Ermelo heeft de primeur
in Nederland. Het is de eerste bestaande woning die is voorzien van
de nieuwste generatie PVT-zonnepanelen. Met deze panelen blijven de
radiatoren in de woning in gebruik en is het verwachte rendement 15%
hoger dan met andere zonnepanelen. De Ermelose woning wordt met dit
nieuwe systeem gasloos en wellicht zelfs ‘nul op de meter’ (NOM).
De PVT-panelen combineren het
opwekken van stroom met het
gebruiken van zonnewarmte voor
het verwarmen van tapwater. Zulke
panelen zijn al langer verkrijgbaar,
maar de panelen die UWOON nu test
zijn zeer vernieuwend. Ze hebben
aan de achterzijde een kunststof mat
gevuld met de stof glycol. Deze zorgt
op zonnige en warme dagen voor
warm water in keuken en badkamer.
Op bewolkte en winterse dagen helpt
de warmtepomp een handje. Deze
pomp draait op zonne-energie van de
panelen. Op warme dagen koelen de

kunststof matten de zonnepanelen
waardoor deze 15% meer energie
opwekken.

ming die verbluffende resultaten boekt.
Deze is nog voorzien van traditionele
zonnepanelen. De proefopstelling
met de nieuwe generatie PVT-panelen
is bedoeld om de resultaten van deze
technologie in de praktijk te testen.
Vooral het feit dat de PVT-techniek
goed toepasbaar is op bestaande
bouw is voor UWOON interessant.

Ermelo-West
UWOON investeert al vele jaren in
verduurzaming van haar woningbezit. In 2018 is € 1,6 miljoen besteed
aan energiebesparende maatregelen
en € 2 miljoen geïnvesteerd in zonnepanelen. De wijk Ermelo-West is
daarbij een proeftuin voor het
gebruiken en testen van duurzame
technologie. Sinds 1 jaar is er een
proefwoning met infraroodverwar-

UWOON Huurderspanel: uw mening telt!
Uw mening is belangrijk voor UWOON. Daarom is er het online Huurderspanel. Hier kunt u uw mening geven
over allerlei onderwerpen. Hoe dat werkt? U ontvangt ongeveer twee keer per jaar een vragenlijst die
u online invult. Meedoen? Ga naar www.uwoon.nl, klik op de startpagina onder het kopje ‘Informatie over’
op ‘Huurderspanel’. UWOON verwerkt de resultaten anoniem.
Leuk: onder panelleden verloten we na ieder onderzoek tien cadeaubonnen van € 25!
Woonmagazine van uwoon
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Verhalen uit
de corporatieraad

UWOON werkt sinds enkele jaren met een corporatieraad. Hierin zitten mensen die vanuit hun achtergrond weten wat
er speelt in de samenleving. Zoals een (jonge) huurder, agent, jongerenwerker, medewerker GGZ, enzovoorts.
De corporatieraad legt de rauwe werkelijkheid aan maatschappelijke thema’s bij UWOON op tafel en zorgt er vervolgens
voor dat het thema op de agenda van UWOON komt. Om lezers van UWOON Magazine een idee te geven van de inbreng
van deelnemers, publiceren we twee verhalen die in de corporatieraad zijn gedeeld.

Herman, alleen op de wereld?
Herman is ruim 80 jaar en woont alleen in een seniorenwoning. Vanuit de buurt is er veel zorg over hem,
hij vertoont vreemd gedrag en zijn woning is vervuild. Buren zien hem het liefst vertrekken. De GGZ weet
contact te leggen met Herman. Hij blijkt zwakbegaafd en dementerend te zijn. Hij leeft al heel lang in
afzondering. Een opname is dan al snel een oplossing, maar zou het ook anders kunnen?
De GGZ verpleegkundige die contact legde, bezoekt de
buurtbeheerder van UWOON. De situatie van Herman is
mensonterend. Zijn matras is kapot en vervuild en het toilet
is ernstig vervuild. Om die situatie te verbeteren heeft de GGZ
verpleegkundige zijn netwerk aangesproken. De kerk zorgt
voor een nieuw bed, UWOON brengt het toilet en de badkamer
weer op orde. Ook wordt de thuiszorg ingeschakeld, maar
daar houdt het nog niet mee op.
De GGZ verpleegkundige en de buurtbeheerder gaan meer met
de buurt delen over Herman. Hij belde bijvoorbeeld vaak aan bij
een buurvrouw die dat als overlast ervaarde. Haar is verteld dat
Herman een beetje vergeetachtig is. Dat zorgt voor begrip, de
buurvrouw gaat zelfs boodschappen voor hem doen en belt aan
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als zij denkt dat het niet goed gaat. Dit helpt Herman en het is
bijzonder om te zien wat er in de omgeving gebeurt.
Het is mooi dat Herman, door de inspanning van het hele
netwerk, in zijn bekende omgeving kan blijven wonen. Daar
voelt hij zich immers heel gelukkig. Dit hebben partijen en
buurtbewoners met elkaar bereikt. Oké, om dit te doen is soms
iets meer verteld dan volgens de wet mag. Soms maak je een
uitzondering om het voor een cliënt beter te maken (al blijft dit
een dilemma). De uitdaging is om altijd te kijken wat helpt in
het hier en nu. Zonder de inspanning van het hele netwerk was
er een crisis ontstaan. Dan was Herman tegen zijn wil uit zijn
vertrouwde buurtje gehaald. Uit het huis waar hij zich prettig
en veilig voelt.

Amir, onbekend maakt onbemind
Amir, een Iraanse man die al dertig jaar in Nederland woont, gaat in een eengezinswoning wonen.
Al snel heeft hij ruzie met buren aan beide kanten. Hij heeft troep in de tuin en parkeert zijn bus voor
hun ramen, waardoor zij geen uitzicht meer hebben. Amir heeft een scheiding achter de rug, hij ziet zijn
kinderen niet meer en zijn ex heeft hem opgescheept met schulden. Hij heeft geen geld om gordijnen te
kopen, er hangen lakens voor de ramen. Amir is een opvliegerig type die vindt dat hij recht heeft op
bepaalde dingen, zoals het parkeren van de bus voor zijn deur.
De wijkagent heeft de klagende buren aangeraden om
buurtbemiddeling in te schakelen. Buurtbemiddeling ging het
gesprek aan met Amir en kwam al snel achter zijn problemen.
Toen hij in de buurt kwam wonen, hield hij maar net het hoofd
boven water. En maakte niet goed kennis met zijn buren.
Omdat zijn buren hem niet kennen, ligt alles wat Amir doet
onder een vergrootglas. Tot buurtbemiddeling is ingezet,
maakten de buren alleen maar ruzie.
Zolang je als buren niet met elkaar in gesprek gaat, bouwt
zich alleen maar weerstand op. Je moet daarom zoeken naar
mogelijkheden om te verbinden. Buurtbemiddeling sprak met
beide partijen en kon hierdoor gericht vragen stellen. Zo komen
de verhalen boven tafel, is er emotie, worden dingen duidelijk
en komt er begrip. Dan worden we weer mens.

Als je ergens komt wonen, kom je in een bestaande sociale
structuur terecht. Het is ieders verantwoordlijkheid om te
zorgen voor een goede kennismaking. Zowel voor de nieuwe
bewoner als voor de buren. Als mensen dat meer doen, komt er
begrip voor elkaar en worden veel problemen voorkomen.
Misschien gaat de kennismaking niet vanzelf, dan kunnen
partijen in de wijk ondersteunen. Hoe? Door bijvoorbeeld een
nieuwe bewoner te helpen bij het organiseren van een
housewarming.
Door de gesprekken met beide buren afzonderlijk maar ook met
elkaar, is het contact persoonlijk geworden en is er meer begrip
ontstaan voor elkaars situatie. De drempel om elkaar aan te
spreken is nu lager!

Het is ieders verantwoordelijkheid om te zorgen
voor een goede kennismaking.
Foto’s zijn niet van de personen in de verhalen.

Woonmagazine van uwoon
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De energietips
van Gerard van den Brink
Gerard van den Brink, allround vakman bij UWOON en tevens energiecoach, komt regelmatig bij de huurders over de
vloer. Energiebesparing komt dan ook regelmatig ter sprake. Gerard: “Ik denk dat veel huurders met energiebesparing
bezig zijn, geld besparen wil iedereen wel. Het hangt natuurlijk wel van persoonlijke omstandigheden af, oudere
mensen willen het vaak warmer in huis hebben. Het helpt al, als je je bewust bent van je energieverbruik. Isolatie is
natuurlijk belangrijk, maar ventilatie ook! Je kunt als huurder veel zelf doen om je energieverbruik omlaag te krijgen.
Dat neemt niet weg dat UWOON moet blijven investeren in goed onderhoud. Ik merk wel dat met name over
zonnepanelen nog veel onduidelijkheid bestaat.”

Dit zijn de tips van Gerard:
1 Korter douchen. Als alle gezinsleden korter douchen scheelt

2

3
4
5
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dat nogal wat. Ook het gebruik van een waterbesparende
douchekop helpt. UWOON plaatst deze standaard bij
verhuizing of bij vervanging.
Als je een apparaat gaat vervangen let dan goed op het label.
Een energiezuinig apparaat bespaart op energiekosten.
Dus als je een paar tientjes meer uit kunt geven, kies daar
dan voor, je verdient ze later terug op je energierekening.
Wat ook helpt: apparaten voortijdig vervangen na 10 of
15 jaar, als dat mogelijk is. Zoals de koelkast in het schuurtje,
die verbruikt waarschijnlijk veel stroom.
Heb je de mogelijkheid om de was buiten te laten drogen?
Doen! Je bespaart op stroomkosten en houdt het vocht
buiten de deur.
Zet de centrale verwarming een uur voor het slapen gaan
op de nachtstand. Daar merk je niets van en het helpt
energie besparen. Indien mogelijk: zet de thermostaat
continu een graad lager. De laatste paar graden extra kosten
de meeste energie!
Sluipverbruik van apparaten: veel apparaten blijven op
stand-by staan. Zet ze helemaal uit, trek desnoods de
stekker eruit of koop een zogenaamde stand-by killer.
Led-tv’s verbruiken nog steeds stroom als ze op
stand-by blijven staan.
Telefoon opgeladen? Laat ‘m niet de hele nacht aan
de oplader zitter, trek de oplader uit het stopcontact
zodra de telefoon is opgeladen.
Schakel de computer uit als je ‘m niet gebruikt.

7 Met de tegenwoordige wasmachines en wasmiddelen kun
8
9
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je op lagere temperaturen wassen. De was wordt net zo
schoon.
Indien mogelijk: vervang je (spaar)lampen door
led-verlichting.
Kijk kritisch naar je energieleverancier, (jaarlijks) overstappen
levert vaak geld op!
Wasmachine: geen halve wasjes doen. Dit geldt ook voor
de vaatwasser.

EN TENSLOTTE:
Meld je aan voor het zonnepanelenproject van UWOON! Hier
is veel geld mee te besparen. Je servicekosten gaan weliswaar
omhoog met 13-15,50 euro, maar je kunt je maandelijkse termijn
voor de energieleverancier met dat bedrag verlagen, waardoor
je maandelijkse kosten gelijk blijven. Na een jaar weet je precies
hoeveel je bespaard hebt op je energierekening en kunnen de
kosten voor de energie nog lager. Gemiddeld scheelt dit al snel
25 euro per maand!

Gratis energie
verbruiksmeters
Met een energie verbruiksmeter weet u precies hoeveel stroom een
elektrisch apparaat verbruikt. UWOON stelt deze handige meters
beschikbaar voor huurders. U steekt de meter in het stopcontact,
sluit het apparaat aan en ziet direct het verbruik.
Gratis verbruiksmeter ontvangen? Stuur dan een mail naar
kcc@uwoon.nl of bel 0341 416894. U kunt de meter afhalen
op vertoon van de ansichtkaart die in december 2018 is verspreid.
Afhalen van de verbruiksmeter kan bij één van onze kantoren of
bij de kantoren van de buurtbeheerders.
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Het kan nog tot 1 januari 2020:

Zonnepanelen
met 30% korting!
Doet u vóór 1 januari 2020 mee met het
UWOON zonnepanelen project?
Dan betaalt UWOON 30% van de kosten
voor aanschaf en plaatsing. Als huurder
betaalt u dus slechts 70% van de
investering! Tel uit uw winst! U betaalt
die 70% niet in één keer, maar verspreid
via de maandelijkse servicekosten.
Voor € 13,50 per maand krijgt u 8 panelen.
Bij 10 panelen is het bedrag € 15,50 per
maand. Door het termijnbedrag van de
energieleverancier met dit bedrag te
verlagen, merkt u er niets van in uw
portemonnee. Maar het kan u de
komende jaren wel veel extra voordeel
opleveren.

Salderen:

Energie
terugverkopen

aan uw energieleverancier
Sommige huishoudens wekken
meer stroom op met zonnepanelen
dan ze zelf verbruiken. Dit overschot
wordt dan automatisch teruggeleverd
aan het energiebedrijf. Een meter
registreert wat u teruglevert. Op uw

Meedoen?
Ga naar www.uwoon.nl en klik op
‘Zonnepanelen’ in het blokje ‘Informatie
over’. Deelnemen doet u via Van der Sluis
Beheer en Onderhoud, dit bedrijf verzorgt
voor UWOON de installatie.

jaarrekening wordt dit overschot
verrekend. Het energiebedrijf koopt
de door u opgewekte stroom, dit heet
‘salderen’. Na 2023 wordt deze salderingsregeling langzaam afgebouwd.

Marijke van Prooijen over zonnepanelen

“laat geen besparingen liggen”
“Door de acht zonnepanelen op mijn dak heb ik mijn woonlasten met 30 euro per maand verlaagd”, vertelt Marijke
van Prooijen. “Daarin is de 13,50 euro die ik aan UWOON betaal in de servicekosten al verrekend. Veel huurders
maken zich zorgen over huurverhogingen, maar deze besparing laten ze liggen. Als je geen gebruikmaakt van de
mogelijkheid om zonnepanelen te huren, vind ik dat best onverstandig.”
Het is duidelijk, Marijke van Prooijen is
een fan van zonnepanelen. Niet voor
niets zijn alle woningen uit haar rijtje
voorzien van deze panelen. “Ik heb mijn
buren gelukkig weten te overtuigen.
Ook als ik er niet aan zou ‘verdienen’ zou
ik zonnepanelen willen, gewoon vanuit
idealistisch oogpunt. De installatie is
binnen een dag geregeld, je hebt er geen
omkijken naar. Van der Sluis regelt alles,
ze maken de panelen zelfs schoon als
dat nodig is. Het is een van de simpelste
maatregelen op het gebied van duurzaamheid.” Marijke wekt meer energie op
dan ze verbruikt, die stroom verkoopt ze
terug aan haar energiebedrijf.
In haar functie van voorzitter van de
Huurdersraad Woonwijs in Harderwijk,
neemt Marijke ook deel aan de stadsgesprekken over gasloos wonen.
“Zonnepanelen is een prachtige eerste

stap om het gasverbruik te verminderen.
En je hoeft je alleen maar even aan te
melden via de website of even te bellen,
UWOON en Van der Sluis regelen de

rest, zij kijken wat de mogelijkheden
voor de betreffende woning zijn.
Dus ja, waarom zou je het niet doen?”

Met zonnepanelen bespaar ik 30 euro per maand.
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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. Dit keer zijn er zelfs meerdere buren die de handen uit de mouwen hebben gestoken.
Een ‘Buurtjes bedankt’ waarin UWOON bedankt!

Huurders samen aan de slag
De bewoners van het appartementencomplex ‘Baron van Lynden’ in Elburg zijn
blij met hun mooie gebouw en fraaie
appartementen. De bewoners kennen
elkaar inmiddels en voelen zich betrokken
bij het wel en wee binnen het complex.

In het complex, dat in 2011 is opgeleverd,
zijn 22 appartementen opgenomen.
Er is een actieve bewonerscommissie die
twee keer per jaar overlegt met UWOON.
De bewonerscommissie wilde graag
een opfrisbeurt van de gangen bij de
bergingen. Omdat hiervoor onvoldoende
budget aanwezig was stelde de bewonerscommissie, bestaande uit John Naaijen
en Gerrit van der Kuur, UWOON voor om
de materialen hiervoor aan te schaffen

en zelf de werkzaamheden uit te voeren.
UWOON stemde in met dit voorstel.

De heren kregen de materialen en Pruis
schilderwerken gaf uitleg hoe dit karwei
het beste aangepakt kon worden. De
muren kregen een lik verf en de vloeren
werden voorzien van een nieuwe coating.
John en Gerrit: “Dat was nog best een klus,
het zijn heel wat meters en alles moest
twee keer gedaan worden!” De heren
hebben, met medewerking van meerdere
bewoners, drie dagen hard doorgewerkt.
De gangen zien er weer prachtig uit.
Ook was de kale hal een doorn in het oog:
de bewoners wilden graag een gezelliger
entree. Beide heren, gesteund door hun
echtgenotes, maakten een plan voor

panelen met fotoposter en het plaatsen
van bankjes. Vier panelen werden beplakt
met fotoposters en tegen de muren
geschroefd en er werden twee bankjes
geplaatst. Een mooie (overtollige) plant
uit het kantoorgebouw van UWOON
Elburg maakte het plaatje compleet.
Tijdens de jaarlijkse kerstperiode wordt
de hal in de kerstsfeer gebracht. “Als
bewonerscommissie beschikken we over
een gezamenlijk potje waaruit we deze
aanpassingen betalen. Ook kosten voor
bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst
of een barbecue worden uit dit potje
betaald.” En tot slot: “Alle bewoners zijn
gelukkig enthousiast over de resultaten.
Het was het harde werken meer dan
waard!”

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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Duurzaam project
voor familie Dehad uit Eritrea
Henk van Bruggen, mede-eigenaar van kringloopwinkel De Zaak van Ermelo, wilde bewijzen dat een woning
duurzaam is in te richten met tweedehands meubelen. Hij nam contact op met Acca de Boer, buurtbeheerder bij
UWOON, die wel een geschikt gezin wist: de familie Dehad.
Mevrouw Dehad kwam ruim een jaar
geleden, samen met haar oudste zoon,
voor gezinshereniging naar Nederland.
Ze nam haar intrek in een seniorenwoning van UWOON. Inmiddels zijn ook
haar andere drie kinderen uit Eritrea
overgekomen. Het gezin kreeg daarom
een ruimere woning aan de Retiefstraat
toegewezen. Deze woning kon wel een
likje verf gebruiken en moest nog
worden ingericht.
“Dit gezin beschikte niet over de
middelen om een woning in te richten,”
vertelt Acca. “Dus we zijn erg blij met het
initiatief van Henk. Vluchtelingenwerk
Ermelo ondersteunde het plan en
mevrouw zelf heeft ook een paar
kennissen die meehielpen, onder wie
de buren. De Stichting Present Ermelo
zorgde voor laminaat en heeft de muren
gesausd. Styliste Lieneke de Vries (Stijl
Van Lien uit Ermelo) gaf advies over de
inrichting met de tweedehands spullen.”
Inmiddels heeft het gezin haar intrek
genomen in de nieuwe woning.
Op 18 juni kwamen alle betrokkenen
bijeen om dit heugelijke feit te vieren
en een toost uit te brengen op de
geslaagde samenwerking!

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

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
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Innovatiechallenge Leefbaarheid wijken en buurten

Dromen voor de buurt

Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, neemt UWOON deel aan het
landelijke project ‘Innovatiechallenge Leefbaarheid wijken en buurten’. Samen
met Zorgdat, Ontmoeting en gemeente Harderwijk nodigden we kinderen
uit de wijk Stromenwaard (Harderwijk) uit om ‘dromen voor de buurt’ op een
kaartje te schrijven en in te leveren. Doel van het project is om ontmoeting in
de buurt te stimuleren door ‘dromen’ van kinderen voor hun buurt te realiseren.
Op 22 mei was er een vrolijke bijeenkomst op het schoolplein aan het Vliepad.
Hier konden de kinderen activiteiten
doen zoals stoepkrijten en twister. Het
springkussen was ook populair. Viggo
Mulder ving in de wervelwindcabine het
kaartje met één van de dromen die vervuld
gaan worden. De gelukkige ‘winnaar’ is
de vier jaar oude Ellen Ohanyan.

Zij vertelt: “Ik droomde over een feestje
op een heel hoge glijbaan. Dat was zo
leuk!” Daarnaast mag Ellen twee weken
lang de kapiteinspet dragen en de
verrekijker in bezit houden: in die tijd is
zij de ‘kapitein van de buurt’. Andere
dromen die zijn ingevuld: kunstgrasveld,
schommels, prinsessenspeeltuin,
buurtbarbecue, schminken en elke week

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 - 12.30 uur of 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 - 12.30 uur of 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 of op afspraak
Voor bezoek aan de locatie wordt u in de ochtend het snelst geholpen
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verstoppertje doen. Maar ook dromen
als ‘ik droom dat iedereen vriendjes heeft’
zijn opgeschreven. Het is de bedoeling
dat er regelmatig een nieuw kaartje
wordt getrokken en dat alle ‘dromen’ aan
bod komen. UWOON en haar partners
zijn met elkaar èn met een aantal
kinderen in gesprek over de uitvoering
van de verschillende ‘dromen’.

Elburg
Ermelo
Harderwijk

(0525) 68 49 00
(0341) 56 51 00
(0341) 41 68 94

