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Overlast in de buurt
beperken en voorkomen
‘Verwarde man zorgt voor onrust in de buurt’. Steeds vaker duiken dit soort
berichten op in de media, ook in Elburg, Ermelo en Harderwijk. “Het aantal
meldingen van verward gedrag is, mede door het veranderde overheidsbeleid,
de afgelopen jaren fors toegenomen,” vertelt Lisette Bies, casemanager bij
zorgverlener Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN).“Onze
organisatie is 24 uur per dag beschikbaar om bij urgente meldingen hulp te
verlenen.” Ook voor buren.

Meldingen gaan meestal over geluidsoverlast, afval en alcoholgebruik. Hulp aan huis
is in veel gevallen voldoende om de overlast te beperken of zelfs te voorkomen.
Een ambulant hulpverlener stapt op de betreffende persoon af en brengt eerst diens
netwerk in kaart. “Maar dat is vaak erg klein.” Gaandeweg bouwen cliënt en begeleider
een vertrouwensband op. “Wij zoeken altijd de verbinding dus maken we ook kennis
met de buren, samen met de cliënt uiteraard. Buren zijn vaak eerst angstig, weten
niet wat ze kunnen verwachten en hebben meestal weinig of geen ervaring met de
doelgroep. Dat snap ik wel hoor, zeker als er kinderen zijn.”
Bij die kennismaking geeft Lisette haar visitekaartje af met de boodschap dat buren
altijd contact kunnen opnemen, dag en nacht. Meestal neemt deze kennismaking
veel zorgen weg en ontstaat er begrip voor de situatie. Soms leidt het tot een blijvend
contact. “Zoals die buurvrouw die op Marktplaats naar tweedehands meubeltjes voor
mijn cliënt ging zoeken. Mooi hè?”

Onze organisatie is 24 uur per dag beschikbaar
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Armoede is niet
alleen gebrek aan geld
“Bekend maakt bemind”. Een steeds weer terugkerend spreekwoord
in onze organisatie. De basis voor prettig samen wonen.
Want iedereen verdient toch een veilige plek in de samenleving?
Een buurt waar ruimte is voor iedereen, ongeacht achtergrond.
We kunnen dat bereiken wanneer we elkaar helpen, accepteren en
zaken open met elkaar bespreken. En juist die drie dingen gaan
zoveel makkelijker als je elkaar kent.
En dat is mij voor een aantal maanden terug opnieuw bevestigd.
Een ervaring die me echt is bijgebleven. Een confronterende, dat wel…
maar wel de rauwe werkelijkheid rondom armoede in Nederland.
In oktober bracht ik een bezoek aan het Beleefhuis in Harderwijk.
Daar maakte ik kennis met Ellen, Dieter en hun beide kinderen.
Ellen en Dieter zijn elke dag bezig met het maken van meestal
pijnlijke keuzes voor henzelf en voor hun kinderen Samantha en Jordi.
Laat je Samantha naar het kinderfeestje gaan of toch niet? Vervang
je de binnenband van Jordi’s fiets of gaat hij lopen? En hoe moet de
koelkast gevuld worden, terwijl de huur nog niet is betaald? Ik werd
uitgedaagd om mee te helpen om deze keuzes te maken. En dat is
ontzettend lastig. Want wat zou u doen als u rond moest komen
met 55 euro per week?

Achtertuin

Het gedrag van een cliënt is voor buitenstaanders vaak moeilijk
te begrijpen. Zo kwam er eens een melding over iemand die
ontbloot in de tuin stond. De buren maakten zich zorgen, vooral
omdat ze een jonge dochter hadden. “Toen ik mijn cliënt daarop
aansprak, vertelde hij dat hij wilde afkoelen. Het was boven de
30 graden. Hij denkt en oogt jonger dan zijn kalenderleeftijd.
Ik raadde hem aan om een volgende keer een koude douche
te nemen. Daar had hij niet aan gedacht.” Of het verhaal van
een buurtbeheerder die een melding ontving dat een voortuin
niet onderhouden werd. De betreffende huurder vond dat niet
nodig, hij zat immers alleen maar in de achtertuin te roken en
nooit in de voortuin. Waarom zou je die dan onderhouden?
“Dat moet je dan echt aan iemand uitleggen.”

Begeleiding

Voor elke cliënt maakt AHMN een maatwerk begeleidingsplan.
“We bieden in principe hulp zolang het nodig en gewenst is.
Iedere cliënt heeft zijn eigen verhaal en soms zijn die heel
verdrietig. Veel mensen zijn tussen wal en schip geraakt,
eenzaamheid is een terugkerend item. We hebben daarom elke
dinsdag een kookclub voor ambulante cliënten. Samen koken
en vervolgens samen eten is een manier om eenzaamheid even
te doorbreken.”
Vaak zijn er verschillende organisaties en instanties betrokken
bij de hulpverlening aan een cliënt. “Snel reageren bij een
melding en er steeds bovenop zitten, dat is belangrijk. En het
is noodzakelijk dat we rond een cliënt goed samenwerken, als
ambulant hulpverlener, jobcoach, wijkagent of buurtbeheerder.
Alleen dan kunnen we de zorg bieden die iedere cliënt verdient.”

Maar armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Armoede werkt
als een magneet voor tal van andere problemen. Schaamte en steeds
moeten vragen, maakt mensen klein en kwetsbaar. En ook dat werd
tijdens het bezoek zichtbaar. Het leven van Ellen en Dieter zou een
stuk makkelijker zijn als er meer begrip is voor hun situatie en ze zich
minder zouden hoeven schamen. Bij instellingen, familie, vrienden
maar ook buren. Want bent u als buur niet eerder bereid uw hand
uit te steken als u de situatie van de familie kent? Simpelweg het
aanbieden van een lift, een keer samen eten of een gesprek bij een kop
koffie kan helpen. En dit alles zonder te oordelen over hoe dit gezin
in deze situatie terecht is gekomen. Belangstelling is het begin van
begrepen worden. Voor mensen die om financiële redenen dagelijks
knokken om de dag door te komen is een luisterend oor een groot
geschenk!
In ons ondernemingsplan omschrijven wij dat we huurachterstanden
zoveel mogelijk willen beperken en huisuitzettingen willen voorkomen.
Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar vooral vanuit betrokkenheid
bij onze huurders. Als je op straat belandt, worden de financiële
problemen van mensen alleen maar groter, maar
ook de maatschappelijke kosten van opvang of
begeleiding bijvoorbeeld. Ons doel voor 2022?
Geen huurders dakloos door huurachterstanden.
En dat willen wij bereiken door ook een hand uit
te steken. Door onze huurder te kennen, naar
hen te luisteren en samen met gemeente, en
welzijnsorganisaties te zoeken naar oplossingen.
Hiermee hopen we te voorkomen dat Ellen en
Dieter voor een nog pijnlijke(re) keuze komen te
staan…. Waar slapen we vannacht?
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
Woonmagazine van uwoon
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Huurderspanel

brengt verhuiswensen in beeld
UWOON wil graag meer inzicht in de verhuiswensen en -plannen van huurders. Daarom ontvingen de 780 leden
van het UWOON Huurderspanel een digitale vragenlijst over verhuiswensen. Willen zij verhuizen, en zo ja, naar welk
type woning? Welke belemmeringen zijn er om te verhuizen? De vragenlijst is door 580 mensen ingevuld en dat
geeft een schat aan informatie. De belangrijkste resultaten vindt u op deze pagina.
1%

WILT U VERHUIZEN?
Liefst 47% van de panelleden heeft geen
verhuiswens, 12% wil binnen nu en twee
jaar verhuizen, 13% wil wel verhuizen,
maar kan niets vinden.
Mensen die niet willen verhuizen
86% is tevreden met de huidige
woning
35% wil niet meer huur betalen voor
een nieuwe woning
15% wil een verhuizing overwegen
als de nieuwe huur gelijk blijft aan
de huidige huur
75-plussers zijn het meest honkvast:
68% wil niet (meer) verhuizen.
Mensen die wel willen verhuizen
Bij 30% is gezondheid of behoefte aan
zorg een reden voor verhuizing
25% wil een andere woonomgeving,
bijvoorbeeld vanwege overlast door
buren of een tekort aan voorzieningen
in de buurt
20% wil verhuizen vanwege de
huidige woning: deze is bijvoorbeeld
te groot of te klein, te oud of is niet
energiezuinig genoeg

6%
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Ja, bij voorkeur binnen vijf jaar
Misschien binnen tien jaar

47%
21%

Ik zou wel willen, maar ik kan niets vinden
Nee

13%

Ik heb al een andere woning gevonden

Een paar opvallende uitkomsten:
55-plussers zoeken vooral een goed
toegankelijke woning, bijvoorbeeld
een kleine eengezinswoning met alle
voorzieningen op de begane grond of
een appartement met lift
36% van de panelleden met een
verhuiswens zoekt een woning die
speciaal voor ouderen is
2%

60% zoekt een woning met twee
slaapkamers. Dit zijn vooral één- en
tweepersoonshuishoudens en mensen
in de leeftijd 55+. Jongere mensen en
gezinnen met kinderen willen vaak
minimaal drie slaapkamers
89% van de mensen die een nieuwe
sociale huurwoning wil, zoekt een
woning met een huurprijs onder de

Een ééngezinswoning

28%

33%

WELK TYPE WONING ZOEKT U?
De meeste mensen (36%) zoeken een
kleine eengezinswoning met alle
voorzieningen op de begane grond.
Daarna volgt een eengezinswoning (33%)
en een appartement met lift (28%).

Ja, bij voorkeur binnen twee jaar

12%

Een kleine ééngezinswoning met
woonkamer, badkamer en slaapkamer
op begane grond
Een appartement toegankelijk met lift

36%

Een appartement toegankelijk met trap

liberalisatiegrens ((€ 720,42), 47% zoekt
een woning met een huurprijs onder
de eerste aftoppingsgrens ((€ 607,46)
77% van de mensen met een
verhuiswens heeft genoeg informatie
om een nieuwe woning te zoeken.
Mensen die onvoldoende informatie
hebben, missen een overzicht van
welke woningen er allemaal zijn.
Op www.hurennoordveluwe.nl wordt
goede informatie over de binnenkant
van de woning gemist
Tweederde van de respondenten
staat ingeschreven bij
www.hurennoordveluwe.nl.

WAT DOET UWOON MET
DE RESULTATEN?
UWOON gebruikt de uitkomsten
onder meer voor het opstellen van de
zogenaamde ‘portefeuillestrategie’.
Dit is een plan waarin staat hoeveel
woningen UWOON nu én in de toekomst
nodig heeft, welke woningen er nodig
zijn en voor welke huurprijs. Tenslotte
geeft het onderzoek aanleiding om te
kijken hoe we informatie over ons woningaanbod kunnen verbeteren.

UWOON MAGAZINE: WAT VINDT U ERVAN?
UWOON wil informatie zo goed
mogelijk laten aansluiten bij uw wensen
en vragen. Dit magazine is één van de
uitingen waarmee wij u informeren over
ontwikkelingen. Om te peilen of ons blad
aansluit bij uw wensen, doen we een kort
onderzoek. Wilt u ons helpen en vier korte
vragen beantwoorden?
U kunt uw antwoorden:
doorgeven op
www.uwoon.nl/vragenlijst
mailen naar
communicatie@uwoon.nl.
hieronder invullen en het formulier
inleveren bij uw UWOON vestiging of
opsturen per post. Dat kan naar
UWOON
Afdeling communicatie
Antwoordnummer 23
3840 VB, Harderwijk

2. Welke rubrieken of onderwerpen
vindt u interessant? (meer antwoorden
mogelijk)
[kruis uw antwoord(en) aan]
Nieuwsberichten
Column
Interviews
Tips
Anders, namelijk

3. Zijn er nog rubrieken of onderwerpen
die u mist in het magazine?
[kruis uw antwoord aan]
Nee
Ja
Zo ja, welke?

(geen postzegel nodig)

1. Hoe vaak leest u het UWOON
magazine dat u (drie keer per jaar)
thuis ontvangt?
[omcirkel uw antwoord]
1. Altijd
2. 1x per jaar
3. 2x per jaar
4. Nooit
5. Anders, namelijk

4. Hoe zou u het UWOON magazine bij
voorkeur willen ontvangen?
[omcirkel uw antwoord]
1. Op papier, zoals nu
2. Digitaal, via de e-mail
3. Ik heb geen voorkeur
4. Anders, namelijk

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!
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Zelf aangebrachte voorzieningen:

Bij onderhoud zelf
tijdelijk verwijderen
Tijdens onderhoudswerkzaamheden komt UWOON veel zelf aangebrachte
voorzieningen (‘ZAV’s’) tegen. Dat is meestal geen probleem, maar soms ook
wel. Dan staan of hangen deze ZAV’s (zoals zonwering, veranda’s en schotelantennes) in de weg en belemmeren het onderhoudswerk. Ze moeten dan
tijdelijk verwijderd worden. Hiervoor bent u als huurder verantwoordelijk, ook
voor de eventuele kosten. Een paar voorbeelden en tips uit de praktijk.

Veranda

Door een veranda of overkapping is het
vaak niet mogelijk om onderhoud te
verrichten aan kozijnen en voegwerk. Veel
veranda’s zijn bovendien voorzien van
(lichtdoorlatende) golfplaten waarop niet
gelopen mag worden. Daarom moet u als
bewoner vóór de uitvoering van bijvoorbeeld schilderwerk en onderhoud aan
het voegwerk deze platen of zelfs de hele
veranda verwijderen.

Bestrating

Klimop

Elektra

Binnenhuis

Tijdens schilderwerk komen we regelmatig bestrating tegen die hoog tegen de
onderdorpel van de voor- of achterdeur is
gelegd. Hierdoor kan de schilder zijn werk
niet goed uitvoeren. Tip: leg een randje
grind tussen de deurdorpel en de bestrating. Grind is bij schilderwerk makkelijk te
verwijderen en weer terug te leggen.
Misschien heeft u zelf elektra aangelegd,
maar dit niet volgens de voorschriften
uitgevoerd. Dan bestaat de kans dat
UWOON het bij onderhoudswerkzaamheden niet opnieuw aansluit. Bedrijven
die voor UWOON werken mogen van de
wet alleen deugdelijke zaken aansluiten.
Dit geldt ook voor de aansluiting van een
vaatwasser of oven die niet op een aparte
groep zijn aangesloten. Voer elektrawerk
dus altijd volgens de richtlijnen uit!

Zonwering

Monteer zonwering, screens of rolluiken
zoveel mogelijk op het metselwerk en
niet op kozijnen. Dit voorkomt dat u bij
iedere schilderbeurt uw zonwering moet
verwijderen.
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Uw gevel laten begroeien met klimop
of hedera, ook dat is een ZAV. UWOON
adviseert dit niet te doen. Klimplanten
geven vaak veel problemen: de wortels
maken barsten in het voeg- en
metselwerk met alle gevolgen van dien.
Bij onderhoudswerkzaamheden en
problemen moet het verwijderd worden.
Ook binnenshuis kan onderhoudswerk
door UWOON u extra werk geven. Zo
moeten ruimten vaak leeggehaald
worden, bijvoorbeeld uw zolder als het
dak wordt vervangen. Of gordijnen
verwijderen bij kozijnvervanging.

Inductiekookplaat?
Let op de aansluiting

Nederland gaat wonen zonder aardgas.
Daarom kiezen steeds meer mensen voor
koken op een inductiekookplaat. Ook
huurders zien de voordelen van koken op
inductie en in menig woning is de oude
(gas)kookplaat al vervangen.
Bij de overstap naar inductie is het
belangrijk om goed op de electriciteitsaansluiting te letten. Een inductiekookplaat vraagt soms heel veel stroom in
één keer en dat moet de meterkast wel
aankunnen. Hoe makkelijk of juist
ingrijpend de nieuwe aansluiting is,
hangt af van het stroomverbruik van de
inductiekookplaat. Inductiekookplaten
zijn er in drie groepen:
Platen die max. 3.680 watt tegelijkertijd verbruiken | 1 fase aansluiting
Normale stekker die gewoon in
het stopcontact kan
Aansluiting op een eigen groep of
gebruik van een energieverdeler
is aanbevolen
Platen die max. 7.360 watt tegelijkertijd verbruiken | 2 fasen aansluiting
Perilex stekker met vier ronde
pinnetjes en een platte iets langere
pin in het midden. Stekker zorgt
ervoor dat de kookplaat niet van
één groep in de groepenkast zijn
stroom haalt, maar van twee
tegelijkertijd
Vraagt om de aanleg van een
Perilex-aansluiting in de keuken
en aanpassingen in de meterkast.
Platen die meer dan 7.360 watt
tegelijkertijd kunnen verbruiken |
3 fasen aansluiting
Alleen bruikbaar in woningen
met een 3-fasen meterkast, bij
moderne huizen is dat standaard,
bij oudere woningen niet. Aan
ombouw van de meterkast zijn
kosten verbonden en moeten
uitgevoerd worden door
netbeheerder Liander
Ook hier is een Perilex aansluiting
nodig.
UWOON kan de Perilex-aansluiting
voor u verzorgen. De kosten zijn (als de
huur het toelaat) te verrekenen via een
huurverhoging (€ 2,80 per maand) of via
een éénmalige betaling. Deze aansluiting
moet altijd worden aangebracht door een
erkend installateur.

W I N T E R T I P S

Maak
uw woning
winterklaar!

De winter staat voor de deur. Krijgen we sneeuw, natuurijs of
blijven de temperaturen zacht? Het is verstandig om voorbereid te
zijn op winterse kou en neerslag.

Houd uw stoep sneeuwvrij

Bij sneeuw en ijzel worden voetpaden
vaak spekglad. 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.

Publieksprijs
Innovatiechallenge

Een eervolle tweede plaats voor UWOON met het project Kapitein van de
Stromenwaard, waarin kinderen gevraagd worden naar hun dromen om de buurt
leefbaarder te maken. Wij zijn ontzettend trots op het resultaat en bedanken u voor
uw stem! Vol energie gaan wij verder met dit mooie project om de woonkwaliteit
in de Stromenwaard te verbeteren.
Meer weten over onze innovatiechallenge?
Kijk op uwoon.nl/innovatiechallenge

Binnenklimaat

Ontlucht juist nu uw radiatoren. Dat
voorkomt niet alleen hinderlijke geluiden,
uw verwarming functioneert ook beter.
Kijk ook even of tochtstrips uw woning
beter tochtvrij kunnen maken.

Tuin winterklaar

Als u het nog niet heeft gedaan, maak uw
tuin winterklaar: verwijder uitgebloeide
bloemen en éénjarige planten, snoei de
bomen op tijd (voor januari), plant alvast
bloembollen voor het voorjaar.

Doof of slechthorend?

Zo bereikt u 112

Met de app Tolkcontact (voorheen Signcall)
komen mensen die doof of slechthorend zijn,
direct in contact met een medewerker van de
alarmcentrale 112. De Tolkcontact-app is te
installeren op smartphone, tablet of computer.
De zorgverzekering vergoedt de abonnementskosten voor doven en slechthorenden. De app
biedt ook andere services. Meer informatie?
Surf naar mijn.tolkcontact.nl.
Woonmagazine van uwoon
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Links Joke Admiraal en rechts Naäma Vrolijk.

Joke Admiraal verhuurt
een kamer aan
Naäma Vrolijk
“Ik heb een prima relatie met mijn ouders hoor,” steekt Naäma Vrolijk (18)
van wal. “Thuis werd het minder leuk omdat ik vaak conflicten had met mijn
zusje. ‘Misschien is het beter als je ergens anders gaat wonen’ opperde haar
moeder voorzichtig. Daar moest Naäma wel even over nadenken... “Maar
eigenlijk vond ik het wel een goed idee, ik was toe aan zelf beslissingen
nemen.” Dat ergens anders wonen werd bij Joke Admiraal (44).
Huisbazin’ Joke: “Ik kende Naäma’s
moeder uit de kerk; had wel eens laten
vallen dat ik het niet altijd leuk vond om
alleen te wonen. Ik had wel eens gezocht
naar woongroepen in de omgeving van
Harderwijk. Die zijn er wel, maar alleen
voor ouderen.”
Naäma’s moeder vroeg of ze een plekje
voor haar dochter had. Wel zelfstandig,
maar toch bij iemand die een oogje in het
zeil houdt, dat was het idee. Een kennismaking volgde en de beide vrouwen
hadden direct een klik. “We zijn allebei
sportief en creatief en besloten het
gewoon te proberen.” Afspraken over de
huur waren snel gemaakt, Naäma mocht
de grootste slaapkamer, waar al een bed
stond. “Ik heb mijn eigen bureau en
stoeltjes meegenomen, zo is het echt
mijn plekje geworden.”
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Naäma vindt deze situatie een goede
overgang naar zelfstandigheid. “Ook mijn
broer woont als student bij iemand in
huis.” Naäma gaat regelmatig op bezoek
bij haar ouders: “Thuis is het nu gezelliger
en de band met mijn zusje is verbeterd!”

Goede oplossing

Iedereen is erg tevreden over de
oplossing: “Ik ben helemaal blij met
Naäma, vind het leuk om een praatje
te maken, we kletsen regelmatig even
bij aan de keukentafel.” Het delen van
de badkamer en keuken is geen enkel
probleem. Aanvankelijk wilden de
dames samen eten, maar door hun
verschillende schema’s bleek dat lastig.
Over een aantal zaken hebben ze
duidelijke afspraken gemaakt, zoals
netjes met spullen omgaan,
binnenshuis schoenen uit en logees.
Met de opleiding van Naäma gaat het
goed, ze volgt de vooropleiding Militair
in de Zorg en loopt stage. “Ik heb hier
meer rust en ruimte om mijn schoolwerk
te doen en meer tijd voor mezelf.”

Kamer
verhuren
aan jongere?

Woont u alleen, mist u gezelligheid
en heeft u een kamer over? Dan kunt u
een jongere die niet meer thuis kan of
wil wonen in huis nemen. Zorgdat kan
hierin bemiddelen. U kunt hiervoor
telefonisch contact opnemen met
Zorgdat: 0341 434 656. UWOON kan u
vertellen wat de gevolgen zijn, onder
meer voor de huursubsidie. Neem
hiervoor contact op met een van onze
woonconsulenten: 0341 41 68 94.

Prettige leesdagen!

Zeker, het kijken van kerstfilms hoort bij de laatste maand van het jaar,
maar… lezen is ook heel ontspannend. Dat hoeven we enthousiaste lezers
niet uit te leggen. Er zijn echter steeds meer mensen die weinig lezen
en dat is jammer. Lezen is belangrijk voor taalvaardigheid, kennis,
concentratievermogen en hersenfunctie! Maar het is vooral… leuk!
Misschien een idee om deze winter weer eens wat meer boeken te lezen?
Ga naar de bibliotheek, wissel die oude boekenbon in voor een nieuw boek
of leen een mooi boek van vrienden of familie. Heeft u kinderen?
Lees ze voor! UWOON wenst u prettige leesdagen.

“Zij de Happinez van mij,
ik Psychologie Magazine van
haar. Iedere maand ruilen mijn
buurvrouw en ik ons tijdschrift.
Dan kletsen we meteen even bij.
‘Effe ruilen’ noemen we dat.
Soms stoppen we een
memovelletje bij een verhaal:
buuf, dit móét je lezen!”

Lezen moeilijk?

Taalhuis en Taalpunt
Beter leren lezen?

Taalhuis (Harderwijk en Ermelo) en Taalpunt (Elburg) helpen.
Ze houden spreekuur in de bibliotheek en bieden allerlei
vormen van hulp, van taalles in groepjes tot een taalmaatje.
U hoeft geen lid te zijn van de ‘bieb’ om mee te doen!

Kijk,
daar zwerft
een kinderboek!

Zwerfboeken hebben geen eigenaar,
maar zijn van alle kinderen. Je neemt
zo’n boek mee naar huis en als je het
uit hebt, laat je het weer verder
zwerven. Zwerfboeken zijn te vinden
op school, in de wachtkamer, in de
trein of in een KinderzwerfboekStation.
Ook in Elburg, Ermelo en Harderwijk.
Adressen vindt u hier:

www.kinderzwerfboek.nl.

Koop ‘kringloop’
Voor een mooi nieuw boek gaat u naar de plaatselijke boekwinkel,
voor een gebruikt exemplaar kiest u één van de kringloopwinkels
in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Die hebben kasten vol boeken in
werkelijk alle genres. Het kan niet anders, er is ook een boek dat
past bij uw leessmaak.
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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 Hannie Michelsen en Agnes Elzinga elkaar.

Lief en leed, samen delen
Elf jaar wonen ze nu naast elkaar in de Ir. Leemansstraat, Agnes Elzinga en
Hannie Michelsen. Jaren waarin ze lief maar ook veel leed deelden.
De echtgenoot van Hannie Michelsen
was destijds ernstig ziek, reden waarom
ze een woning met een slaap- en
badkamer op de begane grond zochten.
Aan de Ir. Leemansstraat was een huis
beschikbaar. Het was ‘uitgewoond’ en
daarom maakte het echtpaar Michelsen
direct kennis met de buren, Agnes en Jan.
In hun huis zagen ze hoe mooi het huis
kon worden. Met pijn in haar hart verliet
mevrouw Michelsen haar vertrouwde
buurt, waar ze iedereen kende.
Het echtpaar Michelsen was net verhuisd
en zat nog midden in de rommel, toen

meneer overleed. Hannie: “Dat was een
zware tijd. Agnes en Jan hebben me er
echt doorheen geholpen, ze hebben een
half jaar lang voor mij gekookt en we
dronken heel vaak samen koffie.” Agnes:
“Ik ben blij dat ik hem nog heb gekend.”
Vier jaar geleden overleed de echtgenoot
van Agnes. Ook dat verdriet deelden
ze samen. Hannie mist de echtgenoot
van Agnes: “Jan was altijd vrolijk, ik mis
zijn geplaag en geklier. Kijk, die extra
trapleuning heeft Jan nog gemaakt.”
Agnes: ”We drinken elke dag samen koffie

en vertellen elkaar alles. Het is fijn om
je verhaal even kwijt te kunnen. Het is
niet alleen maar kommer en kwel hoor,
we hebben ook veel plezier samen.” De
buurtjes zijn hecht: “Als ik Hannie niet
zie, dan ga ik kijken of alles wel in orde is.
We letten een beetje op elkaar, dat geldt
trouwens voor alle huizen in dit rijtje, we
zijn allemaal alleenstaand.”
Hannie: “We doen ècht alles samen.
Toen ik laatst voor een stoma naar het
ziekenhuis moest, is Agnes mee geweest.
Zij is ervaringsdeskundige en heeft mij
geholpen. Er is niets wat we niet van
elkaar weten.”

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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Bestemming 2022:

eerste etappe bijna afgelegd
Begin 2019 is het UWOON-ondernemingsplan 2019-2022
vastgesteld. In dit plan met de naam Bestemming 2022
staan onze plannen en ambities. Het is een vier jaar
durende ‘reis’ en natuurlijk doen we verslag van de bereikte
resultaten.
Even het geheugen opfrissen, dit zijn de vijf beloften van
Bestemming 2022:
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 UWOON-medewerkers uit tot
vernieuwing en verbetering
In oktober zijn medewerkers van UWOON op bezoek geweest
bij huurders om door te praten over de beloften. Collega’s Anneke
en Karin waren bij huurders Aart en Marthie Visch in Ermelo
(zie foto) en noteerden onderstaande quotes, bij vier van de vijf
beloften.

Belofte 1

“We doen zelf ons best voor mensen in de buurt, zoals koken
voor een buurvrouw of bladblazen in de herfst. Omgekeerd
hoeven we de buren maar te vragen en ze komen helpen.
Bijvoorbeeld met het opvangen van onze honden.”

Belofte 2

“Het contact met UWOON is goed, als we bijvoorbeeld iets
gerepareerd willen hebben, wordt dit goed geregeld.
Ja, we weten met wie we contact moeten zoeken als er iets is.”

Belofte 3

“Wij zijn erg blij met de zonnepanelen op ons dak en doen ook
mee met de proef met de energiedisplay. Op dat schermpje zien
we precies hoeveel gas en elektra wij verbruiken. We proberen
zo min mogelijk gas te gebruiken! Wij koken op een dubbele
inductiekookplaat die op ons gasstel is geplaatst en wij
verwarmen met elektrische convector kachels. Zo gebruiken
wij de opbrengst van de zonnepanelen optimaal. We gebruiken
alleen nog gas voor het verwarmen van het douchewater en
soms voor de centrale verwarming.”

Op de koffie bij Aart en Marthie Visch.

Belofte 4

“Wij zijn lid van het UWOON-huurderspanel. Het is waardevol
om je mening te geven over wat UWOON doet.”
Enkele concrete resultaten en aandachtspunten
We maken goede stappen in het beperken van
huurachterstanden en voorkomen van huisuitzettingen.
Flexibele woonunits in de achtertuin van huurders om de
slaagkans van woningzoekenden te verhogen: we zijn
gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden.
Het Bestemming 2022-doel om 4% van onze woningen
energieneutraal te maken lijkt zeker haalbaar gezien alle
ontwikkelingen. Zo profiteren steeds meer huurders van onze
zonnepanelenregeling, er is zelfs een appartementencomplex
voorzien van panelen. In voorbeeldwoningen in Ermelo
experimenteren we met nieuwe duurzame technologieën.
Bovendien hebben we een subsidie ontvangen voor het
gasloos maken van een wijk in Ermelo.
Tegelijkertijd blijven de overlastklachten de nodige aandacht
vragen. De focus op het verminderen van de aantallen is
omgezet naar het stabiliseren van de aantallen.
UWOON wil de slaagkans voor woningzoekenden verhogen.
Hiervoor zijn meer woningen nodig. Een flinke uitdaging
gezien het landelijke tekort in woningen en beschikbare
(bouw)locaties. UWOON blijft continu op zoek naar mogelijke
oplossingen.

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: Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad
Secretariaat: Paul Krügerweg 8, 3851 ZJ Ermelo
www.hbo-degroenedraad.nl
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
Website: www.huurdersraadwoonwijs.nl
E-mailadres: info@huurdersraadwoonwijs.nl
Woonmagazine van uwoon
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Openingstijden
UWOON
in december
Rond de feestdagen is UWOON
enkele dagen gesloten, of zijn onze
openingstijden aangepast:

Huisdieren:

‘baasje’ is
verantwoordelijk

Huisdieren maken deel uit van een huishouden en geven gezelligheid en
plezier. Wie een dier in huis haalt, gaat een verbintenis aan en belooft het dier
te verzorgen. Huisdieren zijn afhankelijk van hun ‘baasje’ en omgekeerd is
deze verantwoordelijk voor zijn of haar huisdier(en). Niet alleen binnenshuis,
maar ook daarbuiten. Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar in
de praktijk gaat er regelmatig iets mis en hebben buurtbewoners overlast
van huisdieren.
Daarom is het goed om deze tips even
te lezen:
Ruim de poep van uw hond op als u
uw hond uitlaat.
Houd rekening met geuroverlast of
haren in het portiek. Ruim de rommel
van uw dieren zelf op.
Wees ervan bewust dat een blaffende
hond vervelend kan zijn voor de buren.

Op dinsdag 31 december sluiten
onze vestigingen om 16.00 uur
Op woensdag 1 januari 2019
(Nieuwjaarsdag) is UWOON gesloten

Vallen huisdieren onder je
aansprakelijkheidsverzekering?
Eigenaren zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun huisdieren, maar ook
aansprakelijk voor eventuele schade die
het huisdier aanricht. Slachtoffers zullen
de eigenaar aansprakelijk stellen en deze
moet de schade vergoeden. Heeft u een
aansprakelijkheidsverzekering? Dan kunt
u de schade hier meestal op verhalen.

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
Voor bezoek aan de locatie wordt u in de ochtend het snelst geholpen
Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356
Redactie: Natascha Fisher, Laura Üzüm, Mark Schouten, Wilma Bontekoe, Co Schaftenaar
Coördinatie en eindredactie: Anneke Muurling
Fotografie: Henk Merjenburgh - Realisatie: Bureau2
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Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk

Verschijnt 3x per jaar - Oplage: 9.200

Woensdag 25 tot en met
vrijdag 27 december (eerste en
tweede Kerstdag en de dag na kerst)
is UWOON gesloten

Elburg
Ermelo
Harderwijk

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

