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Huuraanpassing 2020

Sterkere stijging
huren voor
hogere inkomens

UWOON past per 1 juli 2020 huren aan. Afhankelijk van uw huidige huur en
huishoudinkomen ligt de huurverhoging tussen 0% en 6,6%. Net als vorig
jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid.
De meeste huurders gaan tussen 0% en
2,6% meer betalen. Dit is 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 woningen.
Dit zijn de huuraanpassingen 2020:

0%

Huurders met een huishoudinkomen
tot en met € 48.000 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 € 619,01
(of meer kale huur dan € 663,40 bij een
gezin met drie personen of meer) krijgen
geen huurverhoging.

2,6%

Bijen en bloemetjes

Buurtbemiddeling
Tips van UWOON
UWOON en duurzaamheid
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Huurders met een huishoudinkomen
tot en met € 48.000 per jaar van wie de
huur lager is dan de zogenaamde
‘streefhuur’ (zie kader), krijgen per 1 juli
2020 een huurverhoging van 2,6%.
Dit percentage is gelijk aan de inflatie.
Wanneer uw huurprijs heel dicht in de
buurt ligt van de streefhuur, zorgen wij
ervoor dat uw nieuwe huurprijs niet
hoger wordt dan de streefhuur. Uw huur-

verhoging wordt dan een percentage
tussen 0% en 2,6%.

6,6%

Bij huurders met een huishoudinkomen
hoger dan € 48.000 per jaar past
UWOON de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Hun huur stijgt met 6,6%
per 1 juli 2020. UWOON kiest ervoor om
alleen huurders met een huishoudinkomen
boven € 48.000 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
tenzij u met UWOON heeft afgesproken
dat deze mensen bij u onderhuren.

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 relatief laag inkomen. Als wij aan deze mensen
woningen willen verhuren, mag dat vaak alleen als de huurprijs lager is dan
€ 619,02 per maand. Daarom zorgen wij ervoor dat de huurprijs van veel woningen
onder dit bedrag ligt.

Persoonlijke brief

Eind april 2020 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 lager dan
€ 48.000 is en u toch een huurverhoging
van 6,6% 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.

UWOON heeft oog voor huurders, die
door de coronacrisis betalingsproblemen
hebben. We staan open voor een gesprek
en zoeken graag samen naar een
oplossing.

Weet UWOON mijn inkomen?
Nee, dat weten wij niet. Wel hebben wij in maart 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 6,6%. UWOON ontvangt geen informatie over de hoogte van uw
inkomen, alleen een ‘ja’ als u in aanmerking komt voor de huurverhoging van 6,6%.
De Belastingdienst zal aangeven dat u wel in aanmerking komt voor
de huurverhoging van 6,6% als:
1) Uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 43.574 *
2) Niemand in uw huishouden AOW heeft
3) Uw huishouden uit maximaal 3 personen bestaat
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 6,6% in aanmerking komt.
* Zoals u elders op deze pagina kunt lezen, hanteert UWOON een hogere
inkomensgrens van € 48.000.

Wat als de belastingdienst
het verkeerd heeft?

Het kan natuurlijk gebeuren dat de feitelijke situatie bij u anders is dan wat de
Belastingdienst weet. Als u ten onrechte een brief met een huurverhoging van 6,6%
van UWOON ontving, kunt u daar bezwaar tegen maken. In de brief die u van ons
krijgt, leggen we uit hoe dat moet.
Woonmagazine van uwoon
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Column

Andere tijden
En toen viel Nederland stil… Waar het coronavirus eerst nog ver weg
leek, is het inmiddels hét onderwerp dat ons allemaal bezighoudt en
het sociale leven en de economie in Nederland in zijn ban heeft.
Het virus is hier, in ons midden, en het zal nog wel even duren voordat
duidelijk is wat de effecten van corona op de lange termijn zijn.
Corona… Het kwam als een schok, als donderslag bij ons binnen en
tegelijk zijn er ook al veel mooie dingen uit voortgekomen. Zal later
blijken dat we sinds de opmars van het coronavirus, dingen echt anders,
beter, zijn gaan doen? Wie het weet mag het zeggen, we zullen het
moeten afwachten.
Wat niet vaak zó duidelijk was, is dat we met elkaar zijn verbonden, of
we willen of niet. We zijn ook van elkaar afhankelijk: de uitbraak van
het virus is waarschijnlijk tot op zekere hoogte in te dammen, als we
allemaal voorzichtig zijn en verstandig handelen. We zijn ons nu veel
bewuster van onze hygiëne en ook van die van een ander. En van onze
kwetsbaarheid en die van onze medemens, onze buurman/vrouw,
onze collega’s, onze ouders en grootouders.
Bij UWOON zijn de contacten met onze huurders en collega’s onderling
flink digitaal geworden. Wennen hè? Even de telefoon of computer
pakken voor een praatje doe je niet. Het contact wordt functioneel en
dat is toch wel magertjes. We missen het sociale deel van ons contact,
het praatje hoe het thuis is. Dat zult u ook hebben. Aan de andere
kant voelen we ons juist meer verenigd, bijvoorbeeld in het samen
optrekken tegen deze nieuwe gezamenlijke coronavijand. We zijn ons
bewuster van onze kwetsbare familieleden, de ouderen, de onmisbare
medewerkers in de zorg, supermarkten, transportsector, noem maar op.
En we melden ons massaal als het om helpen gaat, van mondkapjes
tot ex-zorgprofessionals en studenten die iets willen doen. Mooi!
Ik laat het wel uit mijn hoofd om conclusies te trekken wat deze tijd
betekent voor de toekomst. Dat het grote impact heeft op ons leven
nu, is al zeker. Wij bij UWOON voelen erg mee met kwetsbare bewoners
voor wie binnen zitten nu verplicht is. En ook met de ondernemers
en zelfstandigen die van de één op de andere dag met een enorme
afname van werk en omzet zitten. Ik hoop dat het géén maanden of
langer gaat duren dat de economie weer aantrekt. En ook dat deze
coronasituatie voor ieder van onze huurders ook mooie dingen met
zich meebrengt. Dat u verrast wordt door uw omgeving en dat we
inderdaad een beetje op elkaar letten. Ook UWOON heeft haar
dienstverlening aangepast, u leest het op de laatste pagina van dit
UWOON Magazine, op onze website en social media.
Tenslotte, dit is mijn laatste column. Vanaf medio april zal ik UWOON
verlaten om verder te gaan als zelfstandig adviseur. U kunt denken:
‘Goede timing om dat te doen!’ en dan geef ik u deels gelijk. Deels,
omdat een slappe economie ook mij kan raken, zeker. Maar deels
ook niet, omdat er altijd weer kansen komen. Ik heb het bij UWOON
enorm naar mijn zin gehad, en toch werd mijn nieuwsgierigheid naar
een nieuwe rol en nieuwe onderwerpen steeds groter. Ik kies nu voor
ondernemerschap en daarbij loop je altijd risico. Misschien lopen mijn
adviesactiviteiten in de toekomst anders, misschien zoek ik over een
jaar weer een baan… wie weet? Maar ik ga wel voor het avontuur, voor
het onbekende, voor wat er op mijn pad komt. Als UWOON een schip
is waarvan ik de bestuurder ben (was),
dan stap ik nu over op mijn eigen bootje.
Klein, maar enorm wendbaar!
Ik zal de fijne contacten met huurders en
huurdersorganisaties erg gaan missen.
Gelukkig in de wetenschap dat UWOON
bemenst wordt door vele prachtige
mensen met veel vakkennis en toewijding
voor u, onze klant. Het gaat u allen goed!
Met vriendelijke groet,
Moniek van Balen-Uijen
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Buiten
de boot
Zorgorganisatie Caterva in Elburg is een bijzondere eend
in de Elburgse zorgbijt: bij deze zorgleverancier kunnen
mensen terecht die bij andere zorgverleners buiten de
boot vallen. Wanneer een cliënt een zorgvraag heeft die
individueel maatwerk vereist, wordt het steeds moeilijker
om deze vraag binnen de reguliere zorginstellingen te
vervullen.
Caterva is ruim een jaar geleden van
start gegaan. Het doel van Caterva is om
uitsluiting van bijzondere zorgvragers te
voorkomen. Roy Pals, één van de oprichters
en tegenwoordig Manager Zorg: “Als
er sprake is van een combinatie van
problematieken is het lastig om binnen
Roy Pals
een reguliere zorginstelling een plaats
te vinden. Daar komt bij dat tegenwoordig in de gemiddelde
reguliere zorginstelling meer en meer de financiën en niet de
cliënten centraal worden gesteld.”
Bij Caterva komen de cliënten op de eerste plaats. De organisatie
werkt niet met groepen, maar met individuen. “Als cliënten
grotendeels dezelfde zorgvraag hebben en als persoon met
elkaar matchen, kunnen we besluiten om deze cliënten
bij elkaar te plaatsen. Cliënten kunnen elkaar op een positieve
manier beïnvloeden in hun ontwikkeling. Op deze manier vormt
zich dan een klein specifiek woongroepje van twee of drie
personen per wooneenheid. Zo’n groepje ontstaat alleen als

Iedereen was erg blij

dat we de kans kregen
om woningen te huren
in Elburg.

de zorgvrager hierom vraagt. Dat maakt Caterva de bijzondere
eend in de Elburgse zorgbijt. Grote zorginstellingen vormen
in de regel groepen naar al bedacht concept, waar de cliënt ‘in
moet passen’. Wij zagen deze specifieke zorgvragers meer en
meer buiten de boot vallen, de druk op de gezinnen van deze
cliënten werd onaanvaardbaar hoog. In de opstartfase was
het erg ingewikkeld om geschikte zorglocaties te vinden.
Met creatieve oplossingen hebben we de eerste zorgvragen
van cliënten en hun families op allerlei manieren ingevuld.” Een
vaste locatie werd uiteindelijk in Elburg gevonden: “Iedereen
was erg blij dat UWOON ons de kans bood om de woningen aan
de Luttekenstraat te huren. Een groot aantal families konden
we zo ontlasten van een onevenredig zware zorglast voor hun
dierbare.”

Andere aanpak

Twee woningen zijn inmiddels helemaal klaar, vijf jongeren
met gedragsproblemen, in de leeftijd van 15-18 jaar, vonden hier
een onderkomen. Er is 24 uur per dag begeleiding, veelal gaat
het om een-op-een begeleiding. Zodra de andere twee woningen
zijn aangepast (een project waaraan de jongeren zelf ook
meewerken) worden ook hier
individuele maatwerk oplossingen
voor cliënten geboden. “Caterva is
een sterk groeiende organisatie.
Er is zeer veel belangstelling
voor ons zorgconcept. Inmiddels
bereiken ons aanvragen vanuit
het hele land. Dit gegeven heeft
ons enorm verrast. Het heeft er
toe geleid dat we een groeiende
organisatie zijn, we voelen onze
verantwoordelijkheid en nemen die
door zoveel mogelijk aan oplossingen
mee te werken. Dit alles heeft als
logisch gevolg dat Caterva continu op
zoek is naar professionele begeleiders
die in staat zijn om deze filosofie om
te zetten naar alledaags concreet
handelen.” Op de vraag of Caterva is
geworden wat Roy Pals voor ogen stond:
“We willen andere organisatieszeker
niet te kort doen, maar we hebben
laten zien dat deze aanpak werkt.
Dat is zeker gelukt.”

Stefan

Een van de bewoners is Stefan, 18 jaar. Zijn ouderlijk huis staat in
Gouda, hij komt in de weekenden naar Elburg. “Ik zit op het Techniek
College in Rotterdam en doe daar ICT. Ik wil graag op deze school
blijven en zit in een speciale klas voor jongeren met autisme, namelijk
de structuurklas. Volgend jaar
begin ik met de BBL-opleiding.
In de omgeving van Gouda
konden we geen geschikte plek
voor me vinden. Daarom woon
ik doordeweeks bij mijn ouders,
waar ik alleen op maandag
in de middag thuis kom uit
school. Van dinsdag tot en
met donderdag kom ik op een
andere groep voor begeleiding uit school. In het weekend kom ik
hier. Ik weet van mezelf waar ik aan moet werken, ik leer hier veel. In
het weekend heb ik daar gesprekken over. Het is voor mij vaak lastig
om iets te ondernemen, maar de begeleiders helpen me daarmee.
Ze weten precies wat ik nodig heb. Het gaat vaak om dingen als een
boodschap doen, even de stad in of de was opvouwen. Op zaterdag
sport ik graag, ik doe krachttraining. Het is fijn dat je hier mag zijn
wie je bent, ik voel me hier helemaal vrij en kan overal naar toe.
Als Caterva in Gouda een plek heeft, wil ik graag overstappen, dan
ben ik dichter bij mijn familie en school.”

Anneke en Ismaël
We treffen Anneke en haar zoon Ismaël van 16 jaar op de kamer van
Ismaël, gezellig naast elkaar op de bank. Ismaël is aan het gamen, hij
heeft onder meer autisme. Het is duidelijk dat moeder en zoon een
hechte band hebben. Anneke vertelt: “We zijn zo lang bezig geweest
om een geschikte plek voor hem te vinden, ik werd er wanhopig van.
Het ging niet goed thuis, de spanningen liepen hoog op. We hebben
met veel organisaties gesprekken gehad, maar overal moest Ismaël
zich aanpassen aan bestaande groepen. Dat werkte niet. Caterva
draait het om, zij kijken naar wat iemand nodig heeft om te groeien.
Ismaël is slim, maar voor zijn leeftijd is hij jong op het sociaalemotionele vlak. We voelden ons machteloos, en slechte ouders. Dan
gingen we weer op gesprek, samen met de thuisbegeleider, omdat
die goed kon verwoorden wat Ismaël nodig had. Hadden we één stap
over de drempel gezet, dan hoorden we al dat Ismaël niet paste. Zo
frustrerend. Sinds hij hier woont heeft Ismaël rust gevonden en wij
ook. We zien dat het goed gaat, hij ontwikkelt zich. Hij heeft hier zijn
eigen plek gevonden, dat
vind ik mooi om te zien.”
Ismaël - onafscheidelijk van
zijn pop Ender (een figuur
uit het computerspel
Minecraft, red.) - vult aan:
“Ik vind het hier echt
geweldig, de beste groep
waar ik ooit gewoond heb.”
Sinds Anneke meer tijd heeft, houdt ze een blog bij.
Onder meer over haar ervaringen met de zorg: www.voordeprins.nl.
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Vernieuwing

Zeebuurt Harderwijk
De wijk Zeebuurt in Harderwijk
vernieuwt. UWOON gaat in deze
karakteristieke wijk de komende tijd
een aantal woningen verkopen,
renoveren of vernieuwen door
nieuwbouw. Voor overleg met bewoners is ongeveer 11 jaar geleden een
projectgroep Zeebuurt opgericht.
Die vertegenwoordigt de bewoners.
Mevrouw Van Buerink-Scholten en de
heer Ruitenberg en hun adviseur de
heer Pennings hebben zitting in de
projectgroep.

Holzstraat

2 t/m 16

Dit zijn de plannen voor de komende
periode:

Zeestraat

4 t/m 12 en 3 t/m 11
Deze woningen worden niet gerenoveerd
maar verkocht. Een aantal woningen
staat al leeg, andere zijn nog bewoond.
Deze bewoners kunnen gewoon in hun
woning blijven als ze dat willen.
Verhuizen naar een andere woning (met
Stadsvernieuwingsurgentie) kan ook.
Huurders zijn persoonlijk op de hoogte
gebracht. Lege woningen staan te koop
bij makelaar Midden Nederland.
Bewoners die een sociale huurwoning
achterlaten krijgen voorrang.
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Samen met Architectenbureau Belman
zijn plannen ontwikkeld voor nieuwbouw
aan de Holzstraat 2 t/m 16.
Direct omwonenden zijn geïnformeerd,
onder meer tijdens een informatiemiddag. Omdat een bestemmingsplan
wijziging nodig is, zijn de bouwplannen
ingediend bij de gemeente Harderwijk.
Opmerkingen van omwonenden zijn
hierin zoveel mogelijk meegenomen.

Burgemeester van Meursstraat
Aan de Burgemeester van Meursstraat
worden woningen aan de onevenkant
vervangen door nieuwbouw.
Deze huizen werden gebruikt als
wisselwoning tijdens de renovaties
van andere straten. De bewoners die
er nu wonen zijn geïnformeerd.
Het idee is om hier 24 beneden- en
bovenwoningen te realiseren.

Onderhoud aan

79 woningen in Tinnegieter
UWOON voert onderhoudswerkzaamheden uit aan 79 woningen in
de Harderwijkse wijk Tinnegieter. Het betreft huizen in de Bondamlaan,
Bosschalaan, Deventerweg, Van Geunslaan, Julianalaan en
Scheidiuslaan.
Oude daken worden verwijderd (inclusief
het asbesthoudende dakbeschot) en
vervangen door nieuwe daken. Deze zijn
voorzien van isolatie, nieuwe dakpannen
en dakgoten. De woningen worden ook
geheel geschilderd.
Over het onderhoud is regelmatig
overleg met een klankbordgroep. Dit zijn
vertegenwoordigers van de bewoners,
zowel uit de koop- als huurwoningen.

De voortgang van het werk en eventuele
vragen en knelpunten worden met de
groep besproken.
Bij het onderhoud houdt UWOON
rekening met de flora en fauna in de wijk.
Zo ‘wonen’ er vleermuizen in de buurt
en daarom worden vier woonblokken in
de Bosschalaan waarschijnlijk pas in het
najaar 2020 onder handen genomen.

Woonmagazine van uwoon

7

Wijk Tinnegieter:

78 nieuwbouwwoningen
Marijkelaan en Margrietlaan
60 eengezinswoningen aan de Marijkelaan en Margrietlaan in de wijk
Tinnegieter in Harderwijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Daarom is al in 2016 - samen met bewoners - gestart
met de ontwikkeling van een vernieuwingsplan. Dit plan is uitgewerkt aan
de hand van wensen van buurtbewoners, klankbordgroep en de gemeente.
Maar liefst 98% van de huidige bewoners stemmen in met de vervangende
nieuwbouw.

Uit gesprekken kwam naar voren dat
buurtbewoners behoefte hebben aan
meer keuze in het woningaanbod, meer
parkeerplaatsen en meer groen in de wijk.
Om dit te realiseren maken de huidige
60 eengezinswoningen plaats voor
78 nieuwbouwwoningen. De 18 extra
woningen zijn goed nieuws voor woningzoekenden in Harderwijk, er komen immers
meer woningen beschikbaar. Tijdens een
informatiebijeenkomst op 20 februari
informeerden wij de bewoners over de
wijkvernieuwing. Aansluitend spraken
wij met bewoners en zijn de plannen
toegelicht. Op 9 maart is het sociaal
plan ingegaan en kregen de bewoners
stadsvernieuwingsurgentie.
De 78 nieuwbouwwoningen bestaan uit:
31 appartementen, verdeeld over
twee woongebouwen
8 seniorenwoningen
18 boven-benedenwoningen
(BEBO, huur en koop)
21 eengezinswoningen (huur en koop).

Kansen in Ermelo

We maken vijf eengezinswoningen aan
de Bernhardlaan energiezuinig, de
bewoners hebben hiermee ingestemd.
De huizen krijgen nieuwe daken,
HR++ glas, vloer- en spouwisolatie en een
energiebesparend ventilatiesysteem.

UWOON heeft technisch verouderde woningen aan de Gelreweg en Oude
Telgterweg in Ermelo. Bovendien staan de woningen in een buurt met
mogelijkheden om te verdichten. Dat betekent dat we misschien meer
woningen kunnen realiseren dan er nu al staan. Dit is belangrijk, want ook
in Ermelo zijn veel woningzoekenden die we graag willen helpen.
Bewoners zijn geïnformeerd en UWOON
gaat ook de komende tijd met hen in
gesprek. Zo hopen we met elkaar tot een
mooi plan te komen. Huurders die willen
verhuizen hebben sinds maart 2020
recht op de (wettelijke) verhuiskostenvergoeding. Van verplicht vertrek is dan
nog geen sprake.
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Voorrang

Als de plannen concreet worden,
krijgen huurders de zogenaamde ‘stadsvernieuwingsurgentie’. Zij kunnen dan
met voorrang reageren op vrijkomende
woningen in de regio. Daarbij hebben
zij recht op huurgewenning om de stap
naar de meestal hogere huren te
vergemakkelijken.

Planmatig
onderhoud
Op onze website
vindt u de actuele
overzichten.
Type in
de zoekfunctie:
‘planmatig onderhoud’.

Lot uit de loterij voor Kendallmar
Ruim zes jaar geleden kwam Kendallmar Schoobaar van Curaçao naar
Nederland. Hij huurde een kamer bij een particulier in Harderwijk en werkte
bij KFC. Om dat te bereiken had hij begeleiding van Wilmy van de Beek,
maatschappelijk werker en ggz agoog bij Een Toekomst.
Kendallmar: “Vorig jaar mei werd mijn
huurcontract opgezegd en moest ik
op zoek naar andere woonruimte.
Dat vond ik heel erg. Samen met Wilmy
zochten we op internet en klikten op elke
woning die via loting beschikbaar kwam.”
“Kendallmar stond pas anderhalf jaar
ingeschreven als woningzoekende”,
vertelt Wilmy. “Dus zijn kansen op een
woning via loting waren groter dan via
de gewone weg. En ja hoor, in december
was het raak.” Kendallmar: “Ik was zó blij
toen ik gebeld werd door UWOON.
Natuurlijk heb ik als eerste Wilmy gebeld.

Er waren maar liefst 160 belangstellenden,
dus ik heb echt geboft. Haha, ik heb
drie dagen lopen juichen, het was een
heel groot cadeau, de nood was echt
heel hoog.” De woning waar het om

gaat is een eenpersoonsappartement
op de eerste etage aan de Vuurbaak. Er
is een ruime woonkamer met keuken,
een slaapkamer en een badkamer met
ruimte voor de wasmachine. Beneden is
een schuurtje voor de fiets. “Vanuit het
raam zie ik het water en binnenkort ook
een strandje. Ik woon hier zo fijn, voel me
er helemaal thuis”, vertelt Kendallmar
enthousiast. Wilmy: “Het is goed te zien
hoe Kendallmar zich ontwikkeld heeft,
hij neemt het leven serieus en heeft zijn
financiën goed op orde.”

Persoonlijke begeleiding

Wilmy van de Beek van Een Toekomst begeleidt onder meer jongvolwassenen op weg
naar een zelfstandig leven. Haar organisatie biedt mensen die uit een behandeling komen
of niet weten waar te beginnen maatwerk ondersteuning. De persoonlijke aandacht is
groot, het contact met Kendallmar is gebaseerd op vertrouwen. De persoonlijke
begeleiding gaat zelfs zover dat Wilmy kennis maakte met zijn broer.

Woonmagazine van uwoon
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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.
Marcel Troost bedankt deze keer Tiny van den Brink.

Dit interview vond plaats voor de uitbraak van het coronavirus.

Opgeruimd en netjes
“Ik hou van opgeruimd en netjes, misschien
wel iets te veel,” steekt mevrouw Tiny
van den Brink van wal. “Ik ben net ziek
geweest en kon dus niet naar buiten.
Er ligt weer overal troep op straat.”
Mevrouw Van den Brink woont aan de
Willem de Zwijgerlaan in Harderwijk en
ze woont graag in een nette buurt.
Dus ruimt ze zwerfvuil op, is alert op
spijkers en glas, veegt dat het een lieve
lust is. Ze zorgt ervoor dat lege dozen ín
de container belanden en niet ernaast
liggen. “Gelukkig ben ik niet bang voor
vieze handen.”
Buurtbewoner Marcel Troost vond het
de hoogste tijd om haar eens in het
zonnetje te zetten: “Ik kom Tiny vaak
tegen op straat, ze is altijd aan het vegen
of onkruid aan het wieden. Dat vind ik
mooi, zeker in een tijd waar het vaak aan

saamhorigheid ontbreekt. Ik hoop dat de
jeugd een voorbeeld aan haar neemt.”

Gemeente

Niet alleen de straat maar ook de ruimte
rond de containers blijft dankzij Tiny van
den Brink netjes. “De papiercontainer is
soms te vol, dan bel ik de gemeente. Ik
heb de sleutel van de container, af en toe
haal ik de kar eruit en veeg ik ‘m schoon.
Ik veeg wat af, ik heb zo’n gemeentebezem
en een knijper. Mensen hebben wel
vaak opmerkingen, ze noemen me het
‘veegvrouwtje’ of zeggen: ‘je werkt toch
niet voor de gemeente?’.”
Een put die niet goed doorloopt?
De gemeente wordt gebeld om dit te
melden. Buren die geen tijd hebben om
de tuin te doen? Geen probleem, het paar
steekt de handen wel uit de mouwen.

Ja, ook haar partner Peter is aangestoken
door het opruimvirus: “Als ik een
papiertje op straat zie liggen pak ik het
op.” De liefde voor schone straten gaat
overigens verder dan de eigen buurt,
vertelt Tiny: “Als ik naar mijn kinderen
loop, heb ik altijd een plastic tas bij me
voor zwerfafval. Die tas is snel vol hoor!”
Marcel Troost tot slot: “Fijn dat er zulke
mensen zijn, waren er maar meer zo.”

Goed idee: tas mee!

Tiny van den Brink neemt altijd een
tas mee als zij naar buiten gaat. Daarin verzamelt zij zwerfafval dat haar
pad kruist. Een goed idee! Stel dat in
iedere buurt een paar bewoners dit
ook doen… dan ligt er gegarandeerd
minder zwerfafval op straat.

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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Dit vindt u van
UWOON Magazine
In de vorige editie van het UWOON Magazine was een korte
enquête opgenomen. U kon daarin aangeven of het blad aansluit
bij uw wensen. Dit zijn de drie belangrijkste uitkomsten:
Bijna alle deelnemers lezen iedere editie van UWOON Magazine.
De nieuwsrubrieken, tips en interviews vindt u het meest
interessant.
Er is een voorkeur voor de papieren versie, maar een online
versie wordt ook toegejuicht.
Informatie over onze (onderhouds)projecten, zowel grote
als kleinschalige, verdient meer aandacht.
UWOON gaat aan de slag met de uitkomsten. Een eerste stap
is al gezet in deze editie: hierin staat meer over (onderhouds-)
projecten. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid
om UWOON Magazine op verzoek digitaal aan te bieden.

Post
van
lezers

Het is altijd leuk om reacties te ontvangen van lezers na het
uitgeven van een nieuw UWOON Magazine. Huurders hebben
nog een vraag naar aanleiding van een artikel, bieden
aanvullende informatie, komen zelf met nieuwe onderwerpen
of laten weten dat ze zich in de onderwerpen herkennen.
Na de vorige editie ontvingen wij enkele vragen.
Deze (en ons antwoord) delen we graag.

Niet alleen honden

In de laatste editie (december 2019) van UWOON Magazine
stond een artikel over de verantwoording van baasjes voor hun
huisdieren. Hierbij werd overlast door hondenpoep of geblaf als
voorbeeld gegeven. Het gaat toch niet alleen om honden?
Dat klopt. Of je nu een baasje bent van een hond, kat, parkiet
of welk huisdier dan ook: iedere dierenbezitter moet
verantwoording nemen voor zijn of haar huisdier.

Uitstraling magazine

De uitstraling van het magazine is luxe. Wellicht wat onnodig
voor een magazine als dit. Is het een optie om naar een
‘goedkopere’papiersoort te gaan?
Naar aanleiding van deze suggestie hebben we de optie voor
een dunnere papiersoort onderzocht. Het blijkt dat dunner
papier de verspreiding bemoeilijkt. Het papier kreukt sneller
en is lastiger door een brievenbus te steken. Daarbij is het
prijsverschil ten opzichte van het huidige papier minimaal.
Daarom houdt het magazine zijn huidige uitstraling.
Heeft u een vraag of suggestie na het lezen van deze editie?
Mail naar communicatie@uwoon.nl.

Huurderspanel:
onderzoek prettig
wonen in uw buurt
Dit zijn de uitkomsten

In 2019 hebben 524 leden van het online UWOON Huurderspanel
de vragenlijst over Prettig wonen in uw buurt ingevuld.
Dit betekent een respons van 66%. Dezelfde vragenlijst is in 2018
aan het online Huurderspanel voorgelegd. Wij zijn blij dat zoveel
mensen ons voor de tweede keer hebben laten weten hoe zij het
wonen in hun buurt ervaren. Tot en met 2022 herhalen wij jaarlijks
de vragenlijst. Zo krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van de
buurten waarin huurders van UWOON wonen.
De belangrijkste uitkomsten (in vergelijking met 2018):
76% vindt de eigen buurt prettig tot zeer prettig (2018: 75%),
5% ervaart de buurt als onprettig tot zeer onprettig (2018: 7%)
36% ervaart wel eens overlast door omwonenden (2018: 32%)
9% ervaart overlast van verwarde personen (2018: 11%)
55% vindt dat de buurt gelijk is gebleven de afgelopen jaren
(2018: 47%). 28% vindt dat de buurt juist achteruit gaat
(2018: 30%)
22% verwacht dat de buurt de komende jaren achteruit gaat
(2018: 25%).
Huurders zijn van mening dat de buurt er het meest op vooruit
gaat door de volgende maatregelen:
Woningen renoveren, betere geluidsisolatie en energiezuinige
voorzieningen
Onderhoud openbaar groen en tuinen verbeteren, zodat de
buurt er netter uitziet
Bij het plaatsen van een nieuwe huurder goed kijken of deze
in de woning en de buurt past
Ontmoeting organiseren, ook om eenzaamheid tegen te gaan
Meer handhaving en controle door UWOON
Meer of betere speelruimte voor kinderen
Aanpakken van het parkeerprobleem.

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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Oproep Kangoeroewoningen

Huurwoningen Kerklaan - Postlaantje
(De Wegwijzer)

Op deze mooie locatie in het centrum van
Ermelo bouwt aannemer Nijhuis namens
UWOON 61 appartementen, waarvan 31
sociale huurwoningen, waaronder drie
zogenoemde ‘kangoeroewoningen’. Dat
zijn huurwoningen met op de begane
grond een zelfstandige woning voor
iemand die zorg nodig heeft. Daarboven
is een zelfstandige huurwoning voor
mantelzorgers. Binnenkort beginnen
we met het adverteren van de andere
huurwoningen, de kangoeroewoningen
volgen later. Nagenoeg alle koopwoningen
zijn verkocht of onder optie.
De bouw is gestart, de verwachting is
dat de eerste bewoners in het eerste

kwartaal van 2021 in deze woningen
kunnen gaan wonen.
Heeft u interesse in één van de sociale
huurwoningen? Houd dan de website
www.hurennoordveluwe.nl in de gaten.
We verwachten dat u in april kunt
reageren op deze huurwoningen met
uw inschrijving. Op deze website vindt u
dan ook meer informatie en plattegronden
van de woningen.
Bent u geïnteresseerd in één van de
zogenoemde kangoeroewoningen,
neemt u dan contact op met UWOON
(www.uwoon.nl) of telefonisch via
0341-565100.

Huurdersportaal:

Online
huurzaken
regelen
UWOON is druk bezig met
het inrichten van een digitaal
huurdersportaal. Hier kunt
u zelf veel huurzaken online
regelen. 24 uur per dag,
7 dagen per week, wanneer
het u uitkomt.
Wat kunt u zelf regelen?
Een reparatieverzoek indienen
en inplannen
Huur opzeggen
Persoonlijke gegevens wijzigen
en inzien
Overlast melden
Huur betalen via iDEAL
Het huurdersportaal wordt na
de zomer van 2020 in gebruik
genomen. Tegen die tijd ontvangt
u aanvullende informatie.

INFORMATIE
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.
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Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
Ermelo: Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad
Secretariaat: Paul Krugerweg 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

Bijen?

Bloemetjes!

Bijen en hommels zijn van levensbelang voor ons
voedsel. De zoemende insectjes zorgen voor bestuiving
van bloemen en planten. Zonder bijen groeien er geen
appels, peren of kersen aan de boom en ook andere
gewassen kunnen niet zonder. De bijenstand staat echter
onder druk en daarom is het belangrijk dat we deze
insecten een handje helpen.

Hoe?
1. Zet bloemen in de tuin of op het balkon

Liefst soorten die in verschillende maanden bloeien. Bijen
hebben van het prille voorjaar tot de late herfst voeding nodig
en die halen ze uit bloeiende planten. Met deze soorten staat
er het hele jaar een maaltijd voor ze klaar:
Winterheide | Winterkamperfoelie | Judaspenning
Lavendel | IJzerhard | Vlinderstruik | Koninginnekruid
Hemelsleutel | Herfstaster | Klimop
(Bron: MilieuCentraal)

2. Zorg voor nestelruimte

Zorg dat bijen in de tuin kunnen nestelen. Bij tuincentra zijn
‘bijenhotels’ te koop, maar wat ook goed werkt: een rustig
rommelhoekje in de tuin. Een plek met wat tuinafval of oud
hout waarin bijen zich kunnen verstoppen.

3. Houd bestrijding natuurlijk

Heeft u last van andere insecten of ongedierte in de tuin?
Voorkom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Zeker als één van deze stoffen op het etiket vermeld staat:
imidacloprid, thiacloprid of acetamiprid. Deze stoffen zijn
ronduit slecht voor bijen.

4. Gebruik biologische zaden en planten

Koop als het mogelijk is biologische zaden en planten voor de
tuin. Deze zijn niet met gif (zoals de stoffen uit punt 3) behandeld
en dus beter voor bijen.

5. Wees eens bij-ziend

Veel Nederlandse tuinen bestaan voor een groot deel uit
sierbestrating. Dat is mooi en praktisch, maar voor een bij
onleefbaar. Kijk daarom eens door de ogen van een bij naar uw
tuin of balkon. Zijn er wat tegels te verwijderen om ruimte te
maken voor (bloeiende) beplanting? Of is er plaats voor extra
plantenbakken op het balkon?

Warme zomers:

Houd het binnen koel

Temperaturen boven de 38 graden: de afgelopen zomer was soms tropisch warm. Of er dit jaar weer veel hitte heerst
is onbekend, maar het is wel goed om voorbereid te zijn. Daarom enkele tips om de warmte zo lang mogelijk uit uw
woning te weren, zonder daarvoor airco’s en luchtkoelers in te schakelen.
Ramen en deuren, open en dicht

Zet ’s ochtends, direct nadat u wakker bent, ramen en deuren
een uur tegen elkaar open. Dan haalt u koelere lucht naar
binnen. Vervolgens laat u ze de hele dag dicht. Sluit ook de
gordijnen.

Zet apparatuur zoveel mogelijk uit

Apparaten geven warmte af. Zet ze daarom uit en laat ze ook
niet ‘sluimeren’. Vermijd het gebruik van de oven en het
kooktoestel. Ook verlichting geeft warmte, overweeg om lampen
uit te laten of vervang ze door ledlampen.

Gebruik zonwering

Zonlicht dat via ramen in huis valt neemt veel warmte mee.
Dat houdt u tegen met zonwering. Bij zonwering kunt u denken
aan zonneschermen en rolluiken, maar ramen zijn op zomerse
dagen ook te blinderen met bijvoorbeeld witte lakens.
Staat wat minder stijlvol, maar is wel effectief.

Natuurlijke zonwering

Bomen en planten zijn niet alleen mooi, ze geven ook schaduw.
Als die schaduw op de buitenmuur van uw woning valt, warmen
de stenen minder op en straalt er minder warmte naar binnen.
Woonmagazine van uwoon
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Conflict in uw buurt?

Buurtbemiddeling!
Last van de muziek van uw buren of stoort u zich aan de barbecue
die elke zomerse dag aangaat? Laat het niet tot een conflict komen!
Praat er met elkaar over en los het op. Ontstaat er toch een conflict
en komt u er samen niet uit? Dan is er Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten
tussen buren en is er voor iedereen die
overlast ervaart of al onenigheid heeft.
Het is de bedoeling dat buren zelf tot
een oplossing komen, de vrijwillige en
onafhankelijke buurtbemiddelaars
helpen hierbij. Zij geven geen oordeel en
dragen ook geen oplossingen aan. Wél
helpen zij om een oplossing te bedenken
die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Om gebruik te maken van Buurtbemiddeling belt u de coördinator en legt uit wat
er aan de hand is. Is het conflict geschikt
voor bemiddeling, dan zet de coördinator
buurtbemiddelaars in. Deze komen op
afspraak bij u thuis om te luisteren naar
uw kant van het verhaal. Daarna bezoeken
ze uw buren om hun kant van het verhaal
te horen.

oplossingen. Aan het einde maakt u
samen afspraken. Omdat de oplossing
niet wordt opgelegd, maar buren hier
zelf voor kiezen, is de kans groot dat het
probleem echt voorbij is.

Willen zowel u als uw buren het conflict
uit de wereld helpen, dan volgt een
gesprek op neutraal terrein. De bemiddelaars zijn dan aanwezig en zorgen ervoor
dat het gesprek goed verloopt. Met hulp
van de bemiddelaars bespreken u en uw
buren de problemen en de mogelijke

Meer weten of contact?

Wanneer kan er
niet bemiddeld worden?

Voor een aantal zaken kunt u niet terecht
bij Buurtbemiddeling, zoals criminaliteit,
psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek of familieproblemen. Ook
conflicten met instanties worden niet
door Buurtbemiddeling opgepakt.

Kosten?

Iedere bewoner van Harderwijk, Hierden,
Ermelo, Nunspeet of Elburg kan gratis
gebruik maken van Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Harderwijk,
Zorgdat via 0341- 434656
Buurtbemiddeling Ermelo,
Welzijn Ermelo 0341-567000
Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg
0525-688688

Nieuw boekje:

Praat

met de buren!
Heeft u overlast van de buren?
Ga voor u buurtbemiddeling
inschakelt eerst zelf het gesprek
aan! Vaak hebben buren niet in
de gaten dat anderen zich storen
aan bijvoorbeeld geluid of
parkeergedrag.
Een paar adviezen voor het gesprek:
1. Bel niet aan op het moment
dat het u hoog zit. Ga naar
de buren als u bent afgekoeld
en denkt dat het voor de buren
ook een geschikt moment zal zijn.
2. Bedenk wat u wilt vertellen:
waar u last van heeft en welke
gevolgen de overlast voor
u heeft (slecht slapen, nerveus
gevoel).
3. Bel aan, blijf rustig en vertel
dat u graag wilt praten over
een kwestie. Vraag of dat
binnenkort kan, op een moment
dat beide partijen de tijd en
rust hebben voor een gesprek.
4. Luister ook naar het verhaal
van uw buren, neem serieus
wat ze vertellen.
5. Blijf niet hangen in de vraag wie
schuldig is of wie gelijk heeft.
Zoek samen naar mogelijke
oplossingen en manieren de
leefbaarheid voor beide partijen
te verbeteren.
6. Maak duidelijke afspraken. Lukt
het niet meteen, stel dan voor
om er allebei over na te denken
en binnenkort opnieuw met
elkaar te praten. Spreek wel
meteen een tijdstip af.
7. Blijf wat er ook gebeurt rustig
en zeg na het gesprek vriendelijk
gedag.

Goede buren

UWOON’s buurtbeheerder leefbaarheid Karin Joling is de drijvende kracht achter
het boekje Goede Buren. Nieuwe huurders krijgen een exemplaar in het
welkomstpakket. Het boekje geeft tips voor een fijne en gezellige woonomgeving.
Hoe voorkom je overlast en wat kan je als huurder doen als er wel overlast is?
Het antwoord op deze en andere vragen is te lezen in Goede Buren.
Belangstelling? U kunt het boekje afhalen bij UWOON.
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Voorkom brand!

TIPS

UWOON

Gebruik voor het opladen van apparaten zoals tablets en telefoons, altijd de originele oplader
die bij het apparaat is meegeleverd. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat
opgeladen is. De oplader wordt namelijk erg warm en kan brand veroorzaken.
Naast opladers zijn ook wasdrogers soms
de oorzaak van woningbrand. Maak na
elke droogbeurt het pluizenfilter van
uw wasdroger schoon, volgens de
gebruiksaanwijzing.

Sluit een inboedelverzekering af

Veel mensen hebben geen inboedelverzekering. Soms omdat ze er niet aan
denken, soms bewust omdat ze denken
dat het de moeite niet waard is. Ze schatten
de waarde van hun spullen te laag in. Een
inboedelverzekering sluit u echter niet
alleen af om de waarde van uw meubels
te vergoeden bij brand of andere schade.
Veel verzekeringen vergoeden ook

(bijvoorbeeld bij brand) het schoonmaken
van uw huis en uw verblijf in een hotel.
Het is dus belangrijk om een inboedelverzekering af te sluiten. Voor een paar
euro per maand kan dat al. De voorwaarden verschillen per verzekering, dus
vergelijk verzekeringen voordat u er één
afsluit. Waar u vooral op moet letten is
of de verzekering de nieuwwaarde
vergoedt (dus het bedrag dat uw spullen
bij aanschaf kostten) of de dagwaarde
(de waarde na een aantal jaar gebruik).
Heeft u via UWOON een glasabonnement,
dan hoeft u bij uw inboedelverzekering
geen glasverzekering af te sluiten.

Waarschuwing:

Pas op voor de babbeltruc
Veel huurders wonen in een complex dat voorzien is van een
afgesloten entree en een intercomsysteem. Dat is veilig, maar
vraagt wel om oplettendheid. Zeker nu de politie zegt dat er
weer meldingen van ‘babbeltrucs’ zijn. Mensen met kwade
bedoelingen en gladde praatjes die proberen bij u binnen te
komen. Ze bieden zelfs aan om in tijden van coronagevaar
boodschappen en andere klusjes voor u te doen. Hieronder
enkele tips tegen dit ongewenste bezoek!

De belangrijkste tip: open nooit de entreedeur zonder dat u
precies weet wie er aanbelde. Wordt er aangebeld via de
intercom en u weet niet wie de bezoeker is, vraag dan waarvoor
deze komt. Ook is het raadzaam te vragen wie de persoon is.
Bent u er zeker van dat het bezoek voor u is, open dan pas de
deur. Is het voor u onduidelijk wie de persoon is en waarvoor
deze komt, houd dan de deur dicht.
Ook komt het voor dat ‘meelopers’ de entree betreden. Kent u
deze mensen niet, vraag dan of ze zich willen melden via de
intercom, bij de bewoner waar ze moeten zijn. Ook bewoners van
eengezinswoningen of etagewoningen zonder intercom moeten
letten op ongewenst bezoek. De mensen die babbeltrucs uitvoeren
beperken zich niet alleen tot afgesloten wooncomplexen.

UWOON komt nooit onaangekondigd

Het komt ook voor dat ‘babbelaars’ aangeven dat ze van de
woningcorporatie zijn. Belangrijk: UWOON komt nooit onaangekondigd aan de deur. U krijgt altijd vooraf bericht (telefonisch
of per brief) als er iemand komt voor bijvoorbeeld een inspectie
of reparatie. Personeel van UWOON kan zich altijd legitimeren.
Vraag er gerust naar als u het niet vertrouwt!

Staan er mensen voor de voordeur, laat u dan niet verrassen door babbeltrucs.
Laat nooit iemand zomaar binnen die u niet kent. Vraag om legitimatie.
Vertrouwt u het niet, houd de deur dicht en bel de politie, 0900-8844 .
Woonmagazine van uwoon
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UWOON
en
corona

Duurzaamheid
In 2018 is UWOON gestart met het meer handen en voeten geven aan het thema
duurzaamheid. Twee punten stonden hierbij centraal: hoe krijgen we meer inbreng
van onze bewoners en wat verwachten huurders van UWOON? Om hierover te praten
organiseerden we diverse bijeenkomsten voor bewoners. In Ermelo, Harderwijk en
Elburg, wisselden we met huurders van gedachten en hebben we kennis gedeeld.
Bewoners spraken hun zorg uit over de betaalbaarheid, maar zagen ook kansen.
Van UWOON zien bewoners graag een actieve rol als het gaat om het volgen van
innovaties, maar ook willen bewoners met ons in gesprek blijven.
Onder andere door deze ervaringen heeft UWOON ambities op het gebied van
duurzaamheid opgenomen in het ondernemingsplan 2019-2022. UWOON streeft
naar energieneutrale woningen in 2050. Ook zien we het als een taak om bij te dragen
aan terugdringing van broeikasgassen en willen we dat in 2025 10% van de woningen
energieneutraal is. De eerste stappen hebben we al gezet. Binnen het thema
duurzaamheid zullen de aankomende jaren nog veel ontwikkelingen plaatsvinden.
Wij wachten niet af en zullen kennis en ervaring opdoen. Betaalbaarheid is hierbij
het sleutelwoord. We houden u op de hoogte.

Bel UWOON!

Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl I www.uwoon.nl

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
Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
Kijk voor actuele openingstijden op www.uwoon.nl
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De maatregelen hebben effect
op de bereikbaarheid van
UWOON-medewerkers.
Zij zijn op afspraak beschikbaar
en alleen als een persoonlijke
ontmoeting dringend
noodzakelijk is. Onze
medewerkers houden dan de
richtlijnen in acht: geen handen
schudden en voldoende afstand
tot elkaar houden.

Storingen, spoedreparaties?

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
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UWOON volgt vanzelfsprekend
de landelijke RIVM-richtlijnen
inzake het coronavirus.
Op onze website vindt u de
meest actuele informatie over
maatregelen die wij hebben
getroffen. Als u surft naar
www.uwoon.nl verschijnt
bovenaan uw scherm een zwart
kader met een link naar de
coronapagina.

Elburg
Ermelo
Harderwijk

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

