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In diverse wijken verscheen
 spontaan een draaiorgel dat
 bekende liedjes speelde om de 
 inwoners een vrolijk moment 
 te bieden.

UWOON-medewerkers belden 
 veel oudere bewoners om even 
 bij te praten.

Huurders ontvingen een bloemetje om zo iedereen een beetje op 
 te fl euren. ‘Pas goed op uzelf en elkaar’ stond op het kaartje. 
 De actie werd op prijs gesteld, er kwamen talloze reacties binnen.
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coronaperiode

Tijdens de coronaperiode was de samenwerking van UWOON 
met partners als politie, welzijnsinstellingen en maatschappelijk
werk ronduit perfect. Bij het begin van de crisis is een 
draaiboek afgesproken hoe te reageren. UWOON-medewerkers 
signaleerden dat een aantal ouderen in een isolement kwam. 
Welzijnsinstellingen zoals Zorgdat reageerden direct door 
contact op te nemen en de bewoners ondersteuning te bieden. 

En… bewoners keken naar elkaar om! Mooi om te ontdekken 
dat ondanks de afstandsbeperkingen mensen juist dichtbij 
gezien en gehoord werden.

Goed om te weten
Tijdens de coronaperiode houdt UWOON zich aan de 
maatregelen van het RIVM. Daar passen we steeds onze werk-
zaamheden op aan. De veiligheid van medewerkers en huurders 
staat voorop! Via www.uwoon.nl en sociale media houden we 
bewoners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Bewoners van De Zeven Akkers (Harderwijk) 
 kregen een paasbrood van een plaatselijke 
 aannemer.

Huis & Heek en Kwekerij De Stadsweiden 
 bezorgden bewoners van De Zeven Akkers en 
 het Albert Verweyplein een prachtige hortensia!

tijdens de
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De fi nanciële administratie kan voor veel hoofdbrekens 

zorgen. Gelukkig zijn er instanties die hulp bieden, 

zoals welzijnsorganisatie Zorgdat in Harderwijk. 

Bijvoorbeeld bij de thuisadministratie, voorbereiding voor 

schuldhulpverlening of hulp bij de belastingaangifte. 

Voor eenvoudiger vragen kunnen mensen terecht op het 

Formulierenspreekuur (op afspraak) of bij het Financieel 

Trefpunt waar allerlei vragen worden beantwoord.

Roep hulp in,
liefst zo vroeg 
mogelijk

“Soms groeit de fi nanciële administratie iemand boven het 
hoofd, bijvoorbeeld als je er opeens alleen voor komt te staan 
of niet goed met de computer kunt omgaan. Of je ligt wakker 
van je schulden. In al die gevallen kun je contact opnemen voor 
hulp. Mensen zijn vaak opgelucht als ze een afspraak hebben 
gemaakt. Die eerste stap - het maken van een afspraak - is zó 
belangrijk”, vertelt Herma Otten, Vrijwilligerscoördinator bij 
Zorgdat. 

“We kijken eerst welke vorm van hulp nodig is, vaak leggen we 
een huisbezoek af. Bij ondersteuning bij de thuisadministratie 
koppelen we een hulpvrager aan een ervaren vrijwilliger en 
zoeken we naar een goede klik. Administratie is heel persoonlijk, 
het is van belang dat hulpvrager en vrijwilliger elkaar goed 
liggen. We ordenen de administratie met gebruikmaking van 
Nibud tabbladen, heel overzichtelijk. De cliënt weet dan precies 
hoe het zit met de huur, water, energie, toeslagen enzovoorts. 
Meestal doen mensen daarna de thuisadministratie weer zelf, 
maar als het nodig is bieden we langer hulp.”

Geen spaarpot
Ook schuldhulpverleningsorganisaties als Plangroep-
Westerbeek, Stimenz of woningcorporaties als UWOON 
schakelen regelmatig de hulp van Zorgdat in, bijvoorbeeld 
bij een huurachterstand. Zorgdat werkt met 40 vrijwilligers 
die veel ervaring hebben op fi nancieel gebied. Rita Moral is 
ervaringsdeskundige binnen Zorgdat, ze heeft ruim 5 jaar 
ervaring. “Bij een huisbezoek wordt soms duidelijk dat er fl inke 
schulden zijn. Schulden houden mensen dag en nacht bezig, 
ze zijn aan het overleven en maken dan verkeerde keuzes. 
Je betaalt de gasrekening niet omdat je de kinderen te eten 
wilt geven, begrijpelijk toch? Schulden ontstaan bovendien 
makkelijk; je raakt je baan kwijt en je hebt geen spaarpotje. 
De WW-uitkering wordt achteraf uitbetaald en dus zijn er een 
maand geen inkomsten. Vervolgens maak je de enveloppen niet 
meer open. Dat is het begin van veel ellende.”

Wat een bijzonder genoegen om mij in dit UWOON-magazine voor te 
stellen. Mijn naam is Fleur Imming, 45 jaar; vanaf 1 september volg ik 
Moniek van Balen op als directeur-bestuurder van UWOON. Ik woon 
met man en zoon in Amersfoort, waar ik de afgelopen zes jaar werkte. 

Ik ben een vreemde eend in de corporatiesector, maar toch heb ik me op
verschillende manieren beziggehouden met vraagstukken rond wonen.
Van 2014 tot 2018 was ik wethouder in Amersfoort met ‘wonen’ in 
mijn portefeuille. Het was de tijd van de nieuwe woningwet, de zorg 
in Nederland werd anders georganiseerd en de verhuurderheffi ng 
was net ingevoerd. Uit gesprekken met corporaties en huurders bleek 
hoe moeilijk het was om genoeg betaalbare woningen voor alle 
woningzoekenden te bieden. Om mensen die niet meer in aanmerking 
kwamen voor een plek in een zorginstelling een fi jne woning te geven. 
Om wijken en buurten veilig en leefbaar te houden. We hadden stevige 
ambities met elkaar die we vastlegden in prestatieafspraken. 

Maar veel belangrijker vond ik het om samen met corporaties, 
huurders, maatschappelijke instellingen, cliëntenraden, zorgaanbieders 
en andere partijen het gesprek te voeren over hoe we (met oog voor 
ieders belang) het leven van mensen positief kunnen beïnvloeden. 
Goed wonen is zó belangrijk! Als je prettig woont sta je er misschien 
niet zo snel bij stil, maar als je niet goed woont, heeft dat effect. 
Op je gezondheid, mentale weerstand, gevoel van welzijn, fi nanciën… 
op misschien wel alles! Toch is het in Nederland nog steeds één van 
de grootste vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen prettig 
en passend kan wonen? Daar kunnen veel partijen een bijdrage 
aan leveren, het is allang geen opdracht meer van alleen woning-
corporaties of gemeenten. 

Terwijl ik deze column schrijf, lopen de gemoederen hoog op. 
Met de verhuurderheffi ng heeft de overheid woningcorporaties sterk 
belast. Omdat al dit geld naar het Rijk is overgemaakt, werden 
tienduizenden woningen niet gebouwd. Het beleid van de afgelopen 
jaren heeft het woningaanbod in Nederland negatief beïnvloed. 
Huurders zijn hiervan de dupe. Steeds meer corporaties komen in 
beweging en maken publiekelijk kenbaar dat dit afgelopen moet zijn. 
Het geld moet in stenen, niet in het dichten van gaten in de staatskas. 
Ik stap dus op een bijzonder moment binnen bij UWOON.  

U begrijpt, ik heb veel zin om als directeur-bestuurder van UWOON 
aan de slag te gaan. De komende maanden gebruik ik om zoveel 
mogelijk kennis te maken met collega’s, huurders, gemeenten en 

partners waarmee UWOON 
samenwerkt. Ik ga me verdiepen in 
de ambities en opgaves, nieuwe 
indrukken opdoen, inlezen en goed 
luisteren. Om de komende jaren een 
waardevolle bijdrage te leveren en 
te zorgen dat u fi jn en veilig kunt 
wonen. 

Fleur Imming
Directeur-bestuurder

Bijdragen
Column Moeite met geld en administratie? 
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Bezoek
     het spreekuur!
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Welzijnsorganisatie Zorgdat heeft een 
zogenaamd Formulierenspreekuur. 
Mensen die moeite hebben met het 
invullen van formulieren krijgen hier hulp. 
Het gaat bijvoorbeeld om formulieren 
voor huurtoeslag, minimaregelingen, 
toeslagen, DUO (studiefi nanciering) 
of vrijstelling van de gemeentelijke 
belastingen. “De digitalisering neemt 
steeds meer toe. Veel formulieren zijn 
ingewikkeld, onze vrijwilligers helpen 
bij het invullen ervan. Ook bij zaken als 
het aanvragen van een DigiD”, zegt 
Herma Otten. 

Elke week is er een Formulierenspreekuur 
op twee dagdelen aan de Deventerweg 4. 
Voor het maken van een afspraak belt u 
Zorgdat: 0341 434 656 (tussen 9.00 uur 
en 12.00 uur). 

Formulier
invullen moeilijk?

“Dat mensen de moed hebben om hun problemen onder ogen te zien en aan te 
pakken, daar hebben wij veel bewondering voor”, zegt Herma. “Juist als er schulden 
zijn, is het belangrijk om de administratie te ordenen. Wij maken eerst een overzicht 
van openstaande schulden, indien nodig schakelen we professionele hulp in. Ik kan 
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om hulp in te roepen, liefst zo vroeg 
mogelijk. Mensen zijn vaak enorm opgelucht als we de zaken inzichtelijk hebben 
gemaakt.”

De werkwijze van Zorgdat gedurende het Covid-19 virus is aangepast. 
Kijk op www.zorgdat.nl voor actuele informatie of bel met 0341 434 656. Overigens zijn 
vrijwilligers op het gebied van fi nanciële administratie van harte welkom.

Zorgdat en Humanitas houden elke dinsdagochtend een Financieel 
Trefpunt aan de Houtkamp 33. Drie vrijwilligers geven antwoord op 
allerlei vragen. Dit ‘inloopspreekuur’ wordt binnenkort uitgebreid naar 
een Financieel Trefpunt met de deskundigen van Stimenz en Plangroep-
Westerbeek. Zij beantwoorden allerlei vragen. Als de coronabeperkingen 
voorbij zijn, komt er een avondspreekuur. 

Rita Moral: “We krijgen de meest uiteenlopende vragen. Is het voordeliger
om over te stappen naar een andere energieleverancier? Wat is de 
voordeligste ziektekostenverzekering? Mensen vragen ook hulp bij het 
schrijven van een bezwaarschrift of het aanvragen van internetbankieren.
Veel mensen zijn niet bekend met bepaalde regelingen, bijvoorbeeld voor 
bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag of de maatschappelijke 
bijdrageregeling sport en cultuur. Soms zijn er taalproblemen, dan 
begrijpt iemand niet waarom hij gekort is op zijn uitkering.” Herma Otten
vult aan: “Onze vrijwilligers zijn allemaal erg gemotiveerd en vinden 
geen vraag te gek!”

Financieel Trefpunt: 

Geen vraag is te gek

NIBUD Tabbladenset

Herma Otten (l) en Rita Moral

Woont u in Elburg of Ermelo?
De volgende instanties bieden ook hulp bij de thuisadministratie:

www.humanitas.nl en www.welzijnermelo.nl



Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n6

Corporatieraad UWOON
krijgt officiële status
In 2016 startte UWOON een proef en richtte een Corporatieraad op.  Deze raad bestaat uit zo’n twintig mensen die 

allemaal vanuit een andere plek in de samenleving komen. Het is een veelkleurig gezelschap met onder andere 

mensen vanuit de politie, schuldhulpverlening, jongerenwerk, ggz, welzijnswerk en leerplicht maar ook vanuit 

vrijwilligerswerk. Ieder lid neemt deel op persoonlijke titel. Waarom UWOON deze proef begon? Om met de verhalen 

uit de Corporatieraad (nog) beter te weten wat er leeft en speelt in de samenleving. 

“En nu zijn we klaar met de proef en worden we opgenomen 
in de statuten van UWOON”, vertelt Dick de Groot uit Ermelo, 
onafhankelijk voorzitter van de Corporatieraad. “Dat is belang-
rijk, want anders blijven we hangen in de welwillendheid van 
UWOON of ze iets met onze verhalen doen. Als Corporatieraad 
adviseren we niet, maar signaleren problemen en zetten deze 
op de agenda bij UWOON. Natuurlijk willen we graag weten 
wat er met onze verhalen gebeurt. Dat is nu geregeld omdat 
we in de statuten worden opgenomen.”

“En nu zijn we klaar 

met de proef en worden 

we opgenomen in de 

statuten van UWOON”
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Iris Uittien is één van de UWOON-medewerkers die als 
luisteraar de bijeenkomsten van de Corporatieraad 
bijwoont. Ze vertelt: “De verhalen in de raad raken de kern 
van je werk en verbreden je blik. Sommige onderwerpen 
blijven ook echt bij je hangen. Zoals het verhaal over 
jongeren die zwerven van plek naar plek. Ze zijn niet echt 
dakloos, maar hoppen van huis naar huis. Ze logeren hier 
en daar en vinden dan weer even onderdak bij een vriend. 
Jongerenwerkers maken zich hierover zorgen. Het zijn vaak 
jonge mensen, soms nog geen 18 jaar, en er is altijd het 
gevaar van verkeerde verleidingen.” 

Het verhaal zette Iris Uittien maar ook andere mensen aan 
het denken. “Een medewerker van Zorgdat (welzijnsinstelling

in Harderwijk, red.) kende 
iemand die ruimte in
huis had gemaakt voor een 
jongere. Wij hebben in 
UWOON magazine hierover 
gepubliceerd en een oproep 
gedaan, want er zijn vast 
wel meer mensen die ruimte 
over hebben.” Zo kreeg een 
verhaal in de Corporatieraad 
positief vervolg in de praktijk. 
Iris Uittien: “Het is goed dat 
de Corporatieraad nu een 
offi ciële plaats heeft in onze 
organisatie.”

Hoppen
van huis
naar huis

Eerste in NederlandEerste in Nederland
UWOON is de eerste woningcorporatie in Nederland die 

een corporatieraad een offi ciële status geeft. De raad wordt 

vastgelegd in de statuten van UWOON. De bestuurder van 

UWOON zal minimaal eenmaal per jaar verantwoorden 

wat er met de verhalen uit de Corporatieraad is gedaan. 

Ook is er minimaal eenmaal per jaar een ontmoeting van de 

Corporatieraad en de Raad van Commissarissen van UWOON. 

Bij de benoeming van een bestuurder en toezichthouders

krijgt de Corporatieraad een adviserende rol. In het UWOON

ondernemingsplan Bestemming 2022 zijn diverse door de 

Corporatieraad ingebrachte onderwerpen verwerkt.

De Corporatieraad komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar en 
daarbij zijn steeds vier medewerkers van UWOON, onder wie 
de directeur, te gast als luisteraar. “Tijdens zo’n bijeenkomst 
vertellen leden van de raad verhalen uit de werkelijkheid, 
gebeurtenissen die ze meemaken tijdens hun werk of 
persoonlijke ervaring”, legt Dick de Groot uit. 

Djellaba
“Zoals van de man die in een UWOON-woning kwam wonen. 
Hij droeg een djellaba (Oosters, lang gewaad, red.) en hing lakens
voor de ramen. Buurtbewoners zagen hem met een jerrycan 
naar binnen lopen. Niemand sprak hem aan, buurtbewoners 
praatten over hem en niet met hem. De buurtbemiddelaar 
kreeg een klacht van de buren en hij vroeg of ze wel eens contact
hadden gehad met de man. Dat was nooit gebeurd. Dus gingen 
ze samen op bezoek. Wat bleek? Hij had geen geld voor gordijnen
en hing dus lakens op. En in de woonkamer poetste hij zijn 
brommer, vandaar de jerrycan.” Toen dit bekend werd in de buurt,
bleek een buurvrouw nog oude gordijnen te hebben die ze gaf 
aan de nieuwe buurman. “Wat UWOON van zo’n verhaal uit de 
werkelijkheid kan leren? Dat het belangrijk is om na te denken 
over de ontmoeting met nieuwe mensen in een buurt.”

Kapitein van de wijk
Het mooie is dat er met dit onderwerp, ontmoeting met 
andere bewoners in de buurt, concreet iets is gedaan door 
UWOON, weet Dick de Groot. “In een wijk in Harderwijk is een 
kind tot Kapitein van de wijk benoemd en zijn er dromen van 
kinderen daadwerkelijk uitgevoerd. Dit vanuit het idee dat als je 
kinderen bijeenbrengt, de ouders vanzelf meekomen en elkaar 
ontmoeten. De kinderen mochten ook hun wensen voor de wijk 
inbrengen. ‘Voor elke dakloze opvang’ was een van die wensen. 
Een andere wens was ‘de glijbaan ook toegankelijk voor 
kinderen uit andere wijken’.”

In de wijk vergaderen
De komende jaren zal de Corporatieraad haar vleugels verder 
uitslaan, verwacht Dick de Groot. “We willen ook anderen 
uitnodigen om mee te luisteren naar de verhalen. De Raad van 
Commissarissen van UWOON, het college van burgemeester en 
wethouders en huurderscommissies bijvoorbeeld. We komen 
nu bij Bartiméus in Ermelo bij elkaar, maar willen straks in 
buurthuizen of andere gebouwen in de wijken vergaderen. 
Dan sta je dichter bij de mensen om wie het gaat: de bewoners.”
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Website UWOON in veel talen te lezen
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UWOON heeft in overleg met de 
huurdersorganisaties en de 
gemeenten een ‘Reglement voor 
sloop, renovatie en planmatig 
onderhoud’ vastgesteld. Hierin staat 
waar u als huurder recht op heeft 
bij sloop, renovatie of planmatig 
onderhoud van uw woning. Ook 
staan uw plichten in dit reglement. 

‘Reglement sloop, 
renovatie en 
planmatig onderhoud’

U wilt de informatie op www.uwoon.nl in bijvoorbeeld het 

Koerdisch, Russisch of Arabisch lezen? Dat kan! Bovenaan onze 

website staat een grijze strook met daarin het woord Nederlands.

Daarnaast ziet u een zwart driehoekje. Als u dat aanklikt, 

opent zich een venster met allerlei talen en kunt u de taal van 

uw voorkeur selecteren. De teksten op de site worden vervolgens

in uw favoriete taal weergegeven. 

Hebben uw buren moeite met de Nederlandse taal? 
Dan is het fi jn als u ze op deze mogelijkheid wijst!

Tip: vindt u de letters op de website wat klein? Klik op de letters ‘Aa’ in de grijze balk en u leest hoe u deze kunt vergroten.

NIEUW

gemeenten een ‘Reglement voor 

UWOON
helpt ook vogels
onderdak

Onderhoud

UWOON heeft hart voor de natuur en 
daarom voeren we vóór ieder onderhouds-daarom voeren we vóór ieder onderhouds-
project een onderzoek uit naar fl ora en fauna in de wijk. Er wordt project een onderzoek uit naar fl ora en fauna in de wijk. Er wordt 
bijvoorbeeld gekeken of er vleermuizen, zwaluwen of huismussen in de bijvoorbeeld gekeken of er vleermuizen, zwaluwen of huismussen in de 
woningen leven. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de periodes woningen leven. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de periodes 
april tot juli en augustus tot oktober, zowel overdag als ’s nachts. Worden april tot juli en augustus tot oktober, zowel overdag als ’s nachts. Worden 
er (beschermde) vleermuizen en vogels aangetroffen, dan vraagt UWOON er (beschermde) vleermuizen en vogels aangetroffen, dan vraagt UWOON 
een ontheffi ng aan voor de werkzaamheden starten. Tijdens het onder-een ontheffi ng aan voor de werkzaamheden starten. Tijdens het onder-
houdswerk worden er tijdelijke nestkasten geplaatst, zodat de dieren zo houdswerk worden er tijdelijke nestkasten geplaatst, zodat de dieren zo 
weinig mogelijk overlast ondervinden. Ook denken we tijdens de weinig mogelijk overlast ondervinden. Ook denken we tijdens de 
werkzaamheden na over permanente nestkasten.werkzaamheden na over permanente nestkasten.

Gierzwaluw in Tinnegieter
In de wijk Tinnegieter (Harderwijk) 
zijn tijdens de onderzoeken diverse 
nesten van de gierzwaluw aange-
troffen. De komende jaren sloopt 
UWOON hier diverse woningen om 
ruimte te maken voor nieuwbouw. Ter 
voorbereiding hierop heeft UWOON 
nu al 155 nestplekken gemaakt in 
deze buurt. Samen met de Provincie 
zoekt UWOON goede oplossingen 
voor permanente nestlocaties in 
nieuwbouwwijken.

Het reglement is een kaderreglement 
met algemene artikelen. U kunt het 
zien als naslagwerk. Op basis van dit 
reglement stelt UWOON per project een 
planbesluit op met daarin de naam van 
het project, welke werkzaamheden er 
worden verricht en wanneer we deze 
uitvoeren. Er staat duidelijk omschreven 
wat u van UWOON kunt verwachten 
tijdens de werkzaamheden. Bijvoorbeeld 
hoe wij tijdens het project contact met 
u hebben, hoe u de woning voorafgaand 
aan de werkzaamheden aan ons oplevert 
en of u in aanmerking komt voor een 
tegemoetkoming in de verhuis- en 
herinrichtingskosten.

Het reglement vervangt samen met de 
planbesluiten voor sloop, renovatie en 
planmatig onderhoud het huidige sociaal 
plan. In het najaar gaat UWOON met de 
nieuwe documenten werken.
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Slechts 14 appartementen telt het gebouw
aan de Burgemeester de Meesterstraat in 
Harderwijk. De bewoners kennen elkaar
allemaal. “We drinken niet elke dag samen
koffi e, maar we staan wel klaar voor elkaar
als het nodig is. En ik loop regelmatig 
even langs om te kijken of alles nog goed 
is.” Dit vertelt Gerrit Visscher, in de 
woonkamer van zijn buurtjes Ada en 
Sebastiaan Delgado. 

Mevrouw Delgado: “Ik ben heel bang voor 
corona. Gelukkig doen onze buren de 
boodschappen. Gerrit maakte elke dag de
lift schoon en ook de deurknoppen. Zo fi jn
om te weten dat alles schoon is, een hele

Steun aan elkaar
geruststelling.” “Ik heb van UWOON een 
fl es schoonmaakmiddel gekregen”, vult 
de heer Visscher aan, “om de lift en de 
deurknoppen mee schoon te maken. Mijn 
vrouw deed de nummers 64 tot en met 
90 en ik de nummers 34 tot en met 62. 
Het is geen probleem om dat in deze rare 
tijd bij te houden. De rollator van Ada 
reinig ik ook regelmatig even.” 

De vrijwillige inzet van de heer Visscher 
houdt daarmee niet op. Regelmatig blaast
hij het blad weg van de parkeerplaats en 
een kapotte lamp of andere kleine storing 
in het gebouw regelt hij zelf. “Als er iets 
kapot is zeggen de buren tegen elkaar 

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. 
Ada en Sebastiaan Delgado bedanken deze keer Gerrit Visscher.

‘vraag maar even aan Gerrit’. En laatst 
heeft hij me ook naar het ziekenhuis 
gebracht toen ik daar een afspraak had”, 
steekt mevrouw Delgado de loftrompet 
over Gerrit. Is het plaatselijke huis-aan-
huisblad niet bezorgd? Gerrit regelt dat 
iedereen toch een exemplaar in de bus 
krijgt.

De heer Visscher vindt het vanzelfsprekend
dat hij hand- en spandiensten verricht: 
“Laatst belde een buurman ’s avonds 
laat aan, we lagen al in bed. Hij had geen 
stroom. We hebben samen even gekeken 
waar het probleem zat. We hebben in dit 
gebouw respect voor elkaar. Onlangs is er 
een buurman overleden, we hebben hem 
met elkaar uitgezwaaid en voor bloemen 
gezorgd.” 

INFORMATIE
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

UWOON werkt nauw samen met de huurders-
belangen organisaties in Elburg, Ermelo en Harderwijk. 
Zij zijn de ‘stem’ van de huurders bij het maken van 
keuzes in en het vaststellen van beleid.

Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties 
voor u kunnen betekenen? 
Hiernaast vindt u de contactgegevens.

Huurdersorganisaties

Ook uw buren bedanken met een VVV-cheque? 
Stuur een mail met uw telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl. Wij nemen dan contact met u op!

De heer Delgado (l) overhandigt namens 

UWOON een VVV-cheque aan de heer Visscher.



Proost

Bommetje!Bommetje!

Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n10

Het duurt ruim elf jaar voordat 
een kind gemiddeld de lengte 

van 150 cm bereikt. Meisjes 
bereiken deze lengte een 

fractie eerder: 11 jaar en twee 
maanden. Jongens hebben er 

twee maanden langer voor 
nodig. Gemiddeld natuurlijk, 

want ieder kind is anders. 

Anderhalve meter
Sinds de coronacrisis is ‘anderhalve meter’ een belangrijke afstand. Door onderling op twee armlengtes afstand te blijven, 

krijgt het virus minder kans zich te verspreiden. Er zijn echter meer dingen 150 centimeter lang, breed of hoog!

150 cm, anderhalve meter, dat is ook een
standaardmaat voor bezemstelen. 

Zin in een potje streethockey? Dan heb je 
een doel nodig en laat dat nou precies 
anderhalve meter breed zijn!

Goal

StelenStelen

Ruim 11 jaarRuim 11 jaar

Zin in een potje streethockey? Dan heb je 

GoalGoal
Wouw!Wouw!

                                Met een spanwijdte van liefst anderhalve                                Met een spanwijdte van liefst anderhalve
                                      meter is de rode wouw een vogel van formaat.                                       meter is de rode wouw een vogel van formaat. 
                                          Het is één van de weinige vogelsoorten                                           Het is één van de weinige vogelsoorten 
                                           die bijna alleen in Europa leeft, vooral in                                            die bijna alleen in Europa leeft, vooral in 
                                           Duitsland en Frankrijk. En heel soms in                                            Duitsland en Frankrijk. En heel soms in 
                                         Nederland, maar vogelaars telden in                                          Nederland, maar vogelaars telden in 
                                     bijvoorbeeld 2018 maar 15 nesten.                                     bijvoorbeeld 2018 maar 15 nesten.

Wist u dat veel zwembaden een 
standaard diepte van anderhalve 
meter hebben? Veilig genoeg om meter hebben? Veilig genoeg om 

een goed bommetje te maken.een goed bommetje te maken.

Er zijn altijd ondernemers die brood zien in een overheidsmaatregel, 
zoals de maker van deze ‘anderhalve meter bier’. Er zijn ook statafels 
en borrelplanken met het predikaat ‘anderhalf’.



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’ en meld u aan. UWOON verwerkt de resultaten anoniem. 

Leuk: onder panelleden verloten we na ieder onderzoek tien cadeaubonnen van € 25!

1 1Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n

Jonge mensen meer kans geven op een eigen woning. Dat willen de 
gemeente Ermelo en UWOON en daarom hebben beide organisaties de 
handen ineengeslagen. Concreet is een terrein aan de Beemdweg 17 door de 
gemeente bestemd voor tijdelijke huisvesting voor jongeren tot 28 jaar. 
Deze groep heeft de meeste last van de lange wachttijden voor sociale 
huurwoningen. De woningen komen ook beschikbaar voor mensen die door 
omstandigheden dringend een woning nodig hebben.

In de afgelopen maanden is de buurt intensief betrokken bij de planvorming en 
inrichting van het terrein, onder meer via bewonersavonden, klankbord- en werkgroepen.
Met name de invulling van het binnenterrein en de verkeerssituatie zijn met elkaar 
besproken. Het uiteindelijke ontwikkelplan ligt inmiddels voor defi nitief akkoord bij de
omwonenden. Na hun reactie start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Het plan aan de Beemdweg past naadloos in het ondernemingsplan Bestemming 
2022 van UWOON. De bouw van extra (tijdelijke) woningen is daarin een van de 
stappen om de zoektijd voor woningzoekenden te bekorten. 

UWOON ontwikkelt tijdelijke 
huisvesting voor jongeren in Ermelo

Project Beemdweg



Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00   E elburg@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00   E ermelo@uwoon.nl   I 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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Voor spoedreparaties geldt: altijd 
even bellen! Maar wist u dat u voor 
overige reparaties ook een makkelijk 
invulformulier kunt gebruiken op 
www.uwoon.nl?

Elburg  (0525) 68 49 00
Ermelo  (0341) 56 51 00
Harderwijk (0341) 41 68 94

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

Het UWOON Huurdersportaal is een online
omgeving (‘website’) waar u 24/7 onder 
meer deze woonzaken regelt of nakijkt:

 Huur opzeggen
 Reparatieverzoek indienen
 Betaalgegevens wijzigen
 Betalingsregeling aanvragen
 Contactgegevens aanpassen
 Huurnota’s inzien of betalen
 Overlast melden

Huurdersorganisaties 
en huurderspanel kijken mee
De huurdersorganisaties en het 
huurderspanel ontvangen een uitnodiging
om mee te kijken met het portaal-in-
aanbouw. Zij delen hun ervaringen met 
het UWOON Huurdersportaal en geven 
feedback. De bevindingen bespreken 

komt eraan
In de laatste editie van UWOON Magazine heeft u er al iets over kunnen lezen. UWOON is druk bezig met de inrichting van 
een Huurdersportaal. Met het Huurdersportaal kunt u straks 24 uur per dag (24/7) eenvoudig, snel en veilig uw huur- en 
woonzaken regelen. Waar en wanneer u maar wilt. Zonder te wachten en zonder afhankelijk te zijn van onze openingstijden.

HUURDERSPORTAAL
UWOON

we in de werkgroep. Het streven is een 
zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
huurdersportaal.

Wanneer gereed?
In oktober ontvangen UWOON-huurders 
per brief de aanmeldgegevens voor het 
Huurdersportaal. Deze aanmeldgegevens 
bestaan uit een inlognaam en een 
wachtwoord. De gegevens worden 
vanwege de veiligheid apart verstuurd. 
Uiteraard ontvangt u verdere uitleg voor 
de eerste keer inloggen. 

De aanmeldgegevens worden verspreid 
verstuurd. Het kan dus zijn dat uw buren 
eerder toegang hebben tot het portaal. 
Deze verspreiding is nodig om voldoende
capaciteit te hebben om huurders te 

BESTEMMING 2022

kunnen ondersteunen bij het gebruik van 
het Huurdersportaal.

Bestemming 2022
Met het portaal wil UWOON haar 
dienstverlening aan huurders verbeteren
en verbreden. Steeds meer huurders willen
woonzaken graag online afhandelen, het 
Huurdersportaal biedt ze daarvoor moge-
lijkheden. De lancering van het portaal is 
één van de concrete speerpunten in ons 
ondernemingsplan Bestemming 2022.

Benieuwd naar het ondernemingsplan? 
Vul op uwoon.nl in de zoekfunctie 
‘bestemming 2022’ in, dan kunt u alles 
lezen over de doelen van UWOON.


