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Inhoud

UWOON mag ieder jaar op 1 juli de huurprijzen verhogen. 

De regering heeft besloten dat dit in 2021 niet is toegestaan voor 

sociale huurwoningen. De servicekosten staan los van de jaarlijkse 

huurverhoging, die vallen buiten de regeling. Dus als de servicekosten 

zijn toegenomen, betaalt u vanaf 1 juli misschien toch iets meer huur. 

Huurt u een UWOON-woning in de vrije sector, dan betaalt u vanaf 

1 juli 1,4% meer huur. Dit percentage is gelijk aan de hoogte van de infl atie. 

Voor garages geldt, zoals elk jaar, een huurverhoging van 2%. 

Eind april ontvangen alle huurders een uitgebreide brief met hun 

huurprijs per 1 juli 2021.
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We bouwen samen 
aan tolerante buurten 

Om onderlinge buurtcontacten te 
bevorderen, hebben we twee boekjes 
samengesteld: Goede Buren en Bekend 
maakt Bemind. Ook zijn we gestart met 
een nieuwe werkwijze overlast (in dit 
magazine leest u hierover meer) om 
huurders nog beter te kunnen helpen bij 
last en overlastzaken. Door vroegtijdige 
signalering (o.a. met een interne budget-
coach) en goede samenwerking met 
partners waren er in 2019 en 2020 geen 
huisuitzettingen door huurachterstand.  

We zorgen dat bewoners zich 
gehoord en gekend voelen 

In 2020 kwam corona. Huurders 
ontvingen van UWOON een hortensia 
om ze op te vrolijken, met de vraag naar 
elkaar om te kijken. We belden oudere 
huurders om een luisterend oor te bieden.
Ook in 2020 hebben wij weer aan het 
huurderspanel gevraagd hoe zij het 
wonen in hun buurt ervaren. Bewoners 
zijn actief betrokken geweest bij enkele 
(nieuw)bouwprojecten, bijvoorbeeld door 
mee te denken bij het ontwerpen van 
een wooncomplex. 

In 2019 stelde UWOON haar ondernemingsplan 2019-2022 vast, 

getiteld Bestemming 2022. Hierin staan onze plannen en 

ambities. Hieronder leest u hoever we zijn met onze vijf beloftes 

van Bestemming 2022. 
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We bieden snel en fl exibel 
een energiezuinig, betaalbaar huis 

De woningnood is en blijft hoog. Het aantal woningzoekenden
blijft groeien. Het bouwen van extra woningen is dan ook 
noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 2021 leverden we ruim 
100 nieuwe woningen op, meer woningen zijn in uitvoering 
of voorbereidende fase. Ondanks onze inzet is de verhouding 
verhuurde woningen en actief woningzoekenden hetzelfde 
gebleven als in 2018 en 2019. De zogenoemde slaagkans ligt 
nu op 15%.  Wij bouwen bij, maar het aantal woningzoekenden 
stijgt harder. Daarom moeten we ons eerdere doel van 
40% slaagkans bijstellen naar 20% voor eind 2022. 

We werkten hard aan het verduurzamen van onze woningen. 
UWOON wil gemiddeld een energielabel B hebben in 2022. 
Dit komt neer op een energie-index van maximaal 1,4.  
Deze doelstelling is al behaald in 2020. 

We geven bewoners en partners 
invloed op wat wij doen 

Verschillende buurtinitiatieven zijn van de grond gekomen. 
Initiatieven waarbij buren samenwerken (ondersteund door 
UWOON) om een buurt, wijk en/of woongebouw aan te pakken. 
Buren hebben gezamenlijk een fi etskelder opgeknapt, een 
gezamenlijke bijeenkomstruimte gerestyled en een galerij 
voorzien van antisliptapijt. Ook zijn enkele huurders zelf aan 
de slag gegaan met planmatig binnenonderhoud. 

We dagen elkaar, als UWOON-medewerkers, 
uit tot vernieuwing en verbetering 

Een vorm van vernieuwing is onder andere de komst van het 
huurdersportaal, de introductie van de VraagApp en de pilot 
met de interne budgetcoach. Uiteraard heeft de komst van 
corona ook gezorgd voor een vernieuwde werkwijze waarbij 
veel meer op afstand en digitaal gewerkt is.  

Mijn derde column alweer in UWOON Magazine. 
Ik werk nu ruim een half jaar bij UWOON als u deze column 
leest. Wat vliegt de tijd! En wat heb ik al veel gezien en 
gehoord van UWOON en haar huurders. Niet alles natuurlijk,
maar ik kan zeggen dat ik ’aan boord’ ben. 

Als nieuwe bestuurder zijn je eerste 100 werkdagen erg 
belangrijk. In deze periode maak je kennis met de organisatie,
collega’s, huurders, huurdersorganisaties, gemeenten, 
samenwerkingspartners en meer. Het is ook een periode 
waar je nieuwe inzichten opdoet en een scherpe blik krijgt 
op het reilen en zeilen van de organisatie. Allemaal factoren 
die bepalend zijn voor mij als bestuurder. Want hoe voer ik 
mijn rol als bestuurder uit en wat willen we de komende 
jaren bereiken?

Na de eerste 100 dagen brak het moment aan om mijn 
visie voor UWOON met de organisatie te delen. Wat is mij 
(positief) opgevallen? Wat zijn de parels van UWOON? 
Waar mogen wij trots op zijn? Wat gaat goed, maar ook: 
wat kan beter? En de vraag ‘waar willen we naar toe?’. 
Waar staan we over 3 tot 5 jaar, en zelfs over 10 jaar?

Ik deel deze toekomstplannen ook graag met u, want 
daarvoor zijn we er. Voor u als huurder. En dat is eigenlijk 
ook het vertrekpunt bij onze stap naar de toekomst. Bij 
alles wat we doen, bent u als huurder het centrale punt. 
Hoe ik dat voor mij zie? Niet alleen een woningcorporatie 
voor de huurder maar vooral ook mét de huurder. Zij aan zij, 
samenwerkend aan een veilig en fi jn thuis. In gesprek met 
elkaar. Want een thuis is zoveel meer dan alleen stenen. 
Daarbij is het niet alleen belangrijk wát we doen voor u, 
maar vooral ook hóe we dat doen. Juist met dit ‘hoe’ laten 
we onze meerwaarde als woningcorporatie zien. 

Ik hoop de komende jaren dan ook met u in gesprek te 
gaan! Over hoe we omgaan met duurzaamheid, met 
renovatie en met nieuwbouw, over onze dienstverlening 
aan u, over hoe we onze middelen zo goed mogelijk inzetten.
Over onze inzet bij u in de straat, in de buurt, in de wijk. 
Of gewoon eens een gesprek over de zaken die u en mij 
bezighouden. Bij u thuis, of bij ons op kantoor. 

Ik ben ervan overtuigd dat 
we, door u meer invloed te 
geven en te betrekken bij wat 
we doen, ons werk voor u en 
de toekomstige huurders van 
UWOON beter kunnen doen. 

Ik heb er zin in, u ook? 
Mag ik dan op u rekenen?
  
Fleur Imming
Directeur-bestuurder

Stap naar 
de toekomst

Column
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Vijf portretten van
huurders

De liefde en fascinatie voor botters zat er al vroeg in bij Henk 
Hulst. “Het begon in de oorlog, de vloot van ongeveer 70 botters 
lag ingevroren in de haven van Elburg. Op mijn achtste mocht ik 
mee met mijn oom op de EB 15. Donderdagmorgen vertrekken 
en op zaterdagmiddag terug, ik was zo ziek als een hond”, lacht 
Henk. “Die EB 15 zijn we op dit moment aan het restaureren, 
mooi hè? Op zaterdagmiddag werden de schippers allemaal 
geknipt en geschoren bij kapper Van Koot, ik zat daar als jochie 
bij en genoot van alle verhalen. Zo begon mijn fascinatie 
eigenlijk.”

“De hele familie heeft iets met water, of het nou bevroren of 
vloeibaar is, dat maakt niet uit. Mijn eerste bootje was een 
oude vliegtuigtank, een reservetank die werd geloosd door de 
bommenwerpers die richting Engeland vlogen. Hier maakte ik 
een soort kano van. Ik kapseisde wel vaak, omdat ik nogal 
topzwaar was. Maar dat maakte niet uit, we zwommen als 
ratten en waren snel weer aan de kant.”

“In 1975 kochten we met z’n vieren voor 6000 gulden de eerste 
botter, achteraf gezien veel te duur. De motor was goed maar 
de boot zelf was verrot. We legden per persoon 2000 gulden 
in zodat we toch wat konden restaureren. Dit was eigenlijk de 
start van de botterclub. De oude visserlui verklaarden ons voor 
gek en zeiden: ‘Begin daar nou niet aan, want het houdt je arm’. 
En ze hadden gelijk!”

Henk staat altijd vroeg op, maar blijft 
’s winters weleens wat langer liggen. Hij leest ’s morgens eerst 
de krant, ontbijt met zijn vrouw Marianne en gaat daarna 
naar de werf of naar zijn eigen boot. “Die kocht ik in 1978”, 
vertelt Henk. “Een botter die ik verbouwde tot jacht, ik heb hem 
helemaal opgeknapt. Op een gegeven moment kregen we een 
ongelukje op het IJ tijdens Sail Amsterdam en was er een hoop 
werk te doen. Dat deed ik allemaal na werktijd. Gelukkig hadden 
we dankzij de verzekering wat fi nanciële ruimte. Later had ik 
een installatiebedrijf in de binnenstad met zo’n vijftien man 
personeel. Overdag was er dus geen tijd voor de hobby.”

“Ik ben nu 78 jaar en werk met veel plezier bij de botterclub 
waar ik al 40 jaar voorzitter en ook mede-oprichter van ben, 
maar mijn krachten worden wel minder. De club was eerst in 
een oude werkplaats in de binnenstad. Daarna zaten we in 
het vorige UWOON pand (De Betere Woning) aan de Oude 
Bleeksweg in Elburg.”

We zijn allemaal buren van iemand. Bij de één gaat u 

koffi edrinken, de ander ziet u mischien nauwelijks. 

Hoe het contact met uw buren ook is, het is belangrijk 

om elkaar in ieder geval te kennen. Immers, als buren 

elkaar kennen, kunnen ze elkaar ook helpen. UWOON 

heeft een boekje samengesteld met portretten van vijf 

huurders. Op deze pagina leest u één van deze verhalen.

Henk staat altijd vroeg op, maar blijft 
’s winters weleens wat langer liggen. Hij leest ’s morgens eerst 

karakteristiekekarakteristieke

“Mijn interesse en liefde voor botters blijft, 

dat gaat nooit meer over.”
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“Hoe ik mezelf omschrijf? Ik ben een optimistische jongen en ook
best wel sportief, ik schaatste veel vroeger. Op mijn zeventiende 
was ik Nederlands jeugdkampioen. Daarna schaatste ik nog een 
paar jaar in de kernploeg met onder andere Henk van der Grift. 
Het echte schaatsen leerde ik van de Noor Knut Johannesen. 
Hij won ooit olympisch goud op de 5000 meter. Als ik achter 
hem reed, ging het haast vanzelf. Een schaatscarrière zat er voor 
mij niet in. Want ik moest gewoon weer aan het werk, zo ging 
dat vroeger.”

“Ik werkte al vroeg bij mijn vader in het installatie/loodgieters-
bedrijf, dat ik later overnam. En volgde daarnaast de avondschool.
Later ben ik nog eens terug geweest in het klaslokaal, alles 
was leeg. Het mooie oude gereedschap was allemaal weg. 

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

Fotografi e: M
arijn Fidder

Dat moment is mij altijd bij gebleven. Mijn werk deed ik altijd 
met veel plezier, ook voor UWOON (toen nog Woningstichting 
De Betere Woning). Het was altijd leuk, af en toe hielden we 
elkaar voor de gek, dat kon toen nog.”

“Mijn interesse en liefde voor botters blijft, dat gaat nooit meer 
over. Als ik ’s morgens vroeg wakker word, bedenk ik van alles. 
Dan sta ik meteen op, want ‘s morgens vroeg heb ik de beste 
ideeën om mijn dag te vullen en goed te besteden.”

“Ik woon buitengewoon goed in een huis van UWOON, heb 
goed contact met de buren naast en tegenover mij. Maar 
vroeger in de binnenstad was dit wel meer, in elk geval anders.”

Belangstelling? U kunt het boekje ‘Bekend maakt bemind’ per mail aanvragen bij 

communicatie@uwoon.nl onder vermelding van uw naam en adres.
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Duurzamer wonen
         zonder geld uit te geven

UWOON investeert volop in het duurzamer maken van woningen, onder meer met zonnepanelen en 

isolatie. Maar wat kunt u als bewoner zelf doen om zo weinig mogelijk water, gas en elektriciteit te 

verbruiken? We zetten tien punten op een rij om duurzamer te wonen en het leuke is: ze kosten u niets! 

Welke spreken u aan? Zet een vinkje als u ze gebruikt!

Minder heet wassen
Was wordt net zo schoon als u minder 
heet wast. Kies 30 graden in plaats van 
40 en 40 graden in plaats van 60. 
Zorg voor volle trommels! Draai wel af en 
toe een kookwasprogramma, want door 
het wassen op lage temperaturen kunt 
u ‘vetluis’ in uw wasmachine krijgen. 

Verstandig koelen
Maak er een sport van om de koelkast-
deur zo snel mogelijk te sluiten, zet het 
apparaat niet kouder dan nodig en zet er 
nooit warme dingen in. Laat ze afkoelen 
op het aanrecht. Laat bevroren producten 
ontdooien in de koelkast.

Zuinig koken
Gebruik zo weinig mogelijk water om te 
koken en houd de deksel op de pan. 
Moet een gerecht 20 minuten koken? 
Zet de laatste 2 minuten kookplaat of 
gas uit.

Wen aan minder warm
In één klap 6 tot 8 procent besparen 
op uw gasrekening? Zet de thermostaat 
een graad lager. Ja, dat voelt u, maar het 
went echt binnen een paar dagen. 
Draag sloffen en iets warmere kleding 
om nog sneller te wennen. 

Uit die apparaten!
Veel apparaten hebben een ‘spaarstand’. 
Deze term is misleidend want u spaart 
niet maar verbruikt elektriciteit als de 
apparatuur stand-by staat. Zet niet 
gebruikte toestellen echt uit. 

Korter douchen
Zeker, lang douchen is lekker ontspannend,
maar kost veel geld. Een warme douche 
van 10 minuten kost 50 eurocent aan 
water en gas. Dat bedrag halveert als u 
5 minuten doucht. 

Licht dimmen, licht uit
Laat lampen niet onnodig branden! 
Dimmers in huis? Gebruik ze! Een 50% 
gedimde halogeen of gloeilamp verbruikt 
25% minder stroom. Bij een led lichtbron 
is dat zelfs 50%!

Gratis drogen
Wasdroger in huis? Laat ‘m ongebruikt 
als u wasgoed ook in de tuin of op het 
balkon kunt drogen. Een gemiddeld 
huishouden bespaart jaarlijks 60 euro 
op elektriciteit als de helft van de was 
niet in de droger gaat. En het apparaat 
gaat nog langer mee ook. 

Vakantievoordeel
U gaat er een paar weekjes tussenuit? 
Wees extra alert op apparatuur. Zet als 
het even kan de koelkast uit en laat 
apparaten niet in de stand-by stand staan.
Op vakantie tijdens het stookseizoen? 
Zet de thermostaat op 15 graden. 

Check het verbruik 
Apparaat in huis aan vervanging toe? 
Vergelijk het energieverbruik vóór u een 
nieuw apparaat koopt. Koopt u een led-lcd
televisie in plaats van een lcd-televisie, 
dan bespaart u jaarlijks 25 euro. 
Een vriezer met een hoog energielabel? 
Dat scheelt 40 euro per jaar. Let op: 
het energielabel is sinds 1 maart 2021 
aangepast. Info: www.energielabel.nl.
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In een aantal UWOON-woningen, gebouwd voor 1994, is asbest 
gebruikt. Zo bevatten de daken van woningen in het project 
Tinnegieter (Harderwijk) asbest. UWOON heeft deze huizen 
daarom van een nieuw dak voorzien. Bewoners konden bij de 
uitvoering van dit werk kiezen voor de aanleg van zonnepanelen.
Een van hen, Diana Vivas, vertelt over de werkzaamheden aan 
haar woning. 

“UWOON benaderde een aantal buurtbewoners om mee te 
denken in het hele proces van het vervangen van de daken”, 
vertelt Diana. “De contacten met UWOON en de uitvoerder van
Salverda waren prima. Er stond een bouwkeet midden in de 
wijk, daar kon iedereen terecht met vragen. Elke drie à vier weken
waren er bijeenkomsten met de contactpersonen van zowel de 
huurders als de eigenaren van de koopwoningen. Het was al 
met al een forse klus, maar eigenlijk is alles probleemloos 
verlopen. Er waren wel eens wat kleine puntjes, maar die werden 
snel opgelost.” Door de nieuwe, goed geïsoleerde daken en de 
zonnepanelen besparen bewoners fors op hun energieverbruik.

Hotel 
De woningen gingen per blok in de steigers, die zo’n vijf tot 
zes weken bleven staan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door verschillende bedrijven. Diana: “Die waren allemaal goed 
op elkaar afgestemd. Eigenlijk heb ik helemaal geen overlast 
ervaren, en dat terwijl ik thuis moest werken door corona. 
Het enige is dat ik in het voortraject een nacht niet thuis kon 
slapen, je kon naar vrienden of familie of een nacht in een hotel 

doorbrengen. En ik moest natuurlijk de zolder leeghalen, maar 
dat had ik er graag voor over.”

Het verschil met de situatie voor de renovatie is enorm. 
“Als ik vroeger het zolderluik opende, kwam de kou me tegemoet.
Bovendien keek ik zo door de dakpannen heen. Nu is het 
aangenaam op zolder.” Blij is Diana ook met de zonnepanelen: 
“Ik lever energie terug, zelfs in de wintermaanden. Dat gaat me 
een mooie besparing opleveren. En als je een gezin hebt, is die 
besparing natuurlijk nog veel groter, ik heb de maandelijkse 
termijn bij mijn energieleverancier alvast verlaagd. 
Zonnepanelen kan ik iedereen echt aanraden!” 

 Bij huurders waar zonnepanelen 
 worden geplaatst, wordt kosteloos 
 een extra groep in de meterkast 
 aangebracht voor elektrisch koken.

 Huurders die al zonnepanelen van 
 UWOON hebben, kunnen zonder 
 extra kosten deze extra groep voor
 elektrisch koken aanvragen. 

Deze aanbieding geldt tot 1 juli 2021.
 Als u de aanvraag indient ná 1 juli, 
 betaalt u € 2,80 per maand.

 Enkele huurders die al zonnepanelen
 van UWOON hebben, lieten via een 
 huurverhoging de extra groep voor 
 elektrisch koken aanbrengen. Deze 
 huurverhoging wordt teruggedraaid.

 Huurders die geen zonnepanelen 
 hebben, maar wel een extra groep 
 voor elektrisch koken willen, kunnen
 deze aanvragen bij UWOON. 
 Deze groep in de meterkast wordt 
 gemaakt tegen een huurverhoging 
 van € 2,80 per maand.

Nog even over elektrisch koken
Het artikel over elektrisch koken in UWOON Magazine december 2020 
heeft tot enige verwarring geleid. Daarom zetten we voor alle duidelijk-
heid de punten nog even op papier.

Let op: in alle bovenstaande gevallen schaft u zelf een elektrisch kooktoestel aan.

Behaaglijk onder dak 
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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, 

type ‘huurderspanel’ in de zoekfunctie en meld u aan. UWOON verwerkt de resultaten anoniem. 

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

OVER PRETTIG WONEN IN DE BUURT
Sinds 2018 vraagt UWOON de leden van het Huurderspanel hoe 
zij het wonen in hun buurt ervaren. Dit jaarlijkse onderzoek geeft 
een goed beeld van de ontwikkeling van de buurten. In 2020 vulden 
490 huurders de vragenlijst in, een respons van 61%. 

Een groot deel van de huurders (73%) 
vindt de eigen buurt prettig tot zeer 
prettig. Dit percentage ligt iets lager 
dan in 2018 en 2019. Huurders vinden de 
woonomgeving prettig als deze rustig en 
schoon is, er veel groen is, er dichtbij voor-
zieningen zijn en wanneer er een goed 
contact is met buren. Huurders die de 
buurt als onprettig ervaren, hebben vaak 
overlast van buurtbewoners. Gemiddeld 
geven huurders een 7,4 voor het wonen in 
de eigen buurt. 

Leden van het Huurderspanel is ook 
gevraagd in welke mate zij het eens zijn 
met een aantal uitspraken. Deze hebben 
te maken met het samenleven in de buurt. 

Enkele opvallende resultaten:

 55% vindt dat mensen in hun buurt
 goed met elkaar omgaan

 29% heeft veel contact met andere 
 buurtbewoners

 26% vindt de buurt gezellig met veel 
 saamhorigheid

 42% geeft aan dat mensen in hun 
 buurt op elkaar letten

 56% vindt dat je het getroffen hebt 
 als je in deze buurt woont

 6% vindt het vervelend om in de 
 buurt te wonen.

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de 
uitkomsten uit 2018 en 2019. 

Hulp of steun
Een belangrijk aspect bij prettig wonen 
is hoe bewoners met elkaar omgaan. 
Daarbij is het ook van belang dat je bij 
buren terecht kunt voor hulp, steun of 
informatie. Maar liefst 66% van de 
huurders ontvangt hulp, steun of 
informatie van buren. Denk bijvoorbeeld 
aan klusjes in en om het huis, op het huis 
passen tijdens vakantie en voor elkaar 
zorgen bij ziekte. Veel huurders (74%) 
geven zelf ook hulp, steun of informatie 
aan buurtbewoners. 

Hoe kan UWOON bijdragen aan prettig 
wonen? Huurders geven de volgende tips:

 Met bewoners in gesprek gaan en 
 aanwezig zijn in de wijk

 Voorlichting geven over goed 
 huurderschap

 Investeren in het verbinden van 
 mensen en ontmoeting organiseren

 Zorgen voor een diversiteit aan 
 bewoners in buurten.

UWOON heeft oog voor deze punten 
en werkt er dagelijks aan. Samen met 
bewoners en partners bouwen we aan 
tolerante buurten, waar mensen met 
diverse achtergronden elkaar de ruimte 
geven om te leven. Het helpt als mensen 
elkaar kennen en zaken die dwars zitten 
open bespreken. Bekend maakt bemind! 

De komende jaren werkt UWOON samen 
met partners aan de versterking en 
ondersteuning van sterke en kwetsbare 
huurders en verbetering van de 
onderlinge contacten in de buurt. 
Bijvoorbeeld door nieuwe huurders te 
stimuleren actief kennis te maken met 
buren. 

In 2021 wordt het onderzoek ‘Prettig 
wonen in uw buurt’ herhaald.  Zeer prettig        Prettig        Neutraal        Onprettig        Zeer onprettig

Hoe prettig vindt u de buurt waarin u woont?

Huurderspanel

UWOON Huurderspanel: uw mening telt!
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Lina Riensema en Els Boekensteijn wonen allebei sinds een jaar 
of drie aan de Vondellaan. Lina in een Focus-woning, zij is aan 
een rolstoel gebonden. “We zagen elkaar een paar keer buiten 
en bij de brievenbus”, vertelt Els. “We dronken al snel een kopje 
koffi e samen.” Lina vult aan: “Als ik Els bel, staat ze voor me klaar. 
We doen samen boodschappen en gaan er regelmatig lekker op 
uit. Als ik iets heb laten vallen bel ik Els. En heeft ze eten over, 
dan belt ze en hoef ik niet te koken!”

Els bekommert zich om meerdere buren, elke maandagochtend 
drinkt ze koffi e met een andere buurvrouw, die ze dan helpt 
met de haakwerkjes. Ze doet boodschappen voor een andere 
buurman en pakt daar ook regelmatig een huishoudelijk klusje 
op. “Het is toch normaal dat je klaar staat voor een ander?”, 
reageert ze bescheiden.

Lina en Els zijn vriendinnen geworden: “We gaan graag samen 
naar de markt, daar zoeken we dan stoffen uit. Els kan heel goed 
naaien, handwerken is haar hobby.” Els vult aan: “Met mooi 

Hulp bij hobby
weer gaan we de stad in, ik op de fi ets en
Lina in de elektrische rolstoel. Of we gaan
gewoon een eindje fi etsen, naar Ermelo
bijvoorbeeld. Vorig jaar hebben we met de
rolstoeltaxi een dagje Apeldoorn gedaan,
heel gezellig!”

De dames zijn regelmatig aan de vijver
naast de Guido Gezellelaan te vinden:
Lina houdt van vissen. “Els neemt dan
haar breiwerk mee”, lacht Lina. “We praten
ondertussen heel wat af. Als ik beet heb,
helpt Els de vis eruit te scheppen. Meestal
vang ik karpers en brasems. Vorig jaar zijn
we samen naar Lelystad geweest. Daar
ving ik een steur van maar liefst 1 meter 40. Die vis was te 
zwaar voor ons, gelukkig kregen we hulp bij het uit het water 
halen!” Ter geruststelling: de vissen worden na vangst weer 
teruggezet.

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!

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. 

Dit keer bedankt Lina Riensema haar goede buur Els Boekensteijn.

De vangst in Lelystad.
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Werken aan wonen

Planmatig 
onderhoud
Op onze website 

vindt u de actuele
overzichten.

Type in de zoekfunctie: 
‘onderhoud woning’.

Nieuwe dakpannen 
en isolatie

Bij 39 woningen in Elburg (Oostendorp) en 
‘t Harde worden de dakpannen vervangen. 
Vanwege de koopwoningen die naast de 
huurwoningen staan, worden zolders van de 
woningen van binnenuit geïsoleerd. Gelijktijdig 
isoleert UWOON de spouwen en de woonkamer-
vloer en worden kozijnen geschilderd.

Samen met Nijhuis Bouw heeft 
UWOON 48 appartementen op de 
locatie Langendijkstraat in Harderwijk 
ontwikkeld. Deze woningen zijn in 
december 2020 door de aannemer 
opgeleverd aan UWOON. Zo zijn er
48 nieuwe sociale huurappartementen
beschikbaar in Harderwijk! 
Het appartementengebouw is mooi 
en vooruitstrevend op het gebied 
van duurzaamheid. Het complex is 
aardgasloos, energiezuinig gebouwd 

Langendijkstraat: 48 nieuwe appartementen

Op de locatie aan de Marnixstraat 1a,
waar voorheen een kerk stond, 
realiseert UWOON een appartementen-
complex van drie woonlagen met 16 
appartementen. De bouwvergunning
is binnen, de bouw start in het 
tweede kwartaal van 2021. 
De appartementen zijn uitgewerkt 
als 8 woningen met één slaapkamer 
en 8 woningen met twee slaapkamers,
respectievelijk van 50 m2 en 70 m2. 

Marnixstraat: 16 nieuwe appartementen

elburg/’t harde harderwijk

en voorzien van ledverlichting en 340 
zonnepanelen. Van de 48 woningen zijn 24
appartementen beschikbaar voor cliënten
van Careander. De oplevering aan de 
nieuwe huurders is in januari 2021 gestart.

Het plan is vooruitstrevend op het gebied 
van duurzaamheid. Het gebouw wordt 
aardgasloos en energieneutraal gebouwd.
Uitgangspunt is dat de appartementen 
bereikbaar zijn voor mensen die recht 
hebben op huurtoeslag. De buurt was 
nauw betrokken bij het bouwplan. Zodra 
de appartementen klaar zijn komen ze 
te huur op www.hurennoordveluwe.nl. 
De datum is nog niet bekend. UWOON 
kondigt de start van de verhuur tijdig 
aan, vanaf dat moment kunnen belang-
stellenden op de woningen reageren.

Oplevering 24 woningen J.P. Heyelaan
Begin maart zijn 24 sociale huurwoningen aan de huurders opgeleverd. Het 
woongebouw heeft 24 woningen, verdeeld over drie woonlagen. De woningen zijn 
bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens en beschikken over een eigen 
berging. Alle woningen zijn gasloos en hebben een warmtepomp. Op het platte dak 
liggen zeven zonnepanelen per woning. Deze appartementen zijn heel geschikt voor 
senioren. Zeker ook omdat winkels dichtbij zijn. Alle woningen zijn verhuurd. Om 
doorstroming in de wijk te bevorderen, mocht UWOON een aantal appartementen 

met voorrang toewijzen aan bestaande, oudere 
huurders uit de wijk. Voorwaarde was dat die 
een eengezinswoning of appartement zonder 
lift achter zouden laten. Twee woningzoekenden 
maakten hier dankbaar gebruik van.
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In februari 2021 zijn 62 nieuwe woningen 
aan de Wegwijzer en Postlaantje 
opgeleverd. De 31 huurappartementen en 
31 koopappartementen liggen centraal in 
Ermelo, dichtbij winkels en het NS-station. 
Ze zijn energiezuinig en voorzien van 
zonnepanelen. Nijhuis ontwikkelde de 
koopwoningen. De huurwoningen zijn in 
nauw overleg met UWOON gerealiseerd. 
Bijna alle woningen zijn verkocht of 
verhuurd.

Kangoeroewoningen
In dit plan zijn drie kangoeroewoningen 
opgenomen. Eén kangoeroewoning 
bestaat uit twee woningen. Deze zijn 
bestemd voor een bewoner met een lang-
durige zorgbehoefte (begane grond) en 
diens verzorger(s) met wie een duurzame 

De werkzaamheden hebben tot doel de woningen 
op energielabel A te brengen en bestaan uit:

 Vernieuwen slecht gevelvoegwerk
 Aanbrengen spouwmuur- en vloerisolatie
 Aanbrengen nieuw HR++ glas en ventilatieroosters
 Schilderwerk binnen en buitenzijde, inclusief een 

 kleurwijziging voor de buitenzijde (i.o.m. bewoners)
 Aanbrengen mechanische ventilatie
 Vervangen van de daken, inclusief het asbest dakbeschot door nieuwe, geïsoleerde 

 daken, inclusief nieuwe dakpannen
 Aanbrengen nieuwe ramen en deuren (keuzemogelijkheid nieuwe voordeur voor 

 huurder uit 3 verschillende voordeuren)
 Aanbrengen zonnepanelen op verzoek van de bewoner (tegen betaling van 

 maandelijks vast bedrag in de servicekosten).

Onderhoud aan 72 eengezinswoningen 
aan de Varenlaan, Wikkelaan, Zonnedauwlaan 
en Bosbeslaan in Ermelo

Duurzaam bouwen en toekomstgericht onderhouden, dat is de taak 
van UWOON’s vastgoedmedewerkers. Op deze pagina’s presenteren we 
een aantal voorbeelden van hun werk in uitvoering.

Onderhoud aan 
176 woningen 
in De Wittenhagen
Mateboer Bouw is in januari 2021 
gestart met de onderhouds- en 
verbeterwerkzaamheden aan 176 
woningen in de wijk De Wittenhagen 
in Harderwijk. Dit project zal een 
jaar in beslag nemen. De woningen, 
gebouwd in de jaren 50, krijgen 
compleet nieuwe daken, dakgoten en 
dakisolatie. Ook wordt het voegwerk 
van de schoorstenen en de bergingen
hersteld. In de woningen brengt 
UWOON een mechanisch ventilatie-
systeem aan. Een paar jaar geleden 
zijn er ook al werkzaamheden aan 
deze woningen uitgevoerd. Zo is er 
isolerend HR++ glas met luchtroosters
geplaatst. In het nieuwe project 
plaatst de aannemer isolatieplaten 
van 17 cm dik over het dakbeschot. 
Door dit dikke pak isolatiemateriaal, 
moeten de woningen wel goed 
worden geventileerd. Daarom wordt 
een mechanisch ventilatiesysteem 
voor verversing van de lucht 
geïnstalleerd.

ermelo

zorgrelatie bestaat (eerste en tweede 
verdieping). Een beetje als een kangoeroe, 
waar het jong immers in de beschermende 
buidel van de moeder woont. De bewoners
hebben ieder een eigen woonruimte met 
slaapkamer(s), badkamer en keuken. Op de 
begane grond is een rolstoeltoegankelijke 
zorgwoning van 66,5 m2 met één slaap-
kamer en een buitenterras. Op de eerste 
en tweede verdieping is een ruime boven-
woning van in totaal 127 m2. Deze telt drie 
slaapkamers en een balkon.

Meer informatie over deze woningen, 
inschrijving en woningtoewijzing vindt u 
hier: www.uwoon.nl/kangoeroewoning. 
Wie belangstelling heeft, kan zich 
aanmelden bij de woonconsulenten van 
UWOON in Ermelo, telefoon 0341 56 51 00 
of mail ermelo@uwoon.nl.

Oplevering woningen Kerklaan-Postlaantje
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Werk Centraal biedt op de locatie Veldwijk
dagbestedingsactiviteiten en heeft een 
kwekerij, plantsoenendienst, inpak- en 
houtbewerkingsafdeling en bloemen-
winkel. “Cliënten die onze dagbesteding 
bezoeken zijn heel gevarieerd”, vertelt 
Marinke Timmer, werkbegeleider bij de 
ploeg Tuinonderhoud. “Sommigen komen 

meer dagen per week, anderen een halve 
dag. Voor een aantal cliënten is het een 
traject naar een betaalde baan, voor 
anderen blijft het bij een zinvolle dag-
besteding.” Sinds twee jaar is er contact 
met UWOON. “We deden al eerder een 
project voor UWOON, namelijk het 
plaatsen van schuttingen. Die waren 

gemaakt door MijnWerkplaats. Bij dit 
soort opdrachten gaat het meestal om 
mensen voor wie een nieuwe schutting 
anders lastig te realiseren zou zijn.” 

Haagbeuken
Op de Wittenkamp ging het om bewoners
op leeftijd voor wie het moeilijk is om zelf 
een haag te vervangen. “Wij hebben de 
aangetaste buxus vervangen door mooie 
haagbeuken. Onze cliënten hebben er 
met veel plezier aan gewerkt. Wij zijn 
een sociaal bedrijf, hebben altijd tijd voor 
een praatje. Op de Wittenkamp waren 
de contacten heel goed. Zo kregen we 
bijvoorbeeld ook koffi e en een koekje. 
Dat stelden onze cliënten erg op prijs. 
Het was een leuke klus. Cliënten zien 
natuurlijk zelf ook dat een dode heg geen
gezicht is en dat twee dagen later alles 
weer netjes is geworden. Mooi toch dat
mensen die anders enigszins aan de 
zijlijn staan, dit soort klussen prima 
oppakken!”

De buxushaag bij vier seniorenwoningen aan de Wittenkamp in Ermelo 

was aangetast door de buxusmot. Er was bijna niets meer van over 

en het zag er lelijk uit. De bewoners trokken aan de bel bij UWOON: 

kon er iets aan gedaan worden? UWOON zocht contact met Werk 

Centraal, onderdeel van GGz Centraal. Het resultaat: een nieuwe heg!

Nieuwe heg voor Wittenkamp in Ermelo 

“We ergerden ons allemaal aan de dode buxusheg”, zegt bewoner Hans 
Oudshoorn. “Vervangen was niet zo simpel, we zijn allemaal ouder. Ik ben de 
enige man in dit rijtje en zou misschien nog wel kunnen graven, maar ik zie 
heel slecht. Een van de buurvrouwen heeft contact opgenomen met UWOON. 
We moesten opgeven hoeveel meter haag we nodig hadden. Alle vier de 
huurders moesten instemmen met de vervanging en met de kosten ervan. 
Marinke kwam met drie man, in twee dagen was de klus gepiept. We zijn heel 
blij hoe het er nu uitziet. Ze hebben heel netjes gewerkt, met een latje met 
streepjes erop werd precies uitgemeten waar een struik geplant werd. 
Na afl oop is de straat netjes aangeveegd. Ik had regelmatig contact met de 
werkers, een van de buurvrouwen zorgde voor koffi e. Een ander zorgde voor 
een koekje erbij. Zo waren we allemaal betrokken. En weet je wat ook zo fi jn is? 
Werk Centraal gaat zelfs bijhouden wanneer er gesnoeid moet worden!”

“Heel blij”
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UWOON onderscheidt vijf vormen van (over)last: 

1. Kleine irritaties als rommel, vervuiling, gebruikelijke geluiden 
van bijvoorbeeld kinderen, een overhangende tak, eenmalige 1van bijvoorbeeld kinderen, een overhangende tak, eenmalige 1overlast van te harde muziek op een feestje.1overlast van te harde muziek op een feestje.1
Stap 1: Praat erover met je buren! Verreweg de meeste problemen
 worden hiermee opgelost, vaak heeft de betreffende 
 buur niet door dat iemand last ondervindt van zijn 
 handelen.
Stap 2: Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat, schakel 
 dan buurtbemiddeling in.

2. Last kan overgaan in 2Last kan overgaan in 2 overlast. Bijvoorbeeld als er elke avond 
harde muziek klinkt, het tuinonderhoud zeer te wensen overlaat 2harde muziek klinkt, het tuinonderhoud zeer te wensen overlaat 2of er ruzie met de buren ontstaat. Ook dan schakelt u buurt-2of er ruzie met de buren ontstaat. Ook dan schakelt u buurt-2
bemiddeling in. Hier werken getrainde vrijwilligers die het 
gesprek met betrokkenen aangaan. 

3.3 Bij 3zware overlast kan het gaan om ernstige vervuiling, 
intimidatie en pesterijen, mensen die verward gedrag vertonen 3intimidatie en pesterijen, mensen die verward gedrag vertonen 3of aanhoudende confl icten. Meld dit soort klachten bij 3of aanhoudende confl icten. Meld dit soort klachten bij 3
UWOON. De buurtbeheerder doet eerst onderzoek en praat 
3

UWOON. De buurtbeheerder doet eerst onderzoek en praat 
3

met betrokkenen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan 

3
met betrokkenen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan 

3
schakelt de buurtbeheerder een medewerker Leefbaarheid in. 
Eén van de medewerkers gaat in gesprek met betrokkenen en 
zet vervolgensop papier wat nodig is om de overlast beheersbaar 
te maken. Als het nodig is, vindt overleg plaats met diverse 
maatschappelijkeorganisaties over de gewenste aanpak. 

Vaak komt er een zogenaamde vrijwillige gedragsaanwijzing. 
Dan staat er op papier wat de geboden en verboden zijn. 
Bijvoorbeeld het verbod om tussen 22.00 en 08.00 uur harde 
muziek te draaien. Of het gebod om voor 1 april de tuin op te 
ruimen. Of om voor een bepaalde datum contact op te nemen 
met verslavingszorg. Deze overeenkomst moet ondertekend 
worden door betrokkenen. 

Als er geen vrijwillige gedragsaanwijzing tot stand komt, dan 
kan UWOON de rechter vragen dit alsnog op te leggen. Dit heet 
de gerechtelijke gedragsaanwijzing. Worden de geboden en 
verboden niet nagekomen, dan kan een consequentie zijn dat 
de huurder zijn huis moet verlaten. Heeft iemand psychische 
of psychiatrische problemen, dan zet UWOON een specialist 
in die bekend is met gezondheidszorg. Zij schakelt de juiste 
hulpinstantie in, bijvoorbeeld de Geestelijke Gezondheidszorg. 

4.4 Bij 4overlast in openbare ruimten kunt u denken aan 
overlast door parkeren, onveilige situaties of het opeenhopen 4overlast door parkeren, onveilige situaties of het opeenhopen 4van zwerfafval. Dit soort problemen meldt u rechtstreeks bij 4van zwerfafval. Dit soort problemen meldt u rechtstreeks bij 4
de gemeente. 
4

de gemeente. 
4

5. Overlast door zware vergrijpen zoals huiselijk geweld, 
crimineel gedrag, hennepteelt of vandalisme meldt u bij de 5crimineel gedrag, hennepteelt of vandalisme meldt u bij de 5politie via 112. Wilt u dit liever niet, neem dan contact op met 5politie via 112. Wilt u dit liever niet, neem dan contact op met 5
UWOON, dan schakelen wij de politie in. UWOON heeft een 
5

UWOON, dan schakelen wij de politie in. UWOON heeft een 
5

uitgebreid netwerk en korte lijnen met politie, sociaal team, 

5
uitgebreid netwerk en korte lijnen met politie, sociaal team, 

5
verslavingszorg, GGz-instellingen en andere hulpverlenende-
en welzijnsorganisaties. 

Het melden van overlast kan op twee manieren. Het heeft 
voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van het huurdersportaal. 
Als een huurder dat lastig vindt, dan kan melding ook via het 
spreekuur van de buurtbeheerder. 

UWOON stelt momenteel een plan op om overlast te voorkomen.
Teamleider Luit Harkema: “In principe is iedereen welkom als 
huurder bij UWOON. Als bij de inschrijving van een kandidaat-
huurder blijkt dat deze eerder problemen veroorzaakte, maakt 
UWOON bij het ingaan van het huurcontract duidelijke afspraken
met hem of haar. Bovendien weten we dat er huurders zijn die 
zich willen inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld door een oogje 
in het zeil te houden of regelmatig op bezoek te gaan. We willen 
met onze maatschappelijke partners onderzoeken hoe we hier 
beter gebruik van kunnen maken. Hoe we de woonomgeving 
zo prettig mogelijk maken én houden, heeft in ieder geval onze 
volle aandacht!” 

Een prettig en veilig woonklimaat, thuis en in de buurt. UWOON vindt dit niet alleen belangrijk, het team 

Leefbaarheid maakt er ook werk van. Netheid en de relatie met buren zijn belangrijke voorwaarden voor een 

fi jne leefomgeving. Helaas is er soms sprake van last en overlast in een buurt. Teamleider Luit Harkema legt de 

verschillen tussen last en overlast uit en vertelt hoe huurders én UWOON hier het beste mee om kunnen gaan.

dit doet UWOON

Team Leefbaarheid staat pal voor een prettige woonomgeving 

Last en overlast: 
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In 2021 mogen huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur in In 2021 mogen huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur in 
vergelijking met hun inkomen, huurverlaging aanvragen. Dit is wettelijk vastgelegd. vergelijking met hun inkomen, huurverlaging aanvragen. Dit is wettelijk vastgelegd. 
Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u voor 1 april 2021 automatisch bericht Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u voor 1 april 2021 automatisch bericht 
ontvangen. UWOON kon u daarover een brief sturen omdat de Belastingdienst een ontvangen. UWOON kon u daarover een brief sturen omdat de Belastingdienst een 
lijst heeft gegeven met adressen waar het inkomen voldoet aan de eisen van deze lijst heeft gegeven met adressen waar het inkomen voldoet aan de eisen van deze 
nieuwe wet. De Belastingdienst hield daarbij rekening met uw inkomen in 2019.nieuwe wet. De Belastingdienst hield daarbij rekening met uw inkomen in 2019.

Of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van de hoogte van uwOf u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van de hoogte van uw
kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen 
en de samenstelling van uw huishouden. Het inkomen van uw thuiswonendeen de samenstelling van uw huishouden. Het inkomen van uw thuiswonende
kinderen telt alleen mee als ze ouder zijn dan 27 jaar. De huurverlaging geldt alleen kinderen telt alleen mee als ze ouder zijn dan 27 jaar. De huurverlaging geldt alleen 
voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning. 

Huurverlaging?

Mijn inkomen is na 2019 gedaald, 
kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?

De Belastingdienst kent uw inkomen van 2020 nog niet. Als u na 2019 te maken 
kreeg met een inkomensdaling, waardoor uw inkomen alsnog voldoet aan deze tabel, 
dan kunt u ook in aanmerking komen voor de huurverlaging. U moet UWOON daarvan 
op de hoogte brengen. Wij hebben immers geen inzage in uw inkomen. Dit verzoek 
om huurverlaging kunt u tot en met 31 december 2021 indienen. Daarna vervalt die 
mogelijkheid wettelijk.

Deze gegevens hebben wij nodig 

Wanneer u denkt voor deze huurverlaging in aanmerking te komen, ontvangen wij 
graag een bewijs van uw inkomen. Ook hebben we een brief nodig waarin u schrijft 
hoe groot uw huishouden is. Meer informatie? Type ‘huurverlaging’ in de zoekbalk 
op www.uwoon.nl.

     Aantal personen in Uw inkomen samen is Uw kale huur (de huur zonder
     uw huishouden gelijk of lager dan servicekosten) is hoger dan

     U woont alleen € 23.725 € 633,25
     U ontvangt geen AOW

     U woont alleen € 23.650 € 633,25
     U ontvangt AOW

     U woont samen (2 personen) € 32.200 € 633,25
     U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW

     U woont samen (2 personen) € 32.075 € 633,25
     Minstens 1 persoon ontvangt AOW

     U woont samen (3 of meer personen) € 32.200 € 678,66
     U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW

     U woont samen (3 of meer personen) € 32.075 € 678,66
     Minstens 1 persoon ontvangt AOW

In onderstaande tabel staat of u voor huurverlaging in aanmerking komt. In onderstaande tabel staat of u voor huurverlaging in aanmerking komt. 
Als u geen brief van ons ontving, maar wel denkt dat u in aanmerking komt, dan horen wij dat graag.
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Meer thuis zijn betekent meer vocht en 
minder schone lucht in huis. Gelukkig 
is de lente volop in aantocht en kunnen 
ramen en deuren weer wat makkelijker 
open. Voor frisse lucht kunt u op mooie 
dagen terecht in de tuin of op het balkon. 
Maar ook op minder zomerse dagen en in 
de herfst en winter is het goed mogelijk 
om de luchtkwaliteit in huis een beetje 
lenteachtig te houden. En dit is nodig ook, 
een gemiddeld huishouden produceert 
dagelijks 10 liter vocht. Nu we meer uren 
thuis zijn, is dit nog meer. Meer vocht in 
huis brengt risico’s met zich mee, denk huis brengt risico’s met zich mee, denk 
aan schimmels, bacteriën en huismijt. 
Die fl oreren in een vochtige omgeving en Die fl oreren in een vochtige omgeving en 
dat is niet gezond voor bewoners.

Naast vocht kan ook de luchtkwaliteit in
huis verslechteren als we meer thuis zijn.

We ademen binnenshuis meer CO2 uit. 
Ook apparaten als CV-ketels, geisers, 
gashaarden, kooktoestellen maar ook gashaarden, kooktoestellen maar ook 
laptops en computers tasten de lucht 
aan. Het Longfonds waarschuwt voor vijf aan. Het Longfonds waarschuwt voor vijf 
stoffen die uw binnenklimaat bedreigen: 
CO2, vocht en schimmels, fi jnstof, 
vluchtige organische stoffen en koolstof-
monoxide. Die laatste is levensgevaarlijk.

Gelukkig is er aan vocht en minder frisse 
lucht in uw woning iets te doen:

 Ventileren! Een uurtje de ramen op 
 een kier zetten volstaat niet. Om uw 
 huis goed te ventileren moet u dag 
 en nacht voldoende ventilatieroosters
 en klepraampjes openzetten. Na het
 koken, douchen en slapen is dit nog 
 belangrijker.

 Groene planten! Wij als mensen 
 ademen zuurstof in en CO2 uit. 
 Planten doen precies het omgekeerde.
 Geen fakenews, maar echt weten-
 schappelijk onderbouwd: planten 
 halen naast CO2 ook schadelijke 
 stoffen uit de lucht. Ruimtevaart-
 organisatie NASA doet al dertig 
 jaar onderzoek naar de luchtzuiverende
 werking van planten en toonde aan  werking van planten en toonde aan 
 dat vooral in goed geventileerde 
 ruimten zowel bladeren als wortels  ruimten zowel bladeren als wortels 
 ongezonde stoffen opruimen. Groene 
 planten halen bovendien een stukje 
 natuur van buiten naar binnen. 
 Ze willen wel een lichte plek.

Het afgelopen jaar brachten de meeste mensen meer tijd dan ooit 

binnenshuis door. Zeker in de wintermaanden had dit - naast het vele 

werken en studeren thuis - ook effect op het binnenklimaat. 

Lente in huis, vier seizoenen lang

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



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!

De BezorgBieb is een gratis service voor leden van Bibliotheek Noordwest Veluwe 
die niet zelf naar de bieb kunnen of willen komen. Op de website of via de telefoon 
kunnen leden een boek bestellen. Inclusief Gresbo Post bezorgt het bij leden thuis. 
Zo kan iedere boekenliefhebber lekker blijven lezen. De BezorgBieb blijft voorlopig 
nog actief en gaat daarna verder gaan als Bibliotheek Thuis, maar dan georganiseerd 
met vrijwilligers. 

BezorgBieb:

Woningcorporaties zoals UWOON dragen bij aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. 
Ieder jaar maken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek, huurdersorganisaties en UWOON prestatieafspraken. 

Weten welke afspraken we in uw woonplaats hebben gemaakt? Type ‘prestatieafspraken’ in het zoekveld op www.uwoon.nl. 
Of klik op ‘Over UWOON’ en vindt de informatie onder het kopje ‘Invloed geven en presteren’.

Prestatieafspraken 2021

lekker blijven lezen

Bent u nog geen lid en 
wilt u gebruikmaken van deze dienst? 
Uw bestelling voor de BezorgBieb en een 
eventueel lidmaatschap zijn zo geregeld 
via www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl. 
Bellen met 085-273 35 75 kan ook.


