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“Na 12 jaar Ermelo heb ik bijna het gevoel 
een nieuwe baan te hebben”, vertelt Acca 
enthousiast. “Andere bewoners, andere 
partners zoals Zorgdat, andere collega’s 
bij UWOON… Ik maak echt een frisse 
start en kijk met een frisse blik naar de 
wijken.” Ze heeft als buurtbeheerder 
Tinnegieter, Wittenhagen, Kranenburg en 
Hierden onder haar hoede. “Het verschil 
met Ermelo? De bewoners zijn hier wat 
meer stads, hier speelt ook de proble-
matiek die we kennen uit grotere steden. 
Maar ik heb veel zin om mijn tanden erin 

te zetten, hoewel het natuurlijk ook best 
spannend is.”

Ahmet Nazligül bewandelde de omge-
keerde weg en is nu actief in Ermelo West
en Centrum-Noord. Zijn eerste ervaringen?
“Hier is meer dorpsgevoel en de groot-
stedelijke problematiek zoals criminaliteit
en drugsoverlast is er minder.” Wat 
hetzelfde is: “Klachten vinden vaak hun 
oorsprong in bezorgdheid, ook bij erge 
klachten. Vorige week was ik bij een 
bewoner van wie de buurvrouw vaak 

Ze worden wel ‘de oren en ogen van de wijk’ genoemd: 

de zeven buurtbeheerders van UWOON. Een aantal van hen is dit 

jaar ‘verhuisd’ naar een andere wijk of zelfs een andere plaats. 

Een mooi moment om het gesprek aan te gaan met twee 

van hen: Acca de Boer en Ahmet Nazligül. Zij namen elkaars 

werkplek in, Acca ging naar Harderwijk, Ahmet naar Ermelo.
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John Kortekaas

Cees de Smalen

schreeuwt. Dan heeft men daar last 
van, maar ik voel ook dat buren bezorgd 
over haar zijn.” Ahmet heeft voorheen 
Maatschappelijke Zorg gestudeerd en dat 
komt in dergelijke situaties goed van pas. 
“Ik begrijp onbegrepen gedrag.”

Hartjes
Beide buurtbeheerders weten uit ervaring
dat contact met bewoners vaak begint 
met een klacht. “Als er een zaak is 
opgelost komen er weer twee nieuwe 
bij”, aldus Acca, maar ze vertelt het met 
een glimlach. “Het is je werk en ik bied 
hulp waar ik kan. Daarbij, de problemen 
zijn niet van mij, bewoners blijven er 
eigenaar van en zijn ook onderdeel van 
de oplossing.” Vanzelfsprekend vindt ze 
niet altijd een oplossing bij conflicten 
tussen mensen. “Soms is die oplossing 
er niet, maar weet je wat zo leuk is? Vaak 
heeft je inzet wel ergens een positief 
neveneffect.” Zo had ze recent een nogal 
moeizaam contact met een bewoner die 
enigszins negatief over UWOON was. 
“Kreeg ik een halve dag later een appje 
van haar met allemaal hartjes.” Beide 
buurtbeheerders hebben veel plannen 
voor de komende tijd. Zeker nu de 
coronamaatregelen versoepeld zijn en 
er weer meer kan. “Bewoners bij elkaar 
brengen”, is wat Ahmet wil. “Komt er een 
nieuwe buur, maak direct even kennis 
met elkaar. Ik zie nu dat veel mensen 
elkaar niet kennen, ik zie veel terug-
getrokkenheid. Dat moet veranderen en 
daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. In 
een partytent gesprekken organiseren, 
kopje koffie en een gebakje erbij”, noemt 
hij als concreet voorbeeld. 

Puzzel
“Mijn doel is om over zeven jaar, als ik 
met pensioen ga, de wijken beter achter 
te laten dan ze nu zijn”, vult Acca aan. 
“Wat daarvoor nodig is? Als je echt wat 
teweeg wilt brengen moeten mensen 
samenwerken. Huurders zijn niet alleen 
bewoners van een woning, samen maken 
zij de buurt. Ik probeer mensen een 
zetje de goede kant op te geven en zoek 
verbinding met wat er nog meer in de 
wijk is, zoals kerken, moskeeën, scholen 
en verenigingen. Alles grijpt in elkaar en 
kan elkaar versterken. Uiteindelijk krijg je 
door samen te werken betere buurten en 
daar heeft iedereen belang bij. Ja, het is 
hartstikke intensief werk en er komt veel 
op je af, maar met kleine stapjes kan je 
toch de goede kant op gaan. Het is soms 
net een puzzel. Bij ieder nieuw stukje 
krijg je meer overzicht.”
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op de wijk
risse risse blikblik

 Houdt een oogje in het zeil

 Kijkt of de leefbaarheid zich goed ontwikkelt

 Stimuleert bewoners om contact te hebben met elkaar

 Houdt toezicht op schoonmaak en tuinonderhoud 

 Verbindt bewoners met maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn

 Komt in actie bij klachten en/of overlast

 Schakelt indien nodig buurtbemiddeling in

 Verzorgt de uitleen bij buurtevenementen

 Houdt wekelijks spreekuur

 En nog veel meer!

Elburg 
Theo van de Kamp
Doornspijk, Elburg, ‘t Harde en Oldebroek

Ermelo
Ahmet Nazligül
Ermelo West en Centrum-Noord

Co Schaftenaar
Ermelo Zuid en Oost

Wat doet een
buurtbeheerder?

Harderwijk
Acca de Boer
Tinnegieter, Wittenhagen, Kranenburg 
en Hierden

John Kortekaas
Drielanden, Binnenstad, Nachthok, 
Stadsweiden en Stromenwaard

Bert Smits
Stadsdennen, Frankrijk en Zeebuurt

Cees de Smalen
De Zeven Akkers

Wie werkt waar?

Kijk voor de tijden van het spreekuur op www.uwoon.nl. 
Type in zoekfunctie: buurtbeheerder (klik daarna op ‘mijn buurtbeheerder’)

Theo van de Kamp

Co Schaftenaar

Acca de Boer

Ahmet Nazligül

Bert Smits
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Jinze de Vries vertelt graag en enthousiast over zijn hobby. 
“Al heel jong speelde ik met lego, ik was één jaar toen ik Duplo 
kreeg. En toen ik zeven jaar werd kreeg ik Fabuland.” 

“Mijn eerste minifiguurtje heette Joop. Zo is mijn interesse 
begonnen. Op verjaardagen vroeg ik ook steeds meer lego. 
De hobby groeide. Mijn passie is het verzamelen van 
minifiguurtjes. Lego heeft 7000 minifiguurtjes uitgebracht 
en ik heb er nu 3000. Ik krijg die verzameling niet compleet, 
want het is lastig om aan de oudere minifiguurtjes te komen.”

“In het weekend koop ik ‘s morgens een set minifiguurtjes in 
de aanbieding. Die haal ik uit de verpakking en maak een foto. 
Zo heb ik foto’s van alles en dat is handig als ik bijvoorbeeld 
op een beurs ben om iets te kopen. De figuurtjes zet ik in 
een vitrinekast, daar staan ze allemaal. Beneden en boven 
op een slaapkamer. Door de week, als er niets op tv is, ben ik 
na werktijd ook met lego bezig. Het liefste bouw ik huizen. 
De ontwerpen bedenk ik zelf.”
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“In de zomermaanden ben ik veel minder bezig met lego. 
Dan fiets ik graag door Nederland, dan kom je op plekken 
waar je met de auto niet kan komen. Wandelen duurt te 
lang. Ik fiets bijvoorbeeld naar Amsterdam en ga met de trein 
terug. Af en toe pak ik een hotel. In de wintermaanden ben 
ik veel met lego bezig. Andere mensen vinden mijn hobby 
leuk, vooral de minifiguurtjes.”

“Mijn neefje komt af en toe een weekendje logeren en die vindt
het hier één groot paradijs. Er staat genoeg lego in huis, hij mag
er ook mee spelen. Dat wisselen we af. Spelen, paar uurtjes 
lekker voetballen en dan weer binnen bouwen met lego.”

Samen met buurtgenoot Simone, ook een lego-fan, begon 
Jinze in 2010 met legomiddagen in Het Clusterhuis. 
“We kregen geld van de gemeente en UWOON. Daar kochten 
we lego voor. En af en toe komt er iemand lego brengen. 
Er is genoeg lego voor alle kinderen die komen. Dit is leuk 
om te doen. Kinderen kunnen er even uit. Ze zitten dan niet 
met de tablet op de bank of voor de televisie.

We zijn allemaal buren van iemand. Bij de één gaat u koffiedrinken, de ander ziet u misschien 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.



Voor mensen die zijn opgegroeid met mobiele telefoons 

en smartphones is de term ‘verbinding verbroken’ 

misschien wat onbekend. De uitdrukking komt uit de 

periode van draadtelefoons, waarbij bellers niet via 

satellieten maar met kabels onder en boven de grond 

contact hadden. Met die kabels (en telefooncentrales) 

kon technisch wel eens iets misgaan. Met als gevolg: 

bellers die elkaar niet meer hoorden. “Verbinding 

verbroken” verzuchtten ze dan, terwijl de telefoon ‘tuut, 

tuut, tuut’ liet horen.

In de laatste decennia is het contact tussen mensen in 

het alledaagse leven soms ook verbroken. Sinds mijn 

entree bij UWOON heb ik - voor zover mogelijk in 

coronatijd - gesproken met veel collega’s, huurders, 

huurdersverenigingen en partnerorganisaties. Daarin 

kwam de terughoudendheid van huurders in onderlinge 

contacten regelmatig aan bod. Zeker, op veel plaatsen 

en in veel straten gaat het goed, maar er zijn te veel 

bewoners die hun buren nauwelijks kennen. En dat tast 

de leefbaarheid in de wijk aan.

De vraag is: hoe repareer je verbroken verbindingen? 

In de tijd van de draadtelefoons kwam de technische 

dienst van telefoonbedrijf PTT en fixte het probleem. Met 

contacten tussen mensen ligt dat ingewikkelder, maar 

tegelijk ook weer niet. Vertrekpunt is dat mensen elkaar 

kennen, van naam en van gezicht. Als ze vervolgens een 

keer nader kennismaken via een praatje op straat of een 

kopje koffie bij elkaar thuis, is de verbinding hersteld. 

Onbekenden zijn bekenden geworden, met alle kansen

van dien. Een oogje in het zeil houden tijdens de 

vakantie, een klein klusje opknappen of een kaartje 

in de brievenbus voor de kerst-

dagen. Allemaal zaken die geen 

moeite kosten, maar wel zorgen

voor contact. Misschien een mooi

idee voor september: contact 

leggen met de buren die u nog 

niet kent. De ‘R’ is dan weer in 

de maand, wat mij betreft is dat 

dit jaar de ‘R’ van relatie.

Fleur Imming

Directeur-bestuurder

Tuut, tuut, tuut
Column
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“Na mijn werk ben ik
vaak met lego bezig, want

bouwen en spelen met lego
verveelt nooit!”

Omdat wij het bouwen en spelen met lego zelf zo leuk vinden,
kwamen de kinderen en ouders vanzelf. De belangstelling is 
groot. Soms bouwen we op basis van een thema. En anders is 
het vrij bouwen, eigen fantasie of van een tekening.”

“Vijf jaar geleden ben ik in Denemarken geweest, naar het 
pretpark Legoland en een rondleiding in de legofabriek. 
De blokjes worden heel langzaam geperst. Ik dacht dat het 
veel sneller ging, maar alles moet langzaam koelen. Daar zag
ik ook hoe ze met een ‘stempelkussentje’ minifiguren drukken.
Ik was daar met legoclub De Bouwsteen. De Bouwsteen 
bestaat 25 jaar en ik ben 10 jaar lid. Ze hebben 400 leden 
en zes keer per jaar zijn er speciale clubdagen. Op die lego-
clubdagen komen handelaren en verzamelaars en je kunt er 
lego kopen. Ik sta er zelf niet om te verkopen, maar ga wel 
op zoek naar minifiguurtjes.”

Jinze hoopt over een jaar 3500 poppetjes te hebben en het 
uiteindelijke doel is 5000 minifiguurtjes. “Alles compleet lukt 
niet, sommige zijn te duur of lastig aan te komen. En het 
moet wel betaalbaar blijven. De poppetjes staan op thema in 
een vitrinekast: Star Wars, Harry Potter, Legoland zelf, Marvel, 
Toy Story. Ieder jaar komt er een thema bij.”

“Als ik alles wil verzamelen, is ruimte een probleem. Daarom is 
het beter minifiguurtjes te verzamelen dan bouwsels. Wat ik 
heb, laat ik zien in vitrinekasten en stop het niet in een doos. 
Ik maak ook lego per thema, zoals voor Kerst, Sinterklaas, 
Pasen. Lego heeft alleen de Kerstman uitgebracht helaas. 
Maar het is mij gelukt om zelf een Sinterklaas en Zwarte Piet 
te maken met lego-onderdeeltjes.”

“Mijn buren ken ik goed. De buurvrouw help ik af en toe in de 
tuin. En zij komt wel eens met een pan soep. En soms heeft 
de buurman vragen, we helpen elkaar. Mensen vinden mij 
een spontane, vrolijke jongen. Ik ben veel buiten, dan maak ik 
een praatje. En na mijn werk ben ik vaak met lego bezig, want 
bouwen en spelen met lego verveelt nooit!”



Levensgevaar!Levensgevaar!Levensgevaar!Levensgevaar!
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Pas op:Pas op:

Nog even en de ‘R’ is weer in de maand, de periode waarin

de verwarming aanslaat en ramen en deuren vaker gesloten 

blijven. Herfst en winter zijn niet alleen ‘stookseizoen’,

het is ook een tijd waarbij de kans op woningbrand en 

koolmonoxidevergiftiging meer op de loer ligt.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging
Ventileer: ventileer de woning: laat altijd een rooster of raam op een 

 kier staan. 
Controleer: cv-ketel, gaskachel, geiser of gasfornuis verdienen elk jaar 

 onderhoud door een vakman.
Alarmeer: plaats een koolmonoxidemelder en bevestig deze op een 

 goede plek (te koop bij onder meer bouwmarkten).

Voorkom woningbrand
Laat apparaten niet stand-by staan als je het huis verlaat of gaat slapen.
Zet wasmachine, droger of vaatwasser alleen aan als je thuis bent. 
Maak het pluizenfilter van de droger wekelijks schoon. Drogers zijn 

 het meest brandgevaarlijk!
Laad telefoons, tablets en laptops overdag op. Gebruik de originele 

 opladers! Apparaat opgeladen? Haal de stekker uit het stopcontact.
Meerdere stekkerdozen met elkaar verbinden? Niet doen!
Kaarsen brengen gezelligheid, maar plaats ze ver weg van brandbare 

 spullen en onbereikbaar voor kinderhanden. Blaas ze uit als u de kamer
 verlaat, ook al is het maar voor even. 

Plaats op iedere verdieping rookmelders, schaf een blusdeken en een 
 brandblusser aan.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging en woningbrand

Even wat landelijke cijfers 
van de brandweer:

31 woningbranden met een
 fatale afloop, in totaal 
 32 doden (2020);

Jaarlijks tien tot vijftien doden
 na koolmonoxidevergiftiging;

Enkele honderden mensen 
 belanden door koolmonoxide-
 vergiftiging in het ziekenhuis.

Brand wordt meestal veroorzaakt 
door defecte technische apparatuur
of door roken. Ook kaarsen en spelen 
met vuur zijn oorzaken. Het reukloze,
onzichtbare gas en dodelijke gas 
koolmonoxide ontstaat via apparaten
(cv-ketel, gaskachel, geiser en gas-
fornuis) die slecht functioneren. Is
een ruimte slecht of niet geventileerd,
dan blijft dit gas in huis hangen. 
De effecten van een koolmonoxide-
vergiftiging lijken op een griepje: 
lichte hoofdpijn, misselijkheid, 
overgeven en vermoeidheid. 
Daarnaast voelen mensen zich 
verward, slaperig en krijgen ze een 
versnelde hartslag.
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De komende tijd plaatst UWOON gratis rookmelders in alle woningen. 

Het bedrijf Flame Control uit Harderwijk zorgt daarvoor. Al sinds 2003 is het 

verplicht om nieuwbouwwoningen te voorzien van rookmelders, vanaf 1 juli 2022 

geldt dit ook voor huizen die voor 2003 zijn gebouwd. Is uw woning aan de beurt 

voor de montage van rookmelders, dan ontvangt u tijdig een brief. 

UWOON plaatst
gratisgratis rookmelders

Zoals de vraag of inwoners van de Veluwe 
meer of minder risico lopen dan elders 
in Nederland. “Als je kijkt naar het aantal 
meldingen van incidenten met kool-
monoxide (CO) gaat het niet de goede 
kant op. De afgelopen jaren is het aantal 
meldingen van CO-vergiftiging gestegen”, 
aldus Dick de Vries. In 2020 in Harderwijk, 
Ermelo en Elburg een verdubbeling ten 
opzichte van 2018.

Maar, vragen we Leonie Webbink, we 
weten inmiddels toch wat de gevaren 
van CO-vergiftiging en woningbrand zijn? 
De gedragspsycholoog: “Dat klopt, maar 
weten is nog geen doen. Het is algemeen 
bekend dat rookmelders en koolmonoxide-
melders levens kunnen redden. Ondanks
dat ruim 75% van de mensen een 
rookmelder heeft, schaft een deel van de 
mensen ze niet aan. Redenen hiervoor 
kunnen zijn dat mensen niet weten waar 
ze een CO- of rookmelder kunnen kopen 
of waar ze de melders moeten ophangen. 
Als Veiligheidsregio onderzoeken we 

welke interventie 
mensen echt 
helpt om hun 
brandveiligheid 
te verbeteren 
en welke tips zij 
nodig hebben.”

“Je moet mensen blijven wijzen op de gevaren van brand en vergiftiging 
door koolmonoxide”, weet districtscommandant Dick de Vries, onder meer 
verantwoordelijk voor brandpreventie in de UWOON-gemeenten. “Zodra je 
stopt, verwatert het.” Samen met Leonie Webbink, adviseur Risicobewustzijn 
& Gedragsverandering bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 
beantwoordt hij enkele ‘brandende vragen’. 

Brandveiligheid in de regio 

Leonie noemt als voorbeeld een pilot 
in Harderwijk waar in samenwerking 
met de gemeente gedurende een jaar 
aandacht is besteed aan brandveiligheid. 
De gekozen aanpak is per wijk verschillend.
“In de binnenstad zijn wat meer oudere 
woningen, terwijl in de wijk Drielanden 
ook veel nieuwbouwwoningen staan. 
De risico’s zijn daardoor ook verschillend: 
in een nieuwbouwwijk hebben de meeste
huizen al een rookmelder, daar richten 
we ons op bijvoorbeeld het onderhouden
en testen van de rookmelder en het 
hebben van een vluchtplan.” Zowel via 
internet als huis-aan-huis flyers krijgen
bewoners tips aangereikt om hun 
brandveiligheid te verbeteren. Leonie: 
“Gelukkig zien we dat veel mensen de 
brandveiligheid van hun woning serieus 
nemen en maatregelen treffen om hun 
brandveiligheid te verbeteren. Ook het 
hebben van een CO-melder heeft steeds 
meer de aandacht van mensen.”

Niet wachten
Ieder jaar overlijden er in Nederland 5 tot 
10 mensen aan CO-vergiftiging, worden
er zo’n 200 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis en honderden behandeld op 
de eerste hulp. Districtscommandant 
Dick de Vries doet daarom een dringend
appél op bewoners om de risico’s van 
CO-vergiftiging serieus te nemen: 
“Koolmonoxidevergiftiging kan fataal zijn 
en het gebeurt gewoon in je eigen huis.

Dat wil je niet meemaken. Het raakt mij 
als mensen totaal niet stilstaan bij de 
gevaren. En nee, het is niet iets van 
vroeger. Of je nu olie, gas of hout stookt, 
overal komt koolmonoxide bij vrij. In een 
kleine, niet geventileerde ruimte geeft 
dat altijd gevaar.” 

Leonie vult Dick aan: “Ondanks dat veel 
mensen denken dat een CO-vergiftiging 
alleen gebeurt bij oude CV-toestellen, komt
bijna de helft van de CO-vergiftigingen 
door een nieuwe ketel. Door het 
ophangen van een CO-melder wordt 
men tijdig gealarmeerd bij een te hoge 
CO-concentratie. Dat is noodzakelijk, 
want CO ruik en zie je niet. Het is een 
echte sluipmoordenaar.” Vanwege de 
ernstige gevolgen van een CO-vergiftiging 
ziet Leonie een verplichting op CO-melders
als logische volgende stap: “Per 1 juli 2022
komt er een rookmelderverplichting, 
waarbij er minimaal één rookmelder 
moet hangen op iedere woonlaag van 
een woning. Ik zie het als een logische 
vervolgstap dat er ook een verplichting 
komt op CO-melders, want ook 
CO-melders redden levens!”

Veiligheid eenvoudig verbeteren 
Dick en Leonie raden aan om niet op die 
wetgeving te wachten. Met eenvoudige 
maatregelen is de veiligheid in huis 
direct te verbeteren. CO- en rookmelders 
zijn verkrijgbaar in vele (web)winkels 
en bouwmarkten, installeren kan zelfs 
zonder te boren met een (magneet)-
sticker. 

Meer informatie over CO- of rookmelders?
www.rookmelders.nl 
www.co-wijzer.nlLeonie Webbink



V.l.n.r.: Henny Sietsma, Ellis Aardenburg en Karin Weijters
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Bij de wijkvernieuwing in de Tinnegieter 
zijn bewoners, bouwer en UWOON 
met elkaar opgetrokken. In 2017 
konden bewoners hun wensen voor de 
nieuwe wijk inbrengen en daar is 
enthousiast gebruik van gemaakt. 
Het resulteert in een bouwplan vol 
diversiteit: er komen op de plaats van 

Huurders over
wijkvernieuwing

Tinnegieter Harderwijk Met elkaar

60 te slopen woningen 78 nieuwe huizen. 
Eengezinswoningen, beneden-boven-
woningen, seniorenwoningen en 2- en 
3-kamerappartementen. ‘Voor elk wat 
wils’ en bestaande huurders krijgen 
voorrang bij toewijzing. Vijf woningen in 
de wijk worden gerenoveerd, een proces 
dat inmiddels is afgerond.

De begeleiding van bewoners van hun 
oude naar een nieuwe woning is in 
handen van Ellis Aardenburg. Tenminste, 
ze is de spin in het web. “Ik heb intensief 
contact met bewoners maar ook met 
UWOON-medewerkers Karin Weijters en 
Henny Sietsma (bewonersbegeleiders 
herstructurering), de buurtbeheerder, 

In de wijk Tinnegieter in Harderwijk worden 
78 energiezuinige, gasloze woningen gebouwd, zowel huur 

als koop. Een duurzame, nieuwe en leefbare buurt, 
waarvoor wel 60 bestaande huurwoningen moeten wijken. 

“En dat is spannend voor bewoners, want die vragen 
zich af: waar kom ik terecht?”, weet Ellis Aardenburg, 

bewonersbegeleider van bouwer Trebbe. Samen met dit 
bouwbedrijf én de bewoners heeft UWOON de 

wijkvernieuwing aan de Marijkelaan, Margrietlaan, 
Bernhardlaan en Julianalaan vormgegeven. Een terugblik.
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projectleider, allrounders voor technische 
klussen en het wijkteam. Je moet zo’n 
project echt met elkaar doen. Alles is 
gericht op een passende nieuwe woning 
voor de bewoners, in het nieuwe plan of 
daarbuiten. Dat is best een puzzel. Het 
huis zelf moet passen, maar de wijk en de 
huurprijs ook. Gelukkig is het heel goed 
verlopen. Voor een paar huurders zoeken 
we nog, maar ook dat gaat lukken.” 

Goed uitgepakt
De bewoners van Margrietlaan 29, de 
heer en mevrouw Boone, zijn inmiddels 
verhuisd naar een andere plek. “Toen het 
bericht van de sloop kwam, moesten we 
daar wel even aan wennen. We woonden 
al 39 jaar in het huis. Toch zeiden we 
direct tegen elkaar: we komen niet terug, 
maar reageren als we iets geschikts zien. 
Vorig jaar kwam er een seniorenwoning 
aan het Jannevroupad beschikbaar, in 
de wijk Frankrijk. Daar kwamen we op 
nummer een. We zijn verhuisd en willen 
niet meer terug. We worden een dagje 
ouder en hebben nu een slaapkamer 
beneden. Voor ons is het goed uitgepakt, 
we zijn erop vooruitgegaan.” Over de 
begeleiding door UWOON en Trebbe: “We 
zijn heel goed begeleid en hadden steeds 
een fijn contact met Ellis en Henny.”

Moeilijk moment
Ook Karin Brouwer werd door de wijk-
vernieuwing gedwongen om na te denken
over de toekomst van haar kinderen en 
zichzelf. Ruim zeven jaar woonde ze aan 
de Marijkelaan, in de wijk waar ze ook 
haar jeugd doorbracht. “Mijn ouders 
wonen al 35 jaar aan de Margrietlaan, 
ik heb in deze wijk een gelukkige jeugd 

bouwen aan wonen 
gehad.” De plannen voor wijkvernieuwing
kwamen voor haar niet als een verrassing.
“Ik dacht eerder: eindelijk. Het was echt 
nodig en de meeste bewoners waren blij.” 
Zelf besloot ze niet meer terug te keren 
in de wijk en dus begon de zoektocht 
naar een nieuwe plek, begeleid door Ellis 

Ze wilde wel terugkeren in één van de 
nieuwe woningen, maar dat was niet 
haalbaar. “Uiteindelijk kon ik naar een 
seniorenwoning, maar met een zoontje 
van 7 is dat niet erg geschikt.” Achteraf 
pakte alles wonderwel goed uit voor 
Gozina. “Ik kreeg een lot uit de loterij.” 

Bouwplan in 2 fases

Met elkaarMet elkaar

Het bouwplan in de Tinnegieter kent twee fases. Eerst worden 15 woningen gesloopt 

en start de bouw van de eerste 16 appartementen (gereed eerste kwartaal 2022). 

Deze appartementen dienen eerst als wisselwoning voor huidige bewoners. Als voor alle 

bewoners van de overige 45 huidige woningen een (tijdelijke) nieuwe plek is gevonden, 

start de sloop van hun huizen. Eind 2022 start fase 2, de bouw van 62 nieuwe woningen: 

44 huur- en 18 koopwoningen. Eind 2023 zijn deze naar verwachting gereed. 

Een deel van de woningen wordt betrokken door huidige bewoners, de overige worden 

aangeboden via www.hurennoordveluwe.nl. 

Aardenburg. “Ik kreeg urgentie en had 
twee jaar de tijd, maar elke keer was het 
‘net niet’ en had iemand anders meer 
punten. Ellis bleef er bovenop zitten en 
heeft steeds goed geholpen. Uiteindelijk 
heb ik geduldig afgewacht en dat heeft 
goed gewerkt. Ik ben heel blij met mijn 
nieuwe woning elders in Harderwijk. Die 
heeft ook meer ruimte voor de kinderen.”
Karins ouders blijven wel in de wijk wonen
en keren terug in een seniorenwoning. 
“Dat proces is 100% goed gegaan en 
ook de wisselwoning is prima geregeld. 
Alleen toen de gevel van hun oude huis 
was gesloopt en ze zo in de oude slaap-
kamer keken was dat best een moeilijk 
moment voor hen.”

Geen toeval
“Ik ben een van de weinige bewoners 
die niet heeft getekend voor het plan”, 
deelt Gozina Schreuder haar ervaringen 
van de afgelopen jaren. De plannen 
gingen echter wel door en dus wordt ook
haar woning aan de Margrietlaan gesloopt.

Ze bekeek huizen in de Zeebuurt en 
Stadsweiden, maar haar gevoel zei: 
nog even wachten. “Dat bleek het juiste 
gevoel. Ik kreeg een hoekwoning in Stads-
weiden, met uitzicht op het Wolderwijd 
en een ruime voor- en achtertuin. Mijn 
zoontje hoeft voor de basisschool alleen 
maar de straat over te steken. Toeval 
bestaat niet, het moest gewoon zo zijn.”

Alle bewoners spreken hun waardering
uit voor de begeleiding van zowel UWOON
als Ellis Aardenburg van Trebbe. Die 
begeleiding ging verder dan het zoeken 
naar een passende woning in of buiten 
de Tinnegieter. In de tussentijd keken 
Trebbe en UWOON ook scherp naar 
de leefbaarheid in de wijk. “Zeker toen 
steeds meer woningen leeg kwamen te 
staan in afwachting van sloop”, zegt Ellis 
Aardenburg: “Even gordijnen ophangen, 
een hovenier de tuin laten doen en een 
allrounder inschakelen als er rommel is 
gedumpt. Zo hielden en houden we de 
buurt zo leefbaar mogelijk.”

“Mijn ouders wonen al 35 jaar

aan de Margrietlaan, ik heb in deze wijk

een gelukkige jeugd gehad.”
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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. 
Dit keer bedankt Eefje Doppenberg haar overburen Peter en Margreeth Lammerts van Bueren.

Die ‘ze’ dat zijn Peter en Margreeth Lammerts van Bueren uit 
Ermelo, het citaat is van hun overbuurvrouw Eefje Doppenberg. 
Zij benaderde UWOON Magazine om het echtpaar eens flink in 
het zonnetje te zetten en buurvrouw Germa Hop werd in het 
complot betrokken. Sterker nog, Eefje is met een bedankkaart 
de deuren langs geweest en een imposant aantal buren aan de 
IJsbaanweg heeft zijn naam erop gezet. De hele buurt weet dat 
UWOON op bezoek komt met een cadeaubon, alleen Peter en 
Margreeth niet…

Nu zijn Peter en Margreeth niet snel uit het lood geslagen, dus 
als de buurtdelegatie op de stoep staat, zwaait de deur welkom 
open. Eefje heeft een bedankbrief opgesteld die door Margreeth 
wordt voorgelezen: “Wij willen jullie namens de buurtbewoners 
van de IJsbaanweg een keertje in het zonnetje zetten. Allerlei 
klussen, jullie draaien de hand er niet voor om. Wat er ook 
gevraagd wordt, jullie doen het maar wél samen.” 

Eefje en Germa sommen op hoe Peter en Margreeth deze en 
gene hielpen. “De cv-ketel bijvullen, een deurbel repareren, 
lamp vervangen, maar ook een buurtbarbecue organiseren of 

Véél te goeiig
een maaltijd brengen. Hun auto lenen? Geen probleem. Iemand 
naar het ziekenhuis rijden? Komt voor elkaar. Ze maken ons 
leven niet alleen leuker, maar ook makkelijker. Als zij weg zijn,
is de buurt heel anders.”

Sigarenzaak
“Haha”, lacht Margreeth, “toen we hier kwamen wonen zeiden 
we tegen elkaar: al dat zorgen voor anderen, dat doen we niet 
meer.” “Maar ja”, vult Peter aan, “we woonden tussen 98- en 
102-jarige buren. Dus zijn we er toch weer aan begonnen. Als 
iemand hulp nodig heeft, dan helpen we. We namen een buur-
vrouw heel wat jaren een weekje mee op vakantie.” Waar hun 
sociale betrokkenheid vandaan komt? “Ik ben helemaal niet 
zo sociaal”, is de verrassende reactie van Margreeth. “Maar het 
heeft vast te maken met de sigarenzaak aan de Stationsstraat 
die we 31 jaar hebben gehad.” “En als we ergens aan beginnen, 
dan maken we het af”, zegt Peter resoluut.

Voor iedereen die weinig of geen contact heeft met buren, 
hebben Peter en Margreeth tenslotte een heel eenvoudige tip. 
“Zeg gedag, maak een praatje en vraag hulp als je het nodig 
hebt.” Juist als we afscheid nemen, zegt Peter nog snel tegen 
Eefje en Germa: “Het is tijd voor een buurtbarbecue. Ik heb een 
nieuwe dus die kunnen we dan mooi uitproberen.” Vermoedelijk
heeft de barbecue al plaatsgevonden als deze editie van 
UWOON Magazine op de mat valt…

“Ze zijn véél te goeiig en voor ons buurtje
onbetaalbaar. Een vergoeding of bedankje? 
Daar willen ze niets van horen. Ze vinden wat
ze allemaal doen heel normaal.”

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!

V.l.n.r.: Peter en Margreeth Lammerts van Bueren en hun buurtjes Eefje Doppenberg en Germa Hop.
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UWOON ondersteunt 10 initiatieven met € 250,00

Burendag, goed idee!

Burendag is een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts. 
In 2021 is het op drie dagen: 24, 25 of 26 september. Buren die een 
activiteit organiseren, kunnen deze aanmelden op www.burendag.nl. 
Inmiddels staan er al diverse activiteiten gepland in Elburg, Ermelo 
en Harderwijk.

UWOON-bijdrage van € 250,00
UWOON ondersteunt Burendag 2021 met een financiële actie. 
Tien initiatieven van huurders kunnen een bedrag van € 250,00 
ontvangen voor de uitvoering van een activiteit. Dit geld mag men 
voor allerlei soorten activiteiten gebruiken: van schoonmaakactie 
tot straatfeest. Zolang de doelstelling maar is om buren met elkaar 
in contact te brengen. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de 
uitvoering van uw plannen voor Burendag? Neem dan contact op 
met de buurtbeheerder, hij kan u misschien helpen.

UWOON bouwt aan tolerante, sterke buurten waar bewoners prettig samenleven en problemen met 

elkaar oplossen. Om dit te bereiken is het nodig dat bewoners elkaar kennen. Buurtgenoten die een 

goed onderling contact hebben, waarderen elkaar, lossen problemen samen op en helpen elkaar. 

Geen wonder dat UWOON initiatieven in het kader van Burendag 2021 graag ondersteunt.

Hoe het werkt?
Meld om te beginnen uw activiteit aan op Burendag.nl. 
Kijk vervolgens of uw activiteit of idee voldoet aan onze voorwaarden. 
Deze vindt u op www.uwoon.nl/burendag. Mail daarna uw activiteit 
naar communicatie@uwoon.nl, met als onderwerp Burendag 2021. 
Vergeet uw naam en telefoonnummer niet. In totaal krijgen 10 
inzendingen een bedrag van € 250,00. Inzenden kan tot dinsdag 
24 augustus. Op 31 augustus maken we bekend welke initiatieven 
een geldbedrag krijgen. Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

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!

UWOON Huurderspanel: uw mening telt!

Lees de voorwaarden op
www.uwoon.nl/burendag 
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Beveiligingscamera’s en deurbelcamera’s steeds populairder

De Autoriteit Persoonsgegevens is de 
‘privacy-waakhond’ van Nederland. Zij 
vertelt dat het plaatsen van camera’s is 
toegestaan. Alleen… opnames mogen 
de privacy van anderen niet aantasten. 
Daarom geldt een belangrijke basisregel 
waaraan iedereen zich moet houden. Een 
camera mag alleen de eigen bezittingen 
van de bewoner filmen. Eigendommen 
van anderen, zoals een huis of tuin van 
buren mogen niet gefilmd. Ook de 
openbare weg (stoep, straat of parkeer-
plaatsen) mag niet gefilmd. 

De eigenaar van de camera is verantwoor-
delijk om de camera zo te plaatsen dat 

deze eigen bezittingen filmt. Filmt uw 
camera wél bezittingen van anderen of 
de openbare weg, terwijl dit niet nodig 
is? Dan overtreedt u de privacywet. 
Tegelijk: soms is het filmen van een stukje
van de openbare weg onvermijdelijk. Uw
voordeur kan direct grenzen aan de stoep.
Dan moet u ervoor zorgen dat u de privacy
van voorbijgangers zo min mogelijk 
schendt. Bijvoorbeeld door de camera 
wat hoger te monteren en de aanbeller 
wat meer van boven te filmen. 

Houden buren zich niet aan de regels en 
heeft u daar problemen mee? Dan kunt 
u op drie manieren actie ondernemen.

1. Praten
Vertel uw buren dat u zich ongemakkelijk
voelt met de camera. Zij kunnen laten 
zien of deze wel in bedrijf is en - zo ja -
wat er gefilmd wordt. Vaak blijkt er geen
sprake van een probleem omdat de camera
minder in beeld brengt dan gedacht. 
Tip: als u zelf een camera plaatst, overleg 
dan vooraf met uw buren. Dat voorkomt 
onduidelijkheden.

2. Bemiddeling
Komt u er niet uit met uw buren? 
Vraag dan buurtbemiddeling om hulp 
of advies. Ook een wijkagent kan een 
bemiddelende rol spelen.

3. Rechter
Zorgt ook bemiddeling niet voor een 
oplossing en vindt u dat buren de wet 
overtreden? Dan rest alleen nog een gang 
naar de rechter. Op www.rechtspraak.nl 
staat bij het kopje ‘Onderwerpen’ meer 
informatie. Kies daarbij het onderwerp 
‘Burenruzie’.

Ze zijn populair: videodeurbellen. Dankzij verbinding met het internet ziet 

een bewoner (ook op afstand) of er bezoek is en wie er op de stoep staat. 

Met sommige slimme deurbellen kan de bewoner ook spreken met de 

bezoeker en een pakketbezorger bijvoorbeeld uitleggen waar deze een pakje 

mag neerzetten. Handig! Vraag is wel: wat komt er nog meer in beeld en is 

de privacy van buren en voorbijgangers niet in het geding. Dat geldt ook bij 

het gebruik van beveiligingscamera’s.
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Vernieuw het contact met de buurt

TIJD VOOR EEN INHAALACTIE
Tijdens de lockdowns van de afgelopen anderhalf 

jaar zijn er best wat contacten verwaterd. 

Op bezoek gaan was minder mogelijk en ook op 

het werk of de sportclub kwamen we elkaar 

minder tegen. Omdat het belangrijk is om contact 

te hebben met buren en buurtgenoten, is het tijd 

voor een inhaalactie! Hoe u aan de slag kunt met 

zo’n inhaalactie? 

1. Denk na

Denk even na: wie heb ik al een tijdje niet gezien en gesproken? 
Of met welke buren heb ik nog nooit contact gehad, bijvoorbeeld
omdat ze in coronatijd bij u in de straat kwamen wonen? 

2. Zoek contact

Wacht niet tot u iemand spontaan tegenkomt op straat, maar 
stap op mensen af. Pak de telefoon of - nog beter - bel even aan. 
Bezorg een bosje bloemen, een doosje chocola, een kaart met 
een wens. Of maak een afspraak voor een kopje koffie of thee. 
Wilt u wat uitgebreider de banden aanhalen? Nodig buren uit 
voor een maaltijd. Een keer gourmetten in de tuin, een lunch bij 
u thuis. Maak het niet te groot, het gaat om de gezelligheid.

3. Denk groot

In één keer heel veel buren met elkaar verbinden? 
Een buurtbarbecue organiseren kan met weinig inspanningen. 
Zoek een geschikte plek in de buurt, regel één of meer barbecues,
nodig buren uit en laat iedereen zijn eigen eten, drinken en 
zitplaats meenemen. Een paar spelletjes voor de kinderen 
en succes verzekerd! 

4. Of toch iets kleiner

Is een buurtbarbecue toch een beetje te veel gedoe? 
Denk dan eens aan ‘soep op de stoep’: nodig de buren en de 
buurt uit voor een kopje soep. U heeft niet meer nodig dan 
soep, wat kartonnen bekers en lepels. Als iedereen zelf soep 
meeneemt, ontdekt u zeker nieuwe smaken. Vooral in buurten 
met veel variatie in culturen! Een vrijdagmiddagborrel of juist 
zaterdagmorgen koffiemoment kan natuurlijk ook.

5. Leg verbinding

Heeft u buurtbewoners bij elkaar en is er nog geen buurtapp 
om belangrijke zaken met elkaar te delen? Dan is dit het moment
om nummers te verzamelen! Maak wel duidelijk waarvoor de 
app bedoeld is… en waarvoor niet!
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Sprookjestuin

“Ik wist dat het snel mogelijk zou zijn om via UWOON zonnepanelen te laten 

installeren. De voorzitter van onze huurdersraad hield ons goed op de hoogte. 

We waren dan ook een van de eersten die een aanvraag voor zonnepanelen 

indienden,” vertelt René Baanders uit Elburg.

Getwijfeld aan het nut van zonnepanelen
heeft hij nooit: “Energiebesparing vinden
we belangrijk, we denken aan de toekomst
van onze kinderen en kleinkinderen. 
Het financiële aspect komt voor ons op 
de tweede plaats. Die extra servicekosten 
verdien je natuurlijk wel ruimschoots 
terug.” De familie Baanders heeft het 
termijnbedrag bij de energieleverancier
verlaagd van 105 naar 75 euro per maand.
“Ze adviseerden het bedrag te verlagen 
naar 55 euro, maar we zijn liever 
voorzichtig.” 

Voor
kinderen
en
kleinkinderen

De tuin van Gerrie en Lahsen Guilich aan de Frederik De tuin van Gerrie en Lahsen Guilich aan de Frederik 

Sprookjestuin
De tuin van Gerrie en Lahsen Guilich aan de Frederik 

Sprookjestuin
Hendriklaan in Harderwijk is een kleurrijk geheel: niet alleenHendriklaan in Harderwijk is een kleurrijk geheel: niet alleen
door de bloemen maar vooral ook door de vele beelden en
beeldjes. “We wonen hier nu 49 jaar. Zo’n jaar of tien geleden
zijn we begonnen met onze verzameling. We bezoeken 
graag rommelmarkten, en dan je kom weleens iets tegen 
dat niet geschikt is voor binnen, maar wel leuk is voor 
buiten,” vertelt Lahsen Guilich over het ontstaan van hun 
mini-Efteling. “We kijken gewoon wat leuk is, en niet wat 
bij elkaar past,” vult mevrouw Gerrie Guilich aan. “Elk jaar 
krijgen alle beelden een verse verflaag, ik ben er net klaar 
mee. Als je iets hebt, moet je er ook voor zorgen.” Het 
seizoen van rommelmarkten en kofferbakverkopen begint 
weer, het echtpaar trekt er dan weer op uit. “Als je naar de 
supermarkt gaat, weet je van tevoren waar je mee thuis 
komt. Wat je op een rommelmarkt vindt, is een verrassing. 
Dat blijft altijd spannend.”

Inmiddels hebben vrijwel alle buren 
zich ook aangemeld voor zonnepanelen. 
“We hebben tien panelen op het dak 
liggen, waarmee we in drie jaar 10.000 
kilowatt opwekten. Daarvan leveren we 
2500 kilowatt per jaar terug. Per kilowatt 
krijgen we nu 6 cent terug, de grootste 
besparing zit in onze eigen energie-
kosten.”

Ook belangstelling voor zonnepanelen? 
Kijk dan op www.uwoon.nl, vul in het 
zoekvak ‘zonnepanelen’ in.
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HUURTOESLAG 
VOOR MEER
HUURDERS

Sinds januari 2020 komen meer huurders 
in aanmerking voor huurtoeslag. De harde 

inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Dit 
betekent dat de huurtoeslag niet meer in 
één keer vervalt als u iets meer bent gaan 

verdienen in 2020. Veel huurders weten niet
dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden.

Als u geen huurtoeslag over 2020 heeft 
ontvangen kunt u nog tot 1 september 
2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. 
Wel moet u nog steeds aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Zo mag de huur niet 
te hoog zijn (in de meeste gevallen niet 
hoger dan € 737 per maand). Ook moet 

het om een zelfstandige woonruimte gaan 
en mag u niet teveel vermogen hebben.

Denkt u in aanmerking te komen?
Op www.toeslagen.nl/huurtoeslag leest u 

de voorwaarden. Hier kunt u ook een 
proefberekening maken. 

Voor een nieuwe rubriek in 

UWOON Magazine zijn we op zoek 

naar oude foto’s van Elburg, Ermelo 

en Harderwijk. Dat mogen straten 

zijn of wijken, het gaat ons er vooral 

om dat we het verschil tussen toen 

en nu kunnen laten zien.

Als u ermee akkoord gaat dat we 

de foto’s in het magazine 

afdrukken, kunt u ze mailen naar:

communicatie@uwoon.nl. 

Wilt u de naam van de straat en 

de plaats en het jaartal (ongeveer) 

erbij zetten? Graag vermelden we 

uw naam als we de foto publiceren. 

Het liefst ontvangen we de 

(gescande) foto’s op hoge resolutie.

OPROEP UWOON bouwt en 
renoveert…
Van starter tot senior: UWOON werkt aan woonruimte voor mensen
in alle levensfasen. Ook op dit moment zijn er de nodige projecten in
ontwikkeling en uitvoering. Hier zijn we (onder meer) actief:

Julianalaan
Ermelo

De Proeftuin aan de Julianalaan in Ermelo is een tijdelijk woonproject voor de 
duur van 15 jaar. De woningen zijn bedoeld voor kwetsbare jongeren tussen 18 
en 27 jaar. Bewoners die de laatste stap naar zelfstandig wonen binnen twee jaar 
kunnen maken. Het plan bestaat uit 15 units, die geschakeld geplaatst worden 
in een rij van 9 en een rij van 6. Deze zijn bedoeld als doorstroomlocatie voor de 
jongeren. Tijdens het verblijf staan training, ondersteuning en begeleiding bij het 
opdoen van woonvaardigheden en het meedoen in de maatschappij centraal. 
Er komt 24-uurs zorg en beschikbaarheid, zodat er altijd hulp en begeleiding is. 

Zie ook: www.proeftuinjulianalaan.nl

Ook aan de Beemdweg in Ermelo realiseert UWOON tijdelijke huisvesting voor een 
periode van maximaal 15 jaar. Hier gaat het om 20 woningen voor jongeren tot 
28 jaar én voor mensen die door bijzondere omstandigheden urgent woonruimte 
nodig hebben. Dit plan is samen met de gemeente Ermelo ontwikkeld. De tijdelijke 
woningen zijn geschikt voor eenpersoonshuishoudens en gemakkelijk te (ver)plaatsen. 
Omwonenden zijn via een klankbordgroep betrokken. Meer informatie op: 
https://www.ermelo.nl/ermelo-in-ontwikkeling/tijdelijke-woningen-beemdweg

De renovatie van de woningen in de 
Zeestraat (Zeebuurt, Harderwijk) is 
afgerond. De nummers 30 t/m 38 zijn 
dit voorjaar opgeleverd. De meeste 
bewoners zijn weer teruggekeerd 
naar hun gerenoveerde woning. Ook 
de woningen in de B. van Meursstraat 
30 t/m 40 zijn inmiddels opgeleverd, 

Beemdweg
Ermelo

Zeebuurt
Harderwijk

bewoners hebben de sleutels 
ontvangen. Dit was het laatste blok 
woningen dat gerenoveerd is in de 
Zeebuurt. In totaal heeft UWOON in 
deze wijk 166 woningen gerenoveerd, 
in nauwe samenwerking met bewoners 
en de projectgroep Zeebuurt.

Zeestraat

B. van Meursstraat
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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

Wijzigingen als een nieuw telefoon-
nummer of een andere bankrekening 
kunt u doorgeven via Huurdersportaal 
(‘Mijn gegevens’ en ‘Geldzaken).(‘Mijn gegevens’ en ‘Geldzaken).

Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

NIEUW
TELEFOON-
NUMMER? 

UWOON werkt nauw samen met de
huurdersbelangen 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 huurdersbelangen-
organisaties voor u kunnen betekenen? 
Hieronder vindt u de contactgegevens.

Elburg:
Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter:
Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
I www.huurdersraaddbw.nl

Ermelo:
Huurdersbelangenorganisatie 
De Groene Draad 
Secretariaat:
Paul Krugerweg 8, 3851 ZJ Ermelo
I www.hbo-degroenedraad.nl

Harderwijk:
Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat:
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
I www.huurdersraadwoonwijs.nl
E info@huurdersraadwoonwijs.nl

ONS KANTOOR IN ERMELO IS GESLOTEN,
WE KOMEN TERUG IN EEN KLEINERE LOCATIE.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONS
KANTOOR IN HARDERWIJK.

1. Drink voldoende 
 Ook als u geen of weinig dorst heeft, drink steeds water (geen alcohol!), 
 dat voorkomt oververhitting. Voor kinderen, ouderen en chronisch zieken is 
 dit nóg belangrijker!

2. Houd jezelf koel 
 Draag dunne kleding, blijf in de schaduw en beweeg tussen 12.00 en 
 16.00 uur zo weinig mogelijk. Een koele douche of voetenbad? Goed idee!

3. Houd je huis koel 
 Zonwering, ventilator of airconditioning: allemaal middelen om warmte in 
 huis tegen te gaan. Houd ventilatieroosters open. Is het binnen warmer dan 
 buiten, bijvoorbeeld ’s avonds en ’s nachts? Open dan ramen en/of deuren.

4. Zorg voor elkaar 
 Let bij warm weer extra op buren die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
 Vraag even of het goed gaat, neem een boodschapje mee en kijk of u 
 misschien kunt helpen met de zonwering.

Hitte?Hitte?
Houd je hoofd erbij!


