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Aan de Julianalaan in Ermelo wordt een tijdelijk woonproject gerealiseerd. Dit plan
heet De Proeftuin en bestaat uit 15 woningen. Deze worden geschakeld geplaatst in
een rij van 9 en een rij van 6 woningen. In De Proeftuin krijgen de komende 15 jaar
kwetsbare jongeren tussen de 18 tot 27 jaar een plek om te wonen.
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De woonruimte helpt bewoners om binnen twee jaar de laatste stap naar zelfstandig
wonen te maken. De woningen zijn bedoeld als doorstroomlocatie voor jongeren.
Tijdens hun verblijf ligt de nadruk op training, ondersteuning en begeleiding bij het
opdoen van woonvaardigheden. Ook het meedoen in de maatschappij staat centraal.
Er komt 24-uurs zorg en beschikbaarheid, zodat er altijd hulp en begeleiding is.
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Meer info op www.proeftuinjulianalaan.nl
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Chevallierlaan

Nieuwbouw 42 studio’s
voor jongeren in centrum Ermelo
In het centrum van Ermelo - op de hoek
Chevallierlaan-Stationsstraat - wordt een
nieuw duurzaam appartementencomplex
gebouwd. Hierin komen 42 studio’s van
45m2 voor jongeren. De studio’s hebben
een woon/slaapkamer, een badkamer,
een keuken en installaties. Daarnaast is
er een gezamenlijke woonkamer en een
buitenterras in het plan opgenomen.
Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten.
Het plan is onderdeel van de herontwikkeling van het monument De Hooge Riet.
De architectuur sluit mooi aan op
de parkachtige omgeving. De bouw
start naar verwachting eind 2021, de
oplevering is dan begin 2023.

Sociaal-maatschappelijk woonproject Beemdweg Ermelo

Bijzondere woonkans voor jongeren
Aan de Beemdweg in Ermelo worden 20 tijdelijke woningen
geplaatst, 14 compacte en 6 tweelaags wooneenheden. Deze
bieden de komende 15 jaar een eigen plek aan jongeren tot 28
jaar met een eenpersoonshuishouden. Omdat het project een
experimenteel karakter heeft, verloopt de toewijzing van woningen
anders dan gebruikelijk. Het is belangrijk dat het woonproject
een goede bewonersmix krijgt. Daarom is met de gemeente
Ermelo afgesproken dat belangstellenden een intakeformulier

invullen. Hierin geven zij feitelijke informatie, stellen zichzelf
voor en vertellen waarom ze graag in dit project willen wonen.
Ze ‘solliciteren’ naar een woning. De selectie vindt plaats in
samenwerking met de Huischmeesters, specialisten in sociaal
en maatschappelijk beheer van woningen. Uitgangspunt is dat
bewoners er niet alleen wonen, maar ook iets bijdragen aan de
buurt. Bijvoorbeeld door een paar uur per maand andere bewoners
te ondersteunen. Samen werken aan een fijne leefomgeving!
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Column

Uw belang
Weet u het nog, de column in het vorige UWOON Magazine?
We braken daarin een lans voor contact tussen huurders, gewoon
van mens tot mens, in straat, buurt en wijk. De R van relatie is daarin
beslissend. Als je elkaar kent, ook al is het een oppervlakkige relatie,
dan kun je er voor elkaar zijn als dat nodig is.
Maar hoe doen jullie dat als UWOON zelf, het onderhouden van
relaties? Goede vraag! Nou, in feite werken we er doorlopend aan.
Soms onzichtbaar, soms heel duidelijk. Neem het contact met u,
huurder van één van onze woningen. We onderhouden de relatie
op persoonlijke en onpersoonlijke manieren. Onze buurtbeheerders
zijn zonder twijfel de meest persoonlijke wijze, maar contact kan
ook via onze woonconsulenten en allrounders verlopen.
Of via één van de collega’s aan de balie of in het klantcontactcentrum.
Dit persoonlijke contact is voor onze organisatie een bron van
kennis en informatie.
Naast huurders zijn er ook andere relaties die we willen opbouwen
en versterken. Deze worden vaak met een Engels woord ‘stakeholders’
genoemd. Dit woord laat zich vertalen met het Nederlandse
‘belanghebbenden’. UWOON heeft belang bij bepaalde mensen en
organisaties en omgekeerd geldt hetzelfde: bedrijven, overheden en
instellingen hebben belang bij UWOON. Laat ik twee voorbeelden
noemen van stakeholders.
Allereerst: plaatselijke politieke partijen in ons werkgebied.
Wonen is een hot item bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022 (en terecht). Partijen hebben hun partijprogramma
opgesteld en UWOON heeft de fracties benaderd met het aanbod
om kennis te delen. We kennen de lokale woningmarkt en weten
waar de behoeften liggen. Die informatie is belangrijk voor het
lokale bestuur en dus bieden we deze actief aan.
Voorbeeld twee, de brede groep organisaties die bezig is met de
woningmarkt. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven, stedebouwkundigen, welzijnsorganisaties, plaatselijke overheden en makelaars
bijvoorbeeld. Vaak werken die op projectniveau samen, maar een
bredere visie op de woningmarkt is niet zo eenvoudig te ontwikkelen.
Daarom heeft UWOON het initiatief genomen om alle partijen bij
elkaar te brengen. Als de coronaregels het toelaten is er in januari
een stakeholdersbijeenkomst.
Wat ons betreft is dit de start
van een langdurig initiatief om
elkaar te (leren) kennen en
samen de woningmarkt te
verbeteren. Wie de media volgt
weet dat dit enorm belangrijk is.
Voor UWOON, maar vooral voor
u en de volgende generaties.
Fleur Imming
Directeur-bestuurder UWOON
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S
amen
zelfstandig

Familie Noordzij blij met
kangoeroewoning in Ermelo

wonen

De familie Noordzij betrok afgelopen zomer als
eerste een zogenaamde kangoeroewoning in
UWOON-nieuwbouwplan De Wegwijzer in Ermelo.
“En we zijn er blij mee”, vertelt vader Jaap Noordzij
in het woongedeelte op de begane grond.

Voor wie niet bekend is met de nieuwe kangoeroewoningen,
hier wonen bewoners met een langdurige zorgbehoefte
samen met hun verzorger of mantelzorger. Zij wonen dus
onder één dak maar wel zelfstandig. Ieder heeft een eigen
woonruimte met slaapkamer(s), badkamer en keuken.
Het idee achter kangoeroewoningen is dat als je dicht bij
elkaar woont, je makkelijker voor elkaar kunt zorgen.
De familie Noordzij telt naast de honden Muffin en Kanjer
vier gezinsleden. Moeder Jannie heeft een visuele beperking
en woont met echtgenoot Jaap op de begane grond.
Jaap is door diverse lichamelijke beperkingen moeilijk ter
been, voor hem is gelijkvloers wonen een uitkomst. Hun zoon
Jan-Pieter heeft een visuele beperking en leeft bij zijn ouders.
Hij heeft een eigen slaapkamer op de derde verdieping.
Dochter Wietske is mantelzorger binnen het gezin en woont
zelfstandig op de tweede en derde verdieping. “Ik keek al rond
naar eigen woonruimte, maar dat is bijna niet te vinden en
het duurt lang. Nu woon ik zelfstandig, kan vrienden
uitnodigen, maar ben er ook als mantelzorger.”

“Traplopen is lastig.
Je wilt liever
gelijkvloers wonen,
maar waar vind je dat?”
Gelijkvloers
Al meer dan 30 jaar woont de familie Noordzij in Ermelo,
onder meer aan de Gelreweg, Postlaantje en Hertzoglaan.
Jannie is geboren in Drachten en kwam voor Sonneheerdt
naar de Veluwe. Jaap is van oorsprong Rotterdammer, maar
zijn ouders verhuisden naar Harderwijk. De laatste jaren
woonde het gezin met veel plezier in een eengezinswoning
van UWOON aan de Hertzoglaan. Dat ging goed tot de
gezondheid van vader Jaap achteruitging.

“Ik heb altijd wel beperkingen gehad, maar nu werd het
lopen minder. Vooral het traplopen is lastig. Je wilt dan liever
gelijkvloers wonen, maar waar vind je dat?”, vertelt Jaap
Noordzij. Wietske: “We waren al langer op zoek en spraken
erover met de ergotherapeut en de woonconsulent van
UWOON.” Laatstgenoemde opperde de mogelijkheid van de
kangoeroewoning in plan De Wegwijzer. Deze was al in
aanbouw, dus de familie kon de woning echt goed beoordelen.
De bezichtiging was positief met als gevolg de verhuizing op
18 juni. “Een bloedhete dag”, herinnert Jannie zich.

Privacy
Van die verhuizing heeft de familie bepaald geen spijt.
“Het is voor mijn vader goed hier”, vindt Jan-Pieter die er zelf
ook op vooruit is gegaan. “Ik heb nu een veel grotere kamer.”
Jannie moest natuurlijk wel even wennen, maar voelde zich
al snel thuis. “Het gaf me de eerste dagen een gevoel van
een vakantiebungalow, alsof ik bij Center Parcs woonde.”

De ligging in het centrum van Ermelo is ook voor alle vier
erg praktisch. Jaap: “Het ligt mooi centraal, dat is goed voor
de zelfredzaamheid.” Door de ligging hebben de bewoners
bovendien veel privacy in en om het huis. “Je kunt in de tuin
koffiedrinken, zonder dat iemand op je kopje kijkt.”

Positief
“We moeten roeien met de riemen die we hebben”, luidt de
nuchtere conclusie van Jaap. “We zijn blij dat we de stap
hebben gemaakt en zijn positief gestemd voor de toekomst.
Hopelijk kunnen we hier nog jaren vooruit.” De familie Noordzij
spreekt nog waardering uit voor woonconsulent Marijke van
Norden van UWOON. “Ze heeft veel moeite voor ons gedaan.
Haar begeleiding was prima, ze ging mee kijken en als er een
vraag was, kregen we meteen antwoord. Toen we nieuwe
buren kregen, stuurde ze een mailtje om dat aan te kondigen.
Heel attent.”

Ruim wonen

De woningen van familie Noordzij tellen drie etages. Op de begane grond is een (rolstoeltoegankelijke)
zorgwoning van 66,5 m2 met één slaapkamer en een buitenterras. Op de eerste en tweede verdieping is
een ruime bovenwoning van in totaal 127 m2. Deze telt drie slaapkamers en een balkon.
“Weinig leeftijdgenoten hebben zo’n ruime woning als ik”, aldus Wietske.
Woonmagazine van uwoon
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BELANGRIJK VOOR WIJK EN BEWONERS

Elburg, Ermelo en Harderwijk, overal werken bewoners en UWOON samen aan de leefbaarheid in buurten
en wijken. Op deze pagina’s Leefbaarheid een aantal verhalen uit de praktijk.

Elburg

Nieuw initiatief KLUSHULP
“De vraag naar hulp in het huishouden, in
de tuin of voor onderhoudsklusjes neemt
alleen maar toe,” vertelt directeur-bestuurder
Hans Stalknecht van Stichting WIEL. “Het
gaat vaak om mensen die overbelast zijn of
geen overzicht hebben op financiën of het
huishouden. Wij werkten al nauw samen met
Stichting Present, die dezelfde vragen kreeg.
Daarom besloten we de handen ineen te slaan
in een nieuw initiatief: Klushulp Elburg. Door
de krachten te bundelen, kunnen we vraag
en aanbod beter op elkaar afstemmen. We
krijgen steun van het VSBfonds, de gemeente
en woningcorporaties. Daarom kunnen we ons
samenwerkingsinitiatief stevig neerzetten.”

WIEL heeft een ruim aanbod van vrijwilligers in huis en ook
veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting
wil mensen activeren die niet meedraaien in de maatschappij.
“Juist bij dit soort projecten kan deze laatste groep goed ingezet
worden, een klus kan bijdragen aan hun sociale activering.”
Bij stichting Present zijn er vrijwilligers die zich vanuit de kerk
betrokken voelen en beschikbaar zijn voor eenmalige klussen
van een dagdeel. “Samen leggen we de verbinding tussen
aanvragers en vrijwilligers. Wij matchen hulpvraag en -aanbod
en betrekken mensen die aan de zijlijn staan bij het oppakken
van een klus. Zo helpen we niet alleen een inwoner, maar
doorbreken we ook iemands sociaal isolement.”

Ermelo

“Onze hulp is natuurlijk niet bedoeld voor mensen die prima
in staat zijn om zelf hulp in te schakelen, bijvoorbeeld door een
schilder of hovenier in te huren. Het zal vooral gaan om mensen
die er moeite mee hebben om het huishouden op orde te
houden. Dan staat de keuken vol met vaat, ligt er veel wasgoed
of is de tuin overwoekerd. Dat kan door mentale problemen
komen, maar ook door overbelasting. Iemand is bijvoorbeeld
mantelzorger en richt zich op de zorg voor anderen. Dan blijft
er geen tijd over voor andere zaken. Wij bieden praktische
ondersteuning. Als het een symptoom is, kijken we samen naar
een meer blijvende oplossing. We kunnen iemand koppelen
aan een mantelzorgondersteuner, of als het nodig is aan
schuldhulpverlening.” Ook ongevraagd contact opnemen met
iemand kan een optie zijn. “Soms krijgen we een melding
binnen via buren of via de woningcorporatie. Daar gaan we
voorzichtig mee om, we steken een helpende hand uit. De
vraag van de hulpbenodigde staat altijd centraal.” Stalknecht
verwacht veel van dit initiatief: “We leven in een mooie
gemeente, samen werken we aan een nog mooier Elburg!”
Herken je jezelf of ken je iemand in je omgeving die hulp nodig
heeft in Elburg?
Neem dan contact op met marion.van.rooij@wiel.nl
of bel: 06 2916 3098.
Wil jij je inzetten als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Engeline Elzerman:
info@presentelburg.nl of bel: 06 1344 6852.

Praathuis Vijverhof opgeknapt

UWOON-complex ‘De Vijverhof’ aan de
Kanoweg in Ermelo telt 30 appartementen
waarin sinds 20 jaar het project
‘Vereniging voor Groepswonen van
Senioren’ is ondergebracht. Iedereen
woont hier zelfstandig maar er zijn ook
gezamenlijke activiteiten. Hiervoor is één
Het Praathuis vroeger
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appartement aan de voorzijde ingericht:
‘Het Praathuis’. In 2003 is deze gemeenschappelijke ruimte verplaatst naar de
achterzijde van het complex.
Deze ruimte wordt tot op de dag van
vandaag gebruikt voor ontmoetingen met
elkaar: koffiedrinken, borreluur, spelletjes
doen, ook vergaderingen vinden hier plaats.
Het oude Praathuis aan de voorzijde
werd gereedgemaakt voor bewoning.
In 2020 ontstonden er plannen om ter
gelegenheid van het 20-jarig jubileum
van de Vereniging in 2021 ‘Het Praathuis’
op te knappen. Er werd contact
opgenomen met UWOON en die keurde
de plannen goed. De vereniging ontving
een financiële bijdrage voor het sauzen
van de muren en de aanschaf van nieuwe

Het Praathuis nu
vloerbedekking. Een nieuwe tafel en kast,
nieuwe overgordijnen en de herbekleding
van de stoelen financierden de bewoners
zelf. Dankzij deze gezamenlijke
investering is de ruimte weer als nieuw en
aantrekkelijk voor gebruik. De bewoners
van De Vijverhof zijn in hun nopjes met
het gerenoveerde Praathuis!

Harderwijk

Er zit muziek in het Abbeyfield-complex

Aan de Karel Doormanlaan in Harderwijk
beheert UWOON een bijzonder woongebouw: het Abbeyfield-complex. Hier
wonen mensen zelfstandig, maar ook
echt met elkaar. “We helpen elkaar en zien
om naar elkaar”, vat bewoonster Cobie
Slotboom het kort en krachtig samen.
De bewoners (variërend van 30 tot ruim
80 jaar) treden graag naar buiten met
hun bijzondere woonomgeving. Daarom
deden ze in september mee aan Struinen
in de Tuinen.
Foto: Agnes Bervoet

Cobie Slotboom (l) en Agnes Bervoet (r)

Ermelo

Tijdens het evenement Struinen in de
Tuinen zijn er culturele optredens in
allerlei particuliere tuinen in Harderwijk.
“Onze buurtbeheerder Acca de Boer
vroeg: is dat niet iets voor jullie?”,
vertelt Cobie in de gemeenschappelijke
woonkamer van het complex.
Medebewoonster Agnes Bervoet vult aan:
“Dat vonden we een goed idee. Cobie
heeft de contacten gelegd en het allemaal
geregeld. Zij is handig op papier en met
de computer.” Inspraak in wie er zou
optreden kregen de bewoners niet. Het
Abbeyfield-complex kreeg de zangeressen
Jazzy en Peggy op bezoek en dat was
een schot in de roos. “Gewoon gezellige,
gangbare muziek, veel in het Nederlands,
bijvoorbeeld van André Hazes”, beschrijven

de bewoonsters de muziekstijl. Hoewel
de Karel Doormanlaan wat op afstand
van andere tuinen lag, trokken de drie
optredens veel publiek.
De U-vorm van het woongebouw, met
brede galerijen en een prachtige binnentuin, bleek perfect voor de optredens.
“Het was schitterend weer, in de tuin
zaten veel bezoekers en bewoners
luisterden gezellig op galerijen”, aldus
Cobie. “Het is absoluut voor herhaling
vatbaar”, is het oordeel van Agnes. Dus
wie in 2022 eens een gezellige middag
wil hebben (én een kijkje wil nemen in
een Abbeyfield-complex), moet Struinen
in de Tuinen in de gaten houden.

Winnaar Burendagactie ontvangt € 250 voor Korte Haeg

Buurtbewoners van de Korte Haeg wonnen de
UWOON Burendagactie en ontvingen € 250 om
te besteden aan de buurt. Vervolgens ontving
UWOON een bedankje.

Beste mensen van UWOON,
Met Burendag doen wij jaarlijks een buurtactiviteit, twee keer
per jaar maken wij met de buurt (deze keer met 15 personen)
de buurttuin, de parkeervakken en de ruimte rond de speeltuin
onkruidvrij. Ook doen we het nodige snoeiwerk. We beginnen
altijd eerst met koffie, thee en iets lekkers. Deze keer vertelde ik
wat er van de € 250 is gekocht. De groep is vervolgens gesplitst
en aan het werk gegaan. Tegen half twaalf stond er weer
koffie/thee klaar en vertelde men wat er zoal is gedaan en waar
nog hulp nodig is. Het is altijd gezellig met elkaar en de buurt
knapt er mooi van op. We krijgen ook allemaal positieve
reacties uit de buurt.
Wij vinden dat we die € 250 goed besteed hebben aan
gereedschap en vele planten.
Namens de Korte Haeg reuze bedankt.
Met vriendelijke groeten van
Petra Veldman, Tanja Prinselaar en Greet van Buren
Woonmagazine van uwoon
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid
UWOON werkt aan de verduurzaming van haar woningen. Op korte termijn door huurhuizen gemiddeld naar
energielabel B te brengen. Bij groot onderhoud is energiebesparing altijd een belangrijk uitgangspunt.

In streefjaar 2050 wil UWOON volledig energieneutraal zijn. Inmiddels stijgen de energieprijzen sterk en is het de vraag:
wat kunt u zelf doen om energie en geld te besparen. Een aantal suggesties.

Hoge energieprijs?
Maak nu werk van besparen.
De energieprijzen zijn aanzienlijk hoger
dan de afgelopen jaren.
Daarom is het verstandig om goed te kijken
waar besparen mogelijk is.

THERMOSTAAT OMLAAG

WEINIG GEBRUIKTE KAMERS

VOORKOM WARMTEVERLIES

De snelste manier om minder gas te
verbruiken? Doe de thermostaat omlaag.
Niet meteen een hele graad, maar begin
met een halve. Bijvoorbeeld van 21 naar
20.5. Bent u daaraan gewend, ga dan
weer een halve graad naar beneden, net
zolang tot het oncomfortabel voelt.
Door een trui, wintersokken of thermoondergoed aan te doen, ervaart u de
lagere temperatuur minder snel. Wie veel
op de bank zit, kan eventueel een deken
over de benen leggen.

Zijn er in huis weinig gebruikte kamers?
Zet de radiatorthermostaat niet helemaal
dicht maar op de vorstvrij stand. Slaapkamers die alleen worden gebruikt om
te slapen, kunnen ook beter een lagere
temperatuur hebben. Moeite met warm
worden in bed? Denk eens aan een kruik,
warmwaterzak of elektrische deken die
alleen het eerste kwartier aanstaat.

Vraag bezoekers even binnen te komen
als ze een vraag hebben en sluit de deur,
dat voorkomt weglekken van warmte.
Hetzelfde geldt voor kieren: maak ze
dicht met sluitband of tochtstrips. Even
het raam openzetten om de slaapkamer
te luchten? Doe dit niet ’s ochtends vroeg
maar later op de dag. Vaak wordt het
buiten dan tenminste 6 graden warmer en
dus verliest een woning minder warmte.

NIET THUIS, VERWARMING LAAG
Overdag niemand thuis? Zet dan de
thermostaat op 17 graden. Wie huissleutels
bij de thermostaat ophangt, wordt bij
ieder vertrek herinnerd aan een lagere
temperatuur. Let er wel op dat u niets
aan de thermostaat zelf ophangt, want
dat kan storing veroorzaken. Zet de
thermostaat ook een uur voor het naar
bed gaan alvast lager.
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LAGERE WATERTEMPERATUUR IN CV
Bij veel cv-ketels is de temperatuur van
het water dat door de radiatoren gaat
instelbaar. Vaak staat deze temperatuur
hoog afgesteld, bijvoorbeeld op 80 graden.
Maar hoe beter geïsoleerd een huis is,
des te lager kan de temperatuur. Verlaag
bij wijze van test de temperatuur met
10 graden.

WATERDRUK CV VAKER CHECKEN
Zorg voor optimale werking van de cv
door de waterdruk op peil te houden.
Check dit wat vaker en vul indien nodig
wat water bij. (Weten hoe? Type op
www.uwoon.nl in zoekfunctie ‘bijvullen’)

VERLICHTING
Heeft u nog gloeilampen? Dan is het
verstandig om deze zo snel mogelijk te
vervangen door spaar- of ledlampen.
U verdient de investering beslist terug!

KORTER DOUCHEN, DOEN!
Met korter douchen valt veel te besparen.
Probeer binnen vijf minuten onder de
douche vandaan te gaan. De gemiddelde
Nederlander doucht 45 minuten per
week, maak er 25 minuten van en het
gasverbruik vermindert… iedere week!
Probeer ook wat minder warm te douchen,
ook dat bespaart.

Hoge gasprijs?

Pas op
met houtkachels.
Door de hoge gasprijzen zoeken sommige huurders naar andere manieren
om hun huis te verwarmen, bijvoorbeeld houtkachels. Het rookkanaal
in de woning is doorgaans niet geschikt voor deze verwarming.
Met als gevolg dat er rook blijft hangen of zelfs brand kan ontstaan.
Wilt u een kachel in uw woning plaatsen, vraag dan eerst toestemming.
Het gaat dan om een zelf aangebrachte voorziening (ZAV).
Op www.uwoon.nl vindt u meer informatie over het aanpassen van uw
woning (zoek op ‘klussen’, ‘aanvraag voorziening’, of ‘woning aanpassen’).

Verduurzamen
loont voor bewoner
Varenlaan-Wikkelaan
Vorig jaar kregen 72 woningen aan de Varenlaan/Wikkelaan in Ermelo
groot onderhoud. Daarbij gingen de woningen van energielabel van D
(of lager) naar label A. Nieuwe geïsoleerde daken werden aangebracht,
de gevels en vloeren kregen na-isolatie en er is HR++ beglazing gemonteerd.
Een van de bewoners stuurde een mail naar UWOON over het effect
op zijn energierekening:
“Onze eindafrekening over de periode 18 juli 2020 t/m 17 juli 2021
ontvangen. Wij hadden ons maandbedrag niet gewijzigd en nu krijgen we
900 euro terug! Op jaarbasis - ons huis was pas in december 2020 klaar betekent dit een besparing van ca. € 1200, tegenover een verhoging via
de servicekosten van 12 x € 15,50 = € 186. Met dank aan UWOON!”

helpt

VELUWE DUURZA AM
Bij Veluwe Duurzaam kunnen inwoners van zeven regiogemeenten terecht
voor informatie en advies op het gebied van energiebesparing, verduurzaming
van woning, tuin en milieu. Het betreft Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk,
Nunspeet, Oldebroek en Putten.
Kijken welke mogelijkheden er voor u zijn? www.veluweduurzaam.nl.

Woonmagazine van uwoon
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Dit keer zetten we een vrijwilliger in het zonnetje, namelijk Hans Vastenhoud, die al 10 jaar een stuk bos onderhoudt.
Namens UWOON hartelijk dank!

Vrijwi llige r be dan kt!

Boswachter van UWOON
Als de bomen in het stukje bos aan de Paul Krugerweg in Ermelo konden spreken, zouden ze vast
en zeker ‘bedankt’ zeggen tegen Hans Vastenhoud. De vrijwilliger onderhoudt dit perceel al
meer dan 10 jaar en zorgt ervoor dat de variatie in bomen, struiken, vogels en dieren toeneemt.
Tot plezier van de hele buurt. “Er zit ook een groene specht, die is best zeldzaam”, zegt hij,
terwijl we met de vrijwillige ‘boswachter van UWOON’ over de bospaadjes lopen.
Hoe groot zal het bos zijn, misschien een
voetbalveld? Hans Vastenhoud heeft het
nooit nagemeten. Wat hij wel heeft
gedaan is het bos, in overleg met UWOON,
onder handen nemen. “Tien jaar geleden
kreeg ik op het wandelpad een dode
berkentak op mijn hoofd. Ik zag dat de
boom gekapt moest worden, maar wie
was de eigenaar?” Dat bleek UWOON te
zijn. En in overleg met de heer Zandvoort
ging hij het bos beheren. “Als pensionado
vond ik het wel aantrekkelijk om de
handen uit de mouwen te steken.”
Het eerste dat Hans aanpakte?
De Amerikaanse eiken. “Die bomen zijn
de grote boosdoener in een bos. Ze hebben
weinig waarde voor de natuur en geven
alleen eikels voor de dieren. Er groeit niets
onder.” Door deze stelselmatig te laten

kappen is het bosperceel verjongd en
krijgen bomen als beuk, inlandse eik en
grove den ruimte om te groeien.
“Het blad en de eikels van de Amerikaanse
eik hark ik op lange streken. Anders
komen er overal nieuwe boompjes op.”

Broedseizoen
Wie zijn ogen de kost geeft in het bos
ziet onder meer hulst, tamme kastanje,
hazelnoot, berk en esdoorn. Vastenhoud
onderhoudt ook de wandelpaden, ruimt
zwerfvuil op en verpoot jonge boompjes
naar een plek waar ze voldoende
groeiruimte krijgen. “Ik ben hier iedere
dag wel even, als is het maar om onze
labrador Saartje uit te laten.”
Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen voor de vele vogels, dan beperkt
Vastenhoud zijn werkzaamheden en

vraagt hij ook buurtbewoners om de
vogels rust te geven.

Aangelijnd
Vraag is natuurlijk, waarom is iemand
jaarlijks zo’n 200 uur vrijwillig actief in
een bos? “Het is fijn om zelfstandig
actief te zijn in de natuur”, vindt Hans
Vastenhoud. “Dat is goed voor lichaam en
geest en je geeft een stuk verwaarloosd
bos weer meer natuurwaarde.” Natuurlijk
levert het ook wel eens teleurstellingen
op. Bijvoorbeeld als een wandelaar
hardnekkig weigert haar hond aangelijnd
uit te laten of als een echtpaar boos is
dat er een boom wordt gekapt.
“Dan probeer je uit te leggen dat jonge
bomen een groeikans krijgen en het bos
verjongt, maar soms willen ze gewoon
niet luisteren naar argumenten.”

Ook iemand opgeven voor de rubriek Buurtjes Bedankt?
Mail naar communicatie@uwoon.nl. De betreffende buur ontvangt een cadeaubon van 30 euro.
10

Woonmagazine van uwoon

niet oordelen

Hulp bij betalingsachterstand

Helpen,

Sinds 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden een wettelijke
taak voor de gemeente. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) houdt
in dat diverse partijen zoals woningcorporaties (UWOON), energieleveranciers en
zorgverzekeraars verplicht zijn om een melding bij de gemeente te doen als een
klant een betalingsachterstand heeft van 25 dagen of meer.
Voor de opvolging van deze meldingen
heeft de gemeente Harderwijk de
organisatie voor maatschappelijk werk
Stimenz en welzijnsorganisatie Zorgdat
ingeschakeld. Maaike Driehuis is
maatschappelijk werker bij Stimenz en
houdt zich, samen met collega’s, bezig
met dit project.
“Het grote voordeel van dit vroegtijdig
signaleren in één systeem is dat we
nu kunnen zien wie er bij meerdere
leveranciers een betalingsachterstand
heeft. Vroeger hadden we daar geen
inzicht in en moesten we wachten tot
mensen naar ons toe kwamen voor hulp.
Nu laten we tijdig weten dat we hulp
kunnen bieden. De melding werkt dus
preventief en kan voorkomen dat er
grotere schulden ontstaan.”
UWOON stuurt de huurders die te laat
zijn met het betalen van de huur, eerst
een herinnering/aanmaning met daarin
de vermelding dat ze worden aangemeld
bij het project vroegsignalering. Naar
aanleiding van de brief kunnen huurders

“Het grote voordeel van
dit vroegtijdig signaleren
in één systeem is dat we nu
kunnen zien wie er bij
meerdere leveranciers een
betalingsachterstand heeft.”

aangeven dat ze niet door UWOON willen
worden aangemeld. Zij kunnen rechtstreeks
met UWOON contact leggen en op die
manier de achterstand oplossen.
Het systeem geeft vervolgens aan wie
er in aanmerking komt voor een eerste
brief/mail, een herhalingsbrief/mail
of een huisbezoek. “Onze medewerkers
bekijken de meldingen voor een eerste
brief, herhalingsbrief of huisbezoek. Soms
kennen we de betrokken mensen al van
een ander traject. Dan kiezen we er soms
voor om geen brief te versturen maar op
huisbezoek te gaan.”

Reacties
“Op de eerste brief/mail en ook op de
herhalingsbrief/mail krijgen we veel
reacties. Vaak is de betaling inmiddels
gedaan of zijn inwoners ermee bezig het
op te lossen. Ook krijgen we verschillende
hulpvragen als reactie. Een huisbezoek
doe ik nu nog samen met een collega. In
de toekomst leggen een maatschappelijk
werker en een vrijwilliger van Zorgdat
deze bezoeken af.” Tijdens een bezoek
wordt uitgelegd welke hulp er beschikbaar is. “We verwijzen bijvoorbeeld
naar het Financieel Trefpunt en andere
voorzieningen die de gemeente biedt.
Vaak is er meer aan de hand dan alleen
financiële problemen, bijvoorbeeld een
echtscheiding. Ook dan kunnen we
helpen. Wil iemand onze hulp niet, dan
laten we dit eerst zo. We zijn er tenslotte
om te helpen, niet om iemand op de
vingers te tikken.”

Maaike Driehuis

Betalingsachterstand?
Heeft een huurder een betalingsachterstand? Dan stuurt UWOON een
brief naar de huurder dat er een melding
is gedaan bij de gemeente vanwege
de wettelijke verplichting.
In deze brief staat ook dat Stimenz
contact opneemt om te kijken of ze kan
helpen. Ook wijst UWOON op de
mogelijkheid om zelf hulp te zoeken.
In het kader van de privacywetgeving
weet UWOON niet of Stimenz een brief/
mail stuurt of een huisbezoek aflegt.

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,
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!
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ONDERHOUDSPLANNING 2022
Fijn wonen, veilig wonen, dat is belangrijk voor bewoners en
daarom investeert UWOON doorlopend in het onderhoud
van woningen. Deze pagina’s geven een overzicht van
projecten die in de planning voor 2022 staan. Een exacte
startdatum is er nog niet, maar UWOON informeert de
betrokken huurders op tijd. Zij ontvangen een brief met uitleg
over het project en de werkzaamheden die worden uitgevoerd.
In deze brief staat nauwkeurig wat er wordt gedaan en
wanneer. Ook wordt de projectleider voorgesteld.

Vastgoed Elburg

Nieuwbouw
in Elburg:

Stand van zaken
UWOON wil het woning-

Uitvoering van de volgende werkzaamheden is vrijwel zeker:

aanbod in Elburg uitbreiden.

elburg

Bert Weitenberg,
ontwikkelmanager bij

53 woningen in de Nieuwstad, o.a. Graaf Ottostraat,
Wilhelminastraat, Schipluidenstraat. Betreft nieuwe
kozijnen en nieuw dak, isolatie van de spouwmuren.

UWOON, vertelt meer over
de stand van zaken.
“We zijn bezig met een

ermelo
167 woningen onder andere Prof. Lindeboomlaan,
Rutgerskamp, de Acht Schepel, Rengersland.
Vervangen van glas en deuren, kierdichting en geheel
schilderen van de woningen.

aantal initiatieven”,
steekt hij van wal. “Deze
projecten zijn nog in een beginstadium, ze moeten nog
helemaal ontwikkeld worden, maar het begin is er.

hierden
33 woningen Wouterskampen en Mheenhof,
vervangen van de daken.

’t harde
Groot onderhoud 30 woningen ’t Harde, volledige
transformatie.

harderwijk
7 woningen Julianalaan, vervangen van dak, en glas
en isoleren van de woning.
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Het is nog niet te zeggen of en welke projecten echt
gebouwd gaan worden.”
Bij winkelcentrum De Vrijheid komt een complex met
32 appartementen. Weitenberg: “Wij zijn in gesprek met de
ontwikkelaar of UWOON dit complex kan afnemen. Het gaat
om driekamerappartementen bedoeld voor sociale huur.
Op dit moment voeren we een haalbaarheidsstudie (een
onderzoek naar de kans van slagen van een project, red.) uit.”
Bij de Nieuwe Haven werkt een ontwikkelaar aan een project
met koop- en huurappartementen. Hier is UWOON in gesprek
over 11 appartementen voor sociale huur. “Ook hier beginnen
we met een haalbaarheidsonderzoek.”
In de wijk Horstkamp komt eveneens nieuwbouw. “UWOON
zit met de gemeente om tafel over de afname van 40 gronden
voor sociale huurwoningen. Die laten we dan zelf bouwen.
We zijn ook in gesprek met de gemeente over de Waterlanden 2
in Doornspijk. Daar komt een kleine uitbreiding. We willen er
grond afnemen voor de ontwikkeling en realisatie van
11 sociale huurwoningen”, besluit Weitenberg. “Kortom er
zijn voldoende initiatieven!”

Groot onderhoud in ’t Harde

Huidige situatie

In het voorjaar van 2022 start UWOON met groot onderhoud aan 30 woningen
in ’t Harde. Het betreft de Kiezelstraat, Talksteenstraat en Zandsteenstraat.
Deze bijna 40 jaar oude woningen worden grondig aangepakt met als resultaat bijna
nieuwe woningen. Alleen de bestaande en aangelegde tuinen verraden straks dat
de woningen er al heel wat jaren staan. De buitenkant ondergaat een metamorfose.
Binnen gaat er veel veranderen qua comfort. De woningen maken een reuzensprong
van energielabel E naar A!
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk
aan te laten sluiten bij de wensen van
bewoners is een klankbordgroep in het
leven geroepen. Een groep bewoners
heeft in het belang van de hele buurt
meegedacht over de verbeteringen.
Ontwerpen zijn besproken maar ook zaken
als de kleurstelling. Bewoners kwamen
met het idee van een luifeltje boven de
voordeur.

Artist’s impression nieuwe situatie

Onderhoud 53 woningen Elburg West

Onderhouden én verduurzamen
Verduurzaming en onderhoud gaan hand in hand in
de wijken Rode Dorp en Molendorp in Elburg.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden worden de daken
vernieuwd en voorzien van dakisolatie. Kozijnen zijn
toe aan vervanging en deze krijgen nu HR++ glas.
Bij herstel van het voegwerk worden spouwen
nageïsoleerd. Naast deze werkzaamheden voorziet
UWOON de woningen van een ventilatiesysteem.
Al deze werkzaamheden vragen best het nodige van
bewoners. Daarom spreekt UWOON het project
uitgebreid door met bewoners en aannemer Mateboer.

UWOON plaatst
gratis rookmelders
In juni is UWOON gestart met het plaatsen van gratis rookmelders in alle
huurwoningen. Het bedrijf Flame Control uit Harderwijk zorgt hiervoor. 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. De laatste rookmelders worden in juni 2022 geplaatst.
Huurders in Harderwijk en Hierden zijn het eerst aan de beurt, volgend jaar
volgen Elburg en omliggende plaatsen. Ermelo sluit de rij.
Woonmagazine van uwoon
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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’s leest u twee van deze verhalen.

KLEURRIJKE
POPPENVERZAMELING

Fotografie: Marijn Fidder

Een kleine benedenwoning, middenin de Zeebuurt in
Harderwijk, is al jaren het domein van Lena Jansen. Ze is een
echte Harderwiekse, kent de buurt en de buurt kent Lena.
“Soms ga ik op de koffie in de buurt, gezellig even kletsen. Ik kan
goed met de buren hoor en maak met iedereen een praatje.”
In de woonkamer valt de poppenverzameling meteen op. In
de kasten staan veel poppetjes, het ziet er gezellig ingericht
uit. “Het staat dan wel vol”, zegt Lena, “maar het geeft kleur.
Het vrolijkt mij op en maakt mij blij. Ik ben trots op alles wat
er staat. Ik heb het in de loop van de jaren opgespaard.
Soms neem ik wat mee bij de Action”, lacht ze. “Het is mijn
dagvulling, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Er staan
ook kerstmanpoppetjes. Die haal ik na kerst niet weg, ze
staan er het hele jaar door. Ze horen erbij. Soms geef ik wel
eens wat weg, maar ik krijg dan dubbel terug”, lacht Lena.

“Mensen die binnenkomen, kijken hun ogen uit en vinden het
allemaal even leuk. Altijd positieve reacties. Ik vind het erbij

“Mijn spulletjes zijn
mijn leven.”
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horen”, zegt Lena. “Mijn spulletjes zijn mijn leven.” En terwijl
een kat zich uitstrekt tussen de poppen op de bank, zegt Lena
dat ze haar toekomst vrolijk inziet.
“Mijn kleinkinderen, katten en mijn spulletjes horen bij mij
als een kip bij een ei”, besluit Lena.

Fotografie: Marijn Fidder

VAN JONGS AF AAN
Als Sander Bouwhuis over zijn paardenliefde praat, steekt hij menigeen aan.
“Ik was ongeveer zeven jaar toen ik voor
het eerst bij een particulier op een pony
reed. Ik had een slechte jeugd, daardoor
trokken paarden mij aan. Ik was nooit
bang. Als je er eenmaal mee besmet
raakt, kom je er niet meer van af. In het
begin alleen een beetje stappen, maar
nu ben ik vergevorderd met springen en
dressuur. In het verleden deed ik ook wel
menwedstrijden. Nu doe ik dat alleen
nog voor de lol.”
“Vroeger dacht ik wel eens dat het me
niet zou lukken. Nu ben ik trots op wat
ik bereikt heb met paarden en vind het
nog steeds megaleuk.” Sander geeft nog
wel eens les aan bekenden en kinderen.

Hij werkt nu op een boerderij waar hij
zijn kennis van paardrijden doorgeeft
aan gehandicapten. “Ik doe ook klusjes
eromheen. Alles wat ik leuk vind, doe ik
op één plek.”
“Mensen vinden mij een echte ‘paardengek’.
Iedereen vindt het interessant en reageert
positief, ook als ze niks met paarden
hebben. Ik word ook wel eens ‘paardenfluisteraar’ genoemd. Als ze bijvoorbeeld
angstig zijn, krijg ik ze wel rustig. Eén
paard was heel ziek, maar is na twee jaar
weer helemaal opgeknapt. Dan denk ik
‘wauw’! Zo mooi om te zien, zelfs kinderen
kunnen weer op het paard rijden.” Eén
gebeurtenis blijft Sander altijd bij. “Mijn
vorige werkgever was niet zo vriendelijk
en stond naar mij te schreeuwen. Ik was

“Ik ben trots op wat ik bereikt heb met paarden
en vind het nog steeds megaleuk.”

op dat moment bezig met een paard
waar niemand mee overweg kon. Tot
mijn verbazing ging het paard tussen mij
en mijn baas in staan en stuurde hem als
het ware ‘de wei uit’ en beschermde mij.”
Als het aan Sander ligt zou hij iedere dag
gaan paardrijden, maar dat gaat niet
omdat hij zijn werk heeft. Op de vraag
wat hij nog wil bereiken zegt hij: “Daar
heb ik niet over nagedacht eigenlijk, ik
heb alles wat ik leuk vind, het is goed zo.”
Woonmagazine van uwoon
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Alle medewerkers
van UWOON
wensen u
prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar!

UWOON werkt nauw samen met de
huurdersbelangenorganisaties in Elburg,
Ermelo en Harderwijk. Zij zijn de ‘stem’
van de huurders bij het maken van keuzes
in en het vaststellen van beleid.
Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties voor u kunnen betekenen?
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

OP OUDEJAARSDAG, VRIJDAG 31 DECEMBER 2021,
IS UWOON GESLOTEN.

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.

NIEUW
TELEFOONNUMMER?

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

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl I www.uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: GESLOTEN

Storingen, spoedreparaties?

Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl I www.uwoon.nl

Bel UWOON!

Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
Kijk voor actuele openingstijden op www.uwoon.nl
Redactie: Natascha Fisher, Laura Üzüm, Mark Schouten, Wilma Bontekoe, Co Schaftenaar
Coördinatie en eindredactie: Anneke Muurling
Fotografie: Henk Merjenburgh - Realisatie: Bureau2
Verschijnt 3x per jaar - Oplage: 9.100
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Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356

Voor spoedreparaties geldt: altijd
even bellen! Overige reparaties kunt u
doorgeven via het Huurdersportaal.
Elburg
Ermelo
Harderwijk

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

