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Eind april ontvangen alle huurders een uitgebreide brief waarin staat 
of uw huur wordt aangepast en zo ja hoe hoog deze wordt. In die brief 
staat ook beschreven hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens 
bent met de huurverhoging. Belangrijk om te weten: een klacht over 
het onderhoud aan uw woning is geen erkende reden om bezwaar te 
maken tegen de huurverhoging. Op de website van de huurcommissie 
(www.huurcommissie.nl) staat hoe u bezwaar kunt maken als u het 
niet eens bent met de huurverhoging na woningverbetering.
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De huurverhoging voor 2022 is vastgesteld op 1,25%, 

maar mensen met een hoog inkomen krijgen een extra verhoging. 

Bij een aantal huurders verandert de huur niet.

1,25% voor de 
meeste huurders 

Uitdagingen
Column

Het jaar 2022 is inmiddels voor een kwart 
verstreken en wat is er al niet gebeurd?
Een nieuw kabinet, Covid-beperkingen en het 
weer beëindigen daarvan, stijgende energie-
prijzen, woningcrisis, Oekraïne, gemeente-
raadsverkiezingen… het zijn op zijn zachtst 
gezegd roerige en uitdagende tijden, voor 
iedereen. Ook voor UWOON en dan vooral als 
belangrijke partij op het gebied van wonen.

Wat ons betreft is het jaar volkshuisvestelijk
positief begonnen. Zo gaat het kabinet de 
verhuurderheffing afschaffen per 2023.
Deze heffing is in 2013 ingevoerd, corporaties
zoals UWOON kregen sindsdien jaarlijks een 
heffing over de WOZ-waarde van sociale 
huurwoningen. In 2021 droegen de Neder-
landse corporaties samen zo’n € 1,9 miljard 
euro af aan de schatkist. Geld dat niet
beschikbaar kwam voor andere projecten.

Die ‘andere projecten’ zijn vooral nieuwbouw
en verduurzaming van bestaande huur-
woningen. De afgelopen jaren is daar door 
de verhuurderheffing de rem op gekomen. 
Ook in ons werkgebied zijn er minder 
nieuwbouwplannen ontwikkeld. Op het 
gebied van verduurzaming zijn er wel 
flinke stappen voorwaarts gezet. Dankzij 
afschaffing van de verhuurderheffing 
kunnen we die snelheid er stevig in houden 
de komende jaren. 

Waar we ook vol op inzetten is nieuwbouw. 
Met de gemeenten zijn onlangs nieuwe 
prestatieafspraken gemaakt. Eén van de 
punten waar wij aandacht voor vragen is 
het krijgen van strategische grondposities. 
Als er binnen een gemeente ruimte is voor 
nieuwbouw, willen corporaties zoals wij 
als eerste de kans krijgen om sociale 
huurwoningen te bouwen. Op pagina 6 
van deze uitgave leest u daar meer over.

Bij alle nieuwbouwplannen en verduur-
zamingsprojecten staat één doelstelling 
centraal: zorgen voor betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen. Met name 
voor mensen met een wat 
smallere beurs. Dat is en
blijft dé uitdaging voor
UWOON en die gaan we
met onze medewerkers
van harte aan!

Fleur Imming
Directeur-bestuurder UWOON

In de nieuwe koers van UWOON is vastgelegd dat de breedste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen. Dat doen we door mensen met een hoog inkomen een extra 
huurverhoging te geven. De huurprijs van mensen met een hoog inkomen komt zo 
dichter bij de prijs te liggen die we in theorie maximaal mogen vragen. Zo’n 900 
UWOON-huurders (circa 10%) krijgen met de extra huurverhoging te maken. 

Wie behoren tot de groep met een hoog inkomen?
Dat is te zien in dit overzicht:

De inflatie was 2,7% in 2021. De regering heeft bepaald dat UWOON de optelsom 
van alle huren hooguit met 2,3% mag laten stijgen. UWOON heeft gekozen voor een 
stijging van 1,25% voor de grootste groep huurders en een extra stijging voor mensen 
met een hoog inkomen. Dit past goed bij ons volkshuisvestelijke doel om wonen 
betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen.

Streefhuur bereikt?
Is uw huurprijs gelijk aan de streefhuur (= de prijs die wij graag voor uw huurwoning
willen ontvangen)? Dan krijgt u geen huurverhoging. Dat geldt voor circa 1.000 
huurders van UWOON. Ook als uw huurprijs al bijna gelijk is aan de door ons gewenste
huurprijs, zullen wij uw huur slechts beperkt verhogen. Dit betreft ook zo’n 1.000 
huurders. De zogenaamde streefhuur is voor ons het maximum dat we vragen. 
Tenzij uw inkomen zo hoog is dat u voor een inkomensafhankelijke huurverhoging in 
aanmerking komt; dan wordt de huur niet hoger dan de wettelijke toegestane 
maximale huurprijs.

  Hoge middeninkomens Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens € 47.948 - € 56.527 Hoger dan € 56.527 € 47.948 - € 56.527 Hoger dan € 56.527

Meerpersoonshuishoudens € 55.486 - € 75.369 Hoger dan € 75.369 € 55.486 - € 75.369 Hoger dan € 75.369

Huurverhoging bij UWOON € 50*   € 100* € 50*   € 100*

Huurverhoging 2022:

*)  Maar niet verder dan de wettelijk maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning

Als u veel huur betaalt in vergelijking
met uw inkomen, dan komt u misschien in

aanmerking voor huurtoeslag.
De Belastingdienst bepaalt of u daar recht

op heeft. Op de website www.toeslagen.nl
vindt u alle informatie. 
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“Bij ons kunnen mensen terecht voor 
adviezen voor het groener maken van de 
tuin en het besparen van energie in de 
woning. We geven mensen als het ware 
een steuntje in de rug bij het verduur-
zamen, dat kan ook een financieel steuntje
zijn. Zo hebben we de stimulerings-
regeling waarmee subsidie aangevraagd
kan worden om de tuin groener en 
klimaatvriendelijk te maken. Denk 
bijvoorbeeld aan het plaatsen van een 
regenton of het vervangen van bestrating 
door vergroening. Dat is niet alleen goed 
voor het klimaat, ook voor jezelf levert dat 
voordelen op, zeker nu de zomers steeds 
warmer worden. De tuin wordt koeler 
en dus aangenamer om in te verblijven. 
Bovendien geeft vergroening mentale 
rust. Gewoon gezonder dus!”, vertelt 
Sigrid enthousiast. 

“Meer groen in je tuin betekent ook meer 
insecten. Laat het herfstblad liggen, dan 
krijg je vruchtbare grond. De bladeren 
zijn ook voedsel voor dieren,” tipt Sigrid. 
Geïnteresseerden kunnen een voorbeeld-
tuin bezoeken aan de Houtrustweg 51 
op ‘t Harde. Het gaat hier om een tuin bij 
een huurwoning. “Deze tuin is een goede 
inspiratie als je zelf plannen hebt om je 
tuin te verduurzamen. Overigens staan 
op onze website meer tips om aan de 
slag te gaan met klimaatadaptatie.” Op 
veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling 
staan de maatregelen waarvoor subsidie 
aangevraagd kan worden en de voor-
waarden die hieraan verbonden zijn. 

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

Overleg altijd eerst met UWOON voordat u grote

maatregelen treft . Zo kan de aanleg van een vijver of een 

groen dak een goed idee lijken als u van plan bent lang in

uw woning te blijven wonen. Informeer eerst bij UWOON of

zo’n voorziening weer verwijderd moet worden als u de huur 

opzegt. Dan weet u precies waar u aan toe bent.

Tot eind oktober is er zelfs

een wedstrijd in welke

gemeente de meeste tegels

verwijderd worden!

Kijk op nktegelwippen.nl

voor meer informatie.

Verduurzaming in huis
Wilt u een lagere energierekening? 
Veluwe Duurzaam geeft ook tips en 
adviezen voor uw woning. Zo kunt u een 
gesprek aanvragen met een energiecoach.
“Elke woning is anders. Een energiecoach 
komt op bezoek en bekijkt waar nog 
winst te behalen is. Bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van radiatorfolie, water-
bespaarders of deurdrangers. De coach 
biedt ook praktische hulp en laat zien hoe 
iemand deze voorzieningen zelf aan kan 
brengen.” Tot eind juli heeft Veluwe 
Duurzaam een actie waarmee 50% 
korting op kleine materialen te verdienen 
is bij de aanschaf van kleine materialen 
bij bouwmarkten, zoals ledlampen of 
deurdrangers. De korting loopt op tot een
maximum van 50 euro en wordt verrekend
via Veluwe Duurzaam. De energiecoach 
kan er meer over vertellen.

Een andere optie is het lenen van een 
CO2-meter gedurende twee weken. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. De 
meter kan in die periode in verschillende 
ruimten in huis worden geplaatst om 
de luchtkwaliteit te meten. Sigrid: 

Met een aantal (kleine) 

aanpassingen in uw tuin houdt 

u droge voeten na een flinke 

hoosbui, blijft het koeler tijdens 

hete dagen en is er extra

ruimte voor planten en dieren. 

Bij duurzaamheidsloket 

Veluwe Duurzaam kunt u hier 

subsidie voor aanvragen. 

Sigrid van der Schaar, 

projectcoördinator bij Veluwe projectcoördinator bij Veluwe 

Duurzaam, legt uit welke 

regelingen, projecten en 

subsidies ook voor huurders 

interessant kunnen zijn.

Gratis groen- en 

energieadvies van Veluwe

Duurzaam voor huurders

Meer
en
door
tuin

“Ventileren is heel belangrijk voor een 
goed binnenklimaat, zeker in deze 
coronatijd. Als alle kieren zijn dichtgemaakt
om de kou buiten te houden, is dat 
ongezond. Een CO2-meter maakt 
duidelijk of er aanpassingen nodig zijn.”

Energiemaatje
Voor mensen met beperkte financiële 
middelen kan een energiemaatje een 
uitkomst zijn. “Het maatje komt meer-
dere keren langs gedurende een langere 
periode. Hij of zij adviseert maatregelen 
die energie besparen en toch geen geld 
kosten. In de loop van het traject neemt 
het energiemaatje handige producten 
mee. Dat kan een waterbesparende 
douchekop zijn, of ledlampen, afhankelijk 
van de omstandigheden. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden, leuk toch zo’n 
cadeautje?” 

Op pagina 15 leest u een interview met 
een van de energiemaatjes.

Contact met een energiecoach of -maatje?
Of gewoon meer weten? 
Kijk dan op www.veluweduurzaam.nl.www.veluweduurzaam.nl.www.veluweduurzaam.nl
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De rijksoverheid wil dat er in de afspraken tussen corporaties 
en gemeenten zes thema’s aan bod komen:  

1. Versnellen van nieuwbouw van sociale huurwoningen 
2. Zorgen voor betaalbaarheid via lokaal maatwerk  
3. Investeren in leefbaarheid door differentiatie van wijken, 
 ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer 
4. Investeren in duurzame sociale woningen door aandacht
 voor kwaliteit en inzet op isolatie en energietransitie  
5. Realiseren van wonen met zorg via passende woonvormen
 en samenwerking  
6. Huisvesten van spoedzoekers door tijdelijke oplossingen en
 een vernieuwende huisvesting.  

UWOON en de huurdersorganisaties vinden beschikbaarheid 
en betaalbaarheid het allerbelangrijkst! Daarbij benadrukken 
vooral de huurdersorganisaties dat er bij nieuwbouwprojecten 
meer ruimte moet komen voor sociale huurwoningen in 
plaats van koopwoningen.

UWOON heeft vooral afspraken gemaakt in lijn met haar 
huidige beleid én de nieuwe volkshuisvestelijke koers. Die nieuwe 
koers is al in een vergevorderd stadium. Bij de besprekingen 
met de gemeenten heeft UWOON fors ingezet op deze drie 
speerpunten: 

1. Samenwerken om vanuit een strategisch partnerschap een
 gezamenlijke visie te ontwikkelen op woonontwikkelingen
2. Bij strategische grondposities krijgen corporaties als eerste 
 de kans om sociale huurwoningen te bouwen
3. Ontwikkelen van een gezamenlijke, integrale visie op wonen
 met zorg, waarbij de gemeente een trekkersrol heeft.  

In de raamovereenkomsten zijn deze speerpunten goed 
verwerkt en weerspiegelen ze de inzet van UWOON en de 
huurders. Met name punt 2, de grondposities, kreeg veel 
aandacht.

Er bestaan veel misverstanden over de 
woningtoewijzingen in de regio. Zo is het 

vaak onduidelijk om hoeveel woningen 
het gaat per jaar en hoeveel woningen 

worden verloot. En hoeveel gaan er 
eigenlijk elk jaar naar statushouders? 

Hoe zit het nou echt?

Voor een goed beeld van 
de woonruimteverdeling op de 

Noord-Veluwe brengen we op deze 
pagina wat feiten en cijfers in beeld. 

Het gaat over alle sociale huurwoningen 
in Oldebroek, Elburg, Nunspeet, 

Harderwijk, Ermelo en Putten, cijfers 
betreffen het jaar 2021.

Op www.hurennoordveluwe.nl staat 
het gezamenlijke woningaanbod 
van deltaWonen, Omnia Wonen, 

Woningstichting Putten en UWOON. 
Om op een woning te reageren, 

moet u ingeschreven staan bij 
www.hurennoordveluwe.nl. 

Na registratie en betaling van € 15
bent u woningzoekende. 

R a a m o v e r e e n k o m s t e n
e n  p r e s t a t i e a f s p r a k e n

Met ingang van 1 januari 2022 heeft UWOON met de gemeenten Elburg, Ermelo en Harderwijk afspraken gemaakt 

voor de komende vier jaar: raamovereenkomsten. De afspraken zijn gemaakt samen met Omnia Wonen, hun 

huurdersorganisatie (SHOW) en onze lokale huurdersorganisaties (Woonwijs, De Betere Woning en De Groene Draad). 

In de raamovereenkomsten staan de afgesproken prestaties van alle partijen. Hieruit worden jaarafspraken of 

tweejaarsafspraken gemaakt. 
De afgelopen tijd kregen jaarlijks zo’n 1.000 woningen een nieuwe huurder.

De gemiddelde kans van slagen neemt toe als je ouder wordt. Maar het grootste aantal 
woningen gaat naar de dertigers en veertigers. Dat is ook logisch omdat het veruit de 
grootste groep is.

 In totaal worden tot 2030 opgeteld zo’n 1.400 sociale huurwoningen toegevoegd in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Dit onder

 voorwaarde dat de corporaties op strategische grondposities als eerste de kans krijgen om deze sociale huurwoningen te 

 bouwen. In latere gesprekken wordt afgestemd welk aandeel van de nieuwbouw UWOON gaat bouwen.

 De corporaties gaan experimenteren met het stimuleren van doorstroming, zodat de schaarste van sociale huurwoningen 

 eerlijker verdeeld wordt.

 De corporaties geven prioriteit aan duurzaamheidsmaatregelen die woonlasten betaalbaar houden of verminderen.  

Enkele voorbeelden van afsprakenEnkele voorbeelden van afspraken
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Verdeling verhuringen 2021
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 Urgentie
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Ruim 50% van alle sociale huurwoningen wordt toegewezen op basis van inschrijftijd. 
Hoe langer ingeschreven als woningzoekende, hoe meer kans u maakt. Rond de 15% van de 
woningen wordt via loting verhuurd, 12% van alle woningen is toegewezen aan mensen 
met urgentie. De overige 23% wijzen we via bemiddeling toe. Het kan dan om vergunning-
houders gaan (in 2021 ging dat om 81 woningen; 8% van alle verhuringen), mensen met 
een zorgindicatie of mensen die een zorginstelling verlaten. 

Het aantal actief woningzoekenden stijgt. Dit zijn mensen die in dat jaar daadwerkelijk 
op een woning op www.hurennoordveluwe.nl reageerden.
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Om iedereen van een passende sociale huurwoning te voorzien, valt niet 

mee. De wachtlijsten bij woningcorporaties zijn lang. Veel ouderen in een 

eengezinswoning in de sociale huur ervaren belemmeringen om te verhuizen, 

terwijl juist hun verhuizing lange verhuisketens op gang brengt. Om ouderen 

te ondersteunen en de doorstroom te stimuleren, biedt de Provincie Gelderland 

zowel praktische als financiële hulp aan huurders ouder dan 55 jaar. 

Zo heeft de Provincie verhuiscoaches aangesteld om huurders te helpen. 

Verhuiscoach Carola Butink van de Provincie Gelderland brengt altijd kosten met zich mee. 
De verhuizing zelf natuurlijk, maar ook de 
inrichting van een andere woning, zoals 
vloerbedekking of gordijnen. Daarom is er 
als extra ondersteuning een verhuisver-
goeding van 2.000 euro beschikbaar. De 
huurder moet aan een aantal voorwaarden
voldoen, zo moet hij een sociale huur-
woning met minstens drie slaapkamers 
achterlaten in de provincie Gelderland.” 
Ook wat betreft de verhuizing zelf zijn er 
mogelijkheden om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. “Een verhuisbedrijf 
kost veel geld, zelf verhuizen is veel 
goedkoper. Als iemand echt geen hulp 
van anderen heeft dan proberen we via 
een welzijnsorganisatie of er vrijwilligers 
beschikbaar zijn die mee willen helpen.” 

De bijdrage van 2.000 euro is een vast 
bedrag. Voor het aanvragen van de 
subsidie is het wel noodzakelijk dat er 
contact met de verhuiscoach is geweest. 
Soms kan de verhuisvergoeding van 
invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen of 
uitkering. Neem daarom eerst contact op 
met het UWV, de Belastingdienst of de 
gemeente om na te gaan of er gevolgen 
zijn voor de hoogte van de uitkering of 
toeslag. 

Regie bij huurder
Het project ‘Verhuiscoach’ wordt door de 
Provincie gefinancierd, en loopt gedurende 
twee jaar in de regio Noord-Veluwe en 
wel in 2022 en 2023. Inmiddels hebben 
de eerste gesprekken met huurders 
plaatsgevonden. “We zijn nog niet zo 
lang bezig, de meeste belangstellenden 
melden zich na het lezen van een artikel 
in een krant of een huis-aan-huis blad. 
Ook een woonwensenonderzoek onder 
ouderen leverde veel reacties op. Ik merk 
dat mensen het prettig vinden als ik 
langskom om alles persoonlijk door te 
nemen. Zo kunnen we een advies op 
maat bieden. Maar de regie blijft altijd bij 
de huurder,” zegt Carola tot slot. 

Lezers die belangstelling hebben voor 
een adviesgesprek en aan de voorwaarden
voldoen, zijn van harte uitgenodigd om 
contact op te nemen met Carola. Dat kan 
per mail: verhuiscoach@gelderland.nl.

Eén van de bewoners is 55 jaar of ouder en de huurwoning die vrijkomt:

staat in de provincie Gelderland
is eigendom van een woningcorporatie (zoals UWOON) met huizenbezit

 in Gelderland
blijft beschikbaar als huurwoning voor de woningcorporatie
heeft ten minste 3 slaapkamers
heeft ten minste 65 m2 bruto vloeroppervlakte

De woning waarnaar u verhuist, moet voldoen aan de volgende criteria:

het is een huurwoning
de woning heeft maximaal 2 slaapkamers
de woning is (op lange termijn) geschikt voor senioren
het huurcontract staat op naam van de subsidieaanvrager

Daarnaast is het nodig dat:

bij het proces rondom de verhuizing een verhuiscoach betrokken is
u ten minste 1 jaar in de vrijkomende woning heeft gewoond
u bij uw verhuisvergoedingaanvraag verklaringen van de verhuiscoach en de

 woningcorporatie meestuurt

Criteria advies verhuiscoach 
en eventuele verhuisvergoedinguiste WoningJ

Carola Butink, verhuiscoach voor de 
Noord-Veluwe: “Het komt nogal eens 
voor dat ouderen die in een groter huur-
huis wonen, willen verhuizen naar een 
kleinere woning. Bijvoorbeeld omdat 
het bijhouden van de tuin te veel wordt, 
of dat ze liever gelijkvloers wonen. 
Soms weten ze niet hoe ze een geschikte 
woning kunnen vinden of zien ze op 
tegen een verhuizing. Dan kan de hulp 
van een verhuiscoach welkom zijn.
Die gaat dan in gesprek met deze huurders,
vraagt wat de wensen en behoeften zijn 
en biedt steun daar waar het nodig is.” 
Die ondersteuning kan van alles zijn, van 
uitleg over de website waarop beschikbare
huurwoningen staan, het doornemen 
van het woningaanbod tot het regelen 
van hulp bij de verhuizing.

“We nemen door wat er zoal komt 
kijken bij een verhuizing. Wat zijn de 
drempels om niet te verhuizen? Wat 
zijn stimulansen om wel te verhuizen? 
Heeft de oudere al een profiel aange-
maakt op www.hurennoordveluwe.nl? 
We leggen graag uit hoe dit werkt. Niet 
iedereen is handig met een computer.
Gelukkig zijn er vaak wel kinderen die 
hierbij behulpzaam willen zijn en anders 
zorgen wij dat het geregeld wordt.” 
Wat besproken is, vermeldt de verhuis-
coach in de zogenaamde ‘Woonpraat’, 
een document dat ze achterlaat bij de
aanvragers. “Dan kan iemand alles nog
eens rustig nalezen, soms is er tijd 
nodig of willen de mensen een eventuele 
verhuizing met anderen bespreken. 
Als er nog iets vergeten is, kunnen ze 
dat aanvullen, zo is er altijd een handig 
overzicht.” 

Tegemoetkoming kosten 
door provincie Gelderland
Ook weten mensen soms niet precies wat 
er allemaal komt kijken bij een verhuizing 
of wat de kosten zijn. “Een verhuizing 

bij juiste huurder

“Een verhuisbedrijf kost veel geld,
zelf verhuizen is veel goedkoper.”

Op www.gelderland.nl/verhuiscoach kunt u meer informatie vinden.
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Zoals veel landgenoten is de familie Alomar gevlucht voor de 
burgeroorlog in Syrië. Via Turkije, vier verschillende azc’s in 
Nederland en een bovenwoning in Harderwijk, zijn vader en 
moeder met hun zeven zoons in Ermelo terechtgekomen. Daar 
was sprake van een ‘valse start’ in de relatie met buren. Met de 
komst van Co Schaftenaar als buurtbeheerder nam alles snel 
een wending ten goede. Uko: “Co is erg sterk in het verbinden 
van buren en het maken en nakomen van afspraken.”

Onduidelijkheden werden verhelderd en de buren maakten echt 
kennis met elkaar. Riëtte: “We merkten dat de familie Alomar 
spullen miste, zoals een bank. We hebben ze diverse dingen 
kunnen geven waaronder een bank, serviesgoed, kasten en 
lampen.” Ook bij praktische zaken zoals het regelen van wifi 
zijn de buren behulpzaam. Omgekeerd staat Rateb wel eens 
’s avonds op de stoep met lekkernijen, de families Uil en Van Dijk 
hebben al uitgebreid kennisgemaakt met de Syrische keuken. 
“Rond de jaarwisseling hebben wij ze oliebollen gebracht”, 
vertelt Johan over een actie om de Alomars een Nederlandse 
traditie te presenteren. “Overigens moet je wel uitkijken wat je 
geeft, ze mogen vanuit hun geloof niet alles eten.”

Beter een goede buur dan een verre broer

Buren
Rateb en Najah zijn blij met hun buren. “Buren zijn voor ons heel
belangrijk”, vertelt Rateb. “Beter een goede buur dan een verre 
broer. Je wilt je met elkaar veilig voelen in een buurt. Als je buren
veilig zijn, ben jij veilig, als je buren blij zijn, ben jij blij, als je 
buren verdrietig zijn ben jij verdrietig. Het is voor vluchtelingen 
die naast Nederlanders komen te wonen, belangrijk dat ze 
vredig en begripvol zijn en een ander geloof of andere cultuur 
respecteren.” 

Vooroordelen
De Nederlandse buurtjes hebben ook het nodige geleerd de 
afgelopen maanden. Wilma: “Begin niet gelijk met vooroordelen,
maar verplaats je in hun situatie.” Riëtte: “Als er wat is, vertel 
het op een rustige manier.” Uko: “Leer elkaar echt kennen.” 
Johan: “En vergeet niet dat jij niet wilt meemaken wat zij 
allemaal hebben doorgemaakt.” Dan verandert Riëtte opeens 
het thema en vraagt: “Co Schaftenaar gaat met pensioen in 
maart, dat komt toch ook wel in het blad? Dat verdient hij echt!” 
Bij deze, alle buurtjes zeggen tegen Co: BEDANKT!

“Najah betekent succes”, legt mevrouw Najah Alomar uit en ze schotelt het gezelschap twee schalen vol 
jabrah en baklava voor. Die zijn inderdaad een succes, de aanwezige buren, Uko en Riëtte Uil, Johan en 
Wilma van Dijk en Najah’s echtgenoot Rateb eten er graag van mee. Sinds de zomer van 2021 woont het 
Syrische gezin naast de beide Nederlandse gezinnen aan de Faunaweg in Ermelo. Nu willen de Alomars 
tegen deze buurtjes zeggen: bedankt!

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

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 behulpzame buren in het zonnetje. 
Dit keer bedanken Najah en Rateb Alomar hun buren Uko en Riëtte Uil en Johan en Wilma van Dijk.

de tuin

Met dank aan Amina Serehani voor het tolken tijdens dit interview. Zij helpt de families aan de Faunalaan ook op andere momenten met vertalen.

LeveLeve
Plant een boom

Een laagstam fruitboompje, Japanse sierkers of meidoorn, 
vogels en insecten houden van bomen. Ook in kleinere 
tuinen heeft u niet veel ruimte nodig om een boom te 

planten. Een boom neemt ruimte in beslag, maar de tuin 
lijkt er juist groter door.

Verwijder een of meer tegels

Ruimte voor bloemen en planten maken? Doe mee aan de 
landelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Door een of meer tegels

van uw terras te verwijderen krijgt u ruimte voor planten. 
Bloemen of borderplanten bijvoorbeeld, maar een mini-kruiden-
tuintje kan ook. Kijk op nktegelwippen.nl voor meer informatie.

Start een moestuin

Tomaten, sla of aardbeien uit eigen tuin? 
Lekker! Begin met een vierkante meter en ontdek of het 

voor u een leuke hobby is! Op internet zijn heel veel tips te 
vinden, zoek maar eens op ‘vierkante meter moestuin’. 

Kies nectarplanten

U heeft een border? Zet daarin ook wilde nectarplanten. 
Insecten voeden zich vooral met nectar. Plant dus vooral 

bloemen die veel nectar produceren, zoals 
koninginnenkruid, wilde marjolein, slangenkruid of 

kattenstaart. Vlinders in de tuin? Plant een vlinderstruik!

Laat wat oud hout slingeren

Insecten zijn erg belangrijk voor de kringloop van het leven. 
U kunt ze een schuilplek geven door met wat oud hout een 

rommelig hoekje te creëren.

Het is voorjaar, de zomer nadert. Dit betekent genieten van de (balkon)tuin en dat lukt nog beter als u zorgt 

voor een levende omgeving. De afgelopen jaren is bestrating in tuinen steeds populairder, de hoeveelheid bomen, 

planten en grassen is afgenomen. Heel begrijpelijk, steen vraagt minder onderhoud dan natuur. 

Maar voor bijvoorbeeld insecten, vogels en kleine dieren zijn al die terrassen wel lastig. Zij hebben beschutting en 

voeding nodig om te (over)leven. Vandaar op deze pagina enkele tips om meer leven in uw tuin te brengen.
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Opruiming in ’t Harde
De werkzaamheden aan de UWOON-woningen in ’t Harde 
(Zandsteen-, Kiezel en Talksteenstraat) zijn begonnen. Als eerste 
worden de woningen van binnen gereedgemaakt. Daarna 
volgen het dak, de vloerisolatie en de gevels. Om dit alles uit te 
voeren is er binnen en buiten voldoende vrije werkruimte nodig.

Om hierbij te helpen is er op vrijdag 21 januari een opruimdag 
gehouden. Samen met buurtbeheerders, allrounders, mede-
werkers van Salverda en de bewoners is er stevig opgeruimd. 
Van al dit werken kreeg iedereen trek! Daarom stond er tijdens 
de lunch en het avondeten een kraam waar de bewoners en 
hulptroepen frietjes en snacks konden halen. Er kwamen veel 
bewoners langs! Met meer dan 70 bewoners die meeaten en 
drie volle grote containers, was de opruimdag een succes.

De 20 tijdelijke woningen op het terrein bij 
de Beemdweg zijn half januari geplaatst. 
De aannemer heeft de afwerking afgerond. 
In opdracht van de gemeente Ermelo startte de 
aannemer ook met het woonrijp maken van het 
terrein. In april ontvangen de eerste bewoners de 
sleutel.

Scan de QR en kijk naar de plaatsing.
https://www.youtube.com/watch?v=ff_I0MxJE2o

Woningen Beemdweg geplaatst

Vervangende nieuwbouw 
Burgemeester van Meursstraat
UWOON is begonnen met de sloop van de woningen aan de Burgemeester van 
Meursstraat met oneven nummers. Hiervoor in de plaats komen 24 nieuwe 
woningen. De nieuwbouw bestaat uit portiekwoningen met appartementen 
voor zowel ouderen als starters. De architectuur is geïnspireerd op de jaren vijftig 
architectuur, karakteristiek voor de Zeebuurt. De straat wordt ruimer, met meer 
parkeermogelijkheden en meer groen. 

VASTGOED HARDERWIJKVASTGOED ELBURG

VASTGOED ERMELO

GOED BEZIG

UWOON bouwt in de nieuwe wijk Oosterburgh 

in Oosterwolde 15 energiezuinige en aardgasvrije woningen. 

Het gaat om 5 seniorenwoningen en 10 eengezinswoningen. 

De woningen worden opgeleverd in de zomer van 2022 en 

zijn inmiddels toegewezen aan huurders.

Nieuwe woningen
Oosterwolde

Op 24 maart is het hoogste punt van de bouw van het 
eerste appartementencomplex bereikt. Rond de zomer 
worden de 16 appartementen opgeleverd. Een aantal 
van deze appartementen dient als wisselwoning voor 
terugkeerder in de wijk. Na de zomervakantie worden de 
overige woningen in de wijk voorbereid voor de sloop. 
De sloop is gepland aan het eind van het jaar.

Hoogste punt
in de Tinnegieter

In de wijk de Wittenhagen in Harderwijk is Mateboer 
Bouw uit Kampen bezig met de afronding van het groot 
onderhoud aan 176 woningen. De werkzaamheden 
zijn in januari 2021 gestart. Waar nodig is het asbest 
dakbeschot gesaneerd. Het dak is nu voorzien van een 
dik isolatiepakket, de dakpannen zijn vervangen en op de 
kopgevels is een witte dakrandafwerking aangebracht. 
Ook zijn de voegen van de schoorstenen hersteld en 
zijn de woningen voorzien van mechanische ventilatie. 
Met deze werkzaamheden zijn de woningen niet alleen 
mooier geworden, maar ook duurzamer.

Groot onderhoud 
Wittenhagen



1 5Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o nWo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n14

Meer geld te besteden?
Via de Voorzieningenwijzer van de gemeenten Ermelo en Harderwijk kunnen inwoners checken of ze recht hebben op 

verschillende toeslagen, belastingteruggave of een lagere huur. Op de websites staan checklists, ook kan men een gratis 

adviesgesprek aanvragen. De adviseurs weten precies welke toeslagen en/of regelingen er gelden. Dan checken ze ook 

of u de meest geschikte energieleverancier en zorgverzekering heeft. Overstappen is direct te regelen. 

https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/harderwijk

https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/ermelo

Voorzieningenwijzer

Het stond al jaren op het verlanglijstje van de allround vakmannen van UWOON: 
één sleutel die toegang geeft tot alle UWOON-appartementengebouwen, 
technische ruimten, dakluiken etc. in zowel Elburg, Ermelo als Harderwijk. 
Sommige allrounders hadden meer dan 100 verschillende sleutels onder hun 
beheer. Niet handig, zeker niet bij een calamiteit.

De afgelopen periode zijn bij ruim 100 complexen meer dan 1850 nieuwe 
cilindersloten geplaatst. De bewoners ontvingen een brief met uitleg en vier 
sleutels per appartement. In totaal zijn er maar liefst 13.600 sleutels verdeeld! 
Alle toekomstige nieuwe appartementengebouwen vallen ook onder dit 
sleutelplan.

De sleutels die de bewoners ontvingen zijn alleen voor de entree van het eigen 
gebouw en een aantal gemeenschappelijke ruimten te gebruiken. Het is dus 
niet zo dat de sleutel ook past op de entree van andere gebouwen. Aannemers 
kunnen op aanvraag ook een hoofdsleutel ontvangen, maar zij hebben geen 
toegang tot kantoorruimten en opslagruimten.

In het verleden werd er nog wel eens een sleutel bijgemaakt door een bewoner. 
In het nieuwe systeem is dat niet mogelijk: nieuwe sleutels zijn alleen via 
UWOON te bestellen. Zo houdt UWOON scherp zicht op het aantal sleutels. 
Wel zo veilig!

Sleutelplan
UWOON 

“Na mijn pensionering wilde ik meer 
vrijwilligerswerk doen”, vertelt Karla. 
“Duurzaamheid heeft mijn interesse. 
Ik werd lid van het Natuur- en Milieu-
platform (NMP) in Ermelo en raakte zo 
ook betrokken bij Veluwe Duurzaam. Het 
project energiemaatje had direct mijn 
interesse. Niet alleen energie is duurder 
geworden, maar ook boodschappen 
kosten meer geld. Dus besparen is zinvol, 
zeker in deze tijd!”

Energiemonitor
“We zijn net gestart. Inmiddels ben ik bij 
twee mensen op bezoek geweest, het 
eerste gesprek bestaat vooral uit kennis-
maken. Ik informeer wat iemand al doet 
op dit gebied en sluit de energiemonitor 
aan op de slimme meter. Daarmee krijg je 

Energiemaatje is een nieuw project van Veluwe Duurzaam, het duurzaamheidsloket 

dat onder meer actief is in Harderwijk, Elburg en Ermelo. Het project is gericht op 

mensen die minder te besteden hebben. Een vrijwilliger helpt negen maanden lang 

een inwoner energie te besparen. Aan het eind van deze periode wordt de balans 

opgemaakt. Karla Grevelink is een van de ‘maatjes’ die gewapend met een 

energiemonitor en goede tips bij de inwoners op bezoek komt.

inzicht in het verbruik. Hierop kun je zien 
welke apparaten op welk moment veel 
energie verbruiken. Ook sluipgebruik is 
duidelijk te zien.” De gebruiker krijgt de
energiemonitor tijdens het negen maanden
durende traject in bruikleen. Eens in de 
drie maanden komt het energiemaatje 
langs om de tussenstand te bespreken.

Tips geeft Karla ook, afhankelijk van de 
maatregelen die de gebruiker zelf al heeft 
genomen. “Bijvoorbeeld om ’s avonds de 
gordijnen dicht te doen, dat isoleert nog 
beter, ook als je dubbelglas hebt. Het 
comfort neemt toe en de verwarming kan 
misschien een graadje lager.” Ook kleine 
aanpassingen helpen het energieverbruik 
te verlagen, zoals het aanbrengen van 
waterbespaarders en radiatorfolie.

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!

Energie besparen?
Een energiemaatje helpt! 

Evaluatie
“Het succes van slagen hangt van de 
bewoner af, die maakt zelf de keuze welke
maatregelen hij opvolgt, de een is er meer 
mee bezig dan de ander. Als het goed 
is zien we na die negen maanden een 
daling van de energiekosten. Het project 
is vooral een bewustwordingstraject.”
Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
www.veluweduurzaam.nl/energiemaatje 
of telefonisch via 0525 701015.

Energiemaatje worden? Meld je aan via 
https://veluweduurzaam.nl/energiemaatje
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Voor spoedreparaties geldt: altijd 
even bellen! Overige reparaties kunt u 
doorgeven via het Huurdersportaal.

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

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN

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

Veilig, snel en makkelijk
Een nieuw telefoonnummer of een 
andere bankrekening kunt u eenvoudig 
doorgeven via het Huurdersportaal. 
Overigens is persoonlijke informatie  
alleen door uzelf in te zien, nóóit door 
anderen. Uw gegevens zijn veilig bij 
UWOON.

Huurdersportaal

Veilig, snel en makkelijk

Andere zaken die u makkelijk via deAndere zaken die u makkelijk via de
website kunt regelen:website kunt regelen:

Opzeggen huur
Indienen reparatieverzoekIndienen reparatieverzoek
Wijzigen betaalgegevensWijzigen betaalgegevens
Aanvragen betalingsregelingAanvragen betalingsregeling
Aanpassen contactgegevens Aanpassen contactgegevens 
Inzien of betalen van huurnota’s
Melden overlast

Ook informatie uit uw huurcontract 
(bijvoorbeeld huurprijsopbouw) is online 
beschikbaar. 

UWOON wil het haar huurders zo makkelijk mogelijk maken. Het Huurdersportaal 

Huurdersportaal
UWOON wil het haar huurders zo makkelijk mogelijk maken. Het Huurdersportaal 

Huurdersportaal
is hier een goed voorbeeld van. Via de website www.uwoon.nl/huurdersportaal is hier een goed voorbeeld van. Via de website www.uwoon.nl/huurdersportaal 

kunnen onze huurders verschillende woon- en kunnen onze huurders verschillende woon- en 

huurzaken in een handomdraai regelen. huurzaken in een handomdraai regelen. 

Ook kunt u veilig via iDeal nota’s betalen. Ook kunt u veilig via iDeal nota’s betalen. 

Maakt u nog geen gebruik van het Huurdersportaal? Neem dan eens een kijkje 
op www.uwoon.nl/huurdersportaal. Hier vindt u meer informatie, 

een handleiding en een video. Inloggegevens kwijt? U kunt deze aanvragen via de 
website of contact opnemen met ons Klant Contact Centrum: 0341 41 68 94.

De komende periode is UWOON gesloten op:
   Woensdag 27 april (Koningsdag)

   Donderdag 26 mei (Hemelvaartdag)
   Vrijdag 27 mei

   Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)


