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Hoge energierekening

De verhuiscoach helpt

Eigen plek in De Proeftuin
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Inhoud

Ruim 30 jaar geleden verhuisden Henk en Dinie Geertjes 
vanuit Zuidoost Drenthe naar Elburg. Een hele overgang, maar 
de nieuwe werkgever van Henk eiste dat ze in de buurt van 
Nunspeet zouden wonen. “We kregen een groot huis toegewezen
aan de Aperloheve in Elburg. Zoveel ruimte hadden we 
helemaal niet nodig, we waren immers maar met z’n tweetjes. 
Met mijn inkomen kwam ik echter niet in aanmerking voor 
een kleinere woning.”

Kleiner wonen met hulp 
van de verhuiscoach Wees

    alert

Eerst even dit

Het zou maar zo kunnen: ‘energiearmoede’ 
wordt verkozen tot woord van het jaar 2022. 
Energiekosten en energiebesparing zijn een 
hot item dit jaar. In de media, op verjaardagen 
en natuurlijk ook tijdens mijn ontmoetingen 
met huurders. Mensen die in energiearmoede 
leven, hebben een te laag inkomen om hun 
hoge energierekening te betalen. Ze nemen 
soms ingrijpende maatregelen: niet meer 
douchen, de verwarming uitschakelen en met 
dikke kleding in huis zitten.

Kan UWOON iets betekenen voor huurders 
die met deze problematiek worstelen? Tot op 
zekere hoogte. We zetten onze energiecoaches 
actief in om mensen te helpen met energie-
besparing. Deze (gratis) adviseurs helpen niet 
alleen met isolatie, maar wijzen ook op 
verschillende regelingen. Bij de verduurzaming 
van ons woningbestand richten we ons 
waar mogelijk op woningen met een hoog 
energielabel. Een groot deel van onze woningen 
is de afgelopen jaren naar een beter label 
geholpen. We zetten alles op alles om ook 
andere woningen verder te verduurzamen.

Tegen u als huurder wil ik zeggen: wees alert. 
Niet alleen op onnodig energieverbruik, trek 
ook tijdig aan de bel als u in de problemen 
komt. Kunt u de maandelijkse energierekening 
niet meer betalen, neem dan contact op met 
uw energieleverancier. Soms kan het maand-
bedrag wat lager, soms is er een betalings-
regeling te treffen. Hetzelfde geldt voor uw 
huurbetaling: meld het als u in de problemen 
komt. Dan kunnen we u helpen bij het vinden 
van oplossingen.

In deze editie van ons magazine komt energie-
besparing aan bod, maar er is meer te lezen. 
Judith Ruiter vertelt over haar tiny house
in De Proeftuin Ermelo en Yvonne bedankt
buurvrouw Kelly in de rubriek ‘Buurtjes
Bedankt’. Ook belangrijk: wat betekenen de 
nationale prestatieafspraken voor UWOON 
en dus voor u als huurder? 
U leest het allemaal 
in deze uitgave!

Fleur Imming
Directeur-bestuurder UWOON

hoorden ze van de verhuiscoach. “We hebben toen op de website van de gemeente 
gekeken. Die hulp konden we goed gebruiken! We voldeden aan de voorwaarden, 
we moesten een huis op het oog hebben voordat we de aanvraag konden indienen. 
Gelukkig stonden we bovenaan de lijst en kregen we een verklaring van UWOON dat 
we in aanmerking kwamen voor deze woning. We hebben een paar keer telefonisch 
contact gehad met verhuiscoach Carola Butink. Alles verliep heel vlot, de benodigde 
vragenformulieren werden ingevuld en na een paar weken ontvingen we bericht dat 
we via de verhuiscoach subsidie konden aanvragen bij de provincie Gelderland. Dat 
was een mooie meevaller!”

Subsidie
De subsidie bestaat uit een vast bedrag van 2000 euro, die werd besteed aan de 
kosten van het verhuizen zelf. “De verhuizer kostte 2400 euro, waarvan 2000 euro 
dus door de provincie is betaald. Het grote voordeel: we hebben aangegeven welke 
spullen naar ons nieuwe huis moesten en welke zaken de nieuwe huurder overnam. 
De rest kon weg. Daarna heeft het verhuisbedrijf ons oude huis leeggemaakt, ideaal 
voor ons natuurlijk. Gedeeltelijk gingen de spullen naar de kringloop en andere dingen
werden vernietigd. Dat scheelde ons zoveel werk! Ik denk dat we zeker de helft van 
onze spullen hebben achtergelaten. In ons nieuwe huis hoefden we bijna niets te 
doen, waardoor de hele verhuizing heel makkelijk was.” De nieuwe woning heeft één 
slaapkamer en een zolder, waar ook nog een logeerbed kan staan. Heel blij is Henk 
met de tuin: “We hebben hier voor en achter een ruime tuin. Ik ben meteen aan de 
slag gegaan, tuinieren is mijn grote hobby. Ik bekijk eerst de omgeving, dan maak 
ik een ontwerp en vervolgens richt ik de tuin in. Hier heb ik veel tegels en grind 
verwijderd en er groen voor teruggeplaatst.”

Inmiddels woont het echtpaar een half jaar in hun nieuwe huis. “Ook de buurt bevalt 
ons heel goed, het is hier heel netjes en de mensen doen wat voor elkaar. Er wonen 
veel senioren, met wie we goed contact hebben. Dat was in Elburg toch anders. Hier 
lijkt het meer op wat we gewend waren in Drenthe, we hebben hier hetzelfde gevoel 
als toen. Kortom, we zijn hier helemaal happy!”

De woning was destijds nog niet erg comfortabel, het was er tochtig en de 
energierekening was fors. “Elf jaar geleden is ons huis gerenoveerd en geïsoleerd, 
vanaf dat moment vonden we het een stuk prettiger wonen, er was echt sprake van 
comfortverbetering. De straat zelf had weinig groen, maar gelukkig zat er een grote 
tuin bij. Ik heb veel groen geplant, veel boompjes ook.” 

Het grote huis raakte al snel redelijk vol: “Er was ook een gigantische zolder. En wat 
doe je dan, je gooit niets meer weg, maar verzamelt alles.” Het echtpaar (inmiddels 
70 en 66 jaar) vond het na bijna 30 jaar tijd voor verandering. “Mijn vrouw klaagde dat 
ze een slaaf van haar eigen huis was geworden, ze vond het te veel werk worden om 
schoon te houden. We wilden wel verhuizen naar een kleinere woning, maar dan wel 
met een grote tuin. We besloten op zoek te gaan. Bovendien vonden we dat een grote 
woning als de onze veel geschikter is voor een gezin.”

Veel spullen
Het echtpaar heeft goed rondgekeken waar ze wilden wonen. “We hebben verschillende
woningen in Elburg bekeken. Soms vonden we de buurt niet leuk of het huis of de tuin 
te klein. Aan de Bovendwarsweg in ’t Harde vonden we deze seniorenwoning die ook 
nog eens in heel goede staat was. Ruim genoeg en met een grote tuin. Wel zagen wel 
op tegen het vele werk dat de verhuizing met zich mee zou brengen.” Via een vriendin 

Dit zijn de voorwaarden:

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

staat in de provincie Gelderland
is eigendom van een woning-

 corporatie (zoals UWOON) met 
 huizenbezit in Gelderland

blijft beschikbaar als huurwoning 
 voor de woningcorporatie

heeft tenminste drie slaapkamers
 heeft ten minste 65 m2 bruto 

 vloeroppervlakte

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

het is een huurwoning van een
 woningcorporatie

de woning heeft maximaal 
 2 slaapkamers

de woning is ook in de toekomst
 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 vrij-

 komende woning heeft gewoond
u ingeschreven staat bij 

 hurennoordveluwe.nl
u bij uw aanvraag verhuisvergoeding

 verklaringen van de verhuiscoach
 en de woningcorporatie meestuurt

Heeft u belangstelling en denkt u aan 
de voorwaarden te voldoen? Neem 
dan contact op met Carola Butink: 
verhuiscoach@gelderland.nl . 
U kunt de verhuiscoach ook telefonisch 
bereiken via het Provinciehuis: 
026 3599 999.

belangstellingOok voor

hulp van de verhuiscoach ?
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Prioriteit

De hoogte van de energierekening is voor veel mensen een bron van zorg, ook 

voor huurders van UWOON. Voor sommige mensen dreigen betalingsproblemen. 

Wat kun je dan zelf doen en wat kan UWOON doen?

We vroegen het aan Helen de Jonge, 
woonconsulent en beleidsmedewerker 
bij UWOON en Esther Admiraal, allround 
medewerker op de afdeling Leefbaarheid. 
“We zien dat er meer problemen zijn met 
het betalen van de huur. Huurders die 

“Ook een eenvoudig iets als
tochtstrippen en een brievenbusstrip 

helpen al.”

een nieuw energiecontract moeten 
afsluiten, schrikken van het maandbedrag.
Gemeenten doen gelukkig al veel om 
inwoners bij te staan, er is regelmatig
overleg met woningcorporaties en 
welzijnsinstellingen. We kijken ook wat 

Energiearmoede  hogeEnergiearmoede  hogeEnergiearmoede  

UWOON aanvullend kan doen. Zo weten 
onze medewerkers precies bij welk loket 
of instantie huurders terecht kunnen met 
welk probleem. De gemeenten hebben 
al een aantal maatregelen genomen, 
waarvan de eenmalige uitkering tegemoet-
koming energiekosten de bekendste is.” 
Inmiddels is de hoogte van die uitkering 
opgelopen tot 1300 euro. Deze uitkering 
is bedoeld voor mensen met een inkomen 
tot 120% van het sociaal minimum. 
U kunt de energietoeslag aanvragen als u 
minder verdient dan € 1.310,05 (alleen-
staande) of € 1.871,50 (samenwonend) 
per maand. Als u een bijstandsuitkering, 
IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, 
dan krijgt u de toeslag automatisch. Het 
is nog steeds mogelijk om deze uitkering 
aan te vragen bij de gemeente.

Een goede manier om het energieverbruik
te verminderen is het uitvoeren van 
isolatiemaatregelen. “Ook een eenvoudig 
iets als tochtstrippen en een brievenbus-
strip helpen al. Onze allrounders zijn 
opgeleid tot energiecoach. Ze komen niet 
alleen op afspraak. Ook als zij voor een
reparatie komen, kunnen ze adviezen geven 
om zuiniger met energie om te gaan. En 
we blijven wijzen op de voordelen van 
zonnepanelen. Helaas zijn op dit moment 
de levertijden van zonnepanelen wel lang. 
Verder is UWOON druk bezig met het 
verbeteren van de isolatie van woningen, 
waarbij woningen met de slechtste 
energielabels eerst worden aangepakt 
om de woonlasten te beperken.

UWOON heeft de verduurzaming van haar woningen al jaren als 

belangrijke prioriteit, waarbij de betaalbaarheid voor de huurder 

voorop staat. Geen dure en ingewikkelde installaties maar een 

goede jas (isolatie) die het huis van binnen warm houdt. 

Gemiddeld hebben de huizen van UWOON een energielabel B. 

De woningen die nog een slecht energielabel (D-E-F-G) hebben 

staan de komende jaren allemaal ingepland voor groot 

onderhoud inclusief isolatiemaatregelen. Hierbij onderzoeken wij 

ook de mogelijkheid om deze direct klimaatneutraal te maken.  

Energiemaatje / energiecoach

Per gemeente zijn er verschillen in de 
uitvoering van hulp aan inwoners. Op de
gemeentelijke websites is meer informatie
te vinden. Veluwe Duurzaam is een 
belangrijke partner voor de gemeenten 
Elburg, Ermelo en Harderwijk. Via deze 
organisatie kan een gesprek met (of 
praktische hulp van) een energiecoach 
worden aangevraagd. Bij een gesprek 
komt een energiecoach thuis of online en 
kijkt mee hoe je energie kunt besparen. 
Bij praktische hulp neemt een energie-
coach een aantal energiebesparende 
maatregelen mee en laat zien hoe je 
die zelf kunt aanbrengen. Mensen met 
een laag inkomen kunnen advies van 
een energiemaatje vragen. Deze komt 
gedurende een langere tijd meerdere 
keren langs. Het energiemaatje neemt 
handige producten als ledlampen of een
waterbesparende douchekop mee. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. Voor deze 
maatregelen hoeft UWOON geen 
toestemming te geven. De gemeenten
Ermelo en Harderwijk werken met de
Voorzieningenwijzer. Hier kunnen 
inwoners nagaan of ze recht hebben 
op verschillende toeslagen, belasting-
teruggave of een lagere huur.

“UWOON blijft alert en we onderzoeken 
wat we nog meer voor onze huurders 
kunnen doen. Overigens zijn het niet alleen
de lage inkomens die in de financiële 
problemen kunnen komen. Ook voor 
lagere middeninkomens valt het niet 

mee om een paar honderd euro extra per 
maand op te brengen.” Tot slot nog een 
belangrijk advies van de dames: “Als je 
bang bent dat je de huur niet meer kunt 
betalen, neem dan tijdig contact met 
onze afdeling Huurincasso op. Zij kunnen 
samen met u kijken welke mogelijkheden 
er nog zijn. We kunnen adviseren tot wie 
de huurder zich het beste kan wenden 
als er ook andere betalingsproblemen 
zijn of verwacht worden. Het is beter om 
dreigende problemen al in een vroeg 
stadium aan te pakken. Dat voorkomt vaak 
grotere problemen.” 

Handige informatie is te vinden op:
www.elburg.nl
www.ermelo.nl
www.harderwijk.nl
www.voorzieningenwijzer.nl
www.veluweduurzaam.nl
www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/

 harderwijk
www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/

 ermelo
www.elburgwijzer.nl
www.welzijnermelo.nl
www.zorgdat.nl
www.stimenz.nl

Kijk op uwoon.nl/energie voor een overzicht van tips en regelingen waar u gebruik van 
kunt maken, wat wij doen en wat u zelf kunt doen.
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wat kunt u zelf doen? 
Energiebesparing:

Energiecoaches zijn vakmannen van UWOON

die een speciale opleiding hebben gevolgd.

Zij kunnen huurders advies geven over

energiebesparing. We vroegen ze tips voor

het spaarzamer omgaan met energie!

Jonathan van Olst is een van de energiecoaches: “Vaak als we 
ergens komen voor een reparatie, vragen mensen of ze nog iets 
kunnen doen om energie te besparen. Sommige mensen willen 
de temperatuur van de ketel laag zetten of helemaal uitzetten 
om energie te besparen. Dat is erg onverstandig, als je ‘m dan 
weer aanzet of hoger zet als je thuiskomt, kost dat juist extra 
energie. In bijna al onze woningen staat de ketel al energiezuinig
afgesteld. Niet veranderen dus, dat is heel onverstandig!” Wel 
verstandig is het om de verwarming lager en ’s avonds eerder op 
de nachtstand te zetten. De warmte blijft nog lang hangen.

Ventileren

Ook ventileren is belangrijk. “Vocht in huis geeft op den duur 
schimmel. Als we voor een reparatie komen en merken dat de 
luchtvochtigheid heel hoog is en ramen beslagen zijn, adviseren 
we te ventileren. Zet de verwarming op 17, 18 graden en open 
de ramen voor een half uur. Als er vocht in je huis is, krijg je het 
binnen niet warm. Hoe meer vocht, hoe moeilijker om warm 
te krijgen. En ventilatieroosters zitten er niet voor niets, doe ze 
regelmatig open!” 

Bij radiatoren is ook winst te behalen: “Er bestaan ventilatoren 
die je onder een verwarming kunt plaatsen waardoor warme 
lucht in huis verspreid wordt. Bij de bouwcentra zijn regelmatig 
aanbiedingen. Ze gebruiken heel weinig stroom. Ook radiatorfolie
achter de radiator helpt goed. De warmte wordt dan immers 
teruggekaatst en niet de koude muur ingetrokken. Een rol van 
3 m2 kost rond de 12 euro, dat is snel terugverdiend.”

Voor de badkamer heeft Van Olst de volgende tip: “Trek de 
wanden droog na het douchen, en laat de ventilator niet lang 
aan. Open liever het raam om de damp eruit te laten.” Kleding 
zoveel mogelijk buiten drogen, anders komt er vocht in woning. 
Een wasdroger verbruikt veel energie. In de slaapkamers hoeft 
de verwarming zeker overdag niet aan. “We verliezen ’s nachts 
veel vocht, dat moet er weer uit, dus open de ramen elke dag 
een half uur.” 

Als het regent kunnen de ramen beter dicht blijven tot het weer 
droog is. Is het huis voorzien van zonnepanelen? “Gebruik dan je 
apparaten zoveel mogelijk overdag, ’s avonds wordt er immers 
geen energie opgewekt.” Een kacheltje op stroom kan bijdragen 
aan een lagere energierekening als je zonnepanelen hebt. 
“Overdag kan het kacheltje aan, dan is het huis goed opgewarmd 
en blijft het ’s avonds warm.”

Tot slot nog een paar eenvoudige tips: 

“Houd de deuren naar boven dicht. Soms trekken deuren krom, 
draai ze dan op slot als het mogelijk is. Tochtstrippen en een
brievenbusstrip kunnen zonder kosten aangevraagd worden bij 
UWOON. Zet de verwarming zo laag mogelijk en doe de gordijnen 
’s avonds dicht. Neem geen gordijnen tot op de grond, dan is het 
moelijker voor de warmte om te verspreiden. Laat niet onnodig 
licht branden en gebruik zoveel mogelijk ledlampen.”

“Het is verstandig om de verwarming lager en ’s avonds eerder op 

de nachtstand te zetten. De warmte blijft nog lang hangen.”

Dit is er afgesproken:

1. Het tekort aan sociale huurwoningen
 en de wachtlijsten worden aangepakt.
 Het bouwtempo gaat flink omhoog, 
 van 15.000 nieuwe huurwoningen 
 naar 30.000 per jaar. Een verdubbeling.
 In totaal worden er tot en met 2030 
 dus 250.000 nieuwe sociale huur-
 woningen gebouwd. Per gemeente 
 moeten er minstens 30% sociale 
 huurwoningen zijn.

2. Woningcorporaties gaan huurstijging
 drie jaar lang beperken. Inflatie heeft
 geen invloed op de jaarlijkse huur-
 verhoging. De huren stijgen minder 
 hard dan de lonen, dat is gunstig voor 
 de koopkracht van huurders. Huurders
 met een laag inkomen, op of onder 
 120% van het sociaal minimum, 
 krijgen een eenmalige huurverlaging 
 naar 550 euro (prijspeil 2020), 
 gemiddeld 57 euro per maand. Zo’n 
 510.000 huurders landelijk komen 
 hiervoor in aanmerking. 

3. Corporatiewoningen met een E, F of G
 energielabel worden versneld verduur-

 zaamd. Tot en met 2028 worden 
 landelijk 675.000 woningen geïsoleerd
 en 450.000 bestaande woningen 
 aardgasvrij gemaakt. Na isolatie 
 krijgen huurders geen huurverhoging.

4. Tot en met 2030 investeren corporaties
 jaarlijks 200 miljoen euro extra in 
 woningverbetering. Dan gaat het 
 vooral om de aanpak van loden 
 leidingen, asbest, vocht en schimmel 
 en brandveiligheid. 

5. Corporaties gaan per jaar 75 miljoen
 euro extra investeren in schone, veilige
 wijken en sociale activiteiten in de 
 buurt.

Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar wat 
betekenen deze afspraken voor UWOON 
en haar huurders? 
We vroegen het 
aan Karin Soldaat, 
beleidsadviseur bij 
UWOON. “Voor 
UWOON betekent 
dit dat er jaarlijks
circa 8 miljoen 
euro vrijkomt. 

Op 1 januari 2023 schaft de regering de verhuurderheffing af. Dit is goed nieuws! Het betekent dat er 

voor woningcorporaties 1,7 miljard euro vrijkomt om te investeren. In de Nationale prestatieafspraken is 

vastgelegd waar dit geld aan uitgegeven wordt. Deze afspraken lopen tot en met 2030.

We kijken goed hoe we dit geld uitgeven,
elke euro kun je immers maar een keer 
besteden. De verduurzaming van onze 
woningen heeft onze prioriteit, ook 
voor het betaalbaar houden voor onze 
huurders. UWOON gaat daarin verder 
dan de landelijke afspraken, we pakken 
ook woningen met een D-label aan. Voor 
2028 moet elke woning minstens het 
energielabel C hebben. In de verdere 
toekomst willen we bestaande woningen 
aardgasvrij maken. De nieuwbouw die 
we opleveren is standaard aardgasvrij. 
Overigens krijgen onze huurders al 
met onmiddellijke ingang geen huur-
verhoging als er isolatiemaatregelen zijn 
aangebracht.”

Ambitieus
De bestaande nieuwbouwplannen blijven 
voorlopig gehandhaafd. “Onze nieuwbouw-
plannen waren al ambitieus, we streven 
in de regio naar 1100 nieuwe woningen 
tot en met 2030. Er loopt nog wel een 
onderzoek naar het gewenste aantal 
nieuwbouwwoningen op de Noord-Veluwe,
dit gaat dus over alle woningcorporaties in 
de regio. Als het nodig is, passen we onze 
plannen aan de uitkomst van dat onder-
zoek aan. Of het aantal van 1100 nieuwe 
woningen gaat lukken, hangt mede af van 
externe factoren. Het vinden van geschikte 
grond is de belangrijkste, veel gemeenten 
hebben weinig eigen grond. De stijgende 
bouwkosten zijn ook van invloed. Boven-
dien moeten we ook rekening houden 
met de stikstofuitstoot. UWOON volgt 
de ontwikkelingen op de voet en heeft 
daartoe regelmatig overleg met de 
provincie en andere woningcorporaties.”

prestatieafspraken

De eenmalige huurverlaging gaat per 1 juli 2023 in. 

In de regio Noord-Veluwe gaat het in totaal om circa 7.500 huishoudens 

op een totaal van 19.000 sociale huurwoningen, waarvan een deel al 

een woning heeft met een huur minder dan 550 euro. Huurders die 

hiervoor in aanmerking komen krijgen van UWOON bericht.

H U U R V E R L A G I N G

voor de volkshuisvesting

Nationale



Echt op mezelf

Zo zet Judith in haar beschermde woon-
omgeving stappen naar het uiteindelijke 
doel. Ze mag twee jaar in haar tiny house 
blijven, dan is het tijd om echt zelfstandig 
te wonen. “Ik wil hier wel tien jaar 

wonen”, zegt ze enthousiast, “maar 
na twee jaar kan ik echt op mezelf gaan 
wonen. Dan komt mijn huisje weer vrij 
voor iemand die het ook nodig heeft. 
Weet je,” besluit ze, “ik gun iedereen 
die het nodig heeft zo’n huis als ik nu 
heb.”
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Het is voor jongeren moeilijk om betaalbare woonruimte te vinden. Voor kwetsbare jongeren is 

dit nóg lastiger. Daarom zijn de vijftien bewoners van project De Proeftuin in Ermelo zo blij met hun 

tiny house aan de Julianalaan. “Het voelt als een cadeautje”, vertelt bewoner Judith Ruiter (23). 

Sinds 1 mei 2022 woont ze beschermd en volgt een traject van maximaal twee jaar; om straks echt 

zelfstandig te kunnen wonen. De tijdelijke woningen worden verhuurd door UWOON.

de sleutel en op 1 mei trekt ze de deur 
van haar ouderlijk huis dicht. “De eerste 
nacht sliep ik alleen in het huisje en dat 
viel niet tegen. Na een paar dagen kwam 
mijn zusje logeren.”

Hechte club

Ook de andere woningen zijn dan 
inmiddels bewoond, maar er is niet 
direct contact tussen de nieuwe buren. 

Judith groeit op in een gewoon gezin in 
Putten. Omdat ze autismestoornissen 
heeft (Judith: “pdd-nos en mcdd, zeg 
maar het pretpakket”) volgt ze speciaal 
basisonderwijs in Ede. Een tijd waar ze 
niet positief op terugkijkt. Op het speciaal 
voortgezet onderwijs in Apeldoorn - 
zogenaamd cluster-4 onderwijs - krijgt 
ze wel fijne begeleiding en aansluitend 
rondt ze twee mbo-opleidingen op niveau 
2 succesvol af: facilitaire dienstverlening 
en helpende zorg en welzijn. Door haar 
faalangst loopt een mbo niveau-3 
opleiding helaas spaak, maar ze vindt 
wel een baan in de thuiszorg.

Meer vrijheid

Op haar 22e wil Judith graag het huis uit. 
“Ik zocht meer vrijheid in mijn leven.” De 
stap naar zelfstandig wonen is door haar 
autisme te groot. Als ze de aankondiging 
van project De Proeftuin leest, grijpt ze 
die kans met beide handen aan. “Voor 
deze woningen moet je een indicatie 
van WMO of GGD hebben en tijdens een 
intake wordt gekeken naar je problemen 
en welke zorg en begeleiding je nodig 
hebt. Tegelijk keek ik zelf ook of dit wel 
de juiste woonplek voor mij was.” Zowel 
bij Judith als de projectleiding gaan de 
seinen op groen. 

De eerste nacht

In de loop van 2021 begint Judith met de 
voorbereiding van het ‘uit huis gaan’. Ze 
koopt spulletjes voor haar toekomstige 
woning en slaat die thuis in Putten op. 
Ze verwacht eind 2021 te verhuizen, maar
de opleveringsdatum wordt uitgesteld 
naar 1 mei 2022. Op 22 april krijgt ze 

Echt op mijn plek 

Judith: “Ik ga niet zomaar op mensen 
af en veel anderen zijn ook graag op 
zichzelf.” Als er na anderhalve week een 
bewonersvergadering is vanwege het 
ontbreken van internet, brengt Judith na 
afloop een middag door met twee andere 
meiden. “Dat was heel gezellig, we zijn 
buiten gaan zitten en we maakten grappen 
over de letters in ons huisnummer. Ik heb
110-G. Nou, die staat voor ‘gekkenhuis’ 
zei ik zelf.” Gaandeweg kwamen er die 

Judith Ruiter woont beschermd in De Proeftuin in Ermelo middag steeds meer bewoners hun huis
uit en vanaf dat moment vormen de 
bewoners een steeds hechtere club. 
“Dat had ik vooraf niet verwacht. Het is 
niet zo dat je alles van elkaar weet, maar 
iedereen staat wel voor elkaar klaar”, is 
de balans na een half jaar De Proeftuin.

Ik durf steeds meer

De bewoners van De Proeftuin hebben 
allemaal hun eigen achtergrond 
waardoor ze kwetsbaar in het leven 
staan. Ze worden daarom begeleid door 
professionals van Ambulante Hulpverlening
Midden Nederland en GGZ Centraal. 
“Fijne mensen”, vindt Judith na een 
halfjaar begeleiding. “Haha, ik scheld ze 
soms uit, maar vooral omdat ze zo goed 
zijn. Ze halen mij uit mijn comfortzone. 
Dat vind ik niet leuk, maar het brengt 
mij wél verder.” In haar ouderlijk huis 
was Judith meer naar binnen gekeerd, 
nu heeft ze meer vrijheid en gaandeweg 
durft ze meer. “Thuis in Putten was het 
veilig. Hier in Ermelo was het eerst best 
wel eng maar nu durf ik steeds meer. 
Doe leuke dingen met de buren, ga 
kickboksen en soms naar Harderwijk. 
Ik zit hier echt op mijn plek.”

De tiny houses zijn bestemd voor jongeren van 18 tot 27 jaar die te maken 

hebben met kwetsbaarheden zoals autisme, depressie of ADHD.

Doel is om hen te begeleiden naar zelfstandig wonen. De bewoners

zijn gemotiveerd om zich met professionele training, coaching en 

begeleiding van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland en GGZ 

Centraal door te ontwikkelen en te werken aan hun zelfstandigheid. 

Een woontraject in De Proeftuin duurt maximaal twee jaar.

Over De Proeftuin

Ik zocht
meer vrijheid
in mijn leven!



1 1Wo 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 n10

UWOON levert 42 studio’s 
voor jongeren op in Ermelo

Aan de Chevallierlaan in Ermelo verrees
op een braakliggend stuk grond een 
gloednieuw woongebouw met 42 studio’s
van 45 m2 woonoppervlak. Dicht bij het 
station en in het centrum. Een fraai, 
klassiek ogend woongebouw met hoge 
kwaliteit in afwerking. De gasloze en zeer 
energiezuinige studio’s zijn verhuurd aan 
jongeren van 23 tot en met 27 jaar. Juist 
aan jongerenhuisvesting bestaat in Ermelo
een grote behoefte. In oktober tekenden 
ze hun huurcontract en kregen ze de 
sleutels van hun woning. De huurders 
behouden hun inschrijfduur, daarmee 
stimuleert UWOON doorstroming naar 
een andere huurwoning, zodat deze 
studio’s ook in de toekomst beschikbaar 
blijven voor jongeren.

Bewoners van de Zeebuurt in Harderwijk hebben donderdag 

1 september feestgevierd omdat de renovatie van hun woningen 

klaar is. Het was een uitgesteld feestje. Eerder gooide de 

coronapandemie roet in het eten. 

UWOON heeft tussen 2012 en 2021 in de Zeebuurt 160 woningen 
verbeterd. Op twee plekken werden woningen gesloopt. Aan de 

Burgemeester van Meursstraat worden op dit moment 24 nieuwe 
beneden-bovenwoningen gebouwd. Die zijn eind dit jaar gereed. Ook 

aan de Holzstraat komt nieuwbouw. Daar komt een woongebouw 
met appartementen. Dat is het sluitstuk van de verbetering van de 

Zeebuurt. Een aantal bewoners zat namens de buurt vanaf het prille 
begin in de projectgroep Zeebuurt en hadden zo invloed op de 

plannen. De bewoners hadden duidelijk idee hoe hun huizen moesten
worden gemoderniseerd. Het oorspronkelijke karakter moest worden 
behouden: de rode dakpannen, de kleine ruitjes, de kleurstelling, de 
voordeuren. UWOON heeft ‘historiserend’ gerenoveerd. Daardoor is 
het jaren ’50 karakter behouden, maar wel met comfort van nu. De 
daken zijn vernieuwd, de woningen zijn geïsoleerd, er zijn nieuwe 
vloeren met vloerverwarming aangebracht. De woningen hebben 
nu energielabel A. De renovatie leverde de nodige overlast op voor 

bewoners, maar het resultaat mag er zijn!

GOED BEZIG

in Tinnegieter opgeleverd
In de wijk Tinnegieter in Harderwijk zijn zestien zeer energie-
zuinige 3-kamer appartementen opgeleverd. De nieuwbouw 
wordt verwarmd met een warmtepomp, die overigens ook kan 
koelen. Handig in hete zomers. Op het dak van het appartementen-
gebouw liggen zonnepanelen. Door de zeer goede isolatie hebben 
de woningen energielabel A++++ en verbruiken weinig energie. 
Goed om wonen betaalbaar te houden en goed voor het milieu.

Vernieuwing van de wijk 

In 2020 werden al vijf woningen in Tinnegieter gerenoveerd. 
Aan de Margietlaan en Marijkelaan maken zestig bestaande 
huurwoningen plaats voor 78 nieuwe woningen. Het gaat om 
een mix van eengezinswoningen, seniorenwoningen, beneden-
bovenwoningen en appartementen. Het gaat om zestig huur- en 
achttien koopwoningen. Bij de herontwikkeling wordt rekening 
gehouden met het veranderende klimaat. Zo komt er veel groen 
om ook overvloedig regenwater na hevige regenbuien te kunnen 
opvangen.

De volgende stap is de sloop van de bestaande woningen begin 
2023. Als de sloop is afgerond, start de bouw van de afrondende 
fase van de wijkvernieuwing. Die zal waarschijnlijk in mei of juni 
volgend jaar zijn. 

Vijftien nieuwe
sociale huurwoningen
in Oosterwolde
Woningcorporatie UWOON heeft vijftien sociale huurwoningen
in Oosterwolde opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 
De woningen liggen aan het Dominee van Rootselaarerve. 
De huurwoningen bestaan uit tien eengezinswoningen en 
vijf levensloopbestendige woningen. De huur ligt tussen de 
633 en 678 euro per maand.

Snelle assemblage 

De huurwoningen zijn de eerste fase van de ontwikkeling van 
project Oosterburgh dat wordt ontwikkeld door Van Wijnen 
met het inzetten van Fijn Wonen-woningen. Deze woningen 
komen als losse elementen uit de fabriek en worden in korte 
tijd op locatie geassembleerd. Alle huurwoningen zijn 
standaard voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. 
Andere kenmerken zijn de gasloze uitvoering en de 
comfortabele vloerverwarming. De woningen zijn daardoor 
zeer energiezuinig, duurzaam en klaar voor de toekomst. 

Nuttig, maar vooral ook leuk en gezellig. Dat was de grote 
opruimmiddag bij de Bunschotenmeen in Harderwijk. Aan de 
Bunschotenmeen staan 62 appartementen, verdeeld over zes 
aan elkaar geschakelde blokken. De muren worden geïsoleerd, 
er komt een nieuw geïsoleerd dak op en elk huishouden krijgt 
vijf zonnepanelen. Maar de grootste verandering is dat de 
appartementen niet meer een collectieve cv-installatie hebben, 
maar een individuele warmtepomp. Dit is het eerste UWOON-
onderhoudsproject waarbij woningen van het gas af gaan! 
In maart volgend jaar wordt het project afgerond.

Samen opruimen

Voordat er begonnen wordt met klussen is het verstandig om 
eerst even goed op te ruimen, vandaar de opruimdag. Daar 
hadden de bewoners wel oren naar. Aan het einde van de 
middag was de container tot aan de rand gevuld. Bewoners, 
UWOON-medewerkers en medewerkers van Mateboer staken 
de handen uit de mouwen. Na gedane arbeid was het goed 
patat eten. Het was een geslaagde middag!

Eerst zweten, 
dan eten

                         voor bewoners
van gerenoveerde Zeebuurt
eestF

NieuwbouwNieuwbouw
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“Dat was ook al direct nodig”, vertelt 
Jaap Zwaal. “We zijn erg blij met ons 
appartement, maar een aantal zaken 
moet nog geregeld worden. Wij wonen 
op de bovenste verdieping. Omdat daar 
geen overhangende balkons van de 
verdieping erboven zijn, werd het erg 
heet in de zomer. We hebben UWOON 
verzocht om zonwering aan te brengen, 
maar dat had wel wat voeten in de 
aarde.” Zwaal kreeg aanvankelijk nul op 
rekest, maar hield vol. Met als resultaat 
dat er dit voorjaar - voor de zomer - 
zonwering is gemonteerd. “Dat scheelt 
aanzienlijk in de temperatuur!” 

aan de winkel

BEWONERSCOMMISSIE
De Wegwijzer Ermelo 

Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n1 2

Het fraaie appartementencomplex in project De Wegwijzer in Ermelo 

telt twee gebouwen. Hierin bevinden zich koopappartementen, 

25 huurappartementen en drie mantelzorgwoningen. In totaal zijn er 

31 UWOON-adressen. Het gebouw is vorig jaar maart opgeleverd. 

Op advies van UWOON richtte bewoner Jaap Zwaal een bewonerscommissie 

op om de belangen van huurders te vertegenwoordigen.

Waar er zes eten 
kunnen er ook zeven eten

Yvonne woont al 26 jaar op de Smutslaan in Ermelo, Kelly al 
ruim 10. Hun eerste contact was bij de renovatie van de 
woningen. “Yvonne woont in een blok dat eerder aan de beurt 
kwam, ik heb toen aangebeld om naar de zolder te kijken”, 
vertelt Kelly in haar woonkamer op nummer 62. Daarmee sloeg 
ze meteen een waarschuwing van de vorige bewoner in de 
wind. “Die zei: pas op voor Yvonne, dat is mevrouw Klaagstra”, 
lacht Kelly. Dat verhaal bleek niet te kloppen en sindsdien staan 
de vrouwen over en weer voor elkaar klaar.

Dat Kelly de Buurtjes Bedankt cadeaubon verdient, heeft te 
maken met de hulp die ze links en rechts geeft aan wijkbewoners.
“Ze brengt iedere dag een warme maaltijd bij een andere 
buurvrouw en geeft ook spullen weg aan mensen die het 
kunnen gebruiken”, complimenteert Yvonne haar buurvrouw. 
“Ik ben geboren in Eindhoven, Kelly in Amsterdam, we komen 
beiden uit een grote stad en begrijpen elkaar.”

Helpen

Vraag is: waarom helpt Kelly anderen? Dat heeft te maken 
met haar problematische jeugd denkt ze. Kelly: “Toen ik negen 
maanden was heeft mijn moeder me op de stoep gelegd bij 
mijn oma, daar heb ik gewoond. Zij was ooit één van de eerste 
Amsterdammers die buitenlandse mensen in huis haalde en 
voor ze kookte. Ze zei altijd: waar er zes eten kunnen er ook 
zeven eten. Ik denk dat ik het helpen van haar heb geleerd.” 
Als Kelly’s eerste kindje vier dagen na de bevalling overlijdt en 
kort daarna ook haar oma, staat ze er vele jaren alleen voor. 
“In moeilijke tijden was er niemand voor mij. Ik weet wat het 
is om honger te hebben, woonde op straat en in kraakpanden. 
Ook daarom help ik graag anderen.”

Overigens was het Yvonne die de helpende hand toestak 
toen het hele huishouden van Kelly geveld werd door corona. 
“Ondanks dat ze zelf oogkanker heeft en erg kwetsbaar is”, zegt 
Kelly bewonderend. “Ze zat gewoon naast me op de bank.” 
Ook heeft Yvonne een groot hart voor Kelly’s elfjarige dochter 
die adhd en autisme heeft. “Yvonne heeft een ponyopvang in 
Ermelo en daar staat ze klaar voor mensen met een beperking.”

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. 

Wie door de Smutslaan loopt kan het niet ontgaan, hier wonen 
voetbalsupporters van twee rivaliserende clubs en dat heeft de 
wildste verhalen in de wereld geholpen. “Haha”, lacht Yvonne, 
“toen het huis tussen ons in vrij kwam, duurde het lang voor er 
een nieuwe huurder werd gevonden, pas bij de 7e kijker werd 
het verhuurd.” Kelly: “Mensen dachten dat we wel zouden 
rellen.” Niets is minder waar, de vrouwen zijn de beste buurtjes!

Bij de een wappert de Ajax-vlag, bij de ander die van Feyenoord en een wedstrijd tussen beide clubs bekijken ze liever 

niet samen. Maar verder zijn Yvonne de Kroon (links op de foto) en Kelly Visch echt goede buren. Yvonne vindt dat 

Kelly wel een compliment verdient in de rubriek ‘Buurtjes Bedankt’. “Ze helpt iedereen, ook wildvreemden.”

Nog werk

De bewonerscommissie bestaat uit vier 
personen, van wie Zwaal en zijn buurman 
het actiefst zijn. “Als er iets speelt, 
betrekken we alle huurders erbij, veel doen
we per email. We vragen dan om feedback,
ideeën, suggesties en kritiek. Zo stond het 
onkruid een meter hoog achter de kerk 
waarop een aantal woningen uitkijkt. 
De toenmalige buurtbeheerder heeft 
snel actie ondernomen. Er kwam al snel 
een hoveniersbedrijf, het ziet er nu 
weer netjes uit.”

De communicatie tussen UWOON en de 
bewoners behoeft nog wel verbetering. 

“Die verloopt stroef”, vindt Zwaal. 
“Dit heeft er deels mee te maken dat 
UWOON deel uitmaakt van de vereniging 
van eigenaren. Echter is die positie al een 
tijdje vacant, waardoor de huurders niet 
vertegenwoordigd zijn.” Zo hoorden de 
huurders pas op het laatste moment via 
een bewoner van een koopappartement 
dat de waterleidingen doorgespoeld 
zouden worden. 

Schouders eronder

“We zouden graag een budget hebben 
van UWOON zodat we ook eens met 
de bewoners bijeen kunnen komen. We 
mogen gebruikmaken van het secretariaat
en we kunnen bonnetjes indienen, 
maar dat is allemaal nogal omslachtig. 
Ook zouden we de hulp van UWOON 
willen om contact te leggen met andere 
bewonerscommissies in Ermelo. Dat is 
nog niet gelukt. Jammer dat het niet zo 
vlot verloopt.” Zwaal is echter vol goede 
moed: “Het is belangrijk dat de contacten 
tussen huurders en verhuurder prettig 
zijn. Als we er met z’n allen de schouders 
onder zetten, dan komt het vast goed!”

Geïnteresseerd in het wel en 

wee van uw buurt? En wilt 

u zich daarvoor inzetten? 

Neem dan eens contact op 

met uw huurdersorganisatie.

Op de achterzijde van 

dit magazine vindt u de 

contactgegevens.



Kachtenprocedure
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Met ruim 8700 woningen in Elburg, 
Ermelo en Harderwijk kan het niet anders:
huurders zijn soms ontevreden over de 
dienstverlening van UWOON. Veel prak-
tische zaken zijn eenvoudig en snel op te 
lossen, vaak is een goed gesprek met een 
UWOON-medewerker al voldoende. Soms 
komen de huurder en de medewerker 
er samen niet uit en dient een huurder 
een officiële klacht in. Wat gebeurt er 
dan met zo’n klacht? We vroegen het aan 
Iris Uittien, programmaleider ‘Huurder 
Centraal’ bij UWOON.

“Niet iedere ontevredenheid leidt tot een 
officiële klacht. We kijken eerst wat er is 
misgegaan, hoe we de huurder tevreden 
kunnen stellen. Klachten op het gebied 
van leefbaarheid, zoals bijvoorbeeld 
geluidsoverlast, worden opgepakt door 
Team Leefbaarheid. Ook zijn er wel eens 
klachten over de schoonmaak van een 
gebouw of over het (planmatig) onder-
houd. Het komt ook voor dat huurders 
ontevreden zijn over een reparatie of een 
aannemer. In principe proberen huurders 
en medewerkers een probleem samen op 
te lossen, in de meeste gevallen lukt dit 
goed. En als dat niet het geval is, komt de 
klacht bij mij terecht.”

Contact

Na ontvangst van de klacht, volgt eerst 
een ontvangstbevestiging. “Afhankelijk 
van de situatie, bel ik de huurder en vraag 
wat we kunnen doen om het probleem op
te lossen. Dat heeft al een paar keer tot 
een oplossing geleid. Ook heb ik contact

met de betrokken UWOON-medewerker 
en zijn of haar leidinggevende en vraag 
naar hun standpunt. Ik maak altijd direct 
duidelijk aan de huurder dat ik zelf geen 
inhoudelijk standpunt heb, dat ik eerst de 
betrokkenen hoor.” Als alle betrokkenen
gehoord zijn, is er overleg, wordt het 
standpunt van UWOON bepaald en volgt 
er een brief met de uitkomst ervan. De 
meeste huurders zijn tevreden met dit 
antwoord. Is dat niet het geval, dan wordt 
de klacht doorgespeeld naar de bestuurder
van UWOON en volgt er na overleg 
een nieuwe brief. “We leren graag van 
ontstane situaties, er is altijd ruimte voor 
verbetering.”

De meeste huurders accepteren de uit-
komst van die brief. Als dat niet het geval 
is, kan de huurder een klacht indienen bij 
de regionale Klachtenadviescommissie. 
Dit is een onafhankelijke commissie, 

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!

Wat doet UWOON met klachten? 

BESPAREN

DUBBELGLAS

DUURZAAM

ELEKTRA

ENERGIE

INFRAROOD

ISOLATIE

LED

METER

PANEEL

SPOUWMUUR

SUBSIDIE

VENTILATIE

VENTILATOR

VERBRUIK

VLOER

WARMTE 

WARMTEPOMP

WONING

ZON

Win een energiedisplay!
Ziet u de woorden in deze puzzel? Streep ze weg en u houdt zes letters over. 
Daarmee maakt u een woord en dat is de oplossing. Mail dit woord samen 
met uw naam, adres en telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl. Wie 
weet wint u één van de drie energiedisplays. Inzenden kan tot 1 februari 2023.

Oplossing:

Prijswinnaars vorige puzzel:

T. van Beek, Ermelo

R. Mosterd, Harderwijk

N. Zalm, Harderwijk

‘Huurder Centraal’ is één van de speerpunten van UWOON. De naam zegt het al: het draait veel om huurderstevredenheid. 
Iris houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van klachten, maar ook met het versturen van enquêtes via KWH 

(landelijk kennis- en kwaliteitscentrum woningcorporaties) en het analyseren van de uitkomsten ervan. 
Daarnaast zijn er regelmatig contacten met de huurdersorganisaties. 

Iris: 

“Luisteren naar huurders is een belangrijk onderdeel, 

we willen graag weten waar we verbeteringen kunnen doorvoeren.” 

H U U R D E R  C E N T R A A L

bestaande uit vijf leden. Niet alles wordt 
in behandeling genomen, zoals klachten 
over toewijzing van een woning of over de
huurprijs of afrekening van servicekosten. 
Klachten ouder dan een jaar komen ook 
niet in aanmerking. De adviescommissie 
organiseert een hoorzitting - waarin 
verhuurder en huurder aan het woord 
komen - en doet een uitspraak. Als de 
huurder daarna nog steeds niet tevreden 
is, bestaat er nog de mogelijkheid om 
naar de Huurcommissie te stappen. Die 
bepaalt slechts of een klacht gegrond of 
niet gegrond is.

Iris: “Dat laatste hebben we gelukkig nog 
niet meegemaakt. In het algemeen neemt 
de bestuurder het advies van de regionale 
Klachtenadviescommissie over. Maar het 
zal duidelijk zijn dat we ons uiterste best 
doen om het niet zover te laten komen!”

Prijswinnaars Nico en Carla Zalm over de gewonnen energiedisplay: 
“Het is een fijne energiemeter om je energiegebruik in de gaten te houden. 
Je wordt bewust welke apparaten veel energie gebruiken”.
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Voor spoedreparaties geldt: 
altijd even bellen! 
Elburg  (0525) 68 49 00
Ermelo  (0341) 56 51 00
Harderwijk (0341) 41 68 94

Bel UWOON!

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
E info@huurdersraaddbw.nl

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

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

In tijden van forse inflatie waarin bijna alles duurder wordt is het fijn als er ook 
dingen goedkoper worden. We hebben goed nieuws voor woningzoekenden: 
per 1 januari 2023 gaat het inschrijfgeld omlaag.

Van 15 naar 10 euro

Nu kost inschrijven (en jaarlijks
 verlengen) voor Huren Noord Veluwe 
15 euro per jaar. Dat wordt vanaf 
1 januari 2023 10 euro per jaar. 
Door slim en efficiënt samen te werken 
kunnen de kosten omlaag. Goed nieuws 
voor huurders van deltaWonen, Omnia 
Wonen, Woningstichting Putten en 
UWOON!

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?

Automatische incasso

Ook nieuw is dat de kosten voortaan 
kunnen worden betaald via een 
automatische incasso. Zo voorkomen 
we dat woningzoekenden vergeten 
te verlengen en hun inschrijfduur 
kwijtraken. Wel zo handig.

Meer lezen

Meer informatie is te lezen op de 
website van Huren Noord Veluwe: 
https://www.hurennoordveluwe.nl.

InschrijfgeldInschrijfgeldInschrijfgeldInschrijfgeld
woningzoekenden gaat omlaag

In het Huis van Ermelo heeft UWOON een bezoekersloket geopend.
Huurders en woningzoekenden uit Ermelo kunnen hier terecht voor huur- en 

woonzaken. UWOON-medewerkers zijn hier aanwezig op dinsdag-, woensdag- 
en donderdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten deze openingstijden

kunt u terecht bij het kantoor in Harderwijk.

Bezoekersloket UWOON in het Huis van Ermelo


