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In Ermelo gingen twee nieuwe buurtbeheerders aan de slag: 

Wouter Drijver (29) voor de wijken Ermelo-west, centrum en 

noord en Tim Neuteboom Spijker (50) voor de wijken zuid en 

oost. In totaal gaat het in deze wijken om 2643 woningen. 

nieuwe
buurtbeheerders
in Ermelo 

Buurt-
barbecue

Voorwoord

Midden in de zomer, op woensdag 13 juli, 
was ik te gast bij een buurtbarbecue en niet 
zomaar eentje. Deze vond plaats als afsluiting 
van de renovatie van 30 woningen aan de 
Zandsteen-, Kiezel- en Talksteenstraat in
’t Harde. Na zes maanden was het werk klaar
en hadden de woningen een nieuwe, moderne
uitstraling gekregen. Aan de buitenkant zorgen
de gevelplaten voor een compleet nieuwe 
look! De daken zijn vernieuwd en geïsoleerd 
en er is een duurzaam warmte-terugwin- 
ventilatiesysteem geïnstalleerd. Bij een deel 
van de woningen zijn ook de badkamers, 
keukens en toiletten vervangen. De woningen 
zijn klaar voor een aardgasvrije toekomst!

Een succesvol project dat alleen dankzij 
de bewoners was te realiseren. We zijn ze 
dankbaar voor hun geduld op de momenten 
dat het allemaal wat stroef liep. En voor hun 
enthousiaste en actieve betrokkenheid via de 
klankbordgroep. De bewoners waren dan ook 
de hoofdgasten bij de barbecue waar ook 
omwonenden, aannemer en onderaannemers,
huurdersorganisatie en andere betrokkenen 
bij waren. Voor mijzelf was het een feestje om 
erbij te zijn en veel huurders even te spreken. 
De foto’s spreken boekdelen.

Het project in ‘t Harde is wat mij betreft een 
schoolvoorbeeld van hoe we samen zorgen 
voor duurzamer woonplezier. In deze editie 
van UWOON Magazine leest u meer 
voorbeelden van samenwerking tussen 
mensen en organisaties om - met elkaar - 
toekomstgerichte stappen
te zetten en verder te 
komen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Fleur Imming
Directeur-bestuurder UWOON

De meest voorkomende klachten: overlast tussen buren, zorgen over verwarde mensen
en klachten over tuinonderhoud bij buren. “Het is belangrijk om een goed netwerk 
te hebben, dat ben ik aan het opbouwen. Je moet weten waar je terecht kunt. Er zijn 
veel externe zorgpartijen, daar moet je wel je weg in vinden. Ik vraag veel aan collega’s 
met meer ervaring, die gelukkig erg behulpzaam zijn.” Hoe bevalt zijn werk tot nu toe? 
“Ik vind het een fijne baan waarin ik de ruimte heb om de juiste prioriteiten te leggen 
en mijn eigen agenda kan bepalen. Die vrijheid spreekt me aan. In de toekomst ga ik 
cursussen volgen, te beginnen met een cursus Huurrecht. Voorlopig is er nog voldoende
te leren!”

Even voorstellen: 

Wouter Drijver 
Wouter begon op 1 maart 2022 in zijn nieuwe job. Hij woont in Harderwijk en is de 
trotse vader van twee zoontjes van 2 en 3,5 jaar. Hiervoor werkte hij bij een bekende
supermarkt als manager vers. “Daar heb ik met mensen leren omgaan, had veel 
contact met klanten en medewerkers. De laatste jaren gaf ik ook leiding aan een ploeg 
mensen. De commerciële wereld sprak me steeds minder aan, ik wilde meer de sociale 
kant op. Met mijn familie heb ik toen overlegd welk werk bij mij zou passen. Mijn zus 
wees me op deze vacature, zelf had ze toen een soortgelijke functie in Helmond. Ze 
vond die baan echt bij mij passen.” Zijn zus had gelijk: Wouter kreeg de baan en vindt 
steeds beter zijn weg in de ‘corporatiewereld’. Zijn mensenkennis komt goed van pas. 
“Er zijn wel eens situaties waarin je je mannetje moet staan en tegelijkertijd begrip 
moet tonen.”

Afwisseling
Geen dag is hetzelfde. Dagelijks houdt Wouter van 9 tot 10 uur spreekuur op de 
IJsbaanweg en op dinsdagochtend in de Westerkerk samen met het team Leefbaarheid
van de gemeente Ermelo. Via het interne systeem ontvangt hij een activiteitenlijst. 
“Deze neem ik door en bepaal wat het meeste haast heeft. Daarnaast ontvang ik veel 
e-mails van huurders met vragen, zorgen over andere bewoners of met klachten. Ook 
hierin bepaal ik wat het meest dringend is. Vaak stap ik op mijn fiets om bij de mensen 
langs te gaan, dan kan ik ook even kennismaken. In eerste instantie geef ik tips hoe 
een probleem aan te pakken of bespreekbaar te maken. En komen ze er helemaal niet 
uit, dan verwijs ik door naar buurtbemiddeling. Daarnaast zijn er veel meldingen van 
technische zaken, die zet ik door naar collega’s.” 

Tim Neuteboom Spijker
Tim begon op 1 februari voortvarend aan zijn nieuwe baan als buurtbeheerder in 
Ermelo voor de wijken zuid en oost. Een auto-ongeluk gooide roet in het eten: sinds 
half mei is hij met ernstige klachten thuis. Ten tijde van het interview is hij voorzichtig 
begonnen zijn werk weer deels op te pakken. Tim heeft voor een aantal woning-
corporaties gewerkt, waarvan de laatste 18 jaar als allround technisch medewerker 
bij Triada in Heerde. “Het sociale gebeuren en leefbaarheid trok mij altijd al aan. Als 
technicus signaleer je veel, maar je kunt er niet veel mee. Daarom heb ik vorig jaar de 
opleiding Sociaal wijkbeheerder gevolgd. In november solliciteerde ik bij UWOON en 
werd ik aangenomen. Het werk is breder dan ik had gedacht, zoals het samenwerken 
met netwerkpartners als gemeente en politie. Dat geeft mijn baan echt diepgang.”

Tiny houses
Na ruim drie maanden kreeg Tim een ernstig auto-ongeluk, waardoor hij met ziekte-
verlof moest. “Een ongeluk is altijd vervelend, ik vond het extra vervelend omdat ik
net met een nieuwe baan was gestart. Met Wouter had (en heb) ik veel contact, voor
hem was het ook vervelend dat ik uitviel. De maanden die ik heb gewerkt zijn me heel
goed bevallen, ik ben ingewerkt door Co Schaftenaar, daar heb ik veel van geleerd.
Als buurtbeheerder kom je met veel leuke dingen in aanraking en met verschillende 
problematieken. Burenruzies komen steeds vaker voor. In Ermelo zijn veel GGZ-instel-
lingen, deze mensen moeten integreren in de wijk, zoiets moet je goed begeleiden.”

De komst van 20 tiny houses voor jongeren, al dan niet met een ‘rugzakje’, leverde 
enige onrust bij wijkbewoners op. “Je regelmatig laten zien, zowel bij mensen die er al 
langer wonen als bij nieuwe bewoners, is belangrijk. Tijdig signaleren helpt problemen 
voorkomen. In de korte tijd dat ik er werk, heb ik heel veel informatie gekregen. 
Ik heb veel directe contacten met huurders, mag graag een praatje in de wijken 
maken. Ik doe erg mijn best om problemen op te lossen, maar soms moet ik mensen 
teleurstellen in de oplossing die ik aandraag“, aldus Tim die vijftien jaar vrijwilliger 
was bij de brandweer. “Ook de controlefunctie op het gebied van schoonmaak en 
schoonhouden van gebouwen is belangrijk. Zeker vanuit het oogpunt van veiligheid. 
Voor gevaarlijke situaties heb ik een scherp oog.”

Wouter

Tim

“Ik wilde meer
de sociale kant op.”

“Het sociale 
gebeuren en 
leefbaarheid 

trok mij altijd 
al aan.”
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1  Zet een bakje op je aanrecht voor etensresten en leeg het
 eenmaal per dag.
2  Breng je PMD (plastic, metaal, drinkverpakkingen) naar

 de milieustraat? Doe dit eens in de drie weken samen met
 de buren. Je leert je buren beter kennen en je bespaart geld.
3  Maak je gebruik van een ondergrondse container? 

 Beschouw de ruimte rond dit punt als je voortuin. Houd het
 netjes en schoon. Dit voorkomt dat anderen er troep 
 neerzetten.
4  Gooi nooit peuken op straat, filters van sigaretten zijn slecht

 voor het grondwater. Een sigarettenfilter vervuilt 100 liter 
 water.
5  Vermijd onnodige verpakkingen. Probeer in de supermarkt 

 zo min mogelijk producten in plastic verpakkingen te kopen.
 Ga voor producten in papier, blik of glas. 
6 Neem zelf een boodschappentas mee, zo heb je geen plastic

 tas nodig.
7  Schaf een vuilnisbak met meerdere bakken aan. Zo scheid 

 je makkelijk de verschillende afvalstromen en je bespaart 
 ruimte in huis!
8  Minder oud papier? Haal een Nee-Nee sticker op het 

 gemeentehuis.
9  Repareer kleding voor je nieuwe koopt of koop tweedehands

 kleding. Hetzelfde geldt voor schoeisel.

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

10  In Nederland gooien we dagelijks 5 miljoen koffiebekers in 
 de afvalbak. Zonde! Neem je eigen koffiebeker of waterfles 
 mee onderweg.
11  Hoe vaak gebruik je je boormachine, grasmaaier of 
 bladblazer? Deel je spullen of kijk of je ze kunt lenen van 
 je buren of vrienden. Afgedankte apparaten vormen een 
 groot milieuprobleem.
12  Met wasbare luiers bespaar je 25 kilo luierafval per maand. 
 Zo draag je ook bij aan een schonere wereld voor jouw 
 kleintje!

In de regio Randmeren groeit 1 op de 
10 kinderen op in armoede. “Wij zien 
meisjes die in sokjes en een dun rokje
’s winters naar school gaan. Simpel omdat 
er geen geld is voor andere kleding. 
Ouders vinden het vaak moeilijk om hulp 
te vragen, weten de weg niet of beheersen
de Nederlandse taal onvoldoende. 
Mensen kunnen zichzelf opgeven bij ons, 

we krijgen ook aanmeldingen via school, 
maatschappelijk werk, bewindvoering 
en voedselbank. Wij netwerken veel en 
willen zo bekend mogelijk worden.” 
De stichting benadert actief (sport)-
verenigingen om in hun nieuwsbrieven 
ouders erop te wijzen dat ze financiële 
hulp kunnen krijgen als de kosten van 
het lidmaatschap bezwaarlijk zijn.

praktische afvaltips 
voor iedereen

Nederlanders produceren per jaar 490 kilo afval per persoon. Heel veel afval wordt inmiddels 
hergebruikt en dus is het belangrijk dat iedereen er zorgvuldig omgaat. Afvalcoach Aart Jansen 
van de gemeente Harderwijk heeft 12 tips en die delen we graag. Ze helpen bij het scheiden van 
afvalstromen, zijn goed voor het milieu én houden de leefomgeving schoon.
van de gemeente Harderwijk heeft 12 tips en die delen we graag. Ze helpen bij het scheiden van 
afvalstromen, zijn goed voor het milieu én houden de leefomgeving schoon.
van de gemeente Harderwijk heeft 12 tips en die delen we graag. Ze helpen bij het scheiden van 

Vier bewoners van de flats aan de Goeman Borgesiuslaan in Harderwijk richtten Team Goeman op. Zij werken actief aan een leefbare 
omgeving: ze ruimen zwerfvuil op, spuiten stoepen, vegen gangen schoon en nog veel meer. Op deze manier willen ze hun buurt schoon, 
heel en veilig houden. Ook zetten zij zich, samen met Zorgdat en UWOON, in voor activiteiten als Paasfeest en Buitenspeeldag. 
Hun motto: Samen maak je de buurt!

Team Goeman en de buurtbeheerder Leefbaarheid Acca de Boer zijn iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur te spreken. 
De buurtbeheerder Leefbaarheid organiseert bijna wekelijks ‘verdiepingsgesprekken’ op een verdieping van een flat. Dit om bewoners bij 
activiteiten te betrekken en kennis te maken.

Samen

“Wij willen dat elk kind dat leeft onder de armoedegrens tóch 

een fiets heeft, kan sporten, meedoet aan schoolactiviteiten. 

En een rugzak heeft waar alles in zit wat ze nodig hebben op 

school, dus ook een laptop of iPad. Zo horen ze er echt bij en 

zijn niet buitengesloten.” Aan het woord is Hetty Schouten, 

coördinator bij Stichting Leergeld Randmeren. De stichting is 

ook actief in Ermelo, Putten en Zeewolde. Elburg valt onder de 

Stichting Leergeld Noord Veluwe. 

Elk kind 
telt mee 

Soepele normen
Op elke aanvraag volgt een huisbezoek 
van een vrijwilliger van de stichting. 
De inkomensnorm voor hulp is voor 
alleenstaande ouders 1245 euro, voor 
gehuwden of samenwonenden 1778 
euro. “We moeten wel een beetje inzicht 
hebben in het inkomen, maar zijn redelijk 
soepel daarin, het is echt maatwerk. 
Een bewijs van bijstand, schuldsanering 
of voedselbank is voldoende. Als iemand 
net boven die inkomensgrens valt, passen 
we er nog wel eens een mouw aan. Soms
hebben mensen geld geleend bij vrienden,
dat tellen wij ook mee.” Inmiddels heeft 
Leergeld Randmeren meer dan 400 
gezinnen geholpen. De stichting ontvangt
financiële bijdragen van gemeenten, 
sponsoren en particulieren. “Bij een 
huisbezoek wijzen we ook op andere 
voorzieningen, zoals het Financieel Café, 
Zorgdat en Welzijn Ermelo. Soms zien 
we bij zo’n bezoek dat een kind nog in 
een junior bed slaapt terwijl het daar al 
is uitgegroeid. Dan helpen we met een 
ander bed. We werken goed samen met 
een aantal meubelwinkels.” 

“In de regio Randmeren

groeit 1 op de 10 kinderen

op in armoede.”

De stichting kan bij acute situaties snel 
handelen. “Laatst was er een brand in 
garageboxen onder een flat, de mensen 
konden er vier weken lang niet komen. 
Een gezin met een jongetje dat bijzonder 
onderwijs volgt, kon daardoor niet bij hun 
fietsen. Tsja, die hadden ze nodig om naar 
school te gaan. We hebben toen met ons
netwerk voor tijdelijke fietsen gezorgd. 
We krijgen regelmatig mailtjes en foto’s 
van blije kinderen met hun fiets. We horen
van mensen dat hun kind er helemaal 
bij hoort sinds het een fiets heeft en op 
een sportvereniging zit. Tegen mensen 
die zich schamen voor hun situatie zou 
ik willen zeggen: stap over die drempel 
heen. Je doet het niet voor jezelf maar 
je kinderen. Als die gelukkig en blij zijn, 
word je zelf ook gelukkiger.”

Meer weten of aanmelden? Neem contact 
op met harderwijk@leergeldrandmeren.nl.harderwijk@leergeldrandmeren.nl.harderwijk@leergeldrandmeren.nl
De coördinatoren zorgen ervoor dat uw 
aanmelding bij de juiste afdeling 
terechtkomt. 

maak je de buurt 
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Ria Kooning en Kees Wassink zijn 
vrijwilligers bij dit Financieel Café, zij 
volgden een opleiding waarmee ze samen 
met de aanvragers het programma van 
de Voorzieningenwijzer doorlopen. Ligt 
uw inkomen rond het sociaal minimum, 
dan kunt u misschien gebruikmaken van 
regelingen die geld opleveren. Ria: “We 
krijgen onder andere van Welzijn Ermelo 
en van UWOON namen en adressen van 
mensen die hulp vragen, uiteraard alleen 
met hun toestemming. We nemen dan 
contact op en maken een afspraak bij de 
mensen thuis. Wel zo prettig, dan hebben 
ze alle gegevens bij de hand. Van tevoren 
vragen we altijd of de mensen een aantal 
zaken klaar willen leggen. Dan hebben 
we het bijvoorbeeld over de polis van de 
zorgverzekering, de afrekening van de 
energiemaatschappij en een bewijs van 
het maandelijkse inkomen.” 

De Voorzieningenwijzer doorloopt een 
aantal stappen: energie, zorgverzekering, 
toeslagen inkomstenbelasting en een 
groot aantal gemeentelijke regelingen, 
waarvan de energiebijdrage er een is. 
Kees: “Vooral de gemeentelijke regelingen 
kunnen veel geld opleveren. In Ermelo 
hebben we het dan bijvoorbeeld over 
kwijtschelding van lokale lasten of een 
bijdrage voor chronisch zieken. Ook kun 
je een deel van de kosten voor een 
aanvullende verzekering vergoed krijgen.”

Energiebijdrage
De laatste tijd is de energiebijdrage 
uitvoerig in het nieuws geweest. 
“Mensen die bijstand hebben, krijgen 
dit bedrag automatisch op de rekening 
gestort. Mensen die alleen AOW hebben, 
moeten het zelf aanvragen. Vaak vinden 
ze dat lastig, daar helpen we bij. En 
toeslagen hebben een negatieve klank, 
mensen zijn bang om in de problemen 
te komen. Wij kunnen ze meestal 
geruststellen.”

In deze tijden van stijgende prijzen is extra geld welkom en dit geldt zeker voor mensen met een laag inkomen. 

Op de website www.datgeldtvoormij.nl kunnen huurders checken of ze recht hebben op toeslagen of regelingen. 

De website is een initiatief van De Voorzieningenwijzer. Het zelf regelen via deze site kan een hele klus zijn. 

Het Financieel Café Ermelo heeft vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn, zij helpen u graag.

UWOON prijspuzzel!
Zin om te puzzelen? Beantwoord deze acht weetvragen en maak met de acht letters uit de blauwe vakjes 

prijspuzzel!
Zin om te puzzelen? Beantwoord deze acht weetvragen en maak met de acht letters uit de blauwe vakjes 

prijspuzzel!prijspuzzel!
Zin om te puzzelen? Beantwoord deze acht weetvragen en maak met de acht letters uit de blauwe vakjes 

prijspuzzel!
een woord. Dit woord is de oplossing. Gevonden? Mail deze samen met uw naam en adresgegevens naar een woord. Dit woord is de oplossing. Gevonden? Mail deze samen met uw naam en adresgegevens naar 

prijspuzzel!
een woord. Dit woord is de oplossing. Gevonden? Mail deze samen met uw naam en adresgegevens naar 

prijspuzzel!prijspuzzel!
een woord. Dit woord is de oplossing. Gevonden? Mail deze samen met uw naam en adresgegevens naar 

prijspuzzel!
communicatie@uwoon.nl en wellicht wint u een van de drie energiedisplays. Inzenden kan tot 1 oktober.

Elburg is dankzij tuinen verbonden met een bedrijf in 
natuurgeneesmiddelen. Wat is de naam?

Het dorp Doornspijk werd al in het jaar 800 vermeld in combinatie 
met het woord ‘Villa’. Met welke naam?

Zuidelijk van ‘t Harde ligt een heuvel, ‘de knobbel’. Wat is de naam van 
deze bult in het landschap?

Hierden heeft verschillende topsporters voortgebracht, maar ook 
een trompetduo. Wat is hun (achter)naam? 

Wat voor onderwijsinstelling had Harderwijk binnen haar grenzen 
van 1648 tot 1811?

Hoe heet de gymnastiekvereniging van Ermelo? 

Wat voor soort gebouw staat er in de buurt van Ermelo? 

Op deze plek in Hulshorst is een bommenwerper gecrasht in de 
Tweede Wereldoorlog. Uit welke vliegtuigfabriek kwam deze ED-626?

1
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8

“Ik was net bezig met het aanvragen van gemeentelijke regelingen, toen ik een 
artikeltje in het Ermelo’s Nieuwsblad las over hulp bij het aanvragen. Ik wist wel 
waar ik recht op had, maar ik vond de formulieren op de website nogal moeilijk. 
Ik heb het Financieel Café gebeld en een week later kwam Kees Wassink hier. 
Die heeft mij heel vriendelijk geholpen. Het bleek bij het invullen van de gegevens
dat ik ook nog recht had op een tegemoetkoming aanvullende ziektekosten-
regeling! Ik was zo blij met de hulp, ik kan het iedereen aanraden. Ik hoor van 
meer mensen dat ze de formulieren ingewikkeld vinden. Vraag dus hulp, het is 
zonde om het geld te laten liggen!”
Op verzoek van de geïnterviewde vermelden we alleen haar initialen.

Zonde om geld te laten liggen
Mevrouw A.W. te Ermelo

HulpHulpbij toeslagen
    en regelingen

DigiD voor elkaar
Sommige mensen hebben hun zaken 
goed voor elkaar, anderen moeten zoeken 
naar de papieren die hiervoor nodig zijn. 
Een belangrijke tip van beiden: “Zorg dat 
je DigiD voor elkaar is! We kunnen dit niet 
genoeg benadrukken. We zien ook veel 
bij ouderen dat er weliswaar een DigiD 
is aangevraagd door kinderen, maar dat 
de code dan niet bekend is of onduidelijk 
is opgeschreven. Als iemand nog geen 
DigiD heeft, helpen we natuurlijk graag 
met het aanvragen hiervan.”

Ria Kooning Kees Wassink
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Bij werkzaamheden op plaatsen waar beschermde planten of dieren 

aanwezig zijn, mag geen schade ontstaan aan deze planten of dieren. Dat 

staat in de Flora- en Faunawet. Om schade te voorkomen zijn er richtlijnen 

opgesteld. Dit betekent in het algemeen dat UWOON bij renovatieprojecten 

deze dieren een veilig tijdelijk alternatief onderkomen moet bieden. 

bewoners. We kijken naar spleten in
muren, zoals open stootvoegen in de 
spouw. Hier zitten soms vleermuizen. 
Ook houden we dakgoten in de gaten 
waar bijvoorbeeld mussen zijn. Die zitten 
ook vaak onder de dakpannen, onder 
naden of bij de dakoverstekken, dat ook 
een favoriete plek van gierzwaluwen is. 
In schoorstenen willen nog wel eens uilen
of kraaien zitten. Een ecologisch bureau 
verifieert de aanwezigheid van deze dieren
en stelt een advies op. Aan de hand 
daarvan brengen we ruim van tevoren 
werende maatregelen aan, zoals borstels 
in de dakgoten en kapjes over de uitgang 
van de vleermuizen. De dieren kunnen er 
dan natuurlijk nog wel uit, maar er niet 
meer in. We zorgen voor nieuwe onder-
komens, zoals tijdelijke nestkasten en 
andere verblijfplaatsen in kopgevels of 
bomen. Daar maken ze vaak gebruik van.”

Welkom terug
Overigens is het de bedoeling dat na 
voltooiing van een renovatieproject de 
aangetroffen vogels en vleermuizen 

Hoe gaat dit in zijn werk? Om te beginnen
gaan ecologen de wijk in om vast te 
stellen of er beschermde flora of fauna 
aanwezig is. Als dat het geval is, wordt in 
kaart gebracht op welke plekken. Op basis 
hiervan stelt de ecoloog een plan op om 
deze flora en fauna (meestal gaat het om 
vleermuizen en vogels) te beschermen, 
zodat de populatie niet achteruitgaat. 
Na goedkeuring van het plan verleent de 
provincie een vergunning voor uitvoering 
van de werkzaamheden. De Provincie 
heeft UWOON onlangs een doorlopende 
vergunning verleend. Projectleider Gerrit 
van Oene van UWOON: “Daar zijn we erg 
blij mee, dat scheelt zeker een half jaar 
aan voorbereidingstijd.”

Die doorlopende vergunning betekent 
natuurlijk niet dat UWOON geen maat-
regelen hoeft te treffen om vogels en 
vleermuizen een veilig thuis te bieden. 
Gerrit legt uit: “Voorafgaand aan een 
renovatieproject kijken we altijd of er 
vogels of vleermuizen aanwezig zijn. 
Soms krijgen we ook meldingen van 

Veilig thuis 
voor
vogels en 
vleermuizen

“Als we zien dat vogels en vleermuizen terugkeren,
hebben we ons werk goed gedaan!”

Praatjes over de schutting
Ze konden het direct al goed met elkaar vinden: Marianne Pater 
en buurman Matthieu Kofflard. Ze maakte direct kennis toen 
ze vier jaar geleden aan de Sportlaan in Ermelo ging wonen. “Ik 
heb natuurlijk met alle buren kennisgemaakt,” vertelt Marianne. 
Matthieu: “Ze is een echte kletskous, ze praat met iedereen. 
Als mijn vader hier in de tuin werkt, drinken ze samen koffie.” 
Ze drinken samen wel eens koffie als het zo uitkomt en maken 
zeer regelmatig een praatje over de schutting. “Met sommige 
buren heb je nu eenmaal meer een klik dan met andere.”

Inmiddels hebben ze elkaars sleutel: “Dat is een kwestie van 
vertrouwen, ik weet dat ik Matthieu altijd om hulp kan vragen, 
ook al is het drie uur ’s nachts,” zegt Marianne. Ze laten elkaar 
weten wanneer ze langer van huis zijn en zorgen voor elkaars 
huis en dieren bij afwezigheid van de ander. Matthieu heeft 
twee katten en een imposante vijver met koikarpers. Marianne 

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. 

terugkeren. “We brengen broedkamers 
en verblijven voor vleermuizen aan. In de 
kopgevels maken we vaak een kast om 
vleermuizen uit te nodigen, het liefst met 
ruimte om uit te breiden. Ook mussen 
en gierzwaluwen komen graag terug 
naar een bekende plek. Voor de mussen 
brengen we ruimte aan tot onder de 
derde dakpan, dan hebben ze plek om te 
nestelen. Als we zien dat vogels en vleer-
muizen terugkeren, hebben we ons werk 
goed gedaan! De komende jaren gaan we 
dat nauwkeurig volgen, in samenwerking 
met de ecologische bureaus. Hopelijk 
kunnen we dan constateren dat de dieren 
niet alleen zijn teruggekeerd, maar ook 
dat hun aantal is uitgebreid!”

heeft een hond en een kat. Marian: “Dan doe ik de gordijnen 
’s avonds dicht en af en toe een lampje aan, zodat het net 
lijkt of er iemand thuis is.” Ze houden elkaar op de hoogte van 
het wel en wee in de buurt. Onlangs gingen ze samen op 
condoleancebezoek bij een buurvrouw. “We hebben ook 
oudere buren, dan hou je toch een oogje in het zeil,” vertelt 
Matthieu. “Toen een keer een buurvrouw niet kwam opdagen 
bij een afspraak, ben ik toch even gaan kijken of alles wel in 
orde was.”

Klussen
Ook bij andere zaken weten ze elkaar te vinden. Matthieu 
helpt Marianne regelmatig bij het klussen als dat nodig is, 
daar is ze maar wat blij mee. Hij is verrast als Marianne hem 
een cadeaubon overhandigt: “Die gaan we samen delen hoor,” 
zegt hij onmiddellijk.
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Het fraaie woongebouw Baron van Lynden in Elburg omvat
22 appartementen en is in 2011 opgeleverd. De bewoners-
commissie is sinds de oplevering zeer actief: voorzitter John 
Naaijen volgde Piet de Jong in 2017 op en secretaris Gerrit 
van der Kuur maakt vanaf het begin deel uit van de commissie. 
Ze zetten zich met succes in voor allerhande zaken die zich 
binnen het complex afspelen. 

“We hebben tweemaal per jaar overleg met UWOON, met 
Theo van de Kamp. Dan bespreken we verbeterpunten en wat 
al gerealiseerd is.” Dat kunnen uiteenlopende dingen zijn, de 
bewoners weten de heren goed te vinden. “Trapbekleding is een 
van die dingen, de betonnen trappen klonken door in een aantal 
appartementen, nu ligt er bekleding. We hebben ons ook hard 
gemaakt voor automatische deurdrangers, vooral voor minder-
validen erg handig! De hal beneden hebben we aangekleed en 
gemoderniseerd en de bergingsvloer van een coating voorzien.” 
Voor dat laatste leverde UWOON de materialen en stak de 
commissie zelf de handen uit de mouw. Bij oplevering van het 
gebouw heeft de bewonerscommissie bewoners verzocht deel 
te nemen in een corveeteam waarbij elk teamlid bij toerbeurt 
een maand de centrale hal schoon zou houden. Vanaf dat 
moment heeft het corveeteam 10 trouwe deelnemers. 

Zonnepanelen stonden ook hoog op de verlanglijst: “Gelukkig
vond UWOON dat ook belangrijk. De zonnepanelen zijn 
geplaatst en voor elk appartement gekoppeld. De buitendeuren
van 18 appartementen zijn inmiddels vervangen, ze waren 
vanaf het begin dermate krom, dat er bij hevige sneeuwval 
stuifsneeuw achter de voordeur lag!” Nog een belangrijk 
initiatief is de aanschaf van een AED: “Gefinancierd door de 
bewoners. Twee van onze bewoners hebben een cursus gevolgd 
en weten wat ze moeten doen in geval van nood.” Sommige 
delen van de galerijen werden nat door de regen en werden 
dan erg glad, daar ligt nu ook vloerbedekking. 

Daarnaast organiseren ze een nieuwjaarsbijeenkomst en een 
zomerbijeenkomst voor alle bewoners, dit jaar is dat Noordzeevis 
proeven. “We werken prima samen met UWOON, we doen dit 
met liefde en zolang we gezond blijven gaan we zeker door!”

Baron van Lynden

Zaterdag 18 juni was het burendag 
in de wijk Stromenwaard in 
Harderwijk. De kinderen verkochten 
op de kleedjesmarkt spulletjes, er 
stond een springkussen en de
jongerenwerker van Talent House 
deed leuke spelletjes met de kinderen. 

Het weer werkte volop mee. Onder het 
genot van een kop koffie, thee of iets 
fris konden de bewoners met elkaar 
kletsen op het pleintje van de Lauwers. 
Ook voor de innerlijke mens werd goed 

Wooncomplex

Elburg

Burendag dit jaar
op zaterdag 24 september

gezorgd. Er stond een patatkraam, er waren heerlijke verse pannenkoeken en ter 
afkoeling was er een ijsje. Voor de kinderen waren er snoepjes en zakjes chips. 
Naast veel gezelligheid was er volop spektakel door de aanwezigheid van de jeugd-
brandweer en de politie. Iedereen kon een kijkje nemen in één van de voertuigen. 
De jeugdbrandweer zorgde ook voor verkoeling door de waterslang open te zetten! 
Al met al een ontzettend leuke en gezellige middag. 

Gezellige

DOEMEE!

Het is inmiddels een traditie in Nederland: Burendag. Dit initiatief van Douwe Egberts
en het Oranje Fonds wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gehouden. 
Het is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt. De dag onderstreept het belang van goede relaties tussen 
buren. Als je elkaar kent, kun je ook makkelijker omkijken naar elkaar.In 2022 is 
Burendag op 24 september.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten, elkaar 
helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Doe daarom mee en organiseer een 
gezamenlijke activiteit. Dit kan natuurlijk de bekende buurtbarbecue zijn, maar 
ook een spelletjesmiddag voor kinderen. Alle activiteiten waarbij buren met ook een spelletjesmiddag voor kinderen. Alle activiteiten waarbij buren met ook een spelletjesmiddag voor kinderen. Alle activiteiten waarbij buren met ook een spelletjesmiddag voor kinderen. Alle activiteiten waarbij buren met 
elkaar in contact komen zijn geschikt, als het maar leuk en gezellig is.

Kijken of er een activiteit in uw buurt is of zelf een burenevent aanmelden? 
Kijk op www.burendag.nl. Hier vindt u ook een stappenplan!www.burendag.nl. Hier vindt u ook een stappenplan!www.burendag.nl

burendag in de Stromenwaard

Ribbenboschweg 
Buurtfeest

De bewoners van de Ribbenboschweg in Ermelo 

lieten zich niet ontmoedigen door de lockdowns, 

het buurtfeest kon op 9 juli eindelijk doorgaan. 

Met hapjes, drankjes en een barbecue haalden 

ze de banden aan. Enthousiast namen ze deel 

aan een kennismakingsquiz, de kinderen dansten 

op ritmische muziek en maakten een ritje in een 

ponykar. Een geslaagde bijeenkomst!

BEWONERSCOMMISSIE

Stuur een foto en korte tekst van hoe u Burendag vierde naar 
communicatie@uwoon.nl. Misschien plaatsen we deze in het volgende nummer!

In elke uitgave maken we nader kennis met een bewonerscommissie.
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Marnixstraat
Zestien huurders ontvingen begin juni de sleutel van hun 

nieuwe appartement aan de Marnixstraat in Harderwijk. 

Op de plek waar voorheen een kerkje stond, ontwikkelde 

De Bunte Vastgoed Oost voor UWOON het nieuwe 

woongebouw dat door Driesten Harskamp is gebouwd.

Het woongebouw telt 16 appartementen: 8 tweekamerwoningen

en 8 driekamerwoningen. Alle appartementen worden verhuurd 

in de sociale huur en zijn gericht op bewoners van 55 jaar en 

ouder. Het complex heeft drie woonlagen, een lift en een 

scootmobielruimte. Het gebouw is gasloos en zeer energiezuinig.

Zonnepanelen zorgen voor de stroom voor de algemene 

voorzieningen. Daardoor betalen de huurders minder service-

kosten. Verwarmen gebeurt met een warmtepomp en ook de 

toegepaste ventilatie is zeer energie-zuinig. Dit betekent voor 

de huurders: een lage energierekening.

Eind april was het zo ver: bewoners van Proeftuin Julianalaan Ermelo kregen de sleutel van hun woning en konden verhuizen. 
Dit nieuwbouwproject bestaat uit tijdelijke units, waar vijftien jongeren maximaal twee jaar kunnen wonen. Het plan is een 

initiatief van de initiatief van de initiatief gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk, GGz Centraal, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Kwintes
en UWOON. De units zijn inmiddels naar smaak van de bewoner ingericht. Tijdens de opening werd door twee bewoners vol 

enthousiasme een lintje doorgeknipt.

VASTGOED HARDERWIJK

VASTGOED ERMELO

GOED BEZIG

VASTGOED ’T HARDE 

Afronding ’t Harde
De werkzaamheden aan de UWOON-woningen in ’t Harde (Zandsteen-, Kiezel- en
Talkstraat) zijn in juli afgerond. Begin 2022 is begonnen met de binnenkant. 
De woningen zijn ‘ingepakt’ met in de fabriek gemaakte geveldelen. In de nieuwe 
gevels zijn kunststof kozijnen, voorzien van triple (HR+++) glas, en deuren meegenomen.
De daken zijn vernieuwd. Alle woningen hebben vloerisolatie gekregen en zijn voorzien 
van een zuinig warmte-terugwin-ventilatiesysteem (voor optimale luchtkwaliteit). 
Bijna alle bewoners kozen ook voor zonnepanelen op hun dak. Daardoor zijn de 
woningen zeer energiezuinig geworden: ze hebben nu label A, A+ of A++. Klaar voor 
de toekomst!

Julianalaan wonen in Elburg 
Door het preventief aanbrengen van relatief 

eenvoudige aanpassingen, kunt u uw huis een stuk
comfortabeler en veiliger maken. Om dit te stimuleren
kunnen inwoners van 55 jaar of ouder bij de gemeente
Elburg een subsidie aanvragen via het project ‘Gewoon

Gemak’. Dit houdt in dat u onder voorwaarden een
subsidie kunt ontvangen van 30% van de aanschaf-

kosten van het benodigde materiaal, met een
maximum van 500 euro per woning per kalenderjaar.

Denk hierbij aan zaken als een drempeloploop, 
buitenlamp met bewegingsmelder, senioren 

veiligheidsslot, traplift. Neem voor het aanbrengen van 
de voorzieningen even contact op met UWOON. Op 

www.elburg.nl (type in het zoekveld Gewoon Gemak) 
vindt u de nodige informatie. Ook kunt u hier de 

voorwaarden rustig nalezen.

ComfortabelComfortabel



Huurdersraden
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“Huurdersraad De Betere Woning 
behartigt de belangen van huurders in
Elburg. Huurders weten ons goed te 
vinden. Laatst waren er klachten bij een 
renovatieproject. We belegden een avond 
waarbij de huurders, de aannemer en 
UWOON waren uitgenodigd. Iedereen
heeft zijn zegje kunnen doen en er zijn 
afspraken gemaakt om de klachten op te
lossen. Na afloop keerde men tevreden 
huiswaarts. Ook hebben we ons hard 
gemaakt voor zonnepanelen op de daken 
van de woningen van de huurders. Gelijk-
tijdig regelden we dat er voorzieningen 
worden aangebracht om elektrisch te 
kunnen koken. Huurders die nog geen 
zonnepanelen hadden, hebben we 
persoonlijk benaderd en uitgelegd dat 
ze met zonnepanelen hun woonlasten 

Onlangs ondertekenden de drie voorzitters van de huurdersraden een vernieuwde 

samenwerkingsovereenkomst met UWOON. Hierin zijn afspraken gemaakt over adviesaanvragen 

en op welke wijze de huurdersraden bij het beleid van UWOON worden betrokken. 

UWOON Magazine vroeg de voorzitters naar hun werkzaamheden voor de huurdersraad.

kunnen verlagen. Dat leverde zeker 30 
tot 40% extra aanmeldingen op. Een 
ander belangrijk item: doorstroming. 
In woningruil zien we een goede mogelijk-
heid om de doorstroming op gang te 
krijgen. We willen daar graag een 
bemiddelende rol in spelen. Huurders 
die over woningruil nadenken kunnen 
zich bij ons melden en wij proberen deze 
bij elkaar te brengen. Aan al die onder-
werpen besteden we aandacht in ons 
informatieblad ‘De Huurder’, dat we eens 
in de drie maanden uitgeven. We leggen 
daarin uit wat speelt. Ja, ik ben heel wat 
uren bezig per week, mijn vrouw zegt wel 
eens gekscherend dat het soms lijkt dat 
ik nu drukker ben dan toen ik nog niet 
gepensioneerd was!”

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!

ondertekenennieuwe samenwerkingsovereenkomst 

Klankbord voor huurders
“Naast de vele contacten met huurders, 
houdt huurdersbelangenorganisatie 
De Groene Draad in Ermelo zich bezig 
met de renovatie-projecten. Er staan er 
nogal wat op stapel de komende jaren. 
Wij zijn het klankbord en houden de vinger
aan de pols of alle afspraken worden 
nagekomen en of de juiste procedures 
worden gevolgd. We hebben geleerd van 
het verleden. Ons advies aan bewoners: 
richt altijd een bewonerscommissie op. 
Dan kunnen ze rechtstreeks met UWOON 
communiceren en krijgen ze een klein 
budget toegewezen. Dat werkt goed. 
Daarnaast hebben we veel contact met 
de gemeente Ermelo over prestatie-
afspraken verduurzaming en kwaliteit, 
met de directeur van UWOON en met de 

“Beroepshalve kom ik in aanraking met 
mensen die het niet lukt een huurwoning 
te vinden. Toen Marijke van Prooijen mij 
een jaar geleden vroeg of ik een paar 
keer wilde meedraaien om te kijken of 
de huurdersraad iets voor mij was, 
vond ik de wereld die achter de sociale 
huurwoningen zit steeds interessanter 
worden. Als huurder heb je weinig idee 
wat er zich allemaal afspeelt. Het tekort 
aan sociale huurwoningen vind ik een 
belangrijk onderwerp. Het is lastig om 
een woning te vinden, met name voor 
jongeren. Mensen die in moeilijke 
situaties verkeren en daardoor geen dak Zoeken naar oplossingen 

Belangrijk onderwerp 

Jan de Groot is sinds 20 jaar betrokken bij huurdersraad De Betere Woning. 
Eerst als huurdersafgevaardigde, daarna als technische man. Sinds 12 jaar is hij 

voorzitter. De huurdersraad bestaat uit 4 bestuursleden, de achterban van 
afgevaardigden uit 8 huurders. Zo is elke wijk vertegenwoordigd. 

In Elburg heeft UWOON ongeveer 1900 woningen.

Jolanda Weisbeek is sinds juni voorzitter van huurdersraad Woonwijs en deze
bestaat momenteel uit zeven leden. Twee leden treden binnenkort af, onder wie 

Marijke van Prooijen, die tien jaar lang voorzitter is geweest en Johanneke Boevé, 
die zich 16 jaar heeft ingezet voor de huurders van UWOON Harderwijk.  

In Harderwijk heeft UWOON iets meer dan 4100 woningen.

boven hun hoofd hebben, is ook een 
probleem. Hoe gaan we dit met z’n allen 
oplossen? Welke rol kunnen gemeente 
en UWOON hierin spelen? Voor welke 
doelgroepen moeten we bouwen? 
En hoe kunnen we stimuleren dat 
ouderen die in een te groot huis wonen, 
verhuizen naar een kleiner onderkomen? 
Ook het verduurzamen van woningen en 
energieneutraal wonen zijn belangrijke 
onderwerpen. Hiermee kunnen de 
woonlasten verlaagd worden. Fijn is dat 
de drie huurdersraden steeds intensiever 
samenwerken, dan kunnen we de 
aandachtsgebieden verdelen.”

Raad van Commissarissen. In al die 
contacten staat het belang van de 
huurder voorop. Een paar keer per jaar 
hebben we een vergadering met de 
huurders. Ook is er een website waarop
huurders contact met ons kunnen zoeken.
We hebben mensen die regelmatig bij 
de huurders thuiskomen, zoals een 
duurzaamheidscoach. Dan komen er 
ook wel eens andere zaken naar voren. 
Belangrijk speerpunt voor de komende 
jaren is verduurzaming, zeker nu met de 
hoge energieprijzen. In Ermelo zijn er 
veel oude woningen. Met UWOON is 
afgesproken dat deze binnen een paar 
jaar een B- dan wel een A-label hebben. 
Goede communicatie met en door 
UWOON is heel belangrijk.”

Hans Beek is sinds 2,5 jaar voorzitter van huurdersbelangenorganisatie De Groene 
Draad, die uit acht leden bestaat. Hij heeft veel ervaring: zo was hij 25 jaar 

vicevoorzitter van FC Horst en daarvoor 25 jaar bij het Sociaal Cultureel Centrum 
in zijn toenmalige woonplaats Weesp. Hij ontving een lintje voor 50 jaar 

vrijwilligerswerk. In Ermelo bezit UWOON zo’n 2650 woningen. 
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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

Heeft u een abonnement op de bibliotheek en bent u (tijdelijk) niet in staat
om naar de ‘bieb’ te komen? Dan bezorgt Bibliotheek Thuis boeken aan huis!
Dit kan ook tijdens een langere ziekteperiode. 

Hoe het werkt? Een vrijwilliger komt eerst bij u thuis voor een kennismakinggesprek. 
U geeft uw leeswensen en interesses door. Daarna zoekt deze vrijwilliger de boeken 
voor u uit en brengt deze bij u thuis. Dit kunnen uiteraard ook grote letterboeken 
zijn. U mag de boeken tot acht weken lenen.

Meer weten?
Stuur een email naar info@bibliotheeknwveluwe.nl of bel 085 273 3575.

Bibliotheek Thuis 

aan huis

Bibliotheek Thuis 

aan huisbezorgt boekenbezorgt boeken

Storingen, spoedreparaties?Storingen, spoedreparaties?


