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Iedereen, ook mensen die al in een 
goedkope of dure huurwoning of in 
een dure koopwoning wonen, bouwt 
op dezelfde manier inschrijfduur op.

 Inschrijving vervalt alleen als iemand 
een sociale huurwoning accepteert 
van één van de regionale woning-
corporaties (deltaWonen, Omnia 
Wonen, Woningstichting Putten, 
UWOON en Triada). 

 Op de Noord-Veluwe werken we nog 
niet met inschrijfgeld en loting, zoals 
dat volgens de nieuwe regels wel mag. 

 De inkomenstoets voor de toewijzing 
van sociale huurwoningen blijft van 
kracht. Zie ook de toelichting in het 
kader onderaan de pagina. 

 Aanvragen van urgentie is niet 
veranderd. 

 Heeft u een klacht over de 
 woonruimteverdeling? Voor alle 

gemeenten in deze regio kunt u terecht
 bij de commissie Bezwaarschriften 

Woonruimteverdeling Noord-Veluwe. 
Vraag uw gemeente om meer 
informatie.

Wat zijn de nieuwe regels op de 
Noord-Veluwe? 

 Iedereen van 18 jaar en ouder die in 
Nederland mag wonen, kan zich in de 
regio Noord-Veluwe inschrijven als 
woningzoekende. Maatschappelijke of 
economische bindingseisen zijn er niet 
meer. 

 In de hele regio gelden dezelfde regels. 
Alle gemeenten hebben namelijk 
dezelfde huisvestingsverordening.

 Iedereen die een sociale huurwoning 
zoekt, moet zich inschrijven. 

 Wie in Epe, Heerde of Hattem wil 
wonen, moet zich in elk geval bij Triada 
inschrijven. 

 Bij de toewijzing is de inschrijfdatum 
cruciaal. Wie het langste staat 
ingeschreven, heeft de meeste kans op 
een sociale huurwoning. 

 Doorstromers kunnen nog tot 1 juli 
2016 hun woonduur (ingangsdatum 
bewoning huidige adres) verzilveren in 
inschrijftijd.

 Het verschil tussen starters en 
doorstromers bestaat niet meer. 

UWOON moet elk jaar tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen 
toewijzen aan de primaire doelgroep (huishoudens met een inkomen tot € 34.911). 
De overheid verlaagt dit percentage tijdelijk (vanaf 1 juli 2015, voor een periode 
van 5 jaar) naar 80%.

Van de 20% vrijkomende sociale huurwoningen die aan huishoudens met hogere 
inkomens mag worden toegewezen, is de helft is bestemd voor de groep 
huishoudens met een inkomen tussen € 34.911,- en € 38.950,-. UWOON adverteert 
vanaf 01-07-2015 wekelijks enkele woningen met voorrang voor woningzoekenden 
met een inkomen in deze groep.

Nieuwe regels
woonruimteverdeling!
Op zoek naar een (sociale) huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Hou dan rekening 
met de nieuwe spelregels die sinds 1 juli gelden. Die zijn nodig vanwege de nieuwe 
Huisvestingswet. 
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Reageren op een huurwoning
Woningcorporaties adverteren hun 
vrijgekomen woningen. Geïnteresseerde 
woningzoekenden moeten daar zelf op 
reageren als ze een woning willen. 
Ook het aanvragen van urgentie blijft 
hetzelfde. Woningzoekenden die om 
dringende reden een huurwoning zoeken, 
kunnen nog steeds terecht bij de huidige, 
onafhankelijke urgentiecommissie.

Woonduur verzilveren voor inschrijftijd
Huurders en eigenaren van een koop-
woning kunnen nog profi teren van een 
overgangsregeling als ze zich vóór 1 juli 
2016 inschrijven. Dan telt de tijd die u op 
uw huidige adres woont als inschrijfduur. 
En dus niet de tijd vanaf de dag waarop u 
zich inschrijft. Inschrijven is het handigst 
via onze website www.uwoon.nl.

Belangrijk is wel dat u eerst de test doet 
op www.hurennoordveluwe.nl om te zien 
of u voor urgentie in aanmerking komt.

De vrijkomende huurwoningen staan 
wekelijks op www.uwoon.nl en op 
www.hurennoordveluwe.nl. Op die 
laatste website vindt u ook de woningen 
van andere corporaties in de regio en 
meer informatie over het aanvragen van 
urgentie.

Inschrijfgeld en loting
De regionale woningcorporaties mogen 
volgens de nieuwe regels inschrijfgeld 
vragen aan woningzoekenden. Tot 1 juli 
2016 werken we daar zeker nog niet mee. 
Dat geldt ook voor loting. Volgens de 
nieuwe regels mag een deel van de 
vrijkomende woningen via loting worden 
toegewezen. Zo maken mensen toch 
kans op een woning als ze kort staan 
ingeschreven en snel woonruimte nodig 
hebben. De regionale corporaties werken 
beide mogelijkheden nog verder uit. 
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Ook dit jaar zijn er weer de
VeluweGames in Harderwijk.
Op vrijdag 25 september van 

10.30 tot 15.00 uur kunnen mensen
die een beetje aan de kant staan

(of zich zo voelen) kennismaken met 
twintig sporten. Het doel is samen

bewegen, vanuit eigen kracht
meedoen en plezier hebben!

Meedoen aan de VeluweGames?
Geef u dan op via de website

www.veluwegames.nl.

Aanmelden
voor de

VeluweGames!

UWOON
Straatvoetbal
weer groot succes

Moniek van Balen-Uijen, 
directeur-bestuurder

Zo’n vijfhonderd kinderen bouwen van 
18 tot en met 20 augustus weer een 
Huttendorp in Harderwijk. Ze verwerken Huttendorp in Harderwijk. Ze verwerken 
maar liefst zeven trailers met pallets. 
Nieuw is dat ook vijftien jongeren 
met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking mee bouwen. Ook doen 25 
kinderen mee met ADHD, autisme of een kinderen mee met ADHD, autisme of een 
aanverwante stoornis. Het Huttenfeest 
is meer dan ooit voor alle kinderen. 

De organisatie ligt in handen van 
Zorgdat, UWOON en de gemeente 
Harderwijk. Zij kunnen niet zonder de 
hulp van buurtteams, wijkteams en veel 
enthousiaste vrijwilligers. Ook veel 
sponsoren en bedrijven werken weer mee.

Huttenfeest 
voor iedereen!

Het UWOON Straatvoetbaltoernooi 
was weer een groot succes, met als 
afsluiting de grote regiofi nale op 
26 juni. De animo daarvoor was ook dit 
jaar weer groot in Doornspijk, Elburg,
’t Harde, Ermelo en Harderwijk. 
Zo deden alleen aan de voorronde in 
Drielanden al 58 teams mee. 
De voorrondes leidden uiteindelijk 
naar de lokale fi nales op 17 juni in 
Elburg, Ermelo en Harderwijk. 
De winnaars daarvan plaatsten zich 
voor de regiofi nale in Harderwijk.

Een droom dichterbij brengen:
Meer kans op een
woning naar wens
“Corporaties mogen en kunnen minder”, lezen 
we vaak. Inderdaad zijn we aan meer regels 
gebonden. We moeten meer kiezen wat we doen 
en ons verantwoorden. Dat laatste is zeker niet 
erg. En scherper kiezen helpt ons bepalen wat 
echt belangrijk is. Zo is één van onze dromen: 
meer kans op een woning, die past bij iemands 
mogelijkheden, voor iedere woningzoekende. 

Het is één van de ambities uit ons nieuwe 
ondernemingsplan. De nieuwe Huisvestingswet 
helpt daarbij, met het principe dat mensen 
kunnen wonen waar ze willen in Nederland. 
Die vrijheid biedt mensen meer mogelijkheden 
zich te vestigen, bijvoorbeeld in de buurt van 
werk of familie. In de regio Noord-Veluwe zijn op 
basis van de wet goede afspraken gemaakt voor 
de woonruimteverdeling. Uitgangspunten zijn: 
gelijke kansen voor iedere woningzoekende, heldere
regels en een eenvoudige toewijzingsmethode.

Er zijn dus meer mogelijkheden om een woning 
te vinden, maar de krapte op de woningmarkt is 
daarmee nog niet opgelost. We willen dus ook 
het woningaanbod vergroten. Voor de langere 
termijn met nieuwbouw, waar dat fi nancieel 
haalbaar en nodig is. Maar vooral het aanbod op 
korte termijn vergroten is onze uitdaging. 

We onderzoeken hoe we tijdelijke woonlocaties 
van de grond kunnen krijgen, bijvoorbeeld op 
braakliggende terreinen. En we zijn een proef 
begonnen waarbij we soepeler omgaan met 
aanvragen voor onderverhuur van kamers in 
onze huurwoningen. Zo krijgen mensen meer 
kans om op een korte termijn betaalbare 
woonruimte te vinden. Voor huurders kan het 
daarnaast een manier zijn om beter rond te 
komen, of extra aanspraak in huis te hebben. 
Het nieuws over deze proef werd fl ink opgepakt 
in de media. We hopen dat het bij u en woning-
zoekenden net zo aanslaat!

Heeft u ook (creatieve) 
ideeën voor meer, 
geschikte woonruimte 
in deze regio? Laat het 
ons weten. Zo zetten 
we samen weer een 
stap richting ons doel!
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Kans2Grow is een project van EBC en 
UWOON voor meiden (onder de 21) die 
onbedoeld zwanger raken en extra hulp 
nodig hebben. Via Kans2Grow krijgen 
ze in een wijk in Elburg woonruimte en 
begeleiding. In een woning wonen twee 
jonge moeders met hun kinderen. Ook 
zorgt een hoofdbewoonster voor de 
sfeer in en om het huis. EBC coacht en 
begeleidt de jonge moeders.

Hoofddoel van Kans2Grow is voorkomen 
dat jonge meiden door hun zwanger-

Dit jaar kreeg UWOON er al fl ink wat 
nieuwe of vernieuwde woningen bij. In 
het rondje foto’s hierboven ziet u (v.l.n.r.) 
de Kampvelderweg, Eksterstraat, de 
Verbinding en Het Trefpunt
in Ermelo, en de Prinsenhof
en woningen uit de
Zeebuurt in Harderwijk.
Ook het Thomashuis in 
’t Harde is klaar en
bewoond!

En er komt nog meer bij: de bouw van de Herbergier in Ermelo is gestart. Na de 
zomervakantie start daar ook de bouw aan de Vlishoek. Ook zijn de voorbereidingen 
in gang voor de volgende fase in de Zeebuurt in Harderwijk.

Kans2Grow:
kansen voor jonge moeders
en hun kinderen

Veel nieuw en vernieuwd!

schap buiten het ‘gewone’schap buiten het ‘gewone’
leven raken. Via het projectleven raken. Via het project
krijgen de meiden anderhalfkrijgen de meiden anderhalf
jaar lang huisvesting en coaching.jaar lang huisvesting en coaching.
Zo kunnen zij de verantwoordelijkheden Zo kunnen zij de verantwoordelijkheden 
oppakken die bij het moederschap horen oppakken die bij het moederschap horen 
en worden ze gestimuleerd om hun en worden ze gestimuleerd om hun 
school af te maken, zodat ze meer kans school af te maken, zodat ze meer kans 
op werk hebben.op werk hebben.

Meer informatie:
Mail naar kans2grow@ebczorg.nl of
kijk op www.ebczorg.nl/kans2growwww.ebczorg.nl/kans2grow.

UWOON stelt drie jaar lang twee huurwoningen beschikbaar aan het projectUWOON stelt drie jaar lang twee huurwoningen beschikbaar aan het project
Kans2Grow. De eerste werd eind 2014 in gebruik genomen en sinds kort heeft ookKans2Grow. De eerste werd eind 2014 in gebruik genomen en sinds kort heeft ook
de tweede woning bewoners. Daar is plek voor nog één jonge moeder.de tweede woning bewoners. Daar is plek voor nog één jonge moeder.



Woon zoals u wilt!
 6   Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n 

Meer informatie? 
Lees een folder!

VAC Elburg onderzocht beleving woonkwaliteit

Meer weten over een bepaald 
onderwerp? UWOON heeft folders en 
brochures met informatie over 
verschillende onderwerpen. Kijk daar-
voor op www.uwoon.nl/publicaties. 
Zeker interessant zijn onderstaande 
folders waarin aangepaste informatie 
staat over de nieuwe regels rond de 
woonruimteverdeling.

Wonen op de Noord-Veluwe
Op zoek naar een (andere) huurwoning 
in één van de gemeenten op de 
Noord-Veluwe? Deze brochure geeft 
informatie over hoe u zich moet
inschrijven en wat de mogelijkheden zijn.

Woningruil
Bent u op zoek naar een andere 
huurwoning? Wellicht is woningruil 
met een andere huurder een optie. In 
deze folder vindt u de voorwaarden voor 
woningruil.

Uit elkaar
Als mensen uit elkaar gaan, willen ze 
meestal niet in hetzelfde huis blijven 
wonen. Deze folder beschrijft wat u 
in die situatie moet regelen rond uw 
huurwoning. In ieder geval moet uw 
huurcontract aangepast worden, zodat 
alleen de partner die blijft  aansprakelijk 
is voor de huurwoning. De andere 
 partner kan wellicht via UWOON een 
andere woning vinden.

Met uw huurwoning
geld verdienen én
een ander helpen

UWOON en het VAC werken tijdens het 
nieuwbouwproces samen. Het VAC 
bekijkt, al in een heel vroeg stadium, 
samen met UWOON plattegronden, 
materiaalgebruik en adviseert UWOON 
daarin, vooral op het gebied van
gebruiksgemak.

Bewoners waren over veel zaken 
tevreden. Een aantal tips pakte UWOON 
meteen op, zoals verlichting van het 
fi etsenhok en de tijd dat de deuren met 
automatische deuropeners open blijven 
staan. Wij bekijken of we andere zaken in 
de begroting voor volgend jaar kunnen 
opnemen. Jaarlijks wordt de onderhouds-
begroting vastgesteld en prioritering van 
projecten vastgelegd.

De VAC (Voorlichting en Advies
Commissie) in Elburg interviewde in 
samenwerking met UWOON de bewoners
van twee nieuwbouwcomplexen:
Baron van Lynden Elburg en Centrumplein
‘t Harde. Zij vertelden of de woning hen 
bevalt en hoe toekomstige woon-
complexen verder verbeterd kunnen 
worden.

In een persoonlijk gesprek legden de 
VAC-leden vast of bewoners bijvoorbeeld
tevreden zijn over de energiezuinigheid 
van de woning, of de deuren op de goede 
plek zitten en de gewenste draairichting 
hebben en wat bewoners fi jn vinden ten 
opzichte van de vorige woning.

UWOON maakt het onderverhuren van kamers in huurwoningen makkelijker. Zo 
vergroten we het aanbod en hebben woningzoekenden op korte termijn meer kans op 
betaalbare woonruimte. Als huurder kunt u zo wellicht makkelijker rondkomen en u 
krijgt extra aanspraak in huis. 

Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden aan onderverhuur. Die moeten de belangen 
van alle partijen beschermen en overlast voor buren voorkomen.
De belangrijkste zijn:

 U vraagt vooraf toestemming voor onderverhuur aan UWOON. U vraagt vooraf toestemming voor onderverhuur aan UWOON.
 Onderverhuur is alleen toegestaan voor een deel van de woning. Onderverhuur is alleen toegestaan voor een deel van de woning.
 Huurder en onderhuurder moeten een onderhuurovereenkomst opstellen.  Huurder en onderhuurder moeten een onderhuurovereenkomst opstellen. 
 We geven eerst toestemming voor zes maanden. Als dit alle partijen bevalt, volgt  We geven eerst toestemming voor zes maanden. Als dit alle partijen bevalt, volgt 

toestemming voor onderverhuur voor onbepaalde tijd.

Overweegt u onderverhuur, lees dan de folder en meer informatie over voorwaarden en Overweegt u onderverhuur, lees dan de folder en meer informatie over voorwaarden en 
aandachtspunten bij onderhuur via www.uwoon.nl.aandachtspunten bij onderhuur via www.uwoon.nl.
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Ze bevestigt daarmee het beeld dat 
UWOON en Mateboer kregen uit 
enquêteformulieren. “Bewoners 
waarderen ons werk met een ruime 
negen. We hebben zelfs veel tienen 
gekregen. Dat is voor een grootschalig 
project als dit uniek”, zegt UWOON-
projectleider Mark de Jager. Goede 
voorbereiding en uitvoerig communiceren
zijn daarbij de sleutelwoorden. “Want 
dit is geen project waarbij bewoners een 
nieuwe badkamer of keuken krijgen. 
Dan accepteer je overlast denk ik eerder. 
Nu gaat het om planmatig onderhoud, 
maar desondanks hebben we slechts 
een aantal opmerkingen ontvangen. 
Heel bijzonder.”

Retiefstraat
zeer positief over onderhoud

Deels met geld uit de zogenoemde
Gelderse Investeringsimpuls pakte 
UWOON 120 woningen aan. Ook in 
moeilijker tijden investeren we dus volop 
in het onderhoud aan onze woningen. 
De klus nam een klein half jaar in beslag. 
Blok voor blok werd aangepakt. Bewoners
merken na afl oop dat het minder tocht 
en wellicht kan de energierekening 
nog iets omlaag. “We kunnen met de 
kozijnen en het voegwerk nu zeker weer 
25 jaar mee”, aldus De Jager. Susan Bosch 
vindt dat bijna jammer. “Samen met de 
bouwjongens hebben we zelfs een klein 
afscheidsfeestje gevierd. We hebben 
eigenlijk een hele gezellige tijd gehad.”

“Super!”, zegt Susan Bosch over het onderhoudsproject dat UWOON aan de Retiefstraat uitvoerde. Bewoners van 120 woningen 
kregen onder meer nieuwe kozijnen en voegwerk. Ook is de spouw-, vloer- en dakisolatie verbeterd. “Ik vind dat er perfect werk 
geleverd is. De mannen van Mateboer beperkten de overlast tot een minimum. Ze gingen met de stofzuiger het hele huis door.
Ik ga ze missen”, lacht Bosch.

Gelders Impuls / metamorfose
Woningcorporaties kunnen met gelden uit de ‘Gelderse investeringsimpuls’ extra 
maatregelen nemen om woningen te verduurzamen en energiezuiniger te maken. 
Met de subsidie is ook gewerkt aan een ander onderhoudsproject in Ermelo, met 160 
woningen. Een buurtbewoonster greep daar het onderhoud aan om medio juli een 
buurtbarbecue te organiseren voor de betrokken werklieden en buurtbewoners. 
Een geslaagde middag, met prachtig weer erbij!
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Belijning van parkeerplaatsen aanbrengen, achterpaden vegen, zwerfvuil 
opruimen of een tuintje opknappen van iemand die dat zelf niet kan. Zomaar wat 
werkzaamheden die jongeren uit Harderwijk uitvoeren binnen de pilot van het 
project Talent 4 Community. Zij zetten zich in Stadsdennen in voor anderen.

De aftrap van het project was op 17 maart toen zes jongeren de belijning 
aanbrachten op parkeerplaatsen aan de PC Boutenslaan. Het idee voor dit project 
kwam van onze wijkbeheerder Co Schaftenaar die het aankaartte bij Dick Hermsen 
en Lennart van der Vegt van Talent House en ZorgDat. Zij namen de coördinatie 
op zich en werken samen met UWOON, gemeente Harderwijk, Wijkplatform 
Stadsdennen, de wijkagent en Stichting JOCO (JongerenCoach). De jongeren pakken 
klussen aan die deze organisaties aanmelden. Ook komen klussen binnen via 
buurtbewoners die daartoe zelf fysiek of fi nancieel niet in staan zijn. De pilot duurt 
tot september. Uit een evaluatie moet blijken of het project daarna een vervolg 
krijgt.

Talent House in Stadsdennen werft de betrokken jongeren. Dit jongerencentrum
is sinds oktober 2014 offi cieel open en steeds meer jongeren bezoeken de 
verschillende inloopavonden. Ze kunnen daar hun talenten ontwikkelen en 
eventueel hulp zoeken. Ook doen verschillende jongeren onder leiding van Dick 
Hermsen mee aan de dagbesteding.

Talent 4 Community

Jongeren helpen de wijk

Woningcorporaties mogen iemand met 
twee maanden huurachterstand al uit 
huis zetten. UWOON laat het liever 
niet zover komen. Vandaar dat we 
samenwerken met de maatschappelijk 
werkers van Stimenz en huurders met 
fi nanciële problemen hulp bieden. 
We passen deze vernieuwende aanpak 
toe sinds september, en met succes. 
“Ik dacht: Yes, eindelijk iemand die mij 
hulp biedt…”, zegt een Harderwijkse 
moeder met twee kinderen.

Na een echtscheiding en het verliezen 
van haar baan holde het inkomen van 
de vrouw achteruit. Dat ze haar huur 
niet kon betalen was de volgende stap 
in een ellendige periode. “Daarom was ik 
eigenlijk heel blij dat UWOON Stimenz 
heeft ingeschakeld. Hoewel het niet leuk 
is om over je schulden te praten, voelde 
het toch als een opluchting dat iemand 
hulp aanbood bij mijn problemen. Ik ben 
best goed opgeleid en dacht lang dat ik 
alles wel alleen kon regelen, maar in de 
praktijk bleek dat niet het geval.”

Ze laat een fl inke stapel papieren zien 
en een map met rekeningen en 
bankafschriften. “Als je geen geld hebt, 
word je wanhopig van alles wat je binnen 
krijgt. Je wilt in eerste instantie zorgen 
dat je kinderen niets tekort komen. 
Ondanks je schulden blijf je teveel geld 
pinnen”, legt de vrouw uit.

Overzicht
Het is een herkenbaar verhaal voor 
Mustafa Dogan van Stimenz. Door de 
crisis zijn meer mensen in de fi nanciële
problemen geraakt. Dogan probeert ze 
daar met begeleiding uit te krijgen.

UWOON en Stimenz
voorkomen samen 
huurachterstanden
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“Bijna altijd ontbreekt het overzicht in de 
administratie. Veel mensen hebben geen 
goed beeld van de inkomsten en de
uitgaven. En mensen pinnen altijd meer 
dan ze zelf denken. Daardoor blijft de 
schuld oplopen. Regelmatig gebeurt het 
dat ze dan de huur niet meer kunnen 
betalen. Als je een woning kwijtraakt, zit 
je pas echt goed in de problemen. Geef 
daarom altijd voorrang aan het betalen 
van je huur.” 

Dogan probeert de situatie eerst te 
stabiliseren: zorgen dat schulden niet 
verder oplopen. “Als het overzicht er 
eenmaal is, proberen wij afspraken met 
schuldeisers te maken. Zo voorkomen wij 
huisuitzetting en dat de schulden verder 
oplopen. Als mensen haalbare betalings-
regelingen kunnen treffen, hoeven ze 
vaak niet naar de schuldsanering”, legt 
de medewerker van Stimenz uit. En 
dat maakt de situatie vaak draaglijker. 
“Ondanks dat ik nog steeds veel schulden 
heb, zie ik nu licht aan het einde van de 
tunnel. Mijn leven is weer beter op orde. 
Ik ben heel blij dat UWOON en Stimenz 
deze begeleiding bieden. Achteraf had ik 
eerder zelf aan de bel moeten trekken”,

zegt de Harderwijkse. Volgens de 
medewerker huurincasso van UWOON 
gebeurt dat inderdaad te weinig. “De 
drempel om met fi nanciële problemen 
bij een organisatie aan te kloppen is best 
groot, begrijpelijk. Juist daarom nemen 
we nu zelf meer het initiatief om 
mensen te helpen. Samen met een 
maatschappelijk werker van Stimenz leg 
ik huisbezoeken af. Als we niemand thuis 
treffen, dan legt een medewerker van 
Stimenz telefonisch contact. Dan merk 
je bijna altijd dat mensen blij zijn dat 
ze hulp krijgen. We hebben geen leuke 
boodschap, maar we willen er echt met 
zijn allen uitkomen.”

Regelmatig is geldgebrek niet het enige 
probleem van een huurder in fi nanciële 
problemen. “Daarom is de samenwerking 
met Stimenz zo goed: tijdens een gesprek 
komen vaak meerdere problemen op 
tafel. Soms treffen we schrijnende 
situaties aan. Dankzij onze gezamenlijke 
aanpak helpen we mensen op een breed 
terrein en voorkomen we huisuitzettingen.
Daarop zit niemand te wachten, ook 
UWOON niet. Wij zijn daarom blij met de 
resultaten van deze samenwerking. Ons 
contact met huurders in problemen is 
verbeterd en wij zien minder mensen 
met betalingsproblemen.”

Ik dacht:
“Yes, eindelijk hulp!’’

Heeft u zelf ook
moeite met betalen? 
Twijfel niet, maar neem contact op met 
UWOON of Stimenz. Wij denken graag 
met u mee!

Stimenz: 088-7846464
UWOON : (0341) 41 68 94

Onze aanpak

Na zes weken huurachterstand
bezoeken wij een huurder, direct samen 
met Stimenz. Door de samenwerking 
komen problemen eerder in beeld 
en maken we sneller en concretere 
afspraken. De resultaten tot nu toe zijn 
positief: op een eerder moment goede 
begeleiding vanuit Stimenz, betere 
betalingsafspraken, nieuwe schulden 
worden voorkomen en minder zaken 
met huurachterstand naar de 
deurwaarder.



 1 0   Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n 

Wat is er allemaal te kweken in potten 
of bakken? Eigenlijk verrassend veel. 
Kruiden, bijna alle bladgroenten en fruit 
zijn geschikt voor deze kleinschalige teelt. 
Maar ook bonen, erwten, uien, wortels, 
bieten, pompoenen, courgettes en 
aardappelen en kasgroente zoals tomaten,
paprika, komkommer, pepers of aubergine
eet je moeiteloos uit eigen tuin of van 
de eigen vensterbank. Die laatste kweek-
locatie is erg in opkomst. Veel mensen 
vinden het leuk om in de huiskamer 
bezig te zijn met plantjes. Of zich te laten

verrassen door wat ‘zomaar’ een zaadje 
oplevert. Veel werk zo’n moestuin dichtbij 
of in huis? Dat valt reuze mee. Water 
geven is het belangrijkste wat er moet 
gebeuren, bij warm weer een paar keer per
dag. En op een klein oppervlak is onkruid 
wieden natuurlijk ook nauwelijks werk.

Toch liever een moestuin buiten? Begin 
dan klein. Tien vierkante meter is een 
perfecte ruimte, maar kleiner kan ook. 
Kies in ieder geval een zonnige plek uit. 
Maar ook beschutting is belangrijk. 

         Helemaal hip:
de moestuin in huis!de moestuin in huis!de moestuin in huis!de moestuin in huis!de moestuin in huis!de moestuin in huis!
Helemaal hip momenteel: de moestuin in huis! Plantjes en groentes kweken doe je 
allang niet meer alleen in de tuin. Ook de vensterbank is buitengewoon geschikt voor
deze eeuwenoude vorm van tuinieren die weer helemaal terug is. Het is leuk, 
verrassend en met een beetje geluk bespaart het nog geld ook!

Woon zoals u wilt!

Of een muur waar planten tegenop 
groeien. En wat te denken van een 
hangend kweektuintje? Gewoon in een 
bak aan een schutting of muur! Zelf geen 
tuin? Vraag dan eens informatie bij een 
volkstuinvereniging. Ook die nemen in 
populariteit weer toe!

Besparen in de winkel
Heeft u geen ambitie om thuiskweker 
te worden? Lees dan deze tips van het 
Voedingscentrum. Daarmee bespaart
u in de winkel en eet u toch gezond!

Ongesneden groenten en fruit zijn 
goedkoper dan voorgesneden en 
gaan langer mee.

Groente van het seizoen is vaak 
goedkoper.

Blik- en diepvriesgroente hoeven 
ook niet duur te zijn en zijn 
meestal even gezond, zolang er 
geen extra zout aan is toegevoegd.
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Huurdersorganisaties

UWOON werkt nauw samen met de 
huurdersbelangenorganisaties in Elburg, 
Ermelo en Harderwijk. Zij zijn de ‘stem’ van 
huurders bij het maken van keuzes 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
Plv. voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg 

Ermelo: Huurdersvereniging De Groene Draad
Secretariaat: Duifstraat 75, 3853 TH Ermelo 

Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
info@woonwijs-hw.nl • www.woonwijs-hw.nl

Gezocht:
Energiecoaches!
UWOON zoekt vrijwilligers die (tegen 
een onkostenvergoeding) willen optreden
als energiecoaches in Harderwijk, Ermelo 
en Elburg. Zij gaan huisbezoeken 
afl eggenen mensen wijzen op te behalen 
energievoordelen. Eenvoudige adviezen 
leiden vaak al tot een aardige besparing 
op de energierekening. 

De huisbezoeken in Harderwijk en Elburg 
volgen op het succes in Ermelo. Daar zijn 
energiecoaches al enkele jaren bezig. 
Huishoudens gaan na een bezoek 
bewuster om met energie en merken 
dit in hun eigen portemonnee. 

Voor alle vestigingen zoekt UWOON nog 
energiecoaches. Heeft u affi niteit met het 
milieu en legt u makkelijk contact met 
anderen? Wellicht bent u dan de persoon 
die we zoeken. Vraag om meer informatie 
bij UWOON!

De brandweer
komt langs voor tips!

         Helemaal hip:
de moestuin in huis!

Helemaal voorkomen kan natuurlijk niet, maar u kunt de kans op brand wel
behoorlijk verkleinen. De brandweer komt in Ermelo graag op ‘huisbezoek’. Zij kijken
in uw woning dan naar mogelijke gevaarlijke punten en geven tips en adviezen.

Hoe voorkom ik brand
in mijn woning?

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voerde deze bezoeken eerder uit 
bij bedrijven en organisaties. De animo daarvoor was heel groot en veel ondernemers 
gingen met de tips aan de slag. Nu zijn de huurwoningen van UWOON aan gingen met de tips aan de slag. Nu zijn de huurwoningen van UWOON aan 
de beurt. “Veel mensen denken wellicht dat brandveilig maken van een de beurt. “Veel mensen denken wellicht dat brandveilig maken van een 
woning veel geld kost, maar in de praktijk kost het bijna niets. En een woning veel geld kost, maar in de praktijk kost het bijna niets. En een 
aantal aanpassingen kun je zo doorvoeren”, zegt Arjan Eilander, aantal aanpassingen kun je zo doorvoeren”, zegt Arjan Eilander, 
medewerker Risicobeheersing van de brandweer.

Wel een kleine investering zijn rookmelders. Die zijn echter wel heel Wel een kleine investering zijn rookmelders. Die zijn echter wel heel 
belangrijk, zegt Eilander. “En plaats ze dan in de zogenoemde 
verkeersruimtes: de plekken waar je het vaakst langs loopt. 
Het liefst op alle verdiepingen. Als je op zolder bent, hoor je 
de rookmelder beneden niet. De keuken is sowieso nooit een 
goede plek, omdat het apparaat dan vaak ongewenst afgaat.”
Vrijhouden van de vluchtroute is tip twee. “Leg geen spullen op de trap waarover je 
later kunt vallen. En hou de sleutels in de buurt van de deuren.”

Een advies is om geen ‘zware’ apparaten via verlengsnoeren van stroom te voorzien. 
“Zeker geen verlengsnoer aan een verlengsnoer verbinden. Dat is tegenwoordig wel 
de meest voorkomende brandoorzaak in woningen”, aldus Eilander.

De brandweer voert de gratis huisbezoeken ook uit in verband met de veranderende 
zorg. Mensen blijven langer thuis wonen, maar zijn dan niet altijd meer even mobiel 
om in geval van nood actie te kunnen ondernemen. Bewoners moet zelfstandig hun 
woning uit kunnen komen bij een calamiteit. Wachten op de hulpdiensten is vaak 
fataal tijdverlies. Daarom is het belangrijk dat een brandje in een vroeg stadium 
wordt ontdekt zodat zelfstandig vluchten of een eigen bluspoging nog mogelijk is.

Meer weten?
Brandweer VNOG - Cluster Veluwe-West - Afdeling Risicobeheersing
0341-567358



Voor spoedreparaties kunt u ook  buiten 
onze openingstijden gewoon naar 
UWOON bellen. U wordt dan door-
verbonden met onze servicedienst, die 
voor u de juiste deskundige inschakelt.

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

Storingen, spoedreparaties? 
Bel UWOON!

Woon zoals u wilt
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Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00   E elburg@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00   E ermelo@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur 

Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94   E harderwijk@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
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Een huurverlaging is mogelijk als u aan 
de volgende drie voorwaarden voldoet:

 u huurt een sociale huurwoning;
 u kreeg te maken met de inkomens-

afhankelijke huurverhoging;
 u heeft aantoonbaar minder inkomen, 

waardoor u in een andere inkomens-
categorie komt voor de huurverhoging.

We gebruiken IB-60-formulieren of uw 
defi nitieve aanslag bij het beoordelen 
van een verzoek tot huurverlaging. 
De huurverlaging gaat in twee maanden 
nadat UWOON uw verzoek inclusief 
bewijsstukken ontving, dus niet met 
terugwerkende kracht.

Inkomensdaling
Uw huur kan aangepast worden als de 
Belastingdienst de defi nitieve inkomens-
gegevens heeft vastgesteld. Voor uw 
inkomen in 2015 gebeurt dat vanaf juni 
2016. U betaalt tot die tijd de verhoogde
huur, ook al is uw inkomen gedaald. 
Ter compensatie kunt u nagaan op 
www.toeslagen.nl of u mogelijk in 
aanmerking komt voor huurtoeslag.

Minder inkomen?
Soms is huurverlaging mogelijk!
Woningcorporaties mogen de huur jaarlijks aanpassen. Sinds 1 juli 2013 mogen 
corporaties daarbij een (extra) huurverhoging voorstellen aan mensen met een hoger 
inkomen. Een huurverlaging is echter ook mogelijk voor mensen die (veel) minder 
inkomen hebben dan voorheen. Hoe werkt dit?

Hoe werkt het?
Hieronder volgt een algemeen reken-
voorbeeld. De huur kan bij herberekening 
maximaal teruggaan tot het niveau dat 
de huur zou zijn wanneer een huurder de 
afgelopen twee jaar het lagere inkomen 
gehad zou hebben. 

Inkomensgegevens aanleveren
Voor het aantonen van uw inkomens-
daling heeft UWOON in ieder geval het 
door de Belastingdienst defi nitief 

vastgestelde verzamelinkomen nodig.
Dat is uw inkomen én dat van uw 
medebewoners van 23 jaar en ouder die 
op uw uittreksel Basisregistratie Personen
(BRP) staan. Uw inkomensgegevens 
staan op inkomensverklaringen (IB-60-
formulieren of defi nitieve aanslag). Deze 
kunt u opvragen bij de Belastingdienst 
via telefoonnummer 0800-0543.

N.B. Huurders die in de laagste 
inkomenscategorie vallen (zij kregen geen
inkomensafhankelijke huurverhoging) en 
huurders van geliberaliseerde woningen 
kunnen geen verzoek om huurverlaging 
indienen.

Een rekenvoorbeeld: 
Op het moment van de jaarlijkse huurverhoging valt u in de hoogste inkomenscategorie (volgens 
de gegevens die wij ontvingen). Uw kale huur was t/m 30 juni 2014: € 500,- + 6,5% huurverhoging
in 2014 + 5% huurverhoging in 2015 = nieuwe kale huur met ingang van 01-07-2015: € 559,12.
Als u aantoont dat uw verzamelinkomen in 2012 onder € 34.085,- lag en in 2013 onder € 34.229,- 
wordt uw nieuwe huur: € 500,- + 4% in 2014 + 1,5% in 2015 = € 527,80 kale huur per 01-07-2015. 

Percentage huurverhoging in 2014 (gebaseerd op uw defi nitief vastgestelde verzamelinkomen in peiljaar 2012)

Inkomen tot € 34.085 * 4% (basis huurverhoging)

Inkomen boven € 34.085 tot € 43.062  4,5%
Inkomen boven € 43.062 6,5%

Percentage huurverhoging in 2015 (gebaseerd op uw defi nitief vastgestelde verzamelinkomen in peiljaar 2013)

Inkomen tot € 34.229 * 1,5% (basis huurverhoging)

Inkomen boven € 34.229 tot € 43.786 2,5% 
Inkomen boven € 43.786 5%


