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Passend toewijzen
Woningcorporaties moeten vanaf het 
komende jaar woningen ‘passend’ toe-
wijzen. Dit betekent dat het inkomen van 
een nieuwe huurder moet passen bij de 
huurprijs. Mocht u willen verhuizen dan 
moet u hiermee rekening houden. Voor 
huidige huurders verandert er niets!

Of u voor een woning in aanmerking 
komt, hangt af van uw inkomen en de 
samenstelling van uw huishouden. Door 
‘passend toewijzen’ krijgen huurders een 
woning waarvan de huur aansluit bij 
hun totale inkomen. Dit nieuwe systeem 
voorkomt dat huurders snel in betalings-

Een andere huurwoning? Zo werkt het!
Weten hoe u voor een andere huurwoning in aanmerking komt? Wij leggen het op 
deze pagina uit. Bekijk op onze site ook eens een speciale animatiefi lm. Daarin leggen 
wij eenvoudig de nieuwe regelgeving uit. Het afgelopen jaar veranderde er namelijk 
nogal wat. De belangrijkste veranderingen gaan over de inschrijfduur en uw inkomen 
in verhouding tot de huurprijs.

problemen komen. Ook is de overheid 
minder geld kwijt aan huurtoeslag.

‘Passend toewijzen’ betekent wel dat 
woningzoekenden niet meer voor alle 
huurwoningen in aanmerking komen:

 Heeft u een één- of tweepersoons-
 huishouden met een inkomen dat 
 recht geeft op huurtoeslag (resp. tot 

€ 21.950 en € 29.800)? Dan mag u 
 huren tot een huurprijs van € 576,87.

 Heeft u een drie- en meerpersoons-
 huishouden met een inkomen dat 
 recht geeft op huurtoeslag (tot 

€ 29.800)? Dan is de maximale 
 huurprijs € 618,24. 

Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning 
waarvan de huur aansluit bij hun totale inkomen.
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Een andere huurwoning? Zo werkt het!
Komt u in aanmerking voor een  sociale 
huurwoning, maar niet voor huur-
toeslag? Dan kunt u terecht in de 
duurdere sociale huurwoningen met 
een huurprijs tot € 710,68.

Wie reageert op een woning moet zijn 
 inkomen opgeven. UWOON  controleert of 
dit klopt aan de hand van een Inkomens-
verklaring. Deze kunt u gratis opvragen 
bij de Belastingdienst. Past het inkomen 
niet bij de huurprijs van de woning, dan 
wijst UWOON de woning niet toe.

Woningcorporaties mogen de regels 
voor passend toewijzen zelf specifi eker 
 invullen. Voor UWOON ziet u dat terug in 
het bovenstaand overzicht. 

Meer informatie leest u ook op onze  
 website. Op www.hurennoordveluwe.nl 
ziet u bij iedere woningadvertentie voor 

Overgangsregeling voor doorstromers
Sinds 1 juli 2015 verdelen woning-
corporaties in de regio Noord-Veluwe 
hun vrijgekomen huurwoningen op 
basis van inschrijfduur. Dat betekent in 
principe dat de woning gaat naar iemand 
die het langst ingeschreven staat als 
woning zoekende.

Iedereen die een (sociale) huurwoning 
zoekt, moet zich dus inschrijven als 
woningzoekende. Eerder gold dat niet 
voor zogenoemde ‘doorstromers’. Dat zijn 
mensen die al een huur- of koopwoning 
in de regio Noord-Veluwe hebben. Daar-
voor geldt nu wel een overgangsregeling 
van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. 
Voor doorstromers die zich voor 1 juli 2016 
inschrijven telt de tijd op hun huidige 
adres als inschrijfduur in plaats van de 
dag van inschrijving.

Huurt u een woning van UWOON en 
zoekt u een andere huurwoning? Dan 
bent u een doorstromer en geldt deze 
overgangsregeling voor u! Inschrijven 
kan overigens heel eenvoudig via de knop 
‘Inschrijven’ op www.uwoon.nl. Komt u er 
zelf niet uit? Bezoek dan op woensdagen 
een van onze vestigingen! Dan helpen wij 
u graag bij het inschrijven.

Infographic UWOON

 inkomen opgeven. UWOON  controleert of 

welk type huishouden en inkomen de 
woning is bedoeld.
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Niet als u zich inschrijft!
Denkt u (op termijn) aan verhuizen naar een 
sociale huurwoning in de regio Noord-Veluwe? 
Schrijft u zich dan in als woningzoekende. Dan 
hoeft het geen jaren te duren voor u kans maakt op 
een huurwoning. Onlangs wezen we een woning 
toe aan iemand met een inschrijfdatum uit 1964. 
Heeft deze huurder een halve eeuw moeten 
wachten op een huis? Gelukkig niet. Er is meer 
vraag dan aanbod van sociale huurwoningen op de 
Noord-Veluwe, maar de wachttijd is een stuk korter. 

Deze huurder had toevallig een lange woonduur 
opgebouwd. De gemiddelde tijd tussen een eerste 
keer reageren op een woning en het vinden van een 
huurwoning, is zo’n 5,5 jaar. De gemeente waarin u 
zoekt, het soort huurwoning (kamer, appartement 
of eengezinswoning) en de populariteit van de wijk 
maken verschil. Maar hoe kan het, dat iemand pas 
na 51 jaar een woning heeft gevonden?

Dat heeft te maken met oude regels voor mensen 
die nu al in een andere huurwoning wonen. Als 
inschrijfdatum mogen zij de datum invullen 
waarop zij op hun huidige adres zijn gaan wonen. 
Deze regels gelden tot 1 juli 2016. Daarna moet 
iedereen zich inschrijven en is de dag waarop ze dat 
doen ook de inschrijfdatum. In dit geval verhuisde 
een oudere huurder van een eengezinswoning naar 
een gelijkvloers appartement in een gebouw met lift.

Dit voorbeeld toont aan dat wachttijd niet precies 
hetzelfde is als inschrijftijd. Het loont de moeite om 
zo snel mogelijk in te schrijven als woningzoekende. 
Vroegtijdig inschrijven vergroot uw kans op een 
sociale huurwoning op het moment dat u echt op 
zoek gaat.

Natuurlijk heeft UWOON ook een rol in het 
verkorten van de wachttijd. Met name in 
Harderwijk willen we extra sociale huurwoningen 
bouwen. Dat vergt echter tijd, terwijl wij ook zien 
dat de druk op de woningmarkt toeneemt. We zijn 
dan ook blij dat in de regio 4 tot 5 kleinschalige 
locaties worden ontwikkeld voor tijdelijke huis-
vesting van statushouders en andere woning-
zoekenden, die snel woonruimte nodig hebben. 
Binnen een jaar moeten er in de regio tenminste 
200 zelfstandige en onzelfstandige tijdelijke 
woonvoorzieningen bij komen. UWOON gaat 
hier beslist haar steentje aan bijdragen! Zo zorgen 
we, samen met de gemeenten, voor voldoende 
huisvestingsmogelijkheden voor alle woning-
    zoekenden in de regio.    zoekenden in de regio.

Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder

UWOON vierde op 11 november met de kopers het hoogste punt van fase 1b van 
Het Trefpunt. Op die locatie in Ermelo bouwen we momenteel tien koopwoningen. 
De bouw startte in juni en de woningen zijn vermoedelijk in maart klaar.

Het Trefpunt bereikt de top

De verkoop van 26 koopwoningen in 
de laatste fase van dit project verloopt 
goed. 80% is al verkocht! Daardoor 
start de bouw vermoedelijk in januari. 
Een maand later hoopt UWOON ook te 
starten met tien extra rug-aan-rug 
woningen in fase 3. Die woningen zijn 
bestemd voor de verhuur.

De verkoop van 26 koopwoningen in 
de laatste fase van dit project verloopt 
goed. 80% is al verkocht! Daardoor 
start de bouw vermoedelijk in januari. 
Een maand later hoopt UWOON ook te 
starten met tien extra rug-aan-rug 
woningen in fase 3. Die woningen zijn 
bestemd voor de verhuur.

De verkoop van 26 koopwoningen in 
de laatste fase van dit project verloopt 
goed. 80% is al verkocht! Daardoor 
start de bouw vermoedelijk in januari. 
Een maand later hoopt UWOON ook te 
starten met tien extra rug-aan-rug 
woningen in fase 3. Die woningen zijn 
bestemd voor de verhuur.

Betaalverzoek 
 vervangt 

acceptgiro
UWOON stapt komend jaar af van 
de acceptgiro voor huurbetaling. 

In plaats daarvan versturen wij vanaf 
januari een betaalverzoek per post. 

Dit werkt sneller en goedkoper 
en de kans op fouten is minder 

groot dan bij de acceptgiro’s. 
De betreffende huurders ontvingen 

hierover al persoonlijk bericht.

Uiteraard kunt u ook overstappen 
naar automatische incasso voor de 

huurbetaling. Dit is handiger omdat 
u geen omkijken meer heeft naar het 

handmatig betalen van de huur. 
Interesse in deze overstap? Kom dan 
langs op één van onze vestigingen. 

Dan maken wij voor u een 
machtigingsformulier.

De bouw startte in juni en de woningen zijn vermoedelijk in maart klaar.

Betaalverzoek Betaalverzoek 

Een halve eeuw wachten 
op een sociale huurwoning?
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De vorderingen op de Vlishoek in 
Ermelo zijn goed zichtbaar. Op de hoek 
Jan van Malenstein-Dr. Holtropstraat 
komen acht patiowoningen en vier 
heren huizen. Voor alle patio woningen is 
een koper gevonden. Drie heren huizen 
zijn nog beschikbaar. Meer  informatie 
daarover via Jan van den Berg Make-
laardij, die namens  UWOON de verkoop 
begeleidt. De foto’s zijn gemaakt door 
de heer De Jong uit Ermelo, één van 
onze huurders.

De bouw van De Herbergier in Ermelo 
wordt vermoedelijk begin 2016 opge-
leverd. UWOON en Prins Bouw vierden 
op 12 oktober al het bereiken van het 
hoogste punt. De bouw startte in juni. 

De Herbergier biedt straks plaats aan 
zestien ouderen die vanwege geheugen-
problemen zoals dementie niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Ook zorg-
ondernemers Albert en Marjan van 
Noort komen er wonen. Zij begeleiden de 
bewoners samen met medewerkers en 
vrijwilligers. 

De Herbergier is een van de zorg formules 
van De Drie Notenboomen BV, die ook 
de Thomashuizen georganiseerd heeft. 
UWOON is in gesprek over een mogelijke 
vestiging van een Thomashuis in Ermelo. 

Herbergier 
nadert afronding

Bouw 
Vlishoek 
vordert
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Meer informatie? 
Lees een folder!
Meer weten over een bepaald onder-
werp? UWOON heeft  folders en brochures 
met informatie over  verschillende 
onderwerpen. Kijk  daarvoor op 
www.uwoon.nl/ publicaties. Een aantal 
voorbeelden zijn:

Onderhoud en
serviceabonnement
Dankzij goed onderhoud woont u 
comfortabel en veilig in uw woning. 
In deze folder vindt u een overzicht van 
het onderhoud dat UWOON uitvoert 
en de reparaties waarvoor u zelf ver-
antwoordelijk bent. Die klussen kunt u 
trouwens ook aan UWOON uitbesteden 
voor een klein bedrag per maand. De 
folder is aangepast op de nieuwe mini-
male abonnementsduur van een jaar.

Uw woning veranderen
Binnen een aantal voorwaarden kunt 
u uw huurwoning aanpassen aan de 
eigen smaak. Lees deze folder voordat 
u thuis gaat klussen. U vindt hierin ook 
informatie over eventuele vergoedingen 
wanneer u de woning verlaat.

Onderhoudsoverzichten 
2016
Op www.uwoon.nl staan per vestiging 
de onderhoudsoverzichten voor het 
komende jaar. Een onderhoudsoverzicht 
is een globale opsomming van de 
belangrijkste geplande werkzaam-
heden. Uiteraard informeren we heden. Uiteraard informeren we 
huurders ook persoonlijk als we bij 
hun woning aan de slag gaan.

Onderhoud en

Geld besparen op de energierekening? De EnergieTest van WoonEnergie is daarvoor 
een goed hulpmiddel. Met deze test ziet u precies hoeveel energie u verbruikt en 
hoe u daarop kunt besparen. Met een paar kleine maatregelen bespaart u vaak al 
fl ink op de energierekening. 

Hulp bij energie besparen 
met de EnergieTest

U kunt zich aanmelden voor de energie test via www.woonenergie.nl/energietest. 
Een adviseur van WoonEnergie neemt binnen twee dagen contact op nadat u naam 
en telefoonnummer heeft ingevuld. Na afl oop van de test ontvangt u een e-mail 
met daarin alle resultaten. WoonEnergie is opgericht door meer dan 300 woning-
corporaties die de woon lasten voor huurders zo laag  mogelijk willen houden. 

Meer informatie? 
Kijk op www.woonenergie.nl of bel 
0900 - 200 81 14 (7,5 cent per gesprek 
+ uw bel kosten), op werkdagen van 
08.30 tot 18.00 uur. 

UWOON scoort 
goed in benchmark

Eind november maakte Aedes de 
 resultaten van de tweede benchmark 
bekend. Daaruit blijkt dat huurders meer 
tevreden zijn over het werk van woning-
corporaties en dat de bedrijfslasten 
omlaag gingen. UWOON scoort op dat 
laatste punt  prima. Waar een ge middelde 
corporatie 925 euro bedrijfslasten per 
verhuureenheid heeft, zit UWOON op 
822 euro. Vorig jaar was het bedrag 
van UWOON 850 euro en het landelijk 
 gemiddelde 1035. 

Huurders waarderen het werk van 
UWOON met een 7,7. Dat is een tiende 
lager dan vorig jaar, maar desondanks zit 
UWOON boven het landelijk gemiddelde 
van 7,4. De onderzoekers meten de 

klanttevredenheid van huurders bij 
de start van de huur, bij een reparatie-
moment en bij het einde van de huur.

Ruim 90 procent van de corporaties 
deden mee aan de benchmark. UWOON 
zit op beide onderdelen respectievelijk in 
de A-categorie (de 33% best presterende 
corporaties) en de B-categorie (de 33% 
gemiddeld presterende corporaties). De 
benchmark draagt bij aan transparantie 
van de sector en een betere kwaliteit. 
Daarom zijn geen absolute normen 
aangebracht voor de prestaties, maar is 
er een indeling in de klassen A, B en C. 
Het motiveert ook de corporaties in de 
kopgroep om te blijven verbeteren.

UWOON scoort opnieuw goed in de zogenoemde Aedes-benchmark. Die vergelijkt 
de kwaliteit en kosten van dienstverlening van de Nederlandse woningcorporaties. 
 UWOON behoort in het onderzoek bij de betere corporaties van Nederland.
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Projectleider Vastgoed bij UWOON Gerrit 
van Oene (47) vertelt: “Deze woningen 
stammen uit de jaren zestig en het dak-
beschot bevatte nog asbest. Dat moest 
uiteraard vervangen worden. Toen we 
bezig waren, bleek echter dat de dak-
pannen een uitstekende nestlocatie 
waren voor mussen. Ook de gierzwaluwen 
maakten hier gebruik van. En vleermuizen 
zochten tijdens de winterperiode de 

Nieuw onderdak 
voor mens en dier in Doornspijk

warmte op van de spouwmuren.”Kortom: 
een ontheffi ng van het ministerie was 
noodzakelijk.

Deskundige
UWOON nam een bedrijf in de arm 
dat alles weet van fl ora en fauna en 
gespecialiseerd is in het aanvragen van 
ontheffi ngen. Van Oene: “Om informatie te 
verzamelen moet er heel wat gebeuren. 
Zo gaan medewerkers van dit bedrijf 
’s morgens rond een uur of vier en ’s 
avonds laat posten om te kijken waar 
de vleermuizen naar binnen gaan. Met 
behulp van sonarapparatuur is zelfs vast 
te stellen om welke soorten vleermuis 
het gaat.”

Nadat alles in kaart was gebracht, vroeg 
UWOON een ontheffi ng aan die eind 
2014 is verleend. Na het broedseizoen 
kon UWOON in 2015 verder met de 
dakrenovatie. “We hebben nestkasten 
opgehangen zodat de vogels nog wel 
een broedplek hadden. In 2014 zijn boven 
de kozijnen op de begane grond stalen 
lateien aangebracht, dit in verband met 

het doorzakken van het metselwerk op de 
kozijnen, hier is nieuw metsel- en voeg-
werk aangebracht.” Van Oene vervolgt: 
“De Rc-waarde is van niets naar vier 
gegaan, de bewoners hebben nu een zeer 
goed geïsoleerd dak op hun woning.”

Korte tijd
“Van dit project hebben we erg veel 
geleerd. Vanzelfsprekend houden we nu 
met nieuwe projecten rekening met dit 
soort zaken. We beginnen tijdig met het 
verzamelen van informatie om te weten 
of er ontheffi ng aangevraagd moet 
worden voor een bepaalde klus. Wel is het 
zo dat de periode dat er dan gewerkt kan 
worden soms heel kort is. UWOON moet 
regelmatig gefaseerd te werk gaan in 
een wijk om fl ora en fauna te ontzien van 
verstoring op broedlocatie. De mussen 
broeden het eerst en daarna de gier-
zwaluwen en in de winter houdt UWOON 
rekening houden met de vleermuizen.” 
Onder de nieuwe daken zijn zogenaamde 
vogelvides aangebracht, waar goed gebruik 
van wordt gemaakt door de mus. 
Van Oene tot slot: “De fl ora en fauna-
deskundige heeft geconstateerd dat er 
meer vliegbewegingen en verblijfplaatsen 
zijn van de vleermuizen en zwaluwen dan 
voor de renovatie. Dat is uiteindelijk toch 
een mooi resultaat.”

Recent is het project dakrenovatie bij 32 woningen aan de Hoeckelsweg en de Kerkdijk 
in Doornspijk afgerond. Dit project startte in 2013. Het liep vertraging op toen tijdens 
de werkzaamheden bleek dat verschillende vogelsoorten en vleermuizen onderdak 
vonden rond de woningen.
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Eén van deze vertegenwoordigers is zelf 23 jaar geleden 
als vluchteling vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Hij 
schetst allereerst de procedure die een vluchteling doorloopt 
na binnen komst in Nederland. “Mensen die in Nederland 
 komen gaan eerst naar Ter Apel voor registratie en een eerste 
 interview. Vervolgens verhuizen zij naar een asielzoekers-
centrum (‘AZC’) ergens in Nederland. De gemeenten hebben 
van de overheid een taakstelling gekregen om een bepaald 
aantal vluchtelingen te huisvesten. In Ermelo gaat het 
 bijvoorbeeld in 2015 om de opvang van 45 mensen. Zodra 
 vluchtelingen een woning krijgen toegewezen, start de 
 begeleiding van Vluchtelingen werk. Die duurt acht maanden”.

Vluchtelingen krijgen een begeleider - een vrijwilliger - 
 toegewezen. Deze helpt bij een groot aantal praktische en 
formele zaken. Van de inrichting van de woning tot het regelen 

De komst van een groeiende groep vluchtelingen naar 

 Nederland is een vraagstuk dat leidt tot veel  maatschappelijke 

discussie. En hoewel UWOON geen invloed heeft op deze 

 problematiek, krijgen we er wel regelmatig vragen over. 

Wij vroegen daarom twee vertegenwoordigers van Stichting 

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland om meer informatie.

Vragen en antwoorden over 

huisvesting van 
vluchtelingen
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van een uitkering en toeslagen. Zijn er kinderen in het gezin, 
dan helpt de begeleider bij het vinden van een school. “Daarna 
moeten asielzoekers zelf hun weg kunnen vinden, hoewel veel 
vrijwilligers wel contact houden. Ze hebben vaak een band 
gekregen met de betreffende asielzoeker”.

Gratis wonen?
Over de gang van zaken bij vluchtelingen bestaan vaak 
misverstanden. Bijvoorbeeld over de kosten voor inrichting 
van een toege wezen woning. “Krijgen vluchtelingen zomaar 

alles gratis?” Dat blijkt niet het geval. Ze ontvangen een krediet 
dat in enkele jaren terugbetaald moet worden. Al hun uitgaven 
moeten ze met  bonnetjes verantwoorden. “En hoe zit het met 
spaar rekeningen van Syrische vluchtelingen in hun land van 
herkomst?” Die blijken er meestal niet te zijn, eenvoudigweg 
omdat er in Syrië geen banksysteem is en mensen dus geen 
spaarrekening  hebben. Op een select aantal mensen van de 
regerings partij na. “Wonen vluchtelingen gratis in hun 
huur woning?”, is ook een vraag. Een vluchteling krijgt een 
bijstandsuitkering. Daarvan  betaalt hij of zij alle kosten, 
dus ook de huur. “Eén van de  gezinnen die ik begeleid in 
Ermelo heeft na aftrek van alle vaste lasten per maand 
120 euro om van te leven. Dat kun je geen vetpot noemen”, 
aldus de vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk.

Wat is de rol van UWOON?
Vluchtelingen zijn volop in het nieuws. Een van de onderwerpen is natuurlijk de Vluchtelingen zijn volop in het nieuws. Een van de onderwerpen is natuurlijk de Vluchtelingen zijn volop in het nieuws. Een van de onderwerpen is natuurlijk de 
huisvesting van deze mensen. Wat is daarbij de rol van UWOON? huisvesting van deze mensen. Wat is daarbij de rol van UWOON? huisvesting van deze mensen. Wat is daarbij de rol van UWOON? 

Het Rijk informeert gemeenten over hoeveel statushouders zij moeten huis-Het Rijk informeert gemeenten over hoeveel statushouders zij moeten huis-Het Rijk informeert gemeenten over hoeveel statushouders zij moeten huis-
vesten. Dat zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. De gemeenten vesten. Dat zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. De gemeenten vesten. Dat zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. De gemeenten 
maken vervolgens afspraken met de woningcorporaties. Die zetten zich in voor maken vervolgens afspraken met de woningcorporaties. Die zetten zich in voor maken vervolgens afspraken met de woningcorporaties. Die zetten zich in voor 
mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning, waaronder mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning, waaronder mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning, waaronder 
dus deze groep vluchtelingen. dus deze groep vluchtelingen. dus deze groep vluchtelingen. 

Dat aantal is het afgelopen jaar gestegen. UWOON stelde in 2014 nog 42 Dat aantal is het afgelopen jaar gestegen. UWOON stelde in 2014 nog 42 Dat aantal is het afgelopen jaar gestegen. UWOON stelde in 2014 nog 42 
woningen beschikbaar voor in totaal 91 mensen. Dat is 7% van het totaal aantal woningen beschikbaar voor in totaal 91 mensen. Dat is 7% van het totaal aantal woningen beschikbaar voor in totaal 91 mensen. Dat is 7% van het totaal aantal 
verhuurde woningen in 2014. Vermoedelijk loopt dit in 2015 op tot 10 procent en verhuurde woningen in 2014. Vermoedelijk loopt dit in 2015 op tot 10 procent en verhuurde woningen in 2014. Vermoedelijk loopt dit in 2015 op tot 10 procent en 
dat is gelijk aan het landelijke beeld.dat is gelijk aan het landelijke beeld.dat is gelijk aan het landelijke beeld.

Krappe woningmarkt
Omdat er in de regio Noord-Veluwe over het algemeen krapte is op de woning-Omdat er in de regio Noord-Veluwe over het algemeen krapte is op de woning-Omdat er in de regio Noord-Veluwe over het algemeen krapte is op de woning-
markt, wil UWOON het woningaanbod graag vergroten. Op langere termijn markt, wil UWOON het woningaanbod graag vergroten. Op langere termijn markt, wil UWOON het woningaanbod graag vergroten. Op langere termijn 
betekent dat nieuwbouw, voor zover dat nodig en fi nancieel haalbaar is. betekent dat nieuwbouw, voor zover dat nodig en fi nancieel haalbaar is. betekent dat nieuwbouw, voor zover dat nodig en fi nancieel haalbaar is. 
Voor de kortere termijn onderzoeken we meerdere mogelijkheden, Voor de kortere termijn onderzoeken we meerdere mogelijkheden, Voor de kortere termijn onderzoeken we meerdere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld hoe we tijdelijke woonlocaties van de grond kunnen krijgen. bijvoorbeeld hoe we tijdelijke woonlocaties van de grond kunnen krijgen. bijvoorbeeld hoe we tijdelijke woonlocaties van de grond kunnen krijgen. 
Ook begonnen we een proef waarbij we soepeler omgaan Ook begonnen we een proef waarbij we soepeler omgaan Ook begonnen we een proef waarbij we soepeler omgaan 
met onderverhuur van kamers in onze huurwoningen. met onderverhuur van kamers in onze huurwoningen. met onderverhuur van kamers in onze huurwoningen. 
Doel is dat iedere woningzoekende meer kans heeftDoel is dat iedere woningzoekende meer kans heeftDoel is dat iedere woningzoekende meer kans heeft
op een woning die past bij zijn of haar op een woning die past bij zijn of haar op een woning die past bij zijn of haar 
mogelijkheden.

“120 euro per maand,
dat kun je geen vetpot 

noemen”
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Woon zoals u wilt!

UWOON heeft voor dergelijke  activiteiten 
het nodige materiaal te leen, zoals sta-

tafels, partytenten of spring kussens. 
Ook leuk voor een ‘midwinter-

barbecue/brrrrbecue’, met warme 
chocomel en dergelijke! Vraag 

uw buurtbeheerder om meer 
informatie.

Wilt u zich wat structureler inzetten 
voor het verbeteren of nog leuker maken 
van uw buurt of wijk? In veel wijken zijn 
 wijkcomités actief, die ook draaien op 
vrijwilligers. In Elburg staat informatie 
over deze wijkcomités op de website 
van de gemeente. Ook de gemeente 
Harderwijk heeft meer informatie over 

In de weer in de wijk
Heeft u uw goede voornemens voor 2016 al gemaakt? Dik kans dat meer bewegen 
en gezonder eten daarbij zitten? Wellicht is het een idee om ook uw buurt mee 
te nemen in de plannen. Organiseer bijvoorbeeld eens iets met uw buren of wijk-
bewoners. Veel wijken en buurten houden bijvoorbeeld buurtbarbecues of 
gezamenlijke schoonmaakacties.

de wijken op de website. Neem eens een 
kijkje voor meer informatie over de werk-
zaamheden en contactgegevens.

 www.elburg.nl/Inwoners/Wonen_
 Wijken_Milieu/Wijken/Wijkgericht_
 werken

 www.harderwijk.nl/leven/
 mijn-wijk_279/

Immers: het zijn vooral de 
bewoners die smaak geven 

aan hun buurt! 

Contactgegevens van onze buurt-
beheerders vindt u op onze website, 
onder het menu contact van onze 
 vestigingen.

 wijkcomités actief, die ook draaien op 
vrijwilligers. In Elburg staat informatie 
over deze wijkcomités op de website 
van de gemeente. Ook de gemeente 
Harderwijk heeft meer informatie over 

Heeft u uw goede voornemens voor 2016 al gemaakt? Dik kans dat meer bewegen 
en gezonder eten daarbij zitten? Wellicht is het een idee om ook uw buurt mee 
te nemen in de plannen. Organiseer bijvoorbeeld eens iets met uw buren of wijk-

1. meer sporten

2. gezonder eten

3. stoppen met roken

4. Vaker met vrenden afspreken

Goede voornemens voor 2016:

UWOON heeft voor dergelijke  activiteiten 
het nodige materiaal te leen, zoals sta-

tafels, partytenten of spring kussens. 
Ook leuk voor een ‘midwinter-

barbecue/brrrrbecue’, met warme 
chocomel en dergelijke! Vraag 

uw buurtbeheerder om meer 

Wilt u zich wat structureler inzetten 
voor het verbeteren of nog leuker maken 
van uw buurt of wijk? In veel wijken zijn 
 wijkcomités actief, die ook draaien op 

te nemen in de plannen. Organiseer bijvoorbeeld eens iets met uw buren of wijk-
bewoners. Veel wijken en buurten houden bijvoorbeeld buurtbarbecues of 
gezamenlijke schoonmaakacties.

UWOON heeft voor dergelijke  activiteiten 

Wilt u zich wat structureler inzetten 
voor het verbeteren of nog leuker maken 
van uw buurt of wijk? In veel wijken zijn 
 wijkcomités actief, die ook draaien op 

te nemen in de plannen. Organiseer bijvoorbeeld eens iets met uw buren of wijk-
bewoners. Veel wijken en buurten houden bijvoorbeeld buurtbarbecues of 
gezamenlijke schoonmaakacties.

2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten2. gezonder eten
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Iets organiseren

met de buurt 

3. stoppen met roken3. stoppen met roken3. stoppen met roken3. stoppen met roken3. stoppen met roken3. stoppen met roken
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Iets organiserenIets organiserenIets organiserenIets organiserenIets organiserenIets organiseren

foto Henk Merjenburgh, voor zijn uitgave Bedrijvig Harderwijk



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

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

Eén kast tegelijk
U kent het misschien, vol goede moed 
een aantal kasten leeghalen en vervol-
gens door de bomen het bos niet meer 
zien. Pak daarom niet meer dan één kast 
tegelijk aan en haal dan niet gelijk alle 
planken of lades leeg, maar doe dit één 
voor één. Zo neemt u niet te veel hooi op 
uw vork.

Weg ermee!
Telkens al je spullen opnieuw rangschik-
ken in de kast is een tijdelijke oplossing. 
Kijk eens kritisch naar wat u wilt bewaren. 
Hebt u iets in uw handen waarvan u 
het bestaan niet meer wist, of heeft u 
het langer dan een jaar niet gebruikt? 
Misschien kan het dan wel weg. Wellicht 
kunt u iemand anders blij maken met uw 
spullen. 

Spullen verkopen kan op de rommel-
markt of via Marktplaats. Weggeven of 
ruilen via social media, of doneren aan 
een goed doel of de lokale kringloop-een goed doel of de lokale kringloop-
winkel zijn andere opties. Ook voor 

Het klinkt misschien als een cliché, maar 
een opgeruimd huis zorgt voor rust in je 
hoofd. Maar waar moet je beginnen? Wij 
geven graag een paar organizing-tips.

kleding die u niet meer draagt zijn 
genoeg goede bestemmingen. Organiseer 
eens een kledingruilbeurs met vriendinnen 
of doneer uw kleding aan het Leger des 
Heils of een ander goed doel. 

Alles een vaste plek
De batterijen van de afstandsbediening 
zijn leeg en u moet alle laatjes langs om 
een paar batterijen te vinden. Of u wilt 
wat noteren en kunt geen pen vinden. 
Herkenbaar? Zet dan op een centrale plek 
in uw woning een paar mandjes, lege 
schoenendozen of oude opbergdozen 
neer. Daarin bergt u al die spullen op. 
Bijvoorbeeld een doos voor batterijen, 
één voor kaarsen en één voor lampen. 
Voor spullen die u regelmatig gebruikt, 
zoals pennen, scharen of een rolletje 
plakband, kunt u in meerdere ruimtes een 
bakje neerzetten. Zo grijpt u nooit mis. 

Administratie
Handig voor de administratie: een post-
bakje met een vakje voor nog te betalen bakje met een vakje voor nog te betalen 
of af te handelen post en een vakje voor of af te handelen post en een vakje voor 
afgehandelde post. Ruim vervolgens een afgehandelde post. Ruim vervolgens een 
paar keer per maand alle afgehandelde paar keer per maand alle afgehandelde 
post op in een ordner of harmonicamap. post op in een ordner of harmonicamap. 
Zo kost de administratie weinig tijd en Zo kost de administratie weinig tijd en 
houdt u het overzicht. houdt u het overzicht. 

Uit het zicht
Open kasten zien er leuk uit, maar alle Open kasten zien er leuk uit, maar alle 
spullen blijven altijd in het zicht en dit spullen blijven altijd in het zicht en dit 
geeft een rommelige aanblik. U kunt kiezen geeft een rommelige aanblik. U kunt kiezen 
voor dichte kasten of zet in uw open voor dichte kasten of zet in uw open 
kasten leuke mandjes of opbergdozen. kasten leuke mandjes of opbergdozen. 
Dat ziet er een stuk overzichtelijker uit.Dat ziet er een stuk overzichtelijker uit.

Jassen, dassen, tassen
Struikelt u over de schoenen als u binnen Struikelt u over de schoenen als u binnen 
komt? Of kunt u ’s winters net die ene komt? Of kunt u ’s winters net die ene 
handschoen niet vinden? Overweeg dan handschoen niet vinden? Overweeg dan 
uw schoenen in een kast te zetten en zet uw schoenen in een kast te zetten en zet 

een mandje neer voor alle handschoenen 
en voor alle sjaals en dassen. Dan kunt u 
’s morgens zonder stress en warm aange-
kleed de deur uit.

Hou vol
Als uw huis eenmaal helemaal op orde 
is, komt het aan op bijhouden. Dat klinkt 
lastig, maar het kost weinig tijd. Leg 
uw spullen na gebruik terug en ruim 
dagelijks vijf minuten op. Dan blijft alles 
netjes en overzichtelijk. Het kost niks, 
maar levert een hoop op. Veel plezier in 
uw opgeruimde huis!

kleding die u niet meer draagt zijn een mandje neer voor alle handschoenen 

Opgeruimd staat netjes



Vestigings-
manager Hanke 
Gielen naar 
Woonwaard
Hanke Gielen, onze vestigingsmanager 
in Harderwijk, vertrekt bij UWOON en 
treedt op 18 januari 2016 aan als 
directeur-bestuurder bij Waardwonen 
in Huissen. We willen Hanke Gielen 
graag bedanken voor haar inzet voor 
goed wonen in Harderwijk en wensen 
haar veel succes in haar nieuwe 
functie.

De taken van Hanke Gielen bij 
UWOON worden voorlopig waar-
genomen door Iris Uittien, vesti-
gingsmanager in Elburg en Ermelo, 
en directeur-bestuurder Moniek van 
Balen-Uijen. De goede samenwerking 
met onze klanten en partners blijft 
natuurlijk voorop staan! 

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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UWOON en zorgorganisatie ‘s Heeren Loo 
ondertekenden 29 september een samen-
werkingsovereenkomst voor een nieuw 
complex in het centrum van ‘t Harde. 
UWOON en ‘s Heeren Loo realiseren daar 
een voorziening met 23 appartementen 
voor mensen met een verstandelijke be-
perking. Zij huren zelf een appartement 
en beschikken indien nodig 24 uur per 
dag over zorg van ‘s Heeren Loo. Naast de 
appartementen komt ook een gezamen-
lijke ontmoetingsruimte en een ruimte 
voor medewerkers van ‘s Heeren Loo. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via 088 - 0365 030 of klant-
contact.oost-nederland@sheerenloo.nl.

Wonen en zorg in 
centrum ’t Harde

Bedoeling is dat bewoners in 2017 hun 
appartement betrekken. Dit is wel afhan-
kelijk van de ontwikkeling van de winkels 
op de begane grond. De winkels moeten 
grotendeels verhuurd of verkocht zijn 
voordat de bouw van start gaat.

UWOON wil binnen het plan voor het 
nieuwe centrum ook 24 koopapparte-
menten realiseren. Die liggen aan 
een daktuin. De verwachting is dat de 
verkoop voor het eind van het jaar start. 
De prijzen van de woningen variëren van 
€ 170.000 tot € 300.000 v.o.n. Heeft u 
interesse of wilt u meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met UWOON 
via 0525-684900 of info@uwoon.nl.


