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Wie de tuin van Abbas Rohani binnenloopt, blijft even staan om zoveel bloemenweelde
in zich op te nemen. Rozen, begonia’s, geraniums, petunia’s, de tuin is een lust voor het
oog. “Het is mijn kindje”, vertelt de in Iran geboren Rohani. “Ik breng er elke dag vele 
uren in door, er is altijd wel iets te doen. Zie ik een blaadje met vlekjes van de regen, dan
knip ik dat af. Alles moet perfect zijn.” Rohani woont aan de Suikerbakker in Ermelo.

Weggeven
Rohani heeft de aanleg van zijn tuin 
grondig aangepakt. “Ik heb eerst 40 cm 
grond afgegraven en er goede aarde op 
aangebracht, dat was een hele klus. 
Daarna heb ik een plan getekend. Voor 
planten heb ik geen geld, dus ik kweek 
alles zelf. Ik verzamel altijd zaden. 
Gelukkig heb ik een goede relatie met de 
kwekerij hier, ik kom er vaak. Het is mooi 
om alles te zien opkomen en uitgroeien 
tot volwaardige planten.” Rohani’s tuin 
is dan ook een ware lusthof. Op deze 
zomerse dag hangen de appels, aardbeien, 
pruimen, kersen en bramen er prachtig 

Yoghurt met
bramen en munt
uit eigen tuin

UWOON-huurder Abbas Rohani uit Ermelo  

“Zes jaar geleden kwam ik hier wonen”, 
begint hij zijn verhaal. “De tuin was toen
een verblijfplaats voor de kat en een konijn,
er groeide allemaal onkruid. Ik was erg 
blij dat ik een huisje met een tuin kreeg 
toegewezen. UWOON heeft mij heel 
goed geholpen, goede service hoor! 
Ermelo vind ik prettig, het is een mooi 
dorp met goede mensen. In Iran werkte ik 
in de landbouw, hoewel ik een diploma
autotechniek heb. Daar onderhield ik 
fruitbomen. Mijn vader had trouwens 
ook een groentetuin met fruitbomen, de 
liefde voor alles wat groeit en bloeit is 
al vroeg ontstaan.”
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bij. “Vorig jaar had ik maar liefst 138 
emmertjes bramen! Die kan ik natuurlijk 
niet allemaal zelf opeten, dus ik geef de 
meeste weg. Bramen doe ik graag in de 
yoghurt, met wat verse munt uit eigen 
tuin erbij… heerlijk!” 

Tuin als medicijn
Abbas Rohani heeft veel problemen 
met zijn gezondheid, hij heeft net een 
operatie aan de bloedvaten achter de 
rug. Werken in de tuin doet hij nu zittend 
op een stoeltje. Hij heeft veel medische 

afspraken en rijdt regelmatig naar het 
St Jansdal in zijn scootmobiel. Dan neemt 
hij wel eens bramenyoghurt mee voor 
het personeel. “Na een ziekenhuisbezoek 
werk ik meestal nog wat in de tuin, vaak 
totdat het donker is. In de tuin werken 
is ontspannend, het is mijn passie, mijn 
leven. Ik zeg vaak dat ik zonder mijn tuin 
allang niet meer zou leven. De artsen zijn 
het daarmee eens. Ik ben christen en put 
ook veel kracht uit mijn geloof. Ja, geloof 
en tuin zijn mijn cadeautjes, die geven 
mij hoop.”

Yoghurt met
bramen en munt
uit eigen tuin

‘Ik breng er elke dag vele uren
in door, er is altijd wel iets te doen.’

Iedereen
een plek -
iedereen
op z’n plek
UWOON wil dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. En om mee te doen, heb je als mens 
een plek nodig, een woning, waar je je veilig en 
‘op je plek’ voelt. Daarom zetten wij ons ook met 
overtuiging in voor de huisvesting van statushouders
(mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning). Zij 
kunnen niet zelf hun woonplaats kiezen. Iedere 
gemeente in Nederland moet naar rato van het aantal
inwoners deze mensen huisvesten. De gemeenten 
doen dat in de meeste gevallen in samenspraak met 
de woningcorporatie(s) die daar werkzaam zijn. 

Het aantal huurwoningen in de regio Noord-Veluwe 
is beperkt. De toename van statushouders die 
huisvesting nodig hebben, zorgt dus voor extra 
druk op de woningmarkt. Ik ben daarom blij dat in 
onze regio in goed overleg met de gemeenten 
Elburg, Ermelo en Harderwijk naar oplossingen 
wordt gekeken. Zo willen we onder andere extra, 
tijdelijke, huisvesting realiseren. Door een groter 
woningaanbod blijven immers ook de kansen op 
niveau voor de andere woningzoekenden, die hier in 
de regio al enige tijd op een woning wachten.

Trots ben ik ook op de start van het project ‘Werken 
in de wijk’, waar we aan zijn begonnen met de 
gemeente Harderwijk, Vluchtelingenwerk Harderwijk
en ZorgDat. Het is een project om statushouders - 
oftewel nieuwe Harderwijkers - bekend te maken 
met Harderwijk, haar bewoners en de Nederlandse 
taal. Wij ondersteunen deze mensen door ze een 
dagbesteding te bieden, en zij zetten zich in voor 
diverse werkzaamheden in de wijken van Harderwijk. 

Laten we ons realiseren dat de meeste vluchtelingen 
niet zomaar naar Nederland komen voor een beter 
leven, maar om hun leven te redden. Zij zoeken hier 
bescherming. En woningcorporaties zijn er om een 
steuntje in de rug te bieden aan diegenen, die het niet
(direct) op eigen kracht redden in de samenleving; 
Nederlanders én statushouders. Wij willen mensen 
huisvesting bieden, en de kans om zich hier op hun 
plek te gaan voelen en zich nuttig te maken. We 
hebben alle vertrouwen dat we in samenwerking 
met andere betrokken instanties de juiste keuzes 
kunnen maken.

Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder



In mei vierde De Vijverhof in Ermelo haar 15-jarig bestaan. Dit gebouw is speciaal ontworpen 
voor groepswonen door senioren. Bewoners van De Vijverhof zijn 55 jaar of ouder en hun 
huishouden bestaat uit één of twee personen. Ze hebben een eigen woning, maar vinden het 
ook belangrijk om er voor elkaar te zijn of samen activiteiten te ondernemen. Natuurlijk wél in 
alle vrijheid: niets moet, veel mag. 

De Vijverhof heeft een verenigingsvorm waarmee nieuwkomers moeten instemmen. 
Wie belangstelling heeft voor wonen in het complex gaat eerst in gesprek met de groep. 
Na een akkoord van de groep, schrijft u zich in als aspirant-lid. Vrijkomende woningen worden 
aangeboden via advertenties van UWOON. Aspirant-leden en andere belangstellenden kunnen 
hierop gelijktijdig reageren, maar aspirant-leden krijgen voorrang.

Ook in Harderwijk
Samen zelfstandig wonen kan ook in Harderwijk. 
Aan de Karel Doormanlaan is een woongroep met een
soortgelijk concept, Dorus Rijkershof, beheerd door
stichting Abbeyfi eld. Meer weten over wonen in
De Vijverhof of aan de Karel Doormanlaan? Bel UWOON
en vraag naar één van onze woonconsulenten.
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Op 28 juni is het zoeken naar een 
sociale huurwoning op de Noord-Veluwe 
vernieuwd. Dankzij deze samenwerking 
van deltaWonen, Omnia Wonen, 
Woningstichting Putten en UWOON 
kunnen woningzoekenden in deze regio 
nu inschrijven, woningen zoeken en 
reageren op woningen via één website: 
www.hurennoordveluwe.nl. 

De vernieuwing van Huren Noord-
Veluwe veroorzaakte extra drukte 
aan de telefoon en de recepties. Soms 
leverde dit helaas extra wachttijd op. 
Gelukkig zijn er veel positieve reacties 
van woningzoekenden. Zij zien nu 
direct op welke plaats zij staan voor 
een woning. Ook de mogelijkheid van 
een chatgesprek via de website wordt 
gewaardeerd. Met zo’n gesprek krijgen 
woningzoekenden direct antwoord op 
hun vragen.

15 jaar samen zelfstandig 
wonen in de Vijverhof

Gemeente Harderwijk, Vluchtelingenwerk Harderwijk, ZorgDat en UWOON zijn het project 
‘Werken in de wijk’ gestart. De vier partijen ondertekenden in juli een convenant. Doel van het 
project is om statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) als vrijwilliger
in te zetten bij werkzaamheden in de wijken van Harderwijk. 

Dit project biedt deze nieuwe Harderwijkers een vorm van zinvolle dagbesteding. 
Vluchtelingenwerk Harderwijk selecteert gemotiveerde mensen die als vrijwilliger inzetbaar 
zijn. Zij worden door ZorgDat gecontracteerd als vrijwilliger, zodat ze tijdens hun werk 
verzekerd zijn tegen ongevallen en UWOON draagt klussen aan.

Geslaagde proef
In juni is ervaring opgedaan met een pilotproject. Vijf vrijwilligers hebben als proef voor 
  UWOON groenonderhoud in de wijk Stadsdennen uitgevoerd. De werkzaamheden verliepen
     prettig en met een fraai resultaat. De gemeente Harderwijk faciliteerde met gereedschap      prettig en met een fraai resultaat. De gemeente Harderwijk faciliteerde met gereedschap 
          en haalde het verzamelde groenafval op.           en haalde het verzamelde groenafval op. 

WEBSITE HUREN 
NOORD-VELUWE 
VERNIEUWD

NIEUWE HARDERWIJKERS 
AAN DE SLAG IN DE WIJK 

Let op: bent u ingeschreven als 
woningzoekende en is uw inschrijving 
nog niet geactiveerd? Doe dit snel, 
anders vervalt uw inschrijving en 
daarmee uw inschrijfduur! 

Activeer uw inschrijving nu!
Zo’n 40.000 woningzoekenden die

al bij één van de Noord-Veluwse
woningcorporaties stonden

ingeschreven, kregen eind juni hun 
nieuwe inloggegevens voor
www.hurennoordveluwe.nl.

Na twee weken had ruim 20% 
de inschrijving geactiveerd.

Woon zoals u wilt!
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HUTTENFEEST 2016
WEER SNEL VOL
Ook dit jaar was de inschrijving voor het 
Harderwijkse Huttenfeest (16 t/m 18 
augustus) weer razendsnel vol! Tijdens dit
zomerevenement bouwen 500 kinderen 
in drie dagen een compleet Huttendorp. 
Stichting ZorgDat organiseert het bouw-

DOE MEE AAN BURENDAG!
De landelijke Burendag is dit jaar op zaterdag 24 september. Een 
mooi moment om kennis te maken met uw buren of de band te 
versterken. Op www.burendag.nl kunt u een activiteit aanmelden en zien wat er 
in uw buurt op stapel staat. Via deze site is het ook mogelijk om subsidie aan te 
vragen voor een actie in uw buurt. Let wel, dat kan tot 1 september. Voor advies en 
(niet-fi nanciële) ondersteuning bent u ook welkom bij de welzijnsorganisatie in uw 
gemeente (WIEL, WelzijnErmelo of ZorgDat) of bij de UWOON buurtbeheerders.

HERSTRUCTURERING ZEEBUURT OP KOERS
Op 26 mei is de renovatie van woningen aan de Burgemeester Kempersstraat en een deel van de Zeestraat (Harderwijk) afgerond. 
De woningen zijn met een knipoog naar het verleden gerenoveerd en hebben een energielabel A gekregen. Tegelijk is ook de start 
van de renovatie van woningen in de Ir. Wortmanstraat gevierd. De herstructurering van de Zeebuurt ligt op koers.

Met de bewoners van de Flevoweg is UWOON in overleg over het herzien van de oorspronkelijke renovatieplannen. Eind 2016 
presenteren we de eerste plannen aan de bewoners in een deel van de Zeestraat, Laan 40-45 en Wouter van Damstraat.

UWOON WERKT AAN WONEN
In de laatste fase van de wijk Het Trefpunt in Ermelo komen 26 koopwoningen en 
een Thomashuis. Van de koopwoningen zijn er al tien opgeleverd, de andere volgen 
na de zomervakantie. Ook bijna klaar: woningen aan de ‘Vlishoek’ in Ermelo. Alle 
patiowoningen en één herenhuis zijn inmiddels bewoond. De bouw van de laatste 
drie herenhuizen start in september. Van deze woningen is er nog één te koop.

Voor het centrumplan ’t Harde is de tweede bouwfase in volle gang.
Boven de winkels realiseert UWOON huurappartementen voor ’s Heeren Loo en
24 koopappartementen. De verkoop is in mei gestart en een aantal appartementen is 
al verkocht of onder optie. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met één van 
de betrokken makelaars (Van der Linde en De Boer uit Elburg). Meer informatie vindt 
u op www.centrumplanharde.nl.

feest. UWOON faciliteerde met spullen 
zoals een springkussen en zorgde dat
afvalhout geleverd werd. Verder maken ook
gemeente Harderwijk, veel sponsoren, 
bedrijven en de vele enthousiaste
vrijwilligers dit feest mogelijk.



Jaarstukken 2015: 
6 feiten die u moet weten!
In mei presenteerde UWOON de jaarstukken over 2015. In dit omvangrijke document verantwoorden wij onze maatschappelijke en 
fi nanciële prestaties. Op www.uwoon.nl zijn zowel de volledige versie als een publieksjaarverslag te lezen. Voor u hebben we zes 
highlights op een rijtje gezet. 

4. UWOON GOED BEOORDEELD
De woningmarkt verandert, maar onze fi losofi e niet. UWOON blijft 
werken aan het woonplezier van huurders en verbetering van de eigen 
organisatie. In metingen van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Huursector (KWH) beloonden huurders ons met een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,7. Ook bij de benchmark van brancheorganisatie 
Aedes kwam UWOON goed uit de bus. Dit onderzoek vergelijkt 
bedrijfslasten en klanttevredenheid. UWOON zit in de tweede groep, 
net achter de koplopers. Ten slotte beoordeelde een speciale visitatie-
commissie ons werk positief. Net als vier jaar geleden hield bureau 
Ecorys onze maatschappelijke prestaties tegen het licht. Op drie van 
de vier onderdelen scoorde UWOON beter dan in 2011.

5. NIEUWE WONINGWET
In 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden met een aantal 
belangrijke veranderingen als gevolg. De wet bepaalt bijvoorbeeld dat 
woningcorporaties een bijdrage moeten leveren aan de woonvisie van 
gemeenten. Onderdeel daarvan is een jaarlijks ‘bod’ met onder meer 
aandacht voor nieuwbouw, sloop en renovatie. In 2015 brachten we 
dit bod voor het eerst uit aan de gemeenten in ons werkgebied. 
Huurdersorganisaties zijn een volwaardige partij bij het maken van 
prestatieafspraken met gemeenten en corporaties.

6. EXPERIMENT: DE CORPORATIERAAD
Om nog beter aan te sluiten bij de lokale samenleving, besloot UWOON
te starten met een corporatieraad. De raad informeert ons over wat 
er leeft en speelt in de maatschappij en de deelnemers leveren vanuit 
eigen vakgebied en ervaring ‘agendapunten’ aan. Aan dit experiment 
van Aedes werken vijf woningcorporaties mee. In de raad zitten 15 tot 
25 mensen zoals een huisarts, een jongerenwerker, een opbouwwerker, 
wijkagent of een vrijwilliger.

Woon zoals u wilt!
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1. MEER WONINGEN VERHUURD
UWOON hielp in 2015 bijna zevenhonderd woningzoekenden aan een 
nieuwe woning. Dit is een fl inke stijging t.o.v. 2014 toen we een kleine 
600 woningzoekenden hielpen. De belangrijkste oorzaken voor de 
stijging? Meer nieuwbouw, een beter economisch perspectief en een 
aantrekkende koopwoningmarkt. Van de verhuurde woningen ging 
96,6% naar mensen met een bruto jaarinkomen onder de € 34.911.

2. MINDER HUURACHTERSTANDEN
Minder huurders hebben huurachterstanden. We zijn hier heel blij 
mee. Het heeft volgens ons alles te maken met een nieuwe werkwijze, 
waarin persoonlijk contact en het vastleggen van gemaakte afspraken
centraal staan. Ook de samenwerking met maatschappelijk werk 
Stimenz werkt heel goed. UWOON ziet daardoor al twee jaar lang het 
aantal huurders met een huurachterstand teruglopen. 

3. HUREN BLIJVEN BETAALBAAR
UWOON verhoogde de huren in 2015 met 1,5%. De huren stegen 
minder hard dan het kabinet voor dat jaar toestond. Dit geldt met 
name voor huishoudens met een lager inkomen. (In 2016 slaagden we 
er in om de huurprijzen nog minder te verhogen.)

Daarnaast heeft UWOON in 2015 onderzoek gedaan naar de juiste 
huurprijs voor onze doelgroepen. Ook vroegen we daarover advies 
van de huurdersbelangenverenigingen. Op basis van de verzamelde 
informatie is in 2016 een nieuw huurbeleid ingevoerd. UWOON 
verdeelt woningen qua huurprijs in segmenten. Deze segmenten 
maken we zo groot als nodig, zodat we de betreffende doelgroep goed 
kunnen bedienen. De totale huurinkomsten van UWOON worden door 
dit nieuwe huurbeleid wel wat lager. Toch blijft UWOON fi nancieel 
in staat om nieuwe investeringen te doen. Dankzij het nieuwe 
huurbeleid hebben mensen die aangewezen zijn op huurtoeslag meer 
kans op een woning met een passende huurprijs.
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Hanze stadswandeling Harderwijk
Wandel in anderhalf uur door de geschiedenis van Hanzestad Harderwijk.
Ook voor Harderwijkers zelf is er in de binnenstad veel te ontdekken. 
Zeker met de gratis te downloaden wandelfolder erbij. U vindt deze op 
www.heerlijkharderwijk.nl, zoek op ‘wandeltocht’.

De herfst is de afgelopen jaren vaak een maand met mooie temperaturen. Een ideale periode om naar buiten te gaan en met 
elkaar fi ets- en wandelpaden op te zoeken. Het werkgebied van UWOON biedt veel mogelijkheden om te genieten van de

prachtige najaarsnatuur. Op deze pagina doen we u aan aantal suggesties, binnen én buiten de bebouwde kom.

Samen erop uit in de herfst!

Wandelen en fietsen
in uw directe omgeving

Hanze fietsroute Elburg - Harderwijk
UWOON heeft vestigingen in twee Hanzesteden: Harderwijk en Elburg. 
Een schitterende fi etsroute verbindt beide plaatsen. De tocht van 
ongeveer tweeëneenhalf uur (25 km) voert fi etsers langs weilanden vol 
schapen, koeien en paarden. U gaat letterlijk de boer op! Een route-
beschrijving vindt u op www.heerlijkharderwijk.nl, zoek op ‘fi etsroute’.

Zee, bos en stad in één wandeling - Elburg
Misschien wel een van de afwisselendste wandeltochten in de regio: 
de door de NS uitgestippelde Elburg-route. De 14 km lange wandeling 
brengt u van de voormalige Zuiderzee via Veluwse bossen naar de
gezellig binnenstad van Elburg. Neem de tijd want u komt ook wat
terrasjes tegen onderweg. De route vindt u op www.eropuit.nl, 
zoek op ‘Elburg’.

De ‘UWOON’-route?
Een fi etstocht die onze vestigingsplaatsen Elburg, Ermelo en Harderwijk 
aandoet? Hij is er en u vindt ‘m op www.route.nl. De ruim 60 km lange 
fi etstocht verbindt stad en platteland en doet ook de Flevopolder aan. 
Afwisseling genoeg dus! Kies fi etsroute (fi ets icoontje), typ 299359 en 
klik op de route. 

Een ommetje in het Leuvenumse Bos Ermelo
De Leuvenumse Bossen bij Ermelo zijn eigendom van Natuur-
monumenten. Deze vereniging heeft een mooie, korte wandeling van
5 km uitgezet die langs de mooiste plekjes voert. Ideaal om met
kinderen een uurtje buiten te struinen. De route downloadt u van
www.natuurmonumenten.nl, zoek op ‘Ermelo wandelen’.

De Ronde van Ermelo (en Putten en Harderwijk)
Een fraaie tocht leidt u in een wijde boog over de Veluwe. Gedurende 
ruim 30 kilometer fi etst u door weilanden, bossen en een mooi pad langs
de Randmeren. De routebeschrijving leest u op www.fi etsknoop.nl, 
klik op ‘Routes’, typ code 1333997 en kies ‘zoeken’. Op deze site staan 
overigens nog veel meer Veluwse tochten. 
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‘We hebben een wereldbaan’
Team Leefbaarheid werkt aan fi jne wijken

Je brengt ze in contact met organisaties die 
ze kunnen ondersteunen bij het oplossen van 
hun probleem”, vult Koffl ard aan.

Vaak is er immers een reden voor wangedrag.
Koster komt met een voorbeeld uit de praktijk.
Hij kwam in actie na klachten over nachtelijke 
geluidsoverlast van een huurder. “Die was 
uiteindelijk blij dat we in gesprek met hem 
gingen. Hij was ontzettend eenzaam en had 

veel verdriet. Daardoor draaide hij zijn dag- 
en nachtritme om en dat zorgde voor overlast 
voor de buren. Wij hebben hem in contact 
gebracht met een welzijnsorganisatie, 
waardoor hij uiteindelijk meer mensen leerde 
kennen. Het verdriet is niet weg, maar hij 
gaat wel anders met zijn problemen om.”

“Signaleren…”, zegt Bert Smits over die rol 
van de buurtbeheerder. “Vroeger zochten wij 

“99 procent van onze huurders bestaat uit 
lieve, aardige en nette mensen. Wij zetten ons 
er voor in dat zij in een prettige wijk wonen. 
Dat betekent dat we soms actie moeten 
nemen tegen de 1 procent die daarover 
andere gedachten heeft”, vat Koster de kern 
van zijn werk samen. “En daaruit haal je veel 
voldoening. Niet alleen omdat je zorgt dat 
mensen fi jn wonen, maar regelmatig help je 
mensen ook die zelf overlast veroorzaken. 

Onderdeel van team Leefbaarheid van UWOON zijn zeven buurtbeheerders en twee medewerkers overlast. Zij werken samen 
met veel andere partijen aan veilige, schone en fi jne wijken. En dat is prachtig werk, vinden Paulien Koffl ard (medewerker overlast), 
Tom Koster (buurtbeheerder Ermelo) en Bert Smits (buurtbeheerder Harderwijk). “Mensen denken soms dat wij alleen maar met 
veel gedoe en ellende bezig zijn, maar we hebben een wereldbaan.”

‘Mensen denken soms dat wij alleen maar 
met veel gedoe en ellende bezig zijn, maar we 

hebben een wereldbaan.’
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ook vaak nog naar een oplossing, maar door 
veranderde wetgeving heeft een corporatie 
een andere positie. Wij kennen onze wijken 
en huurders heel goed en zien en horen veel. 
Mocht er hulp nodig zijn, dan schakelen we 
nu andere instanties in. En eigenlijk werkt 
dit heel goed”, aldus de buurtbeheerder, die 
‘verbinden’ als tweede sleutelwoord noemt. 
Ook hij heeft een praktijkvoorbeeld. “Onlangs 
klaagde iemand bij mij over het onderhoud 
van het groen in de buurt. De gemeente 
maakt daarin tegenwoordig andere keuzes. 
‘Wil jij het doen, als ik voor een schoffel en een
hark zorg?’, vroeg ik hem. Ja dus. Sindsdien 
verzorgt hij het onderhoud.”

Veel positieve zaken
Op die manier draagt UWOON nog steeds 
veel bij aan de leefbaarheid van een wijk. 
Natuurlijk is er actie nodig als zaken niet 
goed lopen, maar volgens het trio gebeuren
er vooral veel positieve zaken. “We zien 
bijvoorbeeld steeds meer buurtbewoners die 
zelf activiteiten organiseren. UWOON stelt 
dan een luchtkussen, statafels of andere 
materialen beschikbaar”, zegt Smits. 
“Goed voorbeeld is ook dat we statushouders 
betrekken bij onderhoud in de wijk. Bewoners 
krijgen dan een ander beeld van deze nieuwe 
Harderwijkers. Pas nodigde iemand ze uit 
voor een kop koffi e met een koek. Ook op zo’n 
manier dragen wij bij aan prettige wijken.”

Wat niet wegneemt dat soms maatregelen 
nodig zijn. “Die 99 procent goedwillende 
mensen moet ook zien dat je niet alles 
accepteert van die één procent”, zegt Koster. 
Een zogenoemde gedragsaanwijzing is 
daarbij een nieuw middel. Koffl ard: “Huurders 
die ondanks meerdere waarschuwingen voor 
overlast blijven zorgen, geven we nog een 
laatste kans. In zo’n aanwijzing maken we 
hele concrete afspraken. Van ‘na 21.30 uur 
geen visite meer ontvangen’ tot ‘verplicht 
hulp accepteren’. Houden ze zich daar niet 
aan, dan dragen we de zaak over aan een 
advocaat.”

Eén doel: prettig en veilig wonen
Dat is wel het laatste redmiddel om een zaak 
op te lossen, zegt Koster. “Als we een klacht 
binnenkrijgen, is stap één altijd dat mensen 
zelf met elkaar in gesprek moeten gaan. 
Bij confl icten tussen twee partijen schakelen 
we Buurtbemiddeling in. Lukt het mensen 
niet om een zaak zelf op te lossen, dan kijken 
we samen met politie, welzijn en andere 
instanties naar mogelijkheden. Uiteindelijk 
hebben we maar één doel: dat al onze 
huurders prettig en veilig wonen.”

Team Leefbaarheid houdt in de verschillende wijken spreekuren. Huurders kunnen daar altijd 
binnenstappen, en ook op een andere manier contact opnemen met de buurtbeheerders. 

De buurtbeheerders

Theo van de Kamp
ELBURG

Wijken:  Doornspijk, Elburg, ‘t Harde
Spreekuur:  Huurders Doornspijk: woonzorgcomplex Hart van Thornspic, 
 Zuiderzeestraatweg
 woensdag van 9.00 - 10.00 uur
 Huurders ‘t Harde: zorgcentrum Mariposa, Sportlaan ‘t Harde
 woensdag van 10.30 - 11.30 uur

ERMELO
Wijken:  Ermelo West, Centrum en Noord
Spreekuur:  UWOON, Dokter Holtropstraat 77
 woensdag van 9.00 - 10.00 uur
 Eksterstraat 106A (wijkkantoor)
 dinsdag en donderdag van 9.00 - 10.00 uur

Wijken:  Ermelo Zuid en Oost
Spreekuur: Kantoor IJsbaanweg 37
 dinsdag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur - T 0341 56 51 09
 De Amaniet, Varenlaan 129
 maandag van 9.00 - 10.00 uur
 donderdag van 9.00 - 10.00 uur - gezamenlijk spreekuur in De Amaniet
   Samen met wijkagent, wijkregisseur en team Leefbaarheid

Acca de Boer

Tom Koster

 donderdag van 9.00 - 10.00 uur - gezamenlijk spreekuur in De Amaniet

HARDERWIJK
Wijken: Tinnegieter, Wittenhagen, Kranenburg, Hierden
Spreekuur:  Goeman Borgesiuslaan 211A, onderaan de middelste fl at
 maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur - T 0341 42 43 04
 Graaf Ottolaan (gemeentewerf)
 donderdag van 16.00 - 17.00 uur - Samen met wijkagent
 Van Speyklaan 42, HarderWijkhuis
 dinsdag en donderdag van 09.00 - 10.00 uur - T 0341 72 21 99
 De Ruyterlaan, buurthuis De Tweeling
   Samen met wijkagent, opbouwmedewerker en wijkbeheerder van 
 gemeente Harderwijk: iedere tweede woensdag van de maand 13.30 - 14.30 uur

Wijken:  Drielanden, Binnenstad, Nachthok, Stadsweiden,
 Stromenwaard
Spreekuur:  Lauwers 31A
 maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur - T 0341 46 72 85
 elke woensdag van 15.00 uur - 16.00 uur 
   Samen met wijkagent, ZorgDat en gemeente
 Salentijnerhout 1A (De Arcade)
 elke dinsdag- en donderdag van 15.00 - 16.00 uur
 Wijkhuis 3-landen
 elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 15.30 - 16.30 uur
   Samen met wijkagent, ZorgDat en gemeente

Wijken:  Servicefl at De Zeven Akkers
Spreekuur:  De Zeven Akkers
 maandag t/m vrijdag van 10.30 - 11.30 uur - T 0341 41 71 57

Wijken: Stadsdennen, Frankrijk, Zeebuurt
Spreekuur:  Vondellaan, ‘t Vondelhuys 158A
 maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur - T 0341 43 20 68
 P.C. Boutenslaan 51A
 maandag t/m donderdag van 13.00 - 14.00 uur - T 0341 43 46 60

Ahmet Nazligül

Bert Smits

Co Schaftenaar

Cees de Smalen

Paulien Koffl ard en Toos Westerhout
De medewerkers overlast
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Woon zoals u wilt!

In een aantal UWOON-woningen zijn 
asbesthoudende bouwmaterialen 
verwerkt, maar zeker niet in alle huizen. 
In de periode 2015-2017 vervangt UWOON 
bij enkele honderden van de in totaal 
8.500 huurwoningen asbesthoudende 
delen. “Eind 2013 is er een zogenaamde 
10%-inventarisatie geweest waarbij 
woningen van voor 1994 zijn gecontroleerd
door externe specialisten. De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn representatief voor 
ons gehele woningbezit. Huurders zijn 
destijds geïnformeerd over de uitkomsten”,
vertelt Peter Huisman, medewerker 
Bedrijfsbureau bij UWOON.

Asbestvervanging
zorgvuldig proces
In 1994 is asbest als (bouw)product volledig verboden vanwege gevaren voor de volksgezondheid. Op allerlei plaatsen zijn nog 
asbesthoudende producten te vinden als een erfenis uit het verleden. Niet alleen in woningen, maar bijvoorbeeld ook onder
fi etspaden, in auto-onderdelen en bloembakken. UWOON gaat zeer zorgvuldig om met asbest. Waar het bij dagelijks gebruik van 
de woning een gevaar op kan leveren voor de gezondheid, wordt asbest direct verwijderd.

Overlast minimaliseren
Inmiddels is in 2015 gestart met 
asbestvervanging in een aantal woningen.
Dit gebeurt op een nauwgezette manier, 
waarbij heldere communicatie met de 
huurders voorop staat. “Zij krijgen tijdig 
een aankondiging dat we een inventari-
satie in de woning willen houden. Als de 
rapportage daarvan gereed is, bepalen we 
in overleg met de huurder wanneer de 
asbestsaneerder aan de slag kan. Soms is 
dat al binnen één of twee weken.” In alle 
gevallen probeert UWOON de overlast 
voor huurders te minimaliseren.

Zelf aangebrachte delen
Direct saneren van asbest is overigens 
lang niet altijd nodig. Als het asbest 
bijvoorbeeld in een pijp zit die is 
afgetimmerd, is verwijdering niet nodig. 
Sanering kan daarom vaak worden 
aangepakt tijdens toekomstig onderhoud 
of bij het vrijkomen van de woning. 

Tip
Wie wil weten of een woning aan de 
beurt is voor gepland onderhoud, kan 
dit in december zien op www.uwoon.nl. 
Dan is de onderhoudsplanning voor het 
komende jaar bekend. 

Bij twijfel: BEL UWOON
Is uw woning voor 1994 gebouwd en wilt u een klus in huis uitvoeren?

Of vermoedt u dat er beschadigd asbesthoudend materiaal in huis ligt? 
Neem contact op met UWOON voor advies en ga niet aan de slag vóór u weet 

of er asbest is. Asbest is pas gevaarlijk als er vezels vrijkomen, bijvoorbeeld 
tijdens het zagen of boren. Neem asbestverwijdering nooit in eigen handen, 

UWOON schakelt altijd gecertifi ceerde specialisten in. Zij schermen de ruimte 
waar ze werken hermetisch af zodat er geen vezels achterblijven. 

Een gespecialiseerd laboratorium voert na de sanering nog een controle uit.

Op www.uwoon.nl kunt u de folder ‘Informatie over asbest
in en om de woning’ downloaden.

Serviceabonnement
Sommige kleine reparaties in huis moet u zelf uitvoeren. Als u lid wordt van het serviceabonnement, 

kan UWOON deze taken ook voor u uitvoeren. De bijdrage is nu € 3,80 per maand.

Maar hoe meer mensen lid zijn, hoe goedkoper het kan worden. 

Meer informatie vindt u op onze website, of bel met een van onze medewerkers.
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Het begon als een eenmalig bezoek, geregeld door Stichting 
Wiel: Henri van der Wijk (37) zou Reina Hup (73) even op weg 
helpen met haar nieuwe laptop. In januari ontmoetten ze elkaar 
voor het eerst. Die kennismaking is zo goed bevallen, dat de 
bezoeken een wekelijks karakter kregen. Beide Elburgers beleven 
er veel plezier aan. Regelmatig blijft de laptop ongeopend, er is 
immers voldoende stof tot praten. Reina: “Ik kijk elke dinsdag uit 
naar de komst van Henri, we praten over van alles.”

Aardig
Twee jaar geleden overleed de echtgenoot van Reina Hup. Ze 
heeft hobby’s genoeg en kijkt ‘s avonds graag televisie. Als die 
het dan niet doet, is dat vervelend. “Ja, dan bel ik Henri, die is 
reuze handig met dit soort technische dingen.” Henri licht toe: 
“Ik kwam vorig jaar in Elburg wonen na een heftige periode 
in mijn leven. Omdat ik me graag nuttig maak, meldde ik me 
bij Stichting Wiel. Op donderdagochtend kook ik voor het 
maaltijdproject van het Leger des Heils, op dinsdag ga ik naar 
Reina. Soms computeren we, soms help ik in de tuin of gaan we 
gewoon een stukje wandelen. Voor mij zijn deze bezoeken erg 
waardevol. Behalve dat ik het gezellig vind, geeft het structuur 
aan mijn leven.” Reina Hup: “Het is zó’n aardige jongen, hij is als 
een zoon voor me.”

Buurtjes bedankt!
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 één van die behulpzame 
buren in het zonnetje. Reina Hup uit Elburg bedankt deze keer Henri van der Wijk.

Reina Hup uit Elburg:

‘Ik kijk er elke 
week naar uit’

Uw buren bedanken met een VVV-cheque?
Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar 

communicatie@uwoon.nl en vertel waarom uw buren een 
bedankje verdienen. Als wij uw aanmelding kiezen, dan 

maken wij een verhaal voor deze rubriek en zorgen we voor 
een VVV-cheque voor uw buren. 

HuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisaties

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.

Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
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

Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties voor u 
kunnen betekenen? Hiernaast vindt u de contactgegevens.



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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Onze buurtbeheerders staan Onze buurtbeheerders staan 
klaar voor hun huurders. klaar voor hun huurders. 
Co Schaftenaar stelde zelfs Co Schaftenaar stelde zelfs 
zijn spreekuurkantoor zijn spreekuurkantoor 
beschikbaar als ‘kapsalon’ beschikbaar als ‘kapsalon’ 
voor bruid Efsun Ertugrul voor bruid Efsun Ertugrul 
van de P.C. Boutenslaan. van de P.C. Boutenslaan. 
Zij stapte eind mei in hetZij stapte eind mei in het
huwelijksbootje.huwelijksbootje.

Spreekuurlocatie
wordt ‘kapsalon’

Zonnepanelen
UWOON onderzoekt in 2017 wat de mogelijkheden zijn 
voor zonnepanelen op het dak van de eengezinswoningen 
of woongebouwen, en wat dan de kosten voor de huurders 
zijn. We zijn ook erg nieuwsgierig hoe u hier tegenover 
staat. Heeft u belangstelling voor zonnepanelen? Neem dan 
contact op met Mark Schouten van UWOON of mail naar 
harderwijk@uwoon.nl.

Word energiecoach! 
Een paar jaar geleden waren ze al actief in Ermelo: 
vrijwilligers die bij huurders thuis advies gaven over energie-
besparing. Dit jaar willen we het project weer nieuw leven 
inblazen in Elburg, Ermelo en Harderwijk. De vrijwillige 
energiecoaches krijgen een cursus en een kleine vrijwilligers-
vergoeding. Heeft u belangstelling om advies te geven aan 
andere huurders? Neem dan contact op met Karin Weijters 
van UWOON.


