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UWOON plaatst eerste 
zonnepanelen in najaar
De toekomst van Tinnegieter

Kans2Grow: kans
voor tienermoeders
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Geen acuut gevaar
UWOON sluit balkons 
woningen ermelo oost
en ermelo zuid
Medewerkers van UWOON hebben in juli ruim honderd balkons van woningen in 
Ermelo Oost en Zuid afgesloten. Bij inspectie bleek dat een aantal balkons gebreken 
vertoont. Van acuut gevaar is geen sprake, maar UWOON neemt het zekere voor het 
onzekere.

Het overgrote deel van de bewoners 
heeft begrip voor de maatregelen. In 
overleg werd de manier van afsluiten 
gekozen. Bij sommigen werd de deur 
vastgezet. Anderen kozen voor een half-
hoog schot zodat de deur nog wel open 
kan om de woning door te luchten. Een 
aantal huurders wilden niet mee werken 
aan het afsluiten, bijvoorbeeld omdat 
zij het balkon toch niet gebruiken. Voor 
zover nodig drukken we deze mensen op 
het hart om de balkons tot nader bericht 
niet te gebruiken. Naast het afsluiten is 
het onderzoek naar de veiligheid van de 
balkons doorgegaan.

Hoe nu verder?
UWOON onderzoekt of de balkons aan de 
veiligheidseisen voldoen. Is dit niet het 

Column 4
UWOON sluit kas 4
Nieuwbouw Kerklaan-Postlaantje 5
De toekomst van Tinnegieter 5 
Maandelijks KWH-onderzoek 5

Nieuws

Leef

Samen problemen aanpakken 10
Interview

Wat wilt u veranderen in uw huis? 6
Jaarverslag 2016 6
Huis van de toekomst 9
Vier samen Burendag! 11
Dakgotenfonds 11
Ik betaal meer huur dan de buren. Hoe kan dat? 12
Nieuwe website voor UWOON 12

Informatie

Kans2Grow helpt tienermoeders 7

Buurtjes bedankt 8

geval dan bekijken we welke maatregelen 
nodig zijn om het wel veilig te kunnen 
gebruiken. Daarbij zoeken we, indien 
mogelijk, naar meer dan één oplossing 
zodat we rekening kunnen houden met 
de situatie en voorkeur van de bewoners. 
Wij informeren hen uiterlijk in de tweede 
week van september 2017 over vervolg-
stappen. Als wij al eerder zeker weten dat 
een balkon volledig veilig is, laten wij het 
direct aan de betreffende huurder weten. 

Ook al gaat het om gezinswoningen die 
een tuin hebben, begrijpt UWOON dat 
het zeker in de zomerperiode vervelend 
is om een balkon niet meer te kunnen 
gebruiken. We doen dit echter niet voor 
niets, want veiligheid van de bewoners 
staat voorop!

Tweede fase Centrumplan ’t Harde 4



3Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n

In het najaar van 2017 plaatst UWOON de eerste zonnepanelen op daken bij huurders. 
Het streven is om de komende jaren bij mutatie, planmatig onderhoud en op aanvraag 
zoveel mogelijk panelen te plaatsen op eengezinswoningen en woongebouwen. “Huurders 
die gebruikmaken van zonnepanelen, besparen direct op maandelijkse woonlasten. 
Bovendien dragen zij bij aan een schoner milieu”, zegt bestuurder Moniek van Balen. 
“Wij willen dat het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk is voor onze huurders. 
Daarom neemt UWOON 30% van de investering op zich”.

Huurders die voor zonnepanelen kiezen, 
betalen een vaste vergoeding voor de 
overige 70% in de servicekosten. Zo 
worden zonnepanelen voor iedereen 
bereikbaar! Het bedrag en de mogelijke 
besparing is afhankelijk van het aantal 
panelen. Op kleine eengezinswoningen 
worden acht panelen geplaatst en op 
reguliere eengezinswoningen tien. Bij 
appartementencomplexen is de situatie 
ingewikkelder. Afhankelijk van de belang-
stelling en in overleg met huurders, 
bekijkt UWOON per complex de moge-
lijkheden.

Samenwerking
UWOON is op verzoek van de huurders-
raden en in overleg met een werkgroep 

UWOON maakt 
zonnepanelen 
extra aantrekkelijk 

van twaalf actieve huurders tot het 
aanbod gekomen. Jan de Groot, voor-
zitter huurdersraad De Betere Woning: 
“Wij hebben als huurdersraden in 2016 
aan UWOON gevraagd of er in 2017 een 
aanbod kon komen voor zonnepanelen. 
Het verheugt ons dat na een positief 
verlopen proces dit aanbod er nu komt. 
Wij adviseren huurders van UWOON om 
er gebruik van te maken”. Bij de aan-
besteding nemen vertegenwoordigers 
van de drie huurdersraden deel aan de 
selectiecommissie. Zo worden de wensen 
van huurders optimaal meegenomen in 
de uitvoering. Belangrijk is dat huurders 
zo min mogelijk overlast ervaren bij de 
plaatsing van de zonnepanelen en dat zij 
kunnen bijhouden hoeveel ze besparen. 

AANTREKKELIJK: UWOON 
BETAALT 30% VAN DE AANSCHAFKOSTEN

Meer weten over dit speciale aan-
bod? Steek uw licht op tijdens de 
informatie bijeenkomst bij u in de 
buurt. We vertellen u dan meer over 
de besparing op uw energienota en 
de vergoeding in de servicekosten. 
Wel graag even aanmelden via 
www.uwoon.nl!

Ermelo
5 oktober bij Bon Appetit (Proson)
Paul Krugerweg 43

Harderwijk
10 oktober in De Kiekmure
Tesselschadelaan 1

Elburg
12 oktober in ’t Huiken
Lange Wijden 33

Inloop
Vanaf 19.00 uur

Aanvang 
19.30 uur 

Drie informatie-
avonden in 
oktober
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In dit UWOON Magazine ontdekt u een rode draad. 
Namelijk dat je samen veel meer bereikt dan 
alleen. Samen sta je sterk! ‘Buurtjes bedankt’ op 
pagina 8 is daar een prachtig voorbeeld van. 

Aan de P.C. Boutens-
laan is een speelplek 
geopend in fl at De Wilg. 
Hier kunnen kinderen 
samen spelen, buiten 
of binnen. Eén van de 
moeders noemde het 
een mooi alternatief 
voor de tablet of TV. Een 
initiatief van het Buurt-
team P.C.Boutenslaan/

Schrijverswijk en met de inzet van vrijwilligers. 
Gemeente Harderwijk, UWOON en ZorgDat 
droegen een steentje bij. Samen sterk! SparnaayTV 
maakte een mooi fi lmpje (youtu.be/PBXuP6LUwVA). 

Ons bijzondere aanbod voor zonnepanelen op 
pagina 3 is ook een voorbeeld van ‘Samen sterk’. 
Huurdersorganisatie De Betere Woning vroeg ons 
in 2016 of we hiermee vaart wilden maken. Samen 
met huurders en huurdersorganisaties onderzochten 
we de mogelijkheden. 

‘Samen sterk’ wordt ook zichtbaar in de samen-
werking met Stichting Ontmoeting en huurders 
die tijdelijk in de knel zitten. Soms mist iemand 
even het overzicht, of ziet moeilijk een uitweg. 
Een steuntje in de rug kan dan nodig zijn om weer 
structuur te krijgen. Lees op pagina 10 hoe we op 
een laagdrempelige manier mensen de hand 
reiken. Soms na een melding van een bezorgde 
buur. Samen sterk!

Het laatste mooie voorbeeld is de wijk Tinnegieter 
in Harderwijk. De woningen aan de Marijkelaan en 
Margrietlaan zijn aan het eind van hun levensduur. 
UWOON pakt het deze keer anders aan. Voordat 
we met een plan komen, willen we van bewoners 
en bezoekers van het winkelcentrum weten hoe 
zij de wijk en de woningen ervaren. Hiermee gaan 
we aan de slag, met als doel om samen te bouwen 
aan een nieuwe of vernieuwde wijk. Lees hier meer 
over op pagina 5. U ziet het, ‘samen sterk’ werpt zijn 
vruchten af!

Samen sta je sterk

Tweede fase Centrumplan 
’t Harde gereed

UWOON 

Met het oog op de veiligheid van klanten en medewerkers Met het oog op de veiligheid van klanten en medewerkers 
schaft UWOON per 1 september 2017 de kas af. Contant betalen schaft UWOON per 1 september 2017 de kas af. Contant betalen 

van de huur en andere rekeningen is dan niet meer mogelijk. Huurders van de huur en andere rekeningen is dan niet meer mogelijk. Huurders 
die niet auto matisch betalen, hebben inmiddels een brief ontvangen. Voor de die niet auto matisch betalen, hebben inmiddels een brief ontvangen. Voor de die niet auto matisch betalen, hebben inmiddels een brief ontvangen. Voor de die niet auto matisch betalen, hebben inmiddels een brief ontvangen. Voor de 

enkele huurders die geen andere mogelijkheden hebben, zoeken we in overleg een enkele huurders die geen andere mogelijkheden hebben, zoeken we in overleg een 
passende oplossing.

In het bijzijn van huurders, kopers en betrokken partijen vond op donderdag 29 juni de 
feestelijke oplevering plaats van de tweede fase van Centrumplan ’t Harde. Deze winkels 
en woningen zijn een volgende stap om van het centrum weer een aantrekkelijk dorps -
hart te maken. Moniek van Balen, directeur-bestuurder van UWOON, overhandigde 
tijdens de oplevering een cheque aan Dorpscomité ’t Harde. Daarmee draagt UWOON 
bij aan de wens om - bijvoorbeeld met een kunstwerk - een mooi middelpunt te 
creëren in het centrumplan.

In deze tweede fase zijn de commerciële ruimten voor supermarkt Deen, makelaar 
Van der Linde en een bloemenshop gerealiseerd. Daarboven liggen 24 huur- en 24 
koop woningen. De verkoop van de woningen verliep voorspoedig, ze zijn inmiddels 
allemaal verkocht. 

Samen wonen
De huurwoningen zijn voor cliënten van ’s Heeren Loo en hun begeleiders. De samen-
werking tussen ’s Heeren Loo en UWOON maakt het mogelijk dat mensen met en 
zonder beperking samen in het centrum wonen. In de eerste fase van Centrumplan 
‘t Harde zijn in 2014 al winkels en 36 huur- en koopwoningen gerealiseerd. 

Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder

sluit kas
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Nieuwbouw 
Kerklaan-Postlaantje
De omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementen-De omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementen-
 complex op de locatie Kerklaan-Postlaantje is ingediend bij de  complex op de locatie Kerklaan-Postlaantje is ingediend bij de 
Gemeente Ermelo. Zodra deze is toegekend starten UWOON en Gemeente Ermelo. Zodra deze is toegekend starten UWOON en 
bouwbedrijf Nijhuis met de realisatie van 62 appartementen, bouwbedrijf Nijhuis met de realisatie van 62 appartementen, 
waarvan de helft sociale huurwoningen.waarvan de helft sociale huurwoningen.

KWH-onderzoek nu maandelijks
UWOON weet graag hoe huurders haar dienstverlening ervaren. 
Daarom zijn er regelmatig enquêtes van het KWH (Kwaliteits-
centrum Woningcorporaties Huursector). Vanaf 1 juli 2017 gaat 
het KWH maandelijks enquêteren, voorheen gebeurde dit één 
keer per kwartaal. Dat betekent niet dat u vaker een enquête 

krijgt, maar juist sneller na de gebeurtenis. Enquêtes worden via 
internet of telefonisch afgenomen. Het KWH zorgt ervoor dat 
steeds andere huurders een vragenlijst krijgen. Ontvangt u een 
enquête? Vul ‘m in en help ons de dienstverlening te verbeteren!

De woningen worden verdeeld over diverse bouwlagen en zijn De woningen worden verdeeld over diverse bouwlagen en zijn 
zeer geschikt voor starters en senioren, zowel één- als twee-zeer geschikt voor starters en senioren, zowel één- als twee-
persoonshuishoudens. Er komen ook drie ‘kangoeroewoningen’ persoonshuishoudens. Er komen ook drie ‘kangoeroewoningen’ 
in dit nieuwe complex. Dit zijn combinatiewoningen voor in dit nieuwe complex. Dit zijn combinatiewoningen voor 
ouderen (begane grond) en hun mantelzorgers (eerste verdieping). ouderen (begane grond) en hun mantelzorgers (eerste verdieping). 
De komende periode vindt alvast de sanering en sloop van De komende periode vindt alvast de sanering en sloop van 
het Jaarsma gebouw en schoolgebouw De Wegwijzer plaats. het Jaarsma gebouw en schoolgebouw De Wegwijzer plaats. 
Aansluitend maakt de aannemer het terrein bouwrijp. Aansluitend maakt de aannemer het terrein bouwrijp. 
UWOON verwacht in het najaar van 2017 met de bouw te UWOON verwacht in het najaar van 2017 met de bouw te 
starten, oplevering van de eerste woningen volgt dan in het starten, oplevering van de eerste woningen volgt dan in het 
najaar van 2018.

WORKSHOP OP WOENSDAG 27 SEPTEMBER

DE TOEKOMST VAN TINNEGIETER 

Datum Woensdag 27 september 2017 
Inloop Vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur Sluiting 22.00 uur
Locatie Toekomstcafé, Dagactiviteitencentrum 
 De Schuilplaats, Prinsesselaan 1, Harderwijk

Op woensdag 27 september organiseert UWOON een workshop over 
de toekomst van de wijk Tinnegieter. Iedere inwoner van Harderwijk is 
welkom om mee te denken over de vernieuwing van deze wijk. Centrale 
vraag is: ‘Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van dit karakteristieke 
stukje Harderwijk?’

Geef u op door een e-mail met uw 
gegevens te sturen aan info@uwoon.nl, 
onder vermelding van ‘workshop
 Tinnegieter’. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met mevrouw 
Sietsma van UWOON.
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Jaarverslag 2016 beschikbaar

1. Nieuwe Herbergier en Thomashuis open
In deze mooie Ermelose woongebouwen wonen bewoners 
met geheugenproblemen en volwassenen met een verstande-
lijke beperking, onder begeleiding van zorgondernemers. 
Het Thomashuis middenin de nieuwe wijk ’t Trefpunt en de 
Herbergier in het levendige centrum van Ermelo: zo zien we 
het graag!

2. Minder ontruimingen bij huurachterstand
In 2016 verlieten slechts zes huurders hun huis vanwege 
huur achterstand. Sinds 2014 werken we bij huurachterstanden 
samen met Stimenz (maatschappelijk werk) en dit voorkomt 
problemen. We zijn dan ook verheugd dat het aantal ont-
ruimingen de laatste jaren afneemt.

3. Betaalbaar wonen
UWOON vindt de betaalbaarheid van huurwoningen belang-
rijk. Daarom houden we de huurprijzen zo laag mogelijk. 
Onze gemiddelde huurprijs was in 2016 67% van de maximale 
huurprijs die we mogen vragen. De huurverhoging in 2016 
bedroeg slechts 1%. Zo houden we de woningen betaalbaar!

Woon zoals u wilt!

Vraag: wat wilt u veranderen in uw woning?
Als u rondkijkt in uw woning, wat wilt u dan graag veranderen? Een nieuwe keuken, badkamer of toch liever nieuwe 

binnendeuren of vensterbanken?

UWOON voert aan de hand van een meerjarenplanning planmatig onderhoud uit in uw woning. 
Staat daarin dat u toe bent aan (bijvoorbeeld) een nieuwe keuken, dan plaatsen wij deze na 

uw akkoord. Maar... misschien voldoet de keuken nog prima en heeft u liever nieuwe 
binnendeuren. UWOON zoekt de komende periode naar mogelijkheden om 

het onderhoud beter aan te laten sluiten op persoonlijke woonwensen. 

Dit noemen we vraaggestuurd onderhoud. Na de zomer 
gaan wij in gesprek met huurders om hun wensen te 

verkennen. Zin om mee te praten? Meld u aan 
via info@uwoon.nl of bel 0341 41 68 94.

4. Woning zoeken en vinden
Sinds 28 juni 2016 kunnen woningzoekenden op de Noord-
Veluwe op één website terecht: www.hurennoordveluwe.nl. 
In 2016 hielp UWOON 500 mensen aan een nieuw onderdak. 

5. Nieuwbouw
UWOON rondde twee (koop)projecten af in Ermelo: de 
Vlishoek en ‘t Trefpunt. Ook fase 2 van Centrumplan 
’t Harde (24 huur- en 24 koopwoningen) is gerealiseerd.

Inmiddels zijn er nieuwe plannen in ontwikkeling: op 
locatie Stadsdennenkerk en de Struiklocatie (Harderwijk), 
Postlaantje-Kerklaan en de Driesprong (Ermelo).Postlaantje-Kerklaan en de Driesprong (Ermelo).

UWOON heeft zich ook in 2016 ingezet om mensen te helpen voor wie er geen of weinig mogelijkheden op de woningmarkt 
zijn. In het Jaarverslag 2016 (verschenen in juni) doen we hier verslag van. U vindt deze jaarstukken plus een verkorte versie op 
www.uwoon.nl onder publicaties. Enkele highlights:
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Op de Noord-Veluwe raken jaarlijks enkele tientallen jonge meiden onbedoeld zwanger. 
De meesten redden zich prima met hulp van familie en vrienden. Een kleine groep 
komt echter in de problemen. Zoals Angela, die 17 jaar is als ze in verwachting blijkt te 
zijn. Het zet haar leven én dat van haar ouders op z’n kop. “Thuis wonen ging echt niet 
meer”, vertelt ze. “Ik was als puber niet echt gezellig voor mijn ouders. En samenwonen 
met mijn vriend was ook geen optie”.

zelfstandig worden en je verantwoorde-
lijkheid nemen. Dat betekende voor de 
geboorte: heel veel regelen. Ik wilde dat 
mijn zoon welkom zou zijn. Ook het huis-
houden moest ik zelf gaan doen en daar-
naast wilde ik mijn opleiding afmaken. 
Waarom? Om fi nancieel onafhankelijk 
te zijn en te leven zonder een uitkering. 
Dat is gelukt!”

Eigen huisje
Angela werkt inmiddels drie dagen 
per week en wil het komende jaar door-
studeren. Daar heeft ze al concrete 
plannen voor. “Het biedt nog meer 
perspectief voor de toekomst”, aldus 
Angela, die inmiddels in Kampen woont. 

“ALLES WAT ER IN MIJ OMGING KON IK BESPREKEN”

Kans2Grow in Elburg

Tienermoeders staan er niet alleen voor
“Ik kon een huisje vlakbij het centrum 
overnemen van mijn zus, die is naar het 
buitenland gegaan. Het is echt een heer-
lijk plekje! Nu kan ik volledig zelfstandig 
leven. Ik heb er vertrouwen in dat ik een 
goede moeder voor Djayden kan zijn. 
Daar had ik een jaar geleden nog geen 
voorstelling van”. 

Coach
In het Kans2Grow project staan vrijwilligers 
en deskundigen om een alleenstaande 
moeder heen. Samen met de jonge 
moeder kijken zij wat nodig is en helpen 
waar nodig. Angela: “Ze zijn er voor je en 
dat is fi jn”. Ze vindt het systeem dan ook 
slim bedacht. “Ik heb veel aan mijn coach 
gehad. Zij hielp mij bij het aanbrengen 
van structuur, maar het belangrijkste was 
dat ik met alles bij haar terecht kon. Alles 
wat er in mij omging kon ik bespreken, ik 
vertrouwde haar volledig. Zij vond niets 
raar en was altijd beschikbaar. Ja, ook 
buiten kantooruren”. 

Gelukkig hoort Angela’s moeder op haar 
werk over het Kans2Grow project. “Ze wist 
toen net dat ik zwanger was!” Angela 
krijgt als één van de eersten een plekje. 
Kans2Grow betrekt in die periode net 
twee woningen in de Elburgse wijk Oost-
hoek. Deze zijn mede mogelijk gemaakt 
door UWOON en Gemeente Elburg. 
EBC Zorg ’t Harde draagt zorg voor de 
begeleiding van de moeders.

Welkom
De zwangerschap en geboorte van zoon 
Djayden heeft een enorme impact op 
Angela’s leven. “Ineens ben je volwassen 
en verantwoordelijk voor je baby”, zegt ze. 
“Je pubertijd is defi nitief voorbij, je móét 



Woon zoals u wilt!
Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n8

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. Deze 
keer bedankt Wilma van den Broek uit Harderwijk Sjel van Zundert.

Dankzij Sjel kan hulphond Jade 
bij Wilma wonen
Wilma van den Broek woont sinds negen jaar in het Harderwijkse Vondelhuys. Ze heeft een handicap. Als ze niet op bed ligt,  
zit ze in haar elektrische rolstoel. Met hulp van stichting Fokus, familie, buren en haar labrador Jade, redt ze zich prima.

Jade is Wilma’s steun en toeverlaat, 
maar het is geen offi cieel getrainde 
hulphond. “Zij kan wel de deur open-
maken”, zegt Wilma met een mengeling 
van trots en bewondering. “Ik heb haar 
al tien jaar en wil Jade geen dag missen. 
Ze moet natuurlijk wel uitgelaten 
worden en dat is soms lastig. Ik lig sinds 
een aantal jaren meer op bed omdat 
het zitten niet lang gaat momenteel. 
Daarom komt ‘s morgens buurman Sjel 
van Zundert om met Jade te wandelen. 
’s Middags doe ik het zelf en ’s avonds 
doet iemand anders het.” 

Op dat moment komen Sjel en Jade 
terug van hun dagelijkse wandeling. 
Jade springt soepel op het bed naast 
Wilma en gaat daar rustig liggen. Sjel: 
“Als we terugkomen krijgt ze altijd een 
klein kluifje, dat weet ze precies.” De 
buurman reageert blij verrast op het 

Uw buren bedanken met een VVV-cheque?
Stuur een mail met uw telefoonnummer naar communicatie@uwoon.nl en vertel waarom uw buren een bedankje verdienen. 
UWOON zorgt voor een VVV-cheque en natuurlijk maken we een verhaal voor deze rubriek!

Elburg: Huurdersraad De Betere Woning
Voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
www.huurdersraaddbw.nl
Ermelo: Huurdersorganisatie De Groene Draad 
Secretariaat: Paul Krügerweg 8, 3851 ZJ Ermelo 
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl
Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl

UWOON werkt nauw samen met de huurdersbelangen-
organisaties in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Zij zijn de 
‘stem’ van de huurders bij het maken van keuzes in en het 
vaststellen van beleid.

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

‘buurtje bedankt’ initiatief van Wilma 
en de bijbehorende cadeaubon: “Dat is 
helemaal niet nodig”, zegt hij. “Ik vind het 
leuk om Jade uit te laten hoor, heb zelf 
40 jaar honden gehad. Jade en ik lopen 
elke dag hetzelfde rondje, om half tien. 
Behalve als de kerk op zondag eerder 
begint, dan gaan we al rond half negen.” 
Wilma: “Dankzij Sjel kan Jade hier wonen, 
je kunt je voorstellen hoe blij ik ben dat 
hij dit wil doen.”

Zeilster
Wilma mag dan grotendeels aan bed of 
rolstoel gekluisterd zijn, dit weerhoudt 
haar er niet van te sporten. Ze is een 
fervent zeilster in de Hansa klasse, boten 
die toegankelijk zijn voor iedereen. 
Ook voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Ze bedient de boot met haar 
kin. Ze is een succesvol zeilster, vorig 
jaar werd ze op het WK zelfs tweede in 
de Hansa Liberty Full Servo!

HuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisaties

Wilma in haar zeilboot



Het huis van de toekomst:

energieopwekkend en
verbonden met internet
Hoe ziet het huis van de toekomst eruit? Met alle technologische revoluties van de afgelopen tientallen jaren, is dat een spannende 
vraag. Immers, er zijn meer mogelijkheden dan ooit om woningen zuiniger en slimmer te maken. Zodat de bewoners meer woon-
comfort én een lagere energierekening krijgen.

Verbonden aan internet: internet of things
Smartphone, computer, televisie en 
laptop: ze zijn allemaal verbonden met 
internet. Inmiddels ontwikkelt zich een 
veel breder netwerk: het ‘internet of 
things’, zeg maar het internet der dingen. things’, zeg maar het internet der dingen. 
Steeds meer alledaagse apparaten 
worden op internet aangesloten. Hier-
door zijn ze niet alleen op afstand te 
bedienen (bijvoorbeeld via uw smart-
phone beveiligingsbeelden bekijken), 
ze worden ook slimmer. 

Een voorbeeld? Uw deurbel signaleert 
in de toekomst dat u bijna thuis bent, 
doet de buitenlamp alvast aan en zet de 
verwarming iets hoger. Bent u vlakbij de 
voordeur, dan wordt deze ontsloten. 

Energieopwekkend: luchtdicht bouwen
De afgelopen jaren is er veel aandacht 
voor energiebesparing in (huur)woningen... 
en terecht! Ook UWOON maakt werk van 
goede isolatie om zo het energielabel van 
woningen te verbeteren. Bij nieuwbouw woningen te verbeteren. Bij nieuwbouw 
gaan de ontwikkelingen razendsnel en 
zijn er al veel experimenten met een 
energieneutrale woning: een huis wekt 
net zoveel energie op als de bewoners 
verbruiken. 

Nog mooier is het als de woning meer 
energie opwekt dan verbruikt: het 
energie opwekkende gebouw. Daarmee 
kan bijvoorbeeld de elektrische auto 
worden opgeladen. In de toekomst zullen 
steeds meer woningen met het oog 
hierop ‘luchtdicht’ gebouwd worden. 
Dit klinkt eng, maar is het niet. Een 
luchtdicht gebouwd huis heeft geen 
kieren en naden waardoor de 
ongecontro leerde luchtstromen mini-
maal zijn. Zo verliest het weinig warmte. 
Het binnenklimaat blijft dankzij gecon-
troleerde luchtbehandeling optimaal.

Welkom thuis! Technisch gezien is het 
ook mogelijk dat uw koffi emachine 
precies op tijd een kopje espresso zet en 
de televisie zichzelf inschakelt op uw 
favoriete kanaal. De televisie weet 
zelf wát uw favoriete zender is op dit zelf wát uw favoriete zender is op dit 
moment van de dag.

Is dit voorbeeld toekomstmuziek? 
Een beetje wel, maar tegelijk is de ver-
wachting dat er in 2020 wereldwijd 1,5 
miljard alledaagse apparaten verbonden 
zijn aan het internet. Let wel: dit aantal 
is zonder computers, tablets en smart-
phones. Voor beveiligings experts ligt 
er een enorme uitdaging want online 
apparaten zijn te hacken of te gijzelen.
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NOG MOOIER IS HET ALS DE WONING MEER 
ENERGIE OPWEKT DAN VERBRUIKT
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De buurtbeheerders van UWOON staan 
dicht bij de huurders, kennen hun wijk en 
de bewoners. Vaak pikken zij als eerste 
een signaal op dat er iets mis is. Ahmet 
Nazligül: “Niet alleen een huurachter-
stand is een teken, een tuin die steeds 
voller staat met spullen is dat soms ook. 
Of een vermoeden van vervuiling. Ook 
komt het voor dat de buurtbeheerder 
wordt aangesproken door een bezorgde 
buur”. Toos Westerhout vult aan: “Het 
gebeurt ook dat een monteur of aan-
nemer ons vraagt om even contact op te
nemen. Meestal gaat het om een ‘niet pluis’ 
gevoel. Eenzaamheid speelt vaak een grote 
rol”. In het algemeen gaat eerst de buurt-
beheerder polshoogte nemen. Die meldt 
- als dat nodig is - dat hij terugkomt met 
een collega van Stichting Ontmoeting. 

De drie betrokkenen benadrukken dat 
de aanpak altijd maatwerk is. Ze hebben 
allen een breed netwerk. Nathalie van 
Klooster: “Als we een melding krijgen, kijken 
we eerst of er al een historie bekend is 
van de betreffende persoon. Is dat het 
geval, dan nemen we contact op met de 
betrokken hulpverlener en bespreken we 
wie er naar toe gaan. De buurtbeheerder 
maakt een afspraak, maar soms is het 
beter om onaan gekondigd langs te gaan”. 

In gesprek
In de praktijk is de buurtbeheerder 
vrijwel altijd aanwezig bij een bezoek. 
Meestal is Nathalie ook van de partij: 
“Soms is het wat lastiger om binnen te 
komen. Over het algemeen kennen ze 
de buurt beheerder wel, dat maakt het 

UWOON en Stichting Ontmoeting Harderwijk onderzoeken sinds vorig jaar de mo-
gelijkheid om bij zorgmeldingen samen te werken. Doel is om in een vroeg stadium 
problemen te signaleren en contact te zoeken met de betreffende bewoner(s). In de 
praktijk blijkt deze aanpak te werken. In veel gevallen worden grotere problemen 
voorkomen. “De nieuwe aanpak werkt heel goed”, zeggen Toos Westerhout, mede-
werkster overlastzaken bij UWOON, Ahmet Nazligül, buurtbeheerder bij UWOON en 
Nathalie van Klooster, entreecoach bij Stichting Ontmoeting, eensgezind.

laag drempeliger. Met z’n tweeën is ook 
makkelijker, ieder kan daarin zijn eigen rol 
oppakken. Tijdens zo’n gesprek inven-
tariseren we wat er speelt. Als het om 
kortdurende hulpverlening gaat, biedt 
Stichting Ontmoeting vaak zelf hulp. Lukt 
het niet, dan verwijzen we door”.

Samen zoeken naar een oplossing
Ahmet: “Soms is het voldoende als we 
meekijken en vormen we de spreek-
woordelijke stok achter de deur. We 
maken altijd duidelijk dat we niet de 
regie willen overnemen, maar samen een 
oplossing zoeken. Sommige mensen 
hebben genoeg van instanties en hulp-
verlening, dan is hulp van vrijwilligers 
een welkome oplossing”. Ook als een 
probleem is opgelost houdt de buurt-
beheerder een vinger aan de pols. Toos: 
“Het is mooi als mensen weer zelf de 
touwtjes in handen hebben. Het gaat 
vaak om mensen die tussen wal en schip 
dreigen te vallen. We willen voorkomen 
dat een probleem erger wordt, en dat lukt 
steeds beter. Mooi toch als we op deze 
manier mensen weer op weg helpen!”.

Samen problemen
voorkomen of oplossen
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Even voorstellen:
Stichting Ontmoeting 
Harderwijk
Stichting Ontmoeting ondersteunt 
mensen die zijn vast gelopen bij het 
op orde krijgen van hun leven. In de 
praktijk helpt de stichting bij het leren 
om weer op eigen benen te staan, 
relaties aan te gaan en te onderhouden 
en de juiste keuzes te maken. Samen 
met vrijwilligers zetten de medewerkers 
zich met hart en ziel in voor hun mede-
mens. In Harderwijk heeft Ontmoeting 
een laagdrempelig, klein schalig 
dienstencentrum waar bezoekers 
terecht kunnen voor een gezellige 
dagopvang, zinvolle activiteiten en 
verschillende vormen van hulpver-
lening. Ontmoeting Harderwijk biedt 
activering en woonbegeleiding. 
UWOON en Stichting Ontmoeting 
werken samen in het project ‘Groen 
verbindt Harderwijk’. Bezoekers van 
Ontmoeting helpen UWOON-huurders 
voor wie tuinieren te zwaar is, bij het 
onderhoud van ‘de buitenboel’. Zij 
ontvangen hiervoor een bescheiden 
vergoeding.

De entreecoach 
(Harderwijk, Ermelo en Elburg)
Een entreecoach kijkt met u mee naar 
uw situatie. Wat gaat er allemaal goed 
en wat kan er beter? Het kan dan gaan 
om situaties waar u zelf niet meer uit 
komt. U wilt wel hulp, maar weet niet 
wat er bij u past. Samen zoeken we naar 
mogelijk heden om de zorgen weg te 
halen of te verminderen.

MAAKT U ZICH ZORGEN 

OM EEN MEDEBEWONER? 

VERTEL HET AAN UW 

BUURTBEHEERDER!

Vier samen Burendag!
Burendag - de vierde zaterdag in september - is inmiddels in heel wat straten en 
buurten een goede traditie. In 2017 valt Burendag op zaterdag 23 september. Het is 
dé dag waarop buurtgenoten elkaar ontmoeten en samen gezellig aan de slag 
gaan. Organiseert uw buurt een activiteit? Meld deze aan op www.burendag.nl!

Dakgotenfonds

Woont u in een eengezinswoning en wilt Woont u in een eengezinswoning en wilt 
u geen probleem krijgen met een verstopte u geen probleem krijgen met een verstopte 
dakgoot of regenwaterafvoer? Voor dakgoot of regenwaterafvoer? Voor € 1,20 
per maand bent u lid van het dakgoten-per maand bent u lid van het dakgoten-
fonds. U betaalt dit tegelijk met de huur. fonds. U betaalt dit tegelijk met de huur. 
UWOON zorgt dan voor preventieve UWOON zorgt dan voor preventieve 
reiniging en ontstopping van regen-reiniging en ontstopping van regen-
afvoeren en dakgoten van de woning. afvoeren en dakgoten van de woning. 
Dit geldt niet voor goten en afvoeren van Dit geldt niet voor goten en afvoeren van 
bergingen en schuren. Een extern bedrijf bergingen en schuren. Een extern bedrijf 
zorgt ervoor dat uw goten eenmaal per zorgt ervoor dat uw goten eenmaal per 
jaar worden gereinigd. Als vogels rommel jaar worden gereinigd. Als vogels rommel 
(takjes, mos en gras) uit uw goot gooien, (takjes, mos en gras) uit uw goot gooien, 
dan worden de goten niet nogmaals dan worden de goten niet nogmaals 
gereinigd. Is er toch een verstopping, neem gereinigd. Is er toch een verstopping, neem 
dan contact op met UWOON. Aanmelden dan contact op met UWOON. Aanmelden 
voor het Dakgotenfonds: www.uwoon.nl.voor het Dakgotenfonds: www.uwoon.nl.

goed geregeld

Maakt u het zelf gezellig met visite in 
de tuin, of op het balkon? Hou dan ook 
rekening met uw buren. Die moeten 
misschien wel ‘s ochtends vroeg op 
voor hun werk. Vooral ‘s avonds kan 
een gesprek al hard klinken, in een 
verder stille omgeving. Dus loopt het 
richting middernacht? Zet de gezellig-
heid dan binnen voort. U plezier, en uw 
buren een goede nachtrust!
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Woon zoals u wilt
Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00   E elburg@uwoon.nl   I www.uwoon.nl
Geopend: maandag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur; vrijdag 8.30 - 12.30 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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Ik betaal meer huur dan 
de buren. Hoe kan dat?
U woont in een vergelijkbare woning 
als uw buren, maar betaalt een hogere 
huurprijs. Er zijn verschillende oorzaken 
voor deze verschillen in huurprijzen. 
We noemen er een paar:

 Meer of minder luxe in een woning, 
 bijvoorbeeld een uitgebreide keuken 
 of extra toilet.

 Een ander energielabel, bijvoorbeeld 
 omdat u een hoekwoning heeft of de 
 ligging ten opzichte van de zon verschilt.

 UWOON heeft een lagere prijs 
 bepaald. Een jaar geleden pasten wij 
 van veel woningen de streef-huurprijs 
 aan. Deze prijs vragen we van nieuwe 
 huurders. UWOON wil dat huurders 
 met verschillende inkomens in elke 
 wijk kunnen wonen. Daarom vragen 
 wij voor dezelfde woning soms 
 verschillende huurprijzen.

 Veranderde wet- en regelgeving. De 
 ene woning kreeg in de afgelopen 
 jaren een paar keer een nieuwe 
 huurder, de andere woning is steeds 
 bewoond door dezelfde huurder. Ook 
 dit kan leiden tot een prijsverschil, 
 bijvoorbeeld door andere wetgeving 
 op het moment van huurprijs-
 berekening.

 Woningruil. Als de ene huurder 
 van woning ruilt met een andere 
 huurder, nemen ze elkaars huurprijs 
 over. Die wordt dan niet verhoogd 
 door UWOON, terwijl dit soms wel 
 gebeurt als iemand gewoon de 
 huur opzegt en wij via 
 www.hurennoordveluwe.nl op zoek 
 gaan naar een nieuwe huurder. 

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?Storingen, spoedreparaties?

Bel UWOON!

U heeft onze geheel vernieuwde website 
nog niet gezien? We nodigen u van 
harte uit voor een kennismakingsbezoek 
op www.uwoon.nl. De nieuwe site is 
overzichtelijker, bevat meer informatie 
en heeft een snelle zoekfunctie. Zo vindt 
u gemakkelijk de gewenste informatie. 
Ook kunt u online een reparatieverzoek 
of overlastmelding doorgeven via een 
webformulier. In de nabije toekomst kunt 
u ook andere zaken op de site afhandelen. 
Belangrijk: de nieuwe website werkt 
vlekkeloos op pc, tablet en smartphone. 

Aanvullingen of tips voor onze 
nieuwe website? Geef ze door via 
communicatie@uwoon.nl.

kom op visite!
Nieuwe website:


