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In maart stemden de Eerste en Tweede Kamer in met de 
nieuwe Woningwet. De veranderingen voor woning

corporaties die hieruit voortvloeien, worden de komende 
anderhalf jaar ingevoerd. Natuurlijk hebben wij deze 
ontwikkeling op de voet gevolgd. Want, zoals de minister al 
zei: ‘De invoering van de wet vraagt veel van corporaties’. 
Tegelijk laten wij ons niet alleen hierdoor leiden. Dat wat we 
in ons beleidsplan hebben vastgelegd, is en blijft ons 
kompas. 

In de nieuwe wet staat onder andere dat corporaties 
nauw(er) moeten samenwerken met gemeenten en dat 
huurders meer inspraak krijgen (zie ook pagina 7).  
Ook komt er een orgaan dat toezicht houdt op corporaties. 
Daarnaast legt de wet vast dat het bouwen en beheren van 
huurwoningen voor mensen met lage inkomens onze 
kerntaak is. Dit is voor ons niet nieuw. Onze focus ligt al jaren 
op het zorgen voor betaalbare woningen. Het is een belang
rijke pijler van ons beleidsplan en dat is niet voor niets.  
Onze medewerkers horen dat mensen worstelen met 
woonlasten en zien dat huurachterstanden oplopen.  
Daarom voeren we ook dit jaar niet de maximaal toegestane 
huurverhoging door (zie ook pagina 11). Ook blijven we 
investeren in energiezuinig wonen en bouwen we ook dit jaar 
weer nieuwe woningen voor mensen met lagere inkomens. 
Waarbij ik wil opmerken dat het ‘passend toewijzen’ van 
huurwoningen (toewijzen van huurwoningen onder de 
huurtoeslaggrens) nog wel eens verstrekkende gevolgen kan 
gaan hebben voor onze financiële positie. In welke mate 
moeten we komende tijd onderzoeken.

Wat met de komst van deze wet wel verandert, is de manier 
waarop wij onze organisatie en administratie moeten 
inrichten en hoe wij onze keuzes moeten verantwoorden. 

Het lijkt onvermijdelijk dat dat extra werklast 
met zich gaat meebrengen. Maar ook  

dit bepaalt niet wat we doen, hoogst
waarschijnlijk wel hoe we dingen  
doen. We passen ons aan waar dat  
niet anders kan en blijven onze eigen 
koers varen, waarbij de klantbehoefte 

centraal staat.

Arjen Jongstra
Directeur-bestuurder

Adres
Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld
Postbus 61, 3770 AB Barneveld
wstgbarneveld.nl
info@wstgbarneveld.nl

  Volg ons op Twitter: @wstgbarneveld
 Volg ons op Facebook: wstgbarneveld

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid
T 0342427 500
Voor algemene vragen en vragen over het huren of 
kopen van een woning, verhuizing, huurbetaling 
of huurtoeslag.
Verder voor het melden van onderhoudsklachten 
en storingen aan uw cv (ook voor calamiteiten 
buiten kantooruren).

T 0900732 2843
I  huiswaarts.nu
Voor al uw vragen over het zoeken naar  
een woning, van inschrijven tot het reageren  
op een woning.

T 0800020 7207
Bij glasschade belt u met de Glaslijn.
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Interview nieuwe medewerker

N a haar studie sociaal pedagogische hulpverle
ning, begon Letty haar werkende leven als 

begeleider in een wooncentrum voor mensen met 
een beperking. Ondanks haar liefde voor de zorg, 
belandde ze toch in een commerciële omgeving; 
als medewerker binnendienst bij Centraal Beheer. 
‘Ik heb het daar naar mijn zin gehad en veel 
geleerd.  Maar op een gegeven moment werd het 
me toch te commercieel. Ik wilde liever werk doen 
waarbij je iets kunt betekenen voor de maat
schappij.’ 

Vandaar dat ze zeven jaar geleden voor het eerst 
in de corporatiewereld belandde. Ze ging aan de 
slag bij woningcorporatie Portaal.  ‘Toen ik daar 
een tijd zat, begon de onrust in de corporatie
wereld en kon mijn contract helaas niet verlengd 
worden. In de periode daarna heb ik via een 
detacheringsbureau bij verschillende corporaties 
gewerkt. En toen kwam dit op mijn pad. Ik zag de 
vacature en ik dacht meteen: leuk, ga ik doen!’

Meteen goed
‘Het eerste gesprek voelde gelijk heel goed.  
Het is een kleine corporatie. Dat maakt dat mijn 

takenpakket heel breed is. Ik ben verantwoorde
lijk voor het hele proces van huuropzegging tot 
het tekenen van het contract met een nieuwe 
huurder. Maar ik ga bijvoorbeeld ook  nieuwbouw
projecten begeleiden en sta mensen aan de balie 
en telefoon te woord. Ik hoef me dus niet te 
vervelen!’, lacht Letty.

Ze is blij met haar baan: ‘Informeren en adviseren 
is echt wel mijn ding. En ik probeer er, bijvoor
beeld bij het tekenen van het huurcontract, toch 
altijd een leuk, persoonlijk gesprekje van te 
maken. Daar krijg ik energie van!’

Passies
Letty woont in Wageningen. Om zes uur gaat haar 
wekker. ‘Dan doe ik even yoga en mediteer ik tien 
minuutjes. Ik ben eigenlijk geen ochtendmens, 
daarom heb ik het juist nodig om de dag rustig te 
beginnen.’ Haar grootste passies zijn reizen en sport. 
‘Elke dag doe ik wel wat, bijvoorbeeld (survival)runs, 
bootcamp,  spinning, wielrennen, bodypump, yoga… 
En ik ga liefst elk jaar op reis: lowbudget met de 
rugzak op en met de Lonely Planet in de hand.’

Letty van Hoef (42) begon het nieuwe jaar met een nieuwe baan: op 5 januari 2015  
ging ze bij Woningstichting Barneveld aan het werk als medewerker Woondiensten. 

‘  Het is 
een kleine  
corporatie.  
Dat maakt  
dat mijn 
takenpakket 
heel breed is.’

Even voorstellen….   
Letty van Hoef
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Huurder aan het woord

Geeske en Arie van Kempen zijn verknocht aan hun ‘nestje’ aan  
de Frans Halsstraat in Voorthuizen. Ze maakten er vele gelukkige  
jaren mee, maar vooral de laatste tijd waren er ook zorgen.  
Geeske: ‘Ieder huisje heeft z’n kruisje.’

Arie en Geeske bijna vijftig jaar huurder

‘Het is een fantastische buurt’
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Geeske vertelt over de beginjaren: ‘Toen Arie 
en ik in 1970 trouwden, woonde ik hier al een 

paar jaar met mijn ouders. We gingen in een huisje 
in Voorthuizen wonen. Dat was heel oud en vochtig, 
de kinderen werden er ziek van. We konden in ’74 
een huis krijgen in de Valkhof in Barneveld. Maar 
wij wilden absoluut niet naar Barneveld. Mijn 
ouders wel. Dus hebben we woningruil gedaan: 
mijn ouders gingen naar de woning in Barneveld, 
wij naar het huis van mijn ouders.’

Hondensport
Aan de Frans Halsstraat kwam hun derde kind ter 
wereld en groeiden alle drie de kinderen op.  
Arie werkte veertig jaar als chauffeur en was veel 
van huis. Geeske hield het gezin draaiende en stak 
veel tijd en liefde in de rozentuin.  
Geeske: ‘Toen de kinderen de deur uit waren, 
hebben we een hond aangeschaft en daar moet je 
wat mee doen, vond ik. Toen ben ik aan reddings
hondensport gaan doen. Ik sleepte de hond door 
heel Europa heen. Arie ging in de weekenden vaak 
mee. Dat was een mooie tijd.’

Polonaise
Arie vertelt over de buurt: ‘We lopen echt de  
deur niet bij elkaar plat, maar je kunt altijd bij 
elkaar aankloppen. Als iemand op vakantie gaat, 
vragen ze of ik het huis een beetje in de smiezen 
wil houden. Elke vrijdag eten we samen met de 
achterburen, dat is heel gezellig. Vroeger 
nodigden we met oud en nieuw alle buren uit en 
dan liepen we in polonaise door de straat. Het is 
een fantastische, fijne buurt. Als ik hier ooit weg 
zou moeten zou ik dat heel triest vinden.  
Mij krijgen ze niet weg hier. ‘

A.L.S.
Een paar jaar geleden kwam er een aanbouw 
achter het huis met een douche en een slaap
kamer. Arie: ‘Die verbouwing is vanuit de Wmo 
gedaan, in samenwerking met de woningstichting. 
Dat hebben ze keurig geregeld.’
De reden van de aanbouw is dat Geeske niet meer 
kan traplopen. Zeven jaar geleden kreeg ze te 
horen dat ze A.L.S. heeft. Arie: ‘Als je dat hoort, is 
dat een klap in je gezicht. Dokters zeiden dat ze 
nog maar een jaar of twee te leven had. Gelukkig 
liep dat anders: we zijn nu zeven jaar verder en op 
28 mei gaat ze met onze zoon de Mont Ventoux 
beklimmen.’ Geeske gaat dan met zo’n negen 
anderen mee op een speciale tandem, met voorop 
een ligstoel. Doel: zo veel mogelijk geld ophalen 
voor Stichting ALS Nederland.

Arie: ‘Natuurlijk heeft A.L.S. ons leven veranderd. 
Maar het is wat het is. We gingen bijvoorbeeld 
vaak uit eten samen, dat gaat niet meer. Maar we 
maken het ons hier in ons nestje gewoon naar de 
zin. Het eten smaakt thuis echt niet minder dan in 
een restaurant.’
Geeske: ‘Elk huisje heeft z’n kruisje. We zijn 
tevreden mensen. Ik vind: elke dag is een feestje. 
Je moet alleen wel zelf de ballonnen ophangen.’ 

Geeske en Arie volgen 
of steunen in de strijd 
tegen A.L.S?

Kijk op teamgeeske.nl

Ook dit jaar zetten we onze trouwe huurders 
in het zonnetje. We nodigden achttien 
families die vijftig jaar in hun woning wonen 
uit voor een middag in het Oude Ambachten & 
Speelgoed museum in Terschuur. Op 29 
januari mochten we  daar ongeveer twintig 
huurders begroeten. Huurders die er niet bij 
konden zijn, bezochten we thuis en overhan
digden we persoonlijk het presentje.

Trouwe huurders  
in het zonnetje
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Tips

Rioolverstopping: 

beter voorkomen dan…

Op deze foto staat een markant, grappig, 
mooi of bijzonder plekje in de regio. 
Herkent u de plek op deze foto? Ja?  
Stuur dan uw oplossing voor 1 juli 2015 
naar: info@wstg barneveld.nl

Het kan ook per post naar: 
Woningstichting Barneveld
Redactie WoonWerk
Antwoordnummer 1022 
3770 VB Barneveld 
(postzegel niet nodig)

Vergeet niet uw naam, emailadres,  
adres en woonplaats te vermelden. 
Maximaal één inzending per adres.  
Onder de goede inzendingen verloten  
we drie cadeaubonnen van 15 euro.

Win een prijs: 
waar is dit?

Vorige keer
De oplossing van de prijsvraag in 
het vorige nummer was: het 
standbeeldje de Eiervrouw op de 
hoek van de Wesselseweg en de 
Essenerweg in Kootwijkerbroek. 

De winnaars zijn:
•  S. van der Meer, 

Kootwijkerbroek
•   A. van Rietschoten, 

Barneveld
•   B. van de Braak, 

Kootwijkerbroek

Gefeliciteerd!

•   Frituurvet: spoel het niet door de wc,  
want u krijgt gegarandeerd een verstopping.  
Het is beter om gebruikt vet terug in de 
verpak king te gieten. U kunt het gratis 
inleveren bij uw supermarkt.

•  Let op wegwerp schoonmaakdoekjes:  
spoel ze niet door de wc, maar gooi ze in de 
vuilnisbak.

•   Oude medicijnen worden nog wel eens 
weggespoeld in de wc of gootsteen.  
Het risico op een verstopping is niet zo  
groot, maar het verontreinigt wel het  
oppervlaktewater. Dit geldt bijvoorbeeld  
ook voor verf(resten).

•  Als u uw terras of stoep schoonveegt,  
is het het beste om het vuil op te vegen en in 
de afvalbak te doen. Als u het in de schrobput 
veegt, is dat belastend voor het riool.

Meer tips? 
Kijk op www.riooltips.nl

Een verstopt riool, daar zit niemand op te 
wachten. De overlast is geen pretje, u moet in 
veel gevallen thuisblijven tot het is opgelost en u 
komt vaak ook nog eens voor kosten te staan. Ook 
hier geldt dus: voorkomen is beter dan genezen. 
We geven u enkele tips om het riool te sparen.

Let op: 
Kosten voor het oplossen van verstoppingen die aantoonbaar door de 
huurder zijn veroorzaakt, zijn voor rekening van de huurder.
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Huurdersorganisaties krijgen een 
prominentere rol. Dat staat in de nieuwe 
Woningwet. Zo krijgen ze bijvoorbeeld meer 
inspraak bij fusies en bij de totstandkoming 
van prestatieafspraken tussen corporaties en 
gemeentes. Ook krijgen huurdersorganisaties 
budget om trainingen te volgen en advies 
in te huren. We stelden vijf vragen aan de 
voorzitter van Huurdersvereniging Barenveld 
over deze nieuwe positie.

Vijf vragen aan…

Meer informatie of lid worden?  
Kijk op www.huurdersverenigingbarneveld.nl,  

mail naar info@huurdersverenigingbarneveld.nl  

of bel (0342) 412 395.

1.  Wat betekent dit voor de  
huurdersvereniging?

‘Waren er eerst vele afspraken tussen gemeente 
en woningstichting en werd de huurders
vereniging daar zijdelings bij betrokken, nu  
wordt de huurdersvereniging direct in de voor
bereiding betrokken bij beleid en beslissingen. 
Het betekent ook dat er veel werk op ons bordje 
komt te liggen. Dat komt door de professionelere 
aanpak. Gelukkig hebben we de landelijke 
Woonbond die ons helpt met zaken die we zelf 
nog even niet weten.’

2.  Wat vindt de huurdersvereniging  
van haar nieuwe rol? 

‘Wij als bestuursleden zijn blij met onze nieuwe 
rol. Het betekent voor ons meer erkenning voor 
ons werk en een grotere kans van slagen voor de 
voorstellen die we doen.’

3.  Wat gaan huurders van de  
nieuwe situatie merken?

‘In het begin nog niet zo veel, we moeten wel even 
een aanloop kunnen nemen. Maar de gemeente, 
plaatselijke politiek en de woningstichting 
moeten rekening met ons houden. Wij vinden  
dat het maar eens afgelopen moet zijn met het 
mondjesmaat bouwen van huurwoningen.  
Daar vragen wij in alle geledingen van Barneveld 
aandacht voor.’

Ad van der Woude

voorzitter Huurders vereniging Barneveld

4.   Wat verandert er tussen de huurders-
vereniging en de woningstichting?

‘Gelukkig hebben we als huurdersvereniging al 
een aantal jaren een samenwerkingsconvenant 
met de woningstichting. Veel dingen zijn al 
gestroomlijnd. De samenwerking is goed en we 
weten elkaar te vinden als dat nodig is.  
Toch verwacht ik dat de samenwerking krachtiger 
wordt. De nieuwe wet geeft ons meer mogelijk
heden om ons zegje te doen en die willen we ook 
benutten.’

5.  Hoe ziet u de toekomst  
voor de huurdersvereniging?

‘Nu zijn we nog een zelfstandige ‘amateur
vereniging’. Doordat we meer inspraak krijgen  
en op nieuwe manieren deskundigheid kunnen 
aantrekken, zal de huurdersvereniging  
veranderen. We praten over een aantal zaken 
rechtstreeks met de gemeente en het overleg  
met de woningstichting wordt intensiever.  
Dat betekent wel meer werk voor ons als bestuur 
en daarom hebben we er graag huurders bij die 
ons willen helpen.’ 
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In het zonnetje

Eigenlijk doet Driekes het kluswerk al zeven 
jaar. Want direct nadat de appartementen bij 

de Essenburcht (Kulturhus) opgeleverd werden, 
wierp hij zich samen met bewoner meneer Vos 
vrijwillig op om klusjes in het complex en voor de 
bewoners op te pakken. Driekes: ‘Het begon een 
beetje uit verveling, denk ik. Ik had vroeger een 
varkensbedrijf en een smederij en werkte ook nog 
in loondienst. Toen ik hier kwam wonen, wilde ik 
iets omhanden hebben.’

Sinds vijf jaar is hij officieel huismeester namens 
Woningstichting Barneveld. 
Driekes: ‘Was een wc lek, dan maakte ik hem. 
Piepte de rookmelder, dan deed ik er nieuwe 
batterijen in. Of ik belde de monteur als de lift 
kapot was. En als ik iets niet zelf kon, belde ik de 

Driekes Top (71) legde pasgeleden, na ruim vijf 
jaar, zijn werk als huismeester in Schoonbeekhof 

in Kootwijkerbroek neer. Buurvrouw Maartje 
Kelderman (77): ‘Hij heeft echt een pluim 

verdiend. Wat hij voor de mensen heeft gedaan, 
is veel meer dan klusjes alleen.’ 

‘ Als er iets was, belden we Driekes’
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woningstichting. Maar ik deed ook andere dingen. 
Bijvoorbeeld een tafel of stoel maken of een 
bewoner naar het ziekenhuis rijden. Net wat er 
voor kwam. En ik heb van alle mensen de codes 
van de sleutelkastjes. Zodat, als iemand buiten
gesloten is, ik ze binnen kan helpen. Dat blijf ik 
nog wel doen straks.’ 

Opgeruimd
‘Als er iets was, belden we Driekes. Ik vind het  
heel jammer dat hij weggaat. Hij is altijd heel 
opgeruimd. En hij ziet werk. Als de lampen in de 
gang stoffig zijn, stoft hij ze even af. En er is heel 
veel dat hij kan. Als de wc niet goed doorliep, kon 
je hem bellen. Of als de verwarming het niet deed. 
Maar ook als iemand gevallen was, riepen ze hem. 
Wat fijn is, is dat mensen nooit hoefden te 
wachten. Hij kwam meteen’, vertelt de  
buurvrouw.

Driekes: ‘Ik heb nu een rollator. Daar zet ik mijn 
gereedschapskist op. Ik heb een longaandoening 
waardoor ik benauwd ben en ben na een  
ongelukje een paar jaar geleden duizelig.  
Daardoor durf ik niet meer op een trapje te staan. 
Een tijdje geleden had ik een klusje bij iemand 
gedaan en kwam ik doodop thuis. Toen zei ik:  
‘ik doe het niet meer’. Ik vind het zelf heel erg, 
want ik kom graag bij de mensen. Een praatje 
maken was soms net zo belangrijk als het werk. 
Dat wordt natuurlijk wel veel minder.’

Niets dan goeds
Maartje: ‘Alle bewoners vinden het erg dat hij 
moet stoppen. We kunnen niet anders dan goed 
over hem spreken. Het zal niet meevallen dat we 
straks vaker zelf de woningstichting moeten 
bellen. En je krijgt niet zomaar een ander. We 
willen het liefst een huismeester van hier, dat is 
veel fijner dan iemand van buitenaf. Maar ja, er is 
niks aan te doen. De gezondheid gaat voor alles.’ 

Op 24 maart nam Driekes Top (vierde van links op 
foto), samen met bewoners (mevrouw Kelderman 
staat uiterst rechts op foto) en medewerkers van 
Woningstichting Barneveld, afscheid van zijn 
huismeesterschap tijdens een gezellige ochtend in 
de Essenburcht. Doet u graag klusjes en heeft u de tijd om 

enkele uren per week als huismeester van 
appartementencomplex Schoonbeekhof aan 
de slag te gaan?  
Meld u dan bij ons via info@wstgbarneveld.nl 
of bel (0342) 427 500.

Wilt u 
meneer Top 
opvolgen?

Ook iemand in  
het zonnetje  
zetten?

Mail dan naar  

info@wstg-barneveld.nl 

of bel naar ons kantoor: 

(0342) 427 500.  

Wie weet komt uw 

verhaal dan de volgende 

keer ook in WoonWerk!
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Kort kort kort

Vragen over  
woning zoeken?
Op huiswaarts.nu vindt u het woningaanbod van Woningstichting 
Barneveld en andere woningcorporaties uit de regio. 
Heeft u vragen, dan is het Klant Contactcentrum van 
huiswaarts.nu meestal het eerste aanspreekpunt. 

Wanneer bel ik met het Klant Contactcentrum 
van huiswaarts.nu? (0900) 732 2843
•  Met vragen over uw inschrijving en over het inschrijven zelf
•  Als u vragen heeft over het zoeken van een woning
•  Voor alle vragen over uw account, inloggen of over de website
Veel informatie vindt u op huiswaarts.nu. U kunt daar ook uw 
vraag stellen door het contactformulier in te vullen.

Wanneer kunt u met ons bellen? (0342) 427 500 
•  Als u details wilt opvragen over de woningen zelf
•  Als u informatie wilt over verhuurzaken  

(zoals bijvoorbeeld het huurcontract)
U kunt ook mailen naar team Verhuur via info@wstg barneveld.nl

BoodschappenPlusBus: 

Er samen op uit!

Als u ons belt…
Oproep: geef uw  

e-mailadres aan ons door
Steeds meer mensen zijn inmiddels via email 
goed te bereiken. Woningzoekenden gebruiken 
hun emailadres bij het zoeken naar een woning. 
En veel huurders informeren we digitaal, bijvoor
beeld via onze nieuwsbrief. We hebben nog niet 
van alle huurders het emailadres. Vandaar dat we 
u vragen om uw emailadres aan ons door te 
geven. Dan kunnen we u nog beter bereiken over 
bijvoorbeeld huurderszaken.

Mail uw adres naar info@wstgbarneveld.nl  
onder vermelding van ‘Mijn emailadres’.

Samen de wekelijkse boodschappen doen, een uitje 

naar een grote stad of een bezoek aan een museum. 

Bent u 55+ en niet meer zo goed in staat om deze 

uitstapjes zelf te regelen? Of vindt u het gewoon 

prettiger om er samen op uit te gaan? Dan is de 

BoodschappenPlusBus misschien iets voor u.

Elke paar maanden komt er een nieuw programma 
van de BoodschappenPlusBus, waarin de 
uitstapjes voor die periode staan. Daar kunt u zich 
op inschrijven. Op de dag van het uitje, komen de 
vrijwillige chauffeurs en begeleiders u thuis 
ophalen en u wordt na afloop weer thuis afgezet. 
U kunt ook mee als u in een rolstoel zit of een 
rollator gebruikt. 

Meer weten?
Welzijn Barneveld: 
 (0342) 745 845  
 (ma en do tussen 9.00 en 12.00 uur)
@  bpb@welzijnbarneveld.nl
 www.welzijnbarneveld.nl/
 diensten/boodschappenplusbus

 
U heeft het misschien al gemerkt. Als u ons belt, krijgt u een  
keuzemenu te horen. U krijgt op die manier direct de juiste  
persoon aan de lijn, die uw vraag kan beantwoorden.  
We zetten de keuzes nog eens voor u op een rij.

•  Kies 1 
 Voor een technische vraag of reparatieverzoek.

•  Kies 2  
Voor vragen over uw inschrijving als woningzoekende. U wordt 
automatisch doorverbonden naar het Klant Contactcentrum 
van huiswaarts.nu.

•  Kies 3  
Voor vragen over de huurbetaling en/of huurachterstand.

•  Kies 4 
Voor overige vragen.

10      WoonWerk nr. 1  |  Mei 2015



Kort kort kort

Ook voor 2015 bespraken we ons voorstel voor de huurverhoging 
met Huurdersvereniging Barneveld. Na goed overleg kwamen we 
tot overeenstemming. We kiezen ervoor om niet de maximaal 
toegestane huurverhoging door te voeren. Daarbij krijgen bijna 500 
huurders (1 op de 8!) zelfs helemaal geen huurverhoging.
De overheid heeft bepaald dat we de huren – afhankelijk van het 
inkomen  met maximaal 2,5, 3 en 5% mogen verhogen.  
Omdat we betaalbaarheid van wonen belangrijk vinden, voeren we 
per 1 juli 2015 een lagere huurverhoging door van gemiddeld 
1,93%. Alle huurders ontvingen eind april een brief over hun 
huurverhoging.
 
Hieronder vindt u de huurverhoging per inkomensgroep:
•  Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen onder  

€ 34.229 krijgen een huurverhoging van 2%. Dit kan ook lager zijn 
of zelfs 0%, als de huur hiermee een bepaalde grens overschrijdt. 
We kiezen hiervoor, omdat deze huurders dan vaak nog voor 
huurtoeslag in aanmerking komen. Hiermee blijft de woning 
volledig bereikbaar voor deze groep.

•  Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen  
€ 34.229 en € 43.786 krijgen een huurverhoging van 2%.

•  Huurders met een inkomen hoger dan € 43.786 krijgen een 
huurverhoging van 3,75%.

•  Huurders van een vrije sector huurwoning krijgen 1%  
huurverhoging of conform contract.

Huurders
verzekerings
pakket  
beëindigd

Visitatie
In maart is de visitatie van onze organisatie begonnen. 

Dit houdt in dat een onafhankelijk bureau uitgebreid 

onderzoekt hoe wij de afgelopen jaren hebben gepres-

teerd. De uitkomsten geven ons inzicht in waar we goed 

in zijn en waar we juist nog kunnen verbeteren.

Sinds 1 januari 2007 zijn alle woningcorporaties 
die lid zijn van branchevereniging Aedes verplicht 
om zich eens in de vier jaar te laten visiteren.  
Maar wij zien de visitatie als meer dan een 
verplichting. Het is een mooie kans om in beeld te 
brengen waar we goed in zijn en waar we nog 
kunnen verbeteren. Daarnaast ondervraagt het 
bureau onze belanghouders, waaronder  
bewonerscommissies, wijkplatforms, de huurders
vereniging en gemeentevertegenwoordigers.  
We komen zo te weten wat zij van ons werk 
vinden. Het visitatierapport is naar verwachting 
deze zomer gereed. We publiceren het daarna  
op onze website.

Dit is hem: onze vernieuwde verhuisaanhangwagen, helemaal 
aangepast aan onze huisstijl! Nieuwe huurders (of kopers) kunnen 
hem gratis een dag(deel) gebruiken bij het verhuizen.   
Zij ontvangen hiervoor een tegoedbon bij ondertekening van het 
huurcontract of koopovereenkomst met Woningstichting Barneveld. 

Meer weten? 
Kijk op onze website onder Ik ben huurder – Verhuisservice.

500 huurders geen 
huurverhoging in 2015

Verhuisaanhangwagen nieuwe stijl Sinds enkele jaren bood Woningstichting Barneveld 
in samenwerking met DBA advies een pakket 
verzekeringen aan, speciaal ontwikkeld voor 
huurders. Per 1 maart bieden we dit pakket niet 
meer aan. 

Huurders die deze verzekering hebben  
afgesloten, hebben wij hierover schriftelijk 
geïnformeerd. Voor hen verandert er niets; de 
verzekering blijft gewoon bij DBA en de premie 
blijft ongewijzigd. We stoppen met het pakket, 
omdat we merkten dat huurders steeds beter of 
goedkoper (vaak online) zelf de weg naar een 
passende verzekering vinden. Bovendien is het  
huurdersbelang (de veranderingen die u zelf in uw 
woning heeft aangebracht) in steeds meer 
verzekeringen meeverzekerd.
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Interview

’t Werelthuis is een initiatief van de ouders  
van de tien bewoners en werd gebouwd  

door Woningstichting Barneveld. De ouders 
regelen samen de inkoop van zorg (door de JP van 
den Bent stichting). Die wordt betaald uit de 
persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van de 
bewoners. Huur en andere kosten worden betaald 
uit Wajong uitkeringen van de bewoners. 

‘  Feest en donkere wolken    voor ’t Werelthuis’

2014 was een feestelijk jaar voor ’t Werelthuis in Voorthuizen. Het huis, waar tien mensen 
met een beperking begeleid wonen, bestond 12,5 jaar en twee appartementen in het 
gebouw werden met een erker uitgebreid. Tegelijk zijn er zorgen over de toekomst.  
Vader van bewoonster Merit, Wim Bles, vertelt.

Wim (69): ‘Het is na 12,5 jaar nog steeds absoluut 
niet ‘gewoon’ dat het huis er is. Een zelfstandig 
leven is voor ieder mens belangrijk, ook voor hen. 
En we zitten hier erg goed. De relatie met de 
omwonenden is heel goed. Ze groeten elkaar op 
straat en er is een keer per jaar een buurt barbecue. 
Daar boffen we ontzettend mee. We hebben ook 
een goed en betrokken team van ouders.’
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‘  Feest en donkere wolken    voor ’t Werelthuis’

Donkere wolken
‘Er drijven wel twee donkere wolken aan de 
hemel’, vervolgt Wim. ‘De eerste is dat de ouders 
steeds ouder worden. Het is echt een hele klus om 
het huis draaiende te houden. Ik doe bijvoorbeeld 
de financiën. Dat zie ik mezelf, als ik tachtig ben, 
niet meer doen. De tweede donkere wolk is wat er 
gebeurt in de zorg. Het goede nieuws is dat de 
pgb’s voor langdurige zorg niet omlaag gaan. 
Maar ze gaan ook niet echt omhoog, terwijl de 
personeelskosten voor de zorg die wij inkopen, 
wel gestaag stijgen. Daardoor wordt het op den 
duur onbetaalbaar. 

Wij horen om ons heen, dat je momenteel eigenlijk 
minimaal zestien bewoners moet hebben als je 
een huis als dit draaiende wilt houden. Ik heb geen 
idee of de overheid actie gaat ondernemen als 

Eind 2014 werd ’t Werelthuis op verzoek van de ouders en 
bewoners verbouwd. Met een erker werden twee kamers 
vergroot en kregen twee kamers boven een balkon.

Wim: ‘Van twee bewoners die in een rolstoel zitten, werd  
de kamer te klein. En bij een van deze bewoners was een 
vergroting van de badkamer nodig. We hebben dit met de 
woningstichting besproken. Zij hebben de erker gebouwd.  
De badkamerverbouwing werd vanuit de Wmo bekostigd,  

dus dat heeft de gemeente voor haar rekening genomen.  
Dat was wel een heel proces, het duurde maanden voordat ze 
dat opgepakt hebben. Dankzij de woningstichting is het toch 
nog een beetje snel gegaan. Met de woningstichting loopt het 
contact echt buitengewoon goed, dat mag best gezegd 
worden. Met de erker kregen we er anderhalve meter erbij. 
Dat lijkt niet veel, maar het maakt voor de bewoners een 
enorm verschil. Een trotse bewoner zei: ‘Ik voel me als een 
koning in deze grote zaal’.’

straks dit soort huizen in de problemen komt. 
Terug naar de grote instellingen, zoals vroeger, 
kun je je toch niet voorstellen.’

Opnieuw beginnen?
‘Dus als we niet goed nadenken, kunnen we wel 
eens voor onaangename verrassingen komen. 
Daarom praten we nu, ook samen met de  
woningstichting en de JP van den Bent stichting, 
over hoe we hier een oplossing voor moeten 
vinden. Niemand van de ouders staat te springen 
om het huis uit te breiden, want daar is geen ruimte 
voor. Dus dan moet je ergens anders helemaal 
opnieuw beginnen. En de bewoners zijn hier thuis. 
Ik als ouder wil er alles aan doen om hier de zaak 
overeind te houden. Maar ik denk dat dat alleen 
realistisch is als de persoonsgebonden budgetten 
gelijke tred houden met de personeelskosten.’

De verbouwing

Vader van 
bewoonster 
Merit, Wim Bles

‘ Een  

zelfstandig 

leven is voor 

ieder mens 

belangrijk,  

ook voor  

hen. ’
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief onder ‘Nieuws’

Voorthuizen

Start bouw Sportparkstraat gevierd

Voorthuizen

Plannen Holzen-
bosch concreter

De bouw van appartementen en een kantoor aan de Sportparkstraat/Apeldoorn
sestraat in Voorthuizen is in volle gang. We vierden de start van de bouw op 9 
april. Toekomstige bewoner mevrouw Bartelse, Gerben Hartkamp van Midden 
Nederland Makelaars, Dick Verhoeven van aannemer Bramer, onze directeur Arjen 
Jongstra en wethouder Aart De Kruijf, legden met een hijskraan een vloerelement 
als symbolische aftrap van de bouw. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst waren onder andere afgevaardigden van  de 
bouwer, Midden Nederland Makelaars, gemeente, huurdersvereniging, Raad van 
Toezicht en omwonenden aanwezig.  Op deze plek in Voorthuizen komt een 
gebouw met twintig sociale huurappartementen voor senioren en een vrije sector 
(duurder) huurappartement. Daarnaast bouwen we een kantoor voor Midden 
Nederland Makelaars. We verwachten dat de woningen en het kantoor in januari 
2016 af zijn.

De appartementen werden tussen half maart en half april 2015 geadverteerd via 
huiswaarts.nu. We kregen ruim zeventig reacties. Alle appartementen zijn 
toegewezen.

De plannen voor ongeveer 368 woningen 
in Holzenbosch (Voorthuizenzuid) 
worden steeds concreter. De gemeente 
Barneveld, aannemer Schoonderbeek en 
Woningstichting Barneveld nemen ieder 
ongeveer een derde van de woningen 
voor hun rekening. 
De eerste aanzet voor de bouw in 
Holzenbosch werd al in 2007 gegeven, 
maar nu lijkt het plan in een stroomver
snelling te komen. De gemeente is het 
bestemmingsplan aan het uitwerken. 
Dat ligt rond de zomer ter visie, wat 
betekent dat mensen het plan kunnen 
inzien en er op kunnen reageren. Als 
alles voorspoedig verloopt, stelt de 
gemeenteraad het plan nog dit jaar vast. 
De bouw gaat vervolgens in het najaar 
van 2016 van start; na de vergunningen
procedure en het bouwrijp maken van de 
grond.
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stedebouwkundig ontwerp
Holzenbosch, fase 1a

Oldenbarnevelderweg Barneveld

Renovatie maisonnettes helemaal af!
Het was een hele klus: de afgelopen 
twee jaar werkten we hard aan de 
renovatie van 66 maisonnettewoningen 
aan de Oldenbarnevelderweg in 
Barneveld. Met als doel prettig en veilig 
wonen in een duurzame woning en 
woonomgeving van goede kwaliteit.  
En nu is het af: eind april kregen de 
laatste huurders de sleutel van hun 
vernieuwde woning. 

De maisonnettes in de drie flats uit de 
jaren zestig maakten een sprong van 
energielabel E naar een comfortabel 
A label. We vernieuwden bijna alles in 
(en om) de woningen, waaronder de 
badkamers, keukens, installaties en 
gevels. Vanwege de verbouwing 
moesten de bewoners (tijdelijk) 
verhuizen. 21 bewoners keerden terug  
in een van de flats.  

Op 13 juni vieren de bewoners met een 
bewonersfeest dat de flats af zijn. In het 
najaar komt er een afsluitend feest voor 
alle betrokkenen.

14      WoonWerk nr. 1  |  Mei 2015



Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief onder ‘Nieuws’

Kootwijkerbroek

Bewoners vinden hun thuis in 
woon-zorgcomplex

De verpleeghuisvoorziening in Kootwijkerbroek voor senioren die zware zorg 
nodig hebben, is af. Begin dit jaar verhuisden de bewoners naar hun nieuwe 
woning, waar ze zorg ontvangen van Norschoten. Het gebouw werd op een 
bijzondere manier gebouwd: de onderdelen werden vooraf volledig  
gefabriceerd in een fabriek, zodat het gebouw in heel korte tijd kon worden 
neergezet. Het systeem is ook duurzaam, omdat we het gebouw –als dat nodig 
is  makkelijk om kunnen bouwen naar bijvoorbeeld eengezinswoningen. 
Bovendien is er bij deze manier van bouwen minder transport nodig, waardoor 
het milieu gespaard wordt.

In een kort filmpje vertellen we over de ontwikkeling: kijk op ons  
Youtubekanaal naar ‘Woningstichting Barneveld: eerste prefab verpleeghuis
voorzieningen in Kootwijkerbroek’.

Voorthuizen

Appartementen  
Van den Berglaan 
stapje dichterbij

Woningstichting Barneveld begint op 
korte termijn met de bouw van acht 
seniorenwoningen in Garderen.
 
Eind maart kregen we groen licht voor 
de bouw van ‘de Boomgaard’, zoals 
het plan heet. De Raad van State 
verwierp de bezwaren die twee 
mensen tegen de plannen hadden 

ingediend. Bij het ter perse gaan van 
dit blad waren we in onderhandeling 
met de aannemer. De woningen 
komen tussen Dr. Kruimelstaete en 
het in 2013 opgeleverde ’t Boerenerf. 
We hopen dat we de woningen al eind 
dit jaar kunnen opleveren. Garderen 
ziet reikhalzend uit naar de komst van 
nieuwe sociale seniorenwoningen. 

We hebben weer stappen gezet richting 
de bouw van 22 seniorenappartementen 
en een gemeenschappelijke ruimte aan 
de Van den Berglaan in Voorthuizen.  
We kochten in maart de grond aan van 
de gemeente en contracteerden de 
aannemer. We zijn van plan om in de 
tweede helft van dit jaar met de bouw te 
beginnen. In mei bespreekt de gemeen
teraad de plannen. Wanneer de bouw in 
de wijk Kromme Akker precies kan 
beginnen, hangt af van het verloop van 
de vergunningsprocedure. 

De bouw van elf sociale huurapparte
menten in het centrum van Barneveld 
(Theaterplein) gaat voorspoedig. Op 
10 februari bereikte de nieuwbouw 
het hoogste punt en de huurders 
kunnen naar verwachting deze zomer 
naar hun appartement verhuizen. De 
appartementen zijn bedoeld voor 
senioren. Het gebouw heeft een lift, 
een oplaadpunt en opstelplaats voor 
scootmobielen en parkeergelegen
heid voor de deur. Bouwbedrijf Van 
Driesten uit Harskamp bouwt de 
appartementen voor ons. De Bunte 
Vastgoed ontwikkelde ze. 

Garderen

Bouw van de Boomgaard kan beginnen

Theaterplein

Appartementen 
deze zomer af
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Deel úw passie  
met onze lezers!
Mail de redactie naar  

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie

‘ Ik had de eerste Honda van Gelderland’
Negen Honda’s en twee Vespa’s uit de jaren zestig en 
zeventig heeft hij in de schuur staan. Jan Elbertsen (69) is gek 
op brommertjes. ‘Je haalt je jeugd weer een beetje terug.’

‘Het is begonnen toen ik nog bij mijn ouders woonde. We 
woonden naast een motor en bromfietsenzaak van een 
Indonesische man. Na school ging ik vaak naar hem toe. Dan 
kreeg ik een oude brommer van hem met de opdracht: ‘zorg 
maar dat hij gaat lopen.’

‘Toen ik zestien werd, kocht ik mijn eerste bromfiets bij 
hem. Ik heb er een boel gehad, want ik kon mijn oude 
telkens voor een goede prijs bij de buurman inruilen.
Rond 1963 kwam de eerste Honda op de markt. Ja, dat was 
iets moois en nieuws. Dat is een 4takt, wat wil zeggen dat 

hij een automotor heeft met kleppen. Ik had de eerste 
Honda van Gelderland.’

‘Toen ik een auto kreeg, konden die hele brommers me niks 
meer schelen. Twintig jaar geleden heb ik het weer opge
pakt. Aan de overkant van de straat stond een oude 
brommer te koop en toen ging het kriebelen. Ik abonneerde 
me op een bromfietsblad en werd lid van de Rijwielhulpmo
torenclub.’

‘Zo’n acht keer per jaar doen we ritten met de club, maar we 
rijden ook ritten van andere clubs. Dat is heel gezellig. Meestal 
rijden we  soms met wel zestig brommertjes zo’n 35 kilo
meter en eten we onderweg een broodje kroket. Er zijn er wel 
die 68 brommertjes hebben. Maar voor mij is elf wel genoeg.’


