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Beleidsspeerpunten. Toegegeven; het klinkt wat abstract 
en klinkt voor u misschien een beetje ‘ver-van-mijn-bed’. 

En toch is het de kapstok bij alles wat we voor u, onze 
huurder doen. En u kunt het terugzien in ons dagelijks  
werk en onze projecten. Ik geef u graag wat voorbeelden.

Speerpunt 1: 
prettig wonen met elkaar
Eind 2017 maakten we prestatieafspraken met de gemeente 
en Huurdersvereniging Barneveld. Eén van de afspraken is 
om nog beter om te zien naar huurders met een (psychische 
of psychosociale) hulpvraag én hun omgeving. Samen met 
zorgorganisaties, gemeente en huurdersvereniging zoeken 
we naar manieren om dit te doen. Zie het artikel op pagina 4.
 
Speerpunten 2 en 3: 
duurzaamheid met kwaliteit en betaalbaar wonen
Energiezuinig wonen is voor ons een steeds belangrijker 
speerpunt. Niet alleen bouwen we onze nieuwbouw-
woningen volgens de allernieuwste richtlijnen, ook onze 
bestaande woningen maken we energiezuiniger. Zo kunnen 
bewoners besparen op hun energierekening. Op pagina 6 
kun u lezen hoe we dit in Goudenstein (Barneveld) groots 
gaan aanpakken. Daarnaast houden we wonen betaalbaar 
door de jaarlijkse huuraanpassing te beperken. Hierover 
bereikten we overeenstemming met de huurdersvereniging. 
Lees meer over de huuraanpassing en ons nieuwe huurbeleid 
op pagina 12.

Speerpunten 3 en 4: 
betaalbaar wonen en voldoende, geschikte woningen
Komend jaar bouwen we weer veel nieuwe woningen.  
U kunt het zien op onze projectenpagina’s 14 en 15.  

We zorgen ervoor dat wat we 
bouwen, past bij de vraag en 

tot slot: we zorgen ook voor 
voldoende betaalbare 
woningen. Want dat is 
immers onze voornaamste 
taak.

Ik wens u veel leesplezier!

Liesbeth Brouwer-de 
Jong directeur-

bestuurder

Kantoor
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld
Postbus 61, 3770 AB Barneveld
wstg-barneveld.nl
info@wstg-barneveld.nl

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

Telefonisch
T 0342-427 500
maandag t/m donderdag 8.30 tot 16.30 uur
vrijdag   8.30 tot 12.00 uur
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 0900-732 2843
I  huiswaarts.nu
Voor al uw vragen over het zoeken naar  
een woning, van inschrijven tot het reageren  
op een woning.

T 0800-020 7207
Bij glasschade belt u met de Glaslijn.
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Even voorstellen…

Michelle  
van Engelenburg
medewerker Bedrijfsbureau 

We stellen aan u voor:  
Michelle van Engelenburg (27).  
Eind april ging ze bij  
Woningstichting Barneveld  
als medewerker  
Bedrijfsbureau aan de slag.

‘ Ik wilde heel 
graag iets 
met mensen 
doen. Ik vind 
het leuk om 
met ze te 
praten om te 
achterhalen 
wat ze 
nou echt 
bedoelen’

Michelle is 27 jaar, is moeder van Mex van 10 maanden en woont samen met Remon. Ze groeide op en woont in 
Ede. Ze wandelt graag met de hond van haar ouders in het bos of op de hei. Of gaat lekker fietsen of wandelen met 
haar zoontje. Ook wordt ze blij van een high tea met haar vriendinnen. En van winkelen: ‘daar ben ik dol op’.

‘Ik wilde eerst kapster worden, toen verpleegster. 
En toen dacht ik; ik ga iets breeds doen. Het werd 
Bouwkunde in Arnhem. Toen ik in 2012 afstu-
deerde, was het zó crisis, dat er echt geen banen 
waren in mijn vakgebied. Daarom ben ik bij 
kledingwinkel WE aan het werk gegaan, want ik 
wilde niet thuis zitten. In de loop van de jaren heb 
ik bij verschillende vestigingen gewerkt en de 
laatste 2,5 jaar was ik storemanager in Ede.’ 

De deur uit
‘Toen ik merkte dat de markt aantrok, dacht ik:  
nú moet ik wat doen. Via google kwam ik deze 
vacature tegen. Wat me vooral in de functie 
aansprak is dat je niet 100% op kantoor zit, want 
je bent toch wel 60% de deur uit, bijvoorbeeld 
voor bezichtigingen. In mijn baan krijg ik  
voornamelijk met het onderhoud aan woningen  
te maken. Ik ga projecten leiden van a tot z.  

Stel, mensen krijgen een nieuwe ketel: dan gaan 
wij -ik heb nog drie collega’s- offertes aanvragen, 
mensen informeren, bezoeken afleggen, 
inplannen en dan kijken of het netjes gebeurt.’ 

Blij
‘Ik ben blij dat ik deze stap heb genomen. Ik was er 
ook wel aan toe. Ja, ondanks dat er wel superveel 
veranderingen zijn geweest het afgelopen 
anderhalf jaar: ons eerste kindje geboren, een 
verhuizing en nu een nieuwe baan. Ik wilde heel 
graag iets met mensen doen. Ik vind het leuk om 
met ze te praten om te achterhalen wat mensen 
nou echt bedoelen. Wat is hun achterliggende 
gedachte? Dat heb ik bij WE ook gehad met 
klanten en medewerkers. Een beetje spannend 
vind ik het wel hoor, ik ben er lang uit geweest en 
zal weer veel moeten leren. Maar ik ga het gewoon 
doen!’ 

.
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Verhuur bijzondere doelgroepen

Steeds vaker kloppen mensen met een (psychische of psychosociale) hulpvraag bij ons aan,  
op zoek naar een huurwoning. In dit artikel leest u hoe wij hiermee omgaan. Ook deelt  
een bewoonster samen met haar begeleider haar persoonlijke verhaal. 

Tanja Veldhuizen (42) en haar zesjarige zoon Thomas wonen sinds eind 
2017 in het spiksplinternieuwe appartementengebouw Wyandotte, recht 
tegenover station Barneveld-Zuid. Op de begane grond wonen nog drie 
alleenstaande moeders die begeleiding krijgen van Stichting Breder. 

Arienne Versendaal, directeur van Stichting 
Breder en Tanja ontmoetten elkaar zo’n dertien 
jaar geleden, toen Arienne als thuisbegeleider bij 
Tanja thuiskwam. Tanja vertelt hoe bij haar 
problemen ontstonden: ‘Ik ben opgevoed door 
mijn moeder en zij zei altijd ‘jij hoeft niets te 
doen’. Daardoor heb ik ook niks geleerd. Toen  
ik mijn dochter Sandra kreeg, liep het tussen  
mij en haar vader niet lekker en raakte ik in een 
postnatale depressie. Toen kreeg ik hulp om het 
gezin draaiende te houden en ook om meer 
zelfvertrouwen te krijgen.’ Later werd Sandra  
uit huis geplaatst en gingen Tanja en haar man  
uit elkaar. ‘Het ging gewoon niet meer.’ 

Gezworven
Twee jaar geleden klopte Tanja met haar zoon 
Thomas bij Ariennes stichting aan voor hulp. 
Arienne: ‘De laatste jaren woonde Tanja overal en 
nergens: op een camping, in een kamertje hier en 
daar. Plekken waar je eigenlijk niet met een kind 
kunt wonen.’ Arienne is dan ook heel blij dat 
Woningstichting Barneveld wilde meewerken aan 
woningen voor alleenstaande moeders met een 
hulpvraag (zie kader). De bewoonsters krijgen 
allerlei vormen van gezinsondersteuning. Van hulp 
bij het koken en naar bed brengen van de kinderen 
tot ondersteuning bij de opvoeding en het regelen 
van de financiën. 

‘Eindelijk mijn eigen stekje’
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Aandacht voor huurder én omgeving
Woningstichting Barneveld heeft in de Prestatieafspraken Wonen 2018 met de gemeente en Huurdersvereniging Barneveld 
afgesproken om te gaan experimenteren met nieuwe manieren van woningtoewijzing aan mensen met een hulpvraag.  
Zodat zij krijgen wat ze nodig hebben en ook de omgeving de aandacht krijgt die ze verdient.

Niek Claassen, consulent leefbaarheid: ‘Er kloppen bij ons steeds meer mensen met bijvoorbeeld financiële of psychische 
problemen aan voor een huurwoning. Mede door de scheiding van wonen en zorg, gaan mensen met een (psychische of  
psychosociale) hulpvraag sneller zelfstandig wonen. Ze komen bij ons terecht via diverse (zorg)instanties, maar ook via de 
reguliere weg. Het is onze taak om voor passende woonruimte voor hen te zorgen. Tegelijk is het onze verantwoordelijkheid  
om ook om te zien naar de omwonenden.’ 

Nieuwe werkwijze
‘Daarom hebben we besloten de komende tijd een nieuwe werkwijze uit te proberen. Bij elke verhuring aan deze doelgroep gaan 
we met alle betrokken partijen om tafel. Dat is meestal een maatschappelijke partner - zoals GGZ Centraal, Elan, Stichting Breder 
of het Leger des Heils -, de gemeente en uiteraard de huurder zelf. We bespreken de situatie van de woningzoekende en kijken 
naar de mogelijkheden. Als het tot verhuur komt, komt er een woonbegeleidingsplan. Zo kan de huurder werken aan zijn woon-
doelen en kunnen we ook de veiligheid voor de omgeving waarborgen. Onder woondoelen verstaan we bijvoorbeeld: op tijd de 
huur betalen en de omgeving en woning netjes houden.’

Tijdelijke huurovereenkomst
‘Aanvullend daarop gaan we experimenteren met tijdelijke huurovereenkomsten. Dat vinden wij passen bij het uitproberen van 
deze nieuwe werkwijze met elkaar. Uitgangspunt is dat er na een of twee jaar een vaste huurovereenkomstkomt. Zowel de 
huurder, Woningstichting Barneveld als de maatschappelijke partner ondertekenen het woonbegeleidingsplan plus de (tijdelijke) 
huurovereenkomst. Op deze manier gaan we nog zorgvuldiger om met zowel de huurder met de hulpvraag als de omwonenden.’

Eigen plek
Tanja verhuisde in december van Ede naar 
Wyandotte in Barneveld: ‘Het huis is fijn, het zijn 
heel mooie appartementen. Ik heb altijd die angst 
gehad dat Thomas bij me weggenomen zou 
worden. In Ede had ik nog jaren op dat kleine 
kamertje moeten zitten. Dan had Thomas niet bij 
me kunnen blijven wonen. Dus ik ben heel blij dat 
ik nu eindelijk mijn eigen stekje heb en dat het hier 
veilig is.’ 

Arienne: ‘Door hier samen te wonen hebben deze 
vrouwen ook steun aan elkaar.’ Tanja beaamt:  

‘We kunnen het goed met elkaar vinden. Het is fijn 
dat je even bij elkaar kunt aankloppen. Gewoon 
effe buurten, even wandelen. En we koken een 
keer per maand samen.’ 

Worsteling
Arienne: ‘We wilden ervoor zorgen dat het leven 
voor deze moeders niet zo’n worsteling is. Als 
deze basis er is – een netwerk, een thuis - dan kun 
je je richten op de dingen die belangrijk zijn: de 
opvoeding, verzorging van je kind en je eigen 
ontwikkeling. En dat lukt. En dat is gewoon echt 
heel mooi.’

Stichting Breder in Wyandotte
Directeur Arienne van Stichting Breder: ‘Ik liep al langer met het idee rond, want er was niks op het gebied van geclusterd wonen 
in de regio voor alleenstaande moeders met een ondersteuningsvraag. Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik contact opgenomen met 
Woningstichting Barneveld. Ze waren meteen enthousiast en kwamen met het idee om de onderste vier appartementen van het 
appartementencomplex Wyandotte voor Stichting Breder te reserveren. Het is allemaal heel snel en prettig verlopen. Wij wijzen 
de appartementen toe, maar mensen moeten zich wel gewoon via huiswaarts.nu inschrijven. Ze huren van de woningstichting en 
bij het huurcontract zit een begeleidingsovereenkomst die wij meetekenen.‘ Meer informatie: www.stichtingbreder.nl

‘  Het huis  
is fijn,  
het zijn  
heel mooie  
 apparte    - 
menten’
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‘Het is voor het eerst 
dat we op deze schaal 
bestaande woningen 
verduurzamen.’ Aan 
het woord is Michiel 
Soldaat, projectleider bij 
Woningstichting Barneveld. 
Hij vertelt over het project 
Goudenstein in Barneveld: 
daar maken we vanaf 
halverwege dit jaar 73 
woningen een flink stuk 
energiezuiniger. 

Duurzaam wonen

Woningen Goudenstein  
van label C naar A

De werkzaamheden zijn onderdeel van 
onze duurzaamheidsambitie voor de 
toekomst: onze woningen steeds 
energiezuiniger maken, met als uiteinde-
lijke doel dat ze in 2050 energieneutraal 
en aardgasloos zijn. Michiel: ‘Uiteraard 
voldoen onze nieuwbouwwoningen al 
aan de nieuwste eisen. Ook brengen we 
energiebesparende maatregelen aan in 
bestaande woningen zodra ze van 
huurder wisselen of gerenoveerd 
worden. En nu gaan we de komende 
jaren ook bestaande woningen op 
grotere schaal verduurzamen.’ 

De schil
Als eerste zijn de eengezinswoningen uit 
de jaren ’70 aan de Goudenstein aan de 
beurt. ‘We gaan aan de slag met de 
buitenkant van de woningen. De schil 
noemen we dat. We zetten stevig in op 
isolatie: we brengen dak-, bodem-, 
gevel-, en spouwmuurisolatie aan. 
Overal komt HR++ glas en heel belang-
rijk: we letten extra op kierdichting om 

Huurders van de Goudenstein konden op 14 en 
15 maart een kijkje nemen in de modelwoning 
aan Goudenstein 80, waarin alle duurzaam-
heidsmaatregelen al zijn uitgevoerd.
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Wat gaan we doen?  
73 woningen aan de Goudenstein in Barneveld krijgen:
• nieuwe dak-, bodem-, gevel- en spouwmuurisolatie
• nieuw HR++ beglazing met zelfregelende roosters
• acht zonnepanelen per woning
• nieuwe mechanische ventilatie-installaties met CO2-meting
Door al deze maatregelen gaan de meeste woningen van een label C naar een 
label A. Het werk aan de woningen begint halverwege dit jaar en duurt tot  
naar verwachting december. Coen Hagedoorn Bouwgroep uit Huizen voert,  
in samenwerking met Breman installatiebedrijf, de werkzaamheden uit. 

Meer informatie Michiel Soldaat, projectleider: (0342) 427 500

valse ventilatie (tocht) tegen te gaan. Dat doen we 
door enkele woningen op onderdruk te brengen. 
Zo kunnen we zien waar de lekken zitten.’

Mechanische ventilatie 
‘Daarnaast vervangen we de mechanische 
ventilatie-installaties. De box - dat is de ventilator 
zelf - wordt vervangen voor een energiezuiniger 
exemplaar. Hij kan bovendien sturen op CO2. Dat 
betekent dat hij meer toevoegt als het 
CO2-gehalte in de woning stijgt. Bijvoorbeeld als 
het hele huis vol met verjaardagsvisite zit. Plus: 
alle woningen krijgen acht zonnepanelen op het 
dak.’

Overlast beperken
De werkzaamheden duren per woning ongeveer 
zeven werkdagen. Bewoners kunnen in hun 
woning blijven wonen en hebben warm water, 
maar kunnen wel enige overlast ervaren, vertelt 
Michiel. ‘Huurders zullen wat met spullen moeten 
schuiven, zodat de vaklieden kunnen werken. En 
de radiatoren in de slaap- en woonkamer moeten 
er tijdelijk af voor het aanbrengen van isolatie. We 
proberen de overlast tot een minimum te 
beperken en helpen waar we kunnen. Bijvoor-
beeld door te zorgen voor afdekfolie of een 
tijdelijke meubelcontainer, als dat nodig is.’ 

Geen huurverhoging
Michiel: ‘Voor dit hele pakket vragen we geen 
huurverhoging. Alleen voor de zonnepanelen 
verhogen we de servicekosten met tien euro per 
maand. We verwachten dat mensen dit terugver-
dienen op de energierekening. Overigens kunnen 
bewoners niet ‘shoppen’ in dit pakket, dus 

bijvoorbeeld alleen voor panelen kiezen. Ze doen 
óf helemaal mee, of ze kiezen om niet mee te 
doen. Maar eerlijk gezegd: je bent wel gek en een 
dief van je eigen portemonnee als je niet meedoet. 
Een bureau dat ons begeleid, heeft berekend dat 
huurders al gauw vijftig a zestig euro per maand 
kunnen besparen. Hoeveel precies, hangt 
natuurlijk af van gezinsomstandigheden en 
leefwijze. Ook het wooncomfort zal enorm 
toenemen.’

De toekomst 
Na Goudenstein, is de Valkhof in Barneveld aan de 
beurt. Naar verwachting verduurzamen we deze 
woningen tussen 2019 en 2021. Daar gaat het om 
zo’n 170 woningen. Daarna volgen weer andere 
buurten/straten. ‘Pas later, als we overal de 
buitenkant hebben aangepakt, komen de binnen-
kant en de installaties aan de beurt. Je kunt hierbij 
denken aan installaties die warmte hergebruiken 
en aardgasloze installaties. Wat het precies wordt, 
weten we nog niet. We blijven de ontwikkelingen 
volgen. En die gaan hard: morgen zijn er alweer 
betere technieken dan vandaag.’ 

Coachen
‘We willen bewoners aansluitend aan de maatre-
gelen ook coachen, ze energiebewuster maken. 
We gaan hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten 
houden voor huurders. Zo werken we samen aan 
duurzaam wonen: wij zorgen voor een energie-
zuinig gebouw; de volgende stap is aan de 
bewoner. Daarbij is Liander nu bezig met het 
vervangen van de meters door slimme meters. 
Mensen kunnen zo dagelijks via een app zien 
hoeveel ze verbruiken.’ 

 ‘Huurders 
kunnen al 

gauw vijftig 
a zestig euro 

per maand 
besparen’
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Half maart was het dan zover: de bouw van het nieuwe Julianaplein  
in Barneveld is begonnen! Dat vierden we op 5 april ‘op koninklijke wijze’ 
met bewoners, omwonenden, medewerkers van bouwbedrijf Nikkels  
en Woningstichting Barneveld. 

Gert Mulder (77) verhuist met zijn vrouw Maartje (75) straks naar een seniorenwoning aan de Gelreweg 
(onderdeel van project Julianaplein)

Feestelijke aftrap op 5 april

Bouw Julianaplein
begonnen!

Na mooie woorden van wethouder Aart de Kruijf, 
Bert Nikkels (directeur van het bouwbedrijf) en 
onze directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de 
Jong, was er het officiële moment. Met een koets 
kwamen de ‘koninklijke’ gasten, prins en prin-
sessen van het Julianaplein, voorgereden. In het 
dagelijks leven zijn zij betrokken bij het project als 
klankbordgroep en vertegenwoordigen de stem 

van de (terugkerende) bewoners. Ook zij  
spraken mooie woorden en onthulden daarna  
een levensgrote afbeelding van de nieuwe poort. 
Hierna konden alle aanwezigen de bouwplaats 
bezoeken. We sloten de middag af met een hapje 
en een drankje in het nabijgelegen ‘buurthuis’  
het Rebellenhonk.

Julianaplein

‘Wij wonen al 43 jaar in onze woning aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan.  

Het voelt best een beetje vreemd om na al die jaren weg te gaan.  

Maar het is het beste zo, nu het minder goed gaat met mijn vrouw.  

De nieuwe woning heeft geen drempels en brede deuren en dat is met  

een rollator veel beter. Het is een grote overgang, maar we gaan er  

praktisch gezien op vooruit en het is een mooie woning.’
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Project Julianaplein in het kort:  
•  In mei 2017 was de sloop van de 28 oude 

(bijna 100-jarige) woningen gereed;
•  Er komen 40 nieuwe woningen: kleine en 

grote eengezinswoningen, beneden- en 
bovenwoningen en grondgebonden  
(senioren)woningen;

•  13 woningen zijn toegewezen aan  
terugkerende bewoners;

•  Daarnaast droegen terugkerende  
bewoners nog eens 11 huishoudens  
voor die aan het nieuwe Julianaplein 
komen wonen, 1 toewijzing vond  
plaats via de gemeente;

•  Eind maart adverteerden we de  
overige 15 woningen: alle woningen  
zijn verhuurd;

•  Bouw gereed: naar verwachting  
in de winter 2018/2019.Anja Pleij (52) en haar man Tonny wachten in een tijdelijke woning  

tot ze terug kunnen keren naar het nieuwe Julianaplein

‘Mijn man is aan het Julianaplein 

geboren - hier hemelsbreed vijftig 

meter vandaan - en zijn twee zusjes 

keren straks naar het plein terug. 

Onze woningen blijven staan, dus voor 

ons verandert er niks. Natuurlijk ligt er 

nu een berg zand achter ons huis en 

straks met de bouw hebben we mis-

schien wat overlast, maar dat hoort 

erbij. Daar krijgen we straks mooie, 

nieuwe woningen voor terug en daar 

knapt de hele wijk van op.’

 
Jacinta Heimgartner (47) woont sinds ’91 met  
haar man aan de Prins Hendrikweg - op een 
steenworp afstand van de bouwlocatie

‘Tussen mijn 4e en 16e woonde ik in de bloemenbuurt, 

maar verder altijd aan het Julianaplein.  

Ik hoor daar. Toen ze het plat gooiden heb ik mijn  

ogen uit mijn hoofd gehuild. Ik vond het heel  

moeilijk om er weg te zijn, dus ik hoop dat het snel klaar is. 

Het is denk ik het veilige gevoel dat ik mis.  

Ik verwacht dat dat weer terugkomt, want veel mensen 

waarmee ik een klik heb, komen weer terug.  

Ik kan er gelukkig nu weer om lachen, want het is bijna 

zover en het gaat prachtig worden.  

Ik zie er erg naar uit.’
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In woongebouw de Cromme Ackerstaete in Voort-
huizen hielden we samen met de brandweer op 9 
januari een informatieavond voor de bewoners over 
brandveiligheid. Met de brandweer Gelderland-Midden 
spraken we af om de komende jaren samen al onze 
woningen na te lopen en meer informatiebijeenkomsten 
voor bewoners te houden.

Thea van Zoeren, bestuurslid van de bewonerscommissie van 
Cromme Ackerstaete, vertelt hoe het idee ontstond: ‘Onze 
voorzitter Klaas Vogel had ergens gelezen dat er voor bewoners 
uitleg was geweest over brandveiligheid. Hij heeft vervolgens 
geïnformeerd bij de brandweer en toen zijn zij eind 2017 
langsgekomen. Ze hebben ons gebouw doorlopen en  
verbeterpunten doorgegeven. Er stonden wat bloembakken 
verkeerd, wat gevaarlijk was voor de vluchtweg bij brand.  
En de afvalbakken waren niet helemaal volgens voorschrift.  
De woningstichting heeft dit opgelost door voor een  
sigarettendover buiten te zorgen.’ 

Ontruimingsplan
‘In opdracht van de brandweer hebben we een ontruimingsplan 
gemaakt. Daarin staat waar we samenkomen bij brand en welke 
bewoners zorgen dat iedereen naar buiten komt.’ 

‘Samen met de woningstichting besloten we dat een aanvul-
lende voorlichtingsavond voor de bewoners zinvol zou zijn. Zo 
goed als alle bewoners waren erbij en er werden heel goede 
vragen gesteld. Sommige standaarddingen - zoals wat te doen 
bij de vlam in de pan - waren toch goed om nog eens te horen. 
Het was heel leerzaam en de bewoners waren erg enthousiast.’ 

Informatieavond 

brandveiligheid

Informatief 

‘Voorheen zag ik op vaste momenten in het jaar 
een hovenier aan het werk. Nu zie ik niemand.  
Hoe kan dat?’ Hovenier van groenbedrijf  
Donkergroen Michiel Peters geeft antwoord.

‘Sinds april 2018 doen wij het groenonderhoud  
- bij voornamelijk appartementengebouwen -  
voor Woningstichting Barneveld. Dit doen we op 
verzoek van de woningstichting samen met 
medewerkers van Werkkracht – voorheen Permar. 
Wij doen het groenonderhoud niet volgens een 
vast schema, maar we werken op basis van ‘beeld’. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat we het gras pas 
maaien als het op een bepaalde hoogte staat en 
niet standaard elke week. Onze uitvoerder/
projectleider checkt regelmatig hoe het groen 
erbij staat. Hij gebruikt hiervoor een zogenaamde 
kwaliteitscatalogus: hierin staat op foto’s 
aangegeven hoe bijvoorbeeld het gras en de 
bomen erbij moeten staan, maar ook richtlijnen 
voor bijvoorbeeld verlichting en zwerfvuil.’

Contact
Vragen of opmerkingen over het groenonder-
houd? Neem gerust contact op met wijkbeheerder 
Wilco Polhout, (0342) 427 500.  
Hij neemt dan contact op met groenbedrijf 
Donkergroen. 
 
Vervolgens bekijken wij de situatie en  
ondernemen zonodig actie. Zo zorgen we er 
samen voor dat de omgeving netjes is en blijft.

Vraag aan…

Michiel

Heeft u een vraag aan een van onze medewerkers? 

Laat het ons dan weten via info@wstg-barneveld.nl 
onder vermelding van Vraag aan -WoonWerk. 
Misschien is uw vraag volgende keer aan de beurt!

10      WoonWerk nr. 1  |  Mei 2018



Huurdersvereniging

Vraag aan…

Michiel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Huurders-

vereniging Barneveld op 22 maart 2018, waren er presentaties 

over ‘Energiebesparing en betaalbaar huren’. Jan-Peter Pols van 

Energieloket Barneveld vertelde wat huurders zelf kunnen doen  

om energie te besparen.

Afke Rond, projectmanager van Woningstichting Barneveld, gaf daarbij een korte 
toelichting op de plannen van Woningstichting Barneveld (lees op pag. 6). Zij vertelde 
dat naast het verduurzamen van bestaande woningen en duurzame nieuwbouw ook 
energiezuinig gedrag een speerpunt is van Woningstichting Barneveld. Door huur-
ders goede voorlichting te geven, kunnen zij energie besparen en dus geld besparen. 
De woningstichting werkt hierin samen met het Energieloket Barneveld. Zo werken 
we samen aan betaalbaar wonen. 
Deze voorlichtingsavond komt voort uit de afspraken die Woningstichting Barneveld, 
Huurdersvereniging Barneveld en de gemeente Barneveld met elkaar maakten in de 
nieuwe Prestatieafspraken Wonen voor 2018. 

Meer informatie www.energieloketbarneveld.nl | (0342) 495 450
 www.wstg-barneveld.nl – Ik ben huurder - Energie besparen

Wilt u meepraten over huren in de gemeente Barneveld? Meld u dan aan voor het digitaal 
huurderspanel van Huurdersvereniging Barneveld. Als u meedoet, krijgt u regelmatig per 
e-mail een vraag voorgelegd. Hierop kunt u reageren. Uw mening nemen we mee in ons 
overleg met Woningstichting Barneveld. Dus doe mee en laat uw stem horen!

Oproep Huurdersvereniging Barneveld 
Meld u aan voor digitaal huurderspanel!

Aanmelden

Dit kan via het online contactformulier 
op de pagina Contact op  
www.huurdersverenigingbarneveld.nl 
 
Elke deelnemer die zich opgeeft,  
ontvangt een attentie van de 
huurdersvereniging.

Wij willen met dit huurderspanel graag huurders betrekken bij belangrijke  
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
•  bent u tevreden over het onderhoud aan uw woning?
•  moet Woningstichting Barneveld meer investeren in woningbouw?
•  moet Huurdersvereniging Barneveld meer naar buiten treden?
•  wordt uw servicecontract goed uitgevoerd?

Wij zijn geïnteresseerd in de mening van alle huurders van Woningstichting Barneveld 
in alle woonplaatsen binnen gemeente Barneveld. In ons blad Samen Sterk en op  
de website houden we u op de hoogte van de resultaten van het panel. 

NB: het panel is niet bedoeld als ‘klachtenrubriek’, maar alle opbouwende kritiek is welkom.

Ledenvergadering huurdersvereniging

Presentatie: zo bespaart u energie
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Kort kort kort

Uw privacy gewaarborgd 

Huuraanpassing 2018: 1,4%

Jaarlijks passen we de huur aan. 
Per 1 juli dit jaar krijgen vrijwel alle 
huurders een huurverhoging van 
1,4%. Dit is gelijk aan de inflatie. 
Hierover bereikten we met Huur-
dersverenging Barneveld overeen-
stemming.

Iedereen krijgt hetzelfde percentage. 
Behalve als in het contract anders is 
afgesproken óf als de huur gelijk aan of 
hoger is dan €710 (vrije sector huur). Alle 
woningen onder deze grens, zijn sociale 
huurwoningen. Voor huurders met een 

huurprijs op of net onder deze grens, 
valt de verhoging iets lager uit. Hiermee 
willen we voorkomen dat de huur boven 
deze grens uitkomt. Huurders behouden 
zo hun recht op huurtoeslag. Alle 
huurders kregen eind april persoonlijk 
bericht over de huuraanpassing

Onze taken 
Door de huur alleen aan te passen aan de 
inflatie, houden we huren betaalbaar. 
We verduurzamen daarnaast onze 
woningen en vragen geen huur-
verhoging voor energiemaatregelen aan 
de schil van de woning. Tegelijkertijd 

Woningstichting Barneveld respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar 
huurders. Met ingang van 25 mei krijgt u meer privacyrechten. Uw rechten leggen wij 
vast in ons privacybeleid en privacyverklaring. Ons beleid voldoet daarmee aan de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens én aan de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat. 
Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken 
niet meer gegevens dan nodig. Met uw gegevens gaan we vanzelfsprekend vertrouwe-
lijk om. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. 

Op onze website kunt u ons privacybeleid en een privacyverklaring nalezen: 
wstg-barneveld.nl/dit-zijn-we/privacy  
Hierin staat waarom en hoe wij persoons gegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

zorgen we voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit via 
diverse nieuwbouw- en duurzaamheids-
projecten. 

Uitbreiding twee-hurenbeleid
Het twee-hurenbeleid houdt in dat de 
uiteindelijk te betalen huurprijs lager 
kan worden dan de prijs die in de 
advertentie op huiswaarts.nu staat.  
Op dit moment geldt dit alleen voor 
woningen met een huurprijs tussen de   
€ 597 en € 640. De te betalen huurprijs is 
bij het twee-hurenbeleid afhankelijk van 
het inkomen en de huishoudgrootte. 

Vanaf 1 juli breiden we dit beleid uit.  
Het twee-hurenbeleid geldt dan voor 
alle woningen waarbij in de advertentie 
een huur tussen € 597 en € 710 per 
maand wordt genoemd. Afhankelijk van 
het inkomen en de huishoudgrootte van 
de woningzoekende, kunnen we de 
netto huurprijs verlagen naar € 597 of  
€ 640 per maand. Op deze manier zorgen 
we ervoor dat woningzoekenden in 
verschillende inkomenscategorieën een 
gelijke kans op een woning hebben. 

Onze vrije sectorwoningen hebben een 
huur boven € 710. Voor deze woningen 
gelden geen maximum-inkomens maar 
minimum-inkomens.
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Kort kort kort

Veelgestelde vraag

‘Ik heb last van de buren, wat nu?’

Antwoord: laat ergernissen niet 

oplopen

Heerlijk. In de zomer buiten zitten met een hapje en een 
drankje. Tegelijk betekent veel buiten zijn vaak ook dat je 
meer van de buren hoort en ziet. Maar wat doe je als dit 
verandert in overlast?

Het voor de hand liggende antwoord is: voorkomen is 
beter dan genezen. Dus houd rekening met elkaar. En 
ervaart u overlast van uw buren: laat de ergernis dan niet 
oplopen en probeer eerst zélf en samen met elkaar een 
oplossing te vinden. Dus: klop bij uw buur aan en vertel 
wat er scheelt. De ‘overlastveroorzaker’ is zich er misschien 
niet eens van bewust dat zijn gedrag hinderlijk is voor u. 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u ondersteuning vragen 
bij Buurtbemiddeling via Welzijn Barneveld bijvoorbeeld. 
Soms kunnen wij bemiddelen en in weer andere gevallen is 
de wijkagent of de politie de aangewezen partij. 

Meer informatie: 
•  welzijnbarneveld.nl – Buurtbemiddeling
•  wstg-barneveld.nl – Ik ben huurder – Overlast – brochure 

Overlast. 

Inkomensverklaring  

uploaden op  
huiswaarts.nu 
Sinds kort kunt u als woningzoekende uw inkomensverklaring 
(voorheen: IB60-verklaring) uploaden op huiswaarts.nu.  
Dit is een officieel document van de Belastingdienst met uw 
inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar.

Wij hebben bij de toewijzing van een woning deze gegevens 
nodig, omdat het wettelijk vereist is dat de woning bij uw 
gezamenlijke inkomen past. 

Verplicht?
Het digitaal toevoegen van uw inkomensdocumenten is nu nog 
niet verplicht. Huiswaarts.nu wil eerst woningzoekenden de tijd 
geven om het juiste document op te vragen en op de site toe te 
voegen. In de loop van 2018 wordt het wel verplicht om de 
inkomensverklaring bij uw gegevens op huiswaarts.nu te 
plaatsen. Dan kunt u niet meer reageren op het woningaanbod 
als dit niet het geval is. 

Maak daarom nu uw gegevens compleet! Upload uw verklaring 
in pdf-formaat of als jpg-, jpeg- of png. Op huiswaarts.nu staat 
hoe u dit kunt doen.

aan Petra, onze consulent leefbaarheid
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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’

Zwartebroek 

De Glind

Julianaplein
Sloop-nieuwbouw (van 28 naar) 40 nieuwe woningen: 
kleine en grote eengezinswoningen, beneden- en boven-
woningen en grondgebonden (senioren)woningen.

Start bouw 19 maart 2018 - 5 april feestelijke ‘aftrap’
Gereed  winter 2018/2019 

Zie ook het artikel op pagina 8 en 9

Barneveld

Orpingtonlaan
Nieuwbouw 4 seniorenwoningen in de buurt Veller, 
Barneveld Zuidoost. Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. 
bouwt deze sociale huurwoningen voor Woning stichting 
Barneveld. Ze zijn extra duurzaam en zijn allemaal  
verhuurd.

Start bouw  november 2017
Gereed  laatste kwartaal 2018

Eilanden-Oost
Nieuwbouw 20 appartementen en 10 rug-aan-rug  
woningen (sociale huur). Heijmans bouwt deze woningen 
voor ons. Ze zijn in september 2017 allemaal verhuurd.

Start bouw  voorjaar 2017 
Gereed   de woningen eind april, de appartementen 

naar verwachting voor de zomer 2018

Barneveld 

Terschuur 

Voorthuizen 

Zijdehoenderlaan
Nieuwbouw 8 eengezinswoningen in Veller (Barneveld 
Zuidoost). Na de oplevering neemt Woningstichting 
Barneveld de woningen van Bouwbedrijf R. van de Mheen 
B.V. af voor sociale verhuur. Ze hebben lage energie-
lasten door extra isolatie, tripleglas en zonnepanelen. 
Alle woningen zijn - na veel belangstelling - verhuurd.

Start bouw  november 2017
Gereed  derde kwartaal 2018

14      WoonWerk nr. 1  |  Mei 2018



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

Kootwijk
Stroe

Garderen

Kootwijkerbroek

Voorthuizen

Catharijnesteeg
Nieuwbouw 4 betaalbare en 8 iets duurdere sociale huur-
woningen (driekamerappartementen) op de voormalige 
Aldi-locatie in het centrum. Woningstichting Barneveld 
neemt de appartementen turnkey af van Frank van Woer-
den Bouw B.V.. De sloop van de supermarkt is in april 
gestart. We adverteren de woningen. Het gebouw krijgt 
extra goede isolatie.

Start bouw mei 2018
Gereed  naar verwachting voorjaar 2019

Wikselaarse Eng 
Nieuwbouw 53 betaalbare huurwoningen:  
13 eengezinswoningen, 16 seniorenwoningen en  
24 rug-aan-rugwoningen. In deze wijk komen in totaal  
155 woningen. De Bunte Vastgoed Oost ontwikkelt ze  
en Woning stichting Barneveld neemt er 53 af voor de 
sociale verhuur. 

Start bouw oktober 2018 
Opleveringen  na zomer 2019

Holzenbosch (Voorthuizen-Zuid)
Nieuwbouw 38 sociale huurwoningen: eengezinswonin-
gen en 20 tweekamerappartementen. De Bunte Vastgoed 
ontwikkelt ze voor ons. De 6 huurwoningen die we nu 
bouwen, zijn zo energiezuinig dat ze nu al voldoen aan de 
normen voor 2021. In de nieuwe wijk komen de komende 
jaren 325 woningen.
 
Start bouw   de eerste 6 huurwoningen aan de Ooster-

kamp: november 2017
Gereed   de 6 huurwoningen aan de Oosterkamp: 

november 2018. Overige woningen:  
tussen 2018 en 2022.
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Op deze pagina ziet u 4 foto’s. De gebouwen of locaties op deze foto’s hebben allemaal iets met elkaar gemeen. 
Dat kan vanalles zijn: het kan te maken hebben met de geschiedenis, met de naam of bijvoorbeeld met het doel 
van het gebouw.

Doe mee en win! Vind de rode draad

Kunt u de rode draad vinden? Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 1 juli 2018!

 Mail naar:  info@wstg barneveld.nl
  Per post naar:   Woningstichting Barneveld, Redactie WoonWerk,  

Antwoordnummer 1022, 3770 VB, Barneveld (postzegel niet nodig).

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal één inzending per adres. Onder de goede inzendingen 
verloten we drie Intratuin-cadeaubonnen van 15 euro, zodat u iets kunt uitkiezen voor uw huis, tuin of balkon.


