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Nu de dagen korter worden, breekt ook de jaarlijkse 
periode van terugblikken aan. We mogen terugkijken  

op een jaar waarin we veel hebben kunnen realiseren voor 
onze (toekomstige) huurders. 

De Prestatieafspraken 2019-2023 zijn hierbij een belangrijke 
leidraad. Deze afspraken over wonen in de gemeente 
Barneveld stelden we samen met de gemeente en de 
huurdersvereniging op. Aan de hand van de belangrijkste 
speerpunten geef ik u graag enkele voorbeelden van hoe  
dit niet alleen woorden op papier zijn, maar de afspraken 
tastbaar worden in de vorm van een goed en fijn (t)huis voor 
huurders. Vanzelfsprekend is en blijft het zorgen voor 
voldoende, betaalbare woningen ons belangrijkste doel.  
Hiernaast kunt u lezen hoe we 40 nieuwe woningen bouwden 
aan het Julianaplein in Barneveld. Het grootste deel hiervan 
zijn sociale huurwoningen. 
Veilig en prettig wonen. Dit voorjaar introduceerden we 
‘Goed idee? Wij doen mee!’. Een financiële bijdrage die u bij 
ons kunt aanvragen om een buurtactiviteit te houden. Om zo 
uw buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken. 

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in wat we 
doen. Dat betekent dat we gaan voor comfortabel wonen, 
lagere energielasten en minder belasting op het milieu.  
Niet alleen nieuwe woningen bouwen we zo energiezuinig 
mogelijk (p. 14), maar ook bestaande huurwoningen 
verduurzamen we (p. 7). Dit jaar is de Valkhof aan de beurt: 
160 woningen gaan er daar zo’n 3 à 4 energielabels op 
vooruit. We zijn begonnen met de voorbereidingen en 
ronden de werkzaamheden in 2020 af. De ervaringen die we 
in dit project opdoen, gebruiken we om ons doel –  10 jaar 

lang gemiddeld 100 woningen 
per jaar verduurzamen- te 

halen.
Ook de komende jaren 
gaan we op deze voet 
verder. Goede, betaalbare 
woningen en een prettige 
woonomgeving. Daar ging 

het om en daar blijft het 
om gaan.

Liesbeth  
Brouwer-de 
Jong  
directeur-

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 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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Feest Julianaplein

Tijdens de viering nam Liesbeth Brouwer-de Jong, 
onze directeur-bestuurder, de aanwezigen mee in 
een terugblik op het traject via een film op een 
groot scherm. Ze sprak de aanwezigen toe: 
‘Bijzonder vind ik hoe de nieuwbouw via nauwe 
betrokkenheid met u, bewoners, tot stand is 
gekomen. Prettig wonen doe je met elkaar en  
de tijd van het leggen van verbindingen is nu 
aangebroken!’

Activiteit
Ze reikte daarna een waardecheque uit aan de 

Het project in  
cijfers en data
• 1921: bouw Julianaplein 
•  2015: eerste gesprekken huurders
•  28 100-jarige woningen maakten plaats 

voor 40 nieuwe sociale huurwoningen 
(waarvan 9 aan Gelreweg). Dit zijn 8 
beneden-/bovenwoningen, 9 senioren-
woningen en 23 eengezinswoningen 

• Start sloop: mei 2017
• Start bouw: maart 2018
• Gereed: december 2018 - februari 2019

Samen met bewoners en andere betrokkenen vierden we op donderdag 5 september 

dat het nieuwe Julianaplein nu echt helemaal af is. Alle woningen aan het plein en aan 

de Gelreweg zijn opgeleverd en de bewoners wonen al weer even op hun nieuwe stek. 

Een nieuw begin voor het Julianaplein

klankbordgroep van bewoners die meedachten en 
-praatten over de sloop/nieuwbouw van hun wijk. 
Deze cheque kunnen de bewoners gebruiken om 
hun buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken. 
Na een afsluitend dankwoord van terugkerend 
bewoner en klankbordgroep-lid Henk Klinkhamer, 
was er een barbecue voor alle aanwezigen.

Film bekijken?
Bekijk de film (5 september 2019) over de sloop en 
nieuwbouw op YouTube. Zoek op Julianaplein 
Barneveld.

‘ Prettig 
wonen doe  
je met elkaar’
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Huurder aan het woordEven voorstellen...

‘Zo’n tien jaar geleden werkte ik een paar jaar voor een 
woningcorporatie in Brabant, in eenzelfde functie als ik 
hier heb. Daarna vervulde ik op verschillende plekken 
diverse rollen op het gebied van financieel management. 
Al die jaren heb ik contacten gehouden binnen de 
corporatiesector en had ik de wens om er nog eens  
terug te keren. Dus toen ik de vacature zag bij de woning-
stichting, solliciteerde ik. Dat waren leuke gesprekken en 
ik vond het meteen een leuke organisatie.’ 

De wereld erachter
‘De breedte van mijn functie spreekt me aan. Ik heb niet 
alleen met financiën, maar ook met communicatie en ICT 
te maken en ik stuur de projectondersteuning aan. 
Ik verveel me geen moment. Mijn rol is bekijken hoe we 
de euro’s die we uit de huurinkomsten ontvangen op de 
juiste manier kunnen besteden. Daarbij zijn duurzaam-
heid en betaalbaarheid heel belangrijk. Uiteraard willen 
we de bestaande woningen goed onderhouden en ook 
nieuwe woningen bouwen. En dat terwijl allerlei over-
heidskosten zwaar op onze financiën wegen. Dat is een 
heel interessante uitdaging. Een kwestie van anticiperen 
op de toekomst, creatief zijn. Bijvoorbeeld: we bouwen 
nu studentenwoningen die zo nodig omgebouwd kunnen 
worden voor andere doelgroepen. Het mooie van mijn 
vak is; het gaat over euro’s maar de wereld die erachter 
zit is heel sociaal.’

John woont in Rosmalen, is gescheiden en heeft twee kinderen. 

Hij doet graag aan hardlopen, mountainbiken en bootcamp. Een 

andere grote passie is ‘s-Hertogenbosch. Hij volgde diverse leer -

gangen over de stad en mag zichzelf erkend Boschloog noemen.  

Henrie Elijzen (47)
Consulent Vastgoed  
en onderhoud  
sinds juni

John van Maastricht (53)
Manager Bedrijfsvoering 
sinds mei
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‘Al sinds 2005 ben ik werkzaam binnen de 
corporatiesector. Ik heb me er altijd thuis gevoeld en  
koos dan ook bewust om op deze functie te solliciteren.  
Ik haal er energie uit om me voor de klant in te zetten, 
maar ook om mee te denken over verbetermogelijkheden 
in een organisatie. Wat me aantrekt bij deze corporatie is 
de afwisseling op verschillende vlakken: je werkt binnen 
een landelijke én stadse omgeving en ook mijn functie is 
heel breed. 

Leefomgeving
Het creëren en behouden van een zo prettig mogelijke 
leefomgeving voor de huurders is een belangrijk onder-
deel van mijn werk. Hierin werken we veel samen met 
diverse netwerkpartners. Hiernaast ben ik onder andere 
betrokken bij renovatieprojecten, de verhuur van 
vrijgekomen woningen en ook neem ik  meldingen 
van overlastsituaties in behandeling. Ook hierin werken 
we samen met andere organisaties, zoals Buurtbemidde-
ling (zie pag. 11). Die dynamiek spreekt me aan in dit 
werk. Geen klant is hetzelfde en geen dag is hetzelfde.’ 
 
Betty woont samen met haar partner op de Veluwe waar ze graag 

de natuur en het water (soms op een zeilboot) opzoeken. Ze 

houdt van cultuur, maakt graag (verre) reizen en bezoekt 

graag theatervoorstellingen, muziekfestivals en concerten.  

‘Hiervoor werkte ik in Lelystad bij een grote woningstichting. Ik had het daar ook prima naar mijn zin, maar ik wilde graag dichter 
bij mijn woonplaats werken. Wat ik leuk vind aan Woningstichting Barneveld, is dat het een kleinere organisatie is, waardoor je 
een andere omgang met collega’s hebt. Je werkt meer op persoonlijk vlak met elkaar samen.’ 

Zoeken naar oplossingen
‘Mijn functie is erg veelzijdig. Met bewoners samen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen in huis, dat is het belang-
rijkste in mijn werk. Bijvoorbeeld bouwtechnisch advies geven bij het klussen of tips voor het voorkomen van vocht en schimmel  
in huis. Ik ga ook bij huurders langs als ze de huur hebben opgezegd, voor de voor- en eindinspectie. Of ik bezoek huurders die  
een reparatieverzoek hebben ingediend. Soms is een verzoek net wat complexer en moet je even gaan kijken. Elke dag is het  
weer een uitdaging om op elke vraag een antwoord te vinden. Het geeft veel voldoening als dat lukt. Het is een geweldige job.’ 

Muziek is Henry’s grote hobby. Hij speelt gitaar en is ‘een echte vinyl freak’. Hij besteedt veel tijd aan vrijwilligerswerk voor jongeren en werkt als 

coach mee aan vakantiekampen voor kinderen van minima en asielkinderen. ‘Het geeft heel veel voldoening te zien hoeveel plezier die kinderen 

hebben als ze er even een weekje uit kunnen en hoe ze daarna weer opgeladen zijn. Ik vind het zelf ook erg leuk om dit naast mijn werk te doen,  

om zo even in een heel andere wereld te zijn.’

Betty Mons (48) 
Consulent Wonen, Sociaal investeren  
sinds juli

‘ Die dynamiek spreekt  
me aan in dit werk.  
Geen klant is hetzelfde  
en geen dag is hetzelfde’
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‘Huurdersvereniging Barneveld nodigt huurders 
niet alleen van harte uit om lid of bestuurslid te 
worden. Loop gerust ook eens bij het kantoor 
binnen voor een praatje, kennismaking of met 
een vraag. Alle contact met de achterban is 
waardevol voor de huurdersvereniging’, aldus 
scheidend voorzitter Karel Struik (zie oproep).

Huurdersvereniging Barneveld

Onze deur staat voor u open!
 

Voorzitter gezocht!
Kort na dit interview met Karel Struik, 
besloot de voorzitter zijn functie neer te 
leggen. Het bestuur neemt de werkzaam-
heden zoveel als kan over en is dringend op 
zoek naar een nieuwe voorzitter.

De werkzaamheden bestaan uit het voor-
bereiden en voorzitten van diverse vergade-
ringen met de woningstichting, de 
gemeente, de Woonbond en huurders-
verenigingen uit omliggende plaatsen.  
Het zijn werkzaamheden op vrijwillige  
basis met een kleine vergoeding. 

Interesse? 
Neem dan contact op met de  
huurdersvereniging: (0342) 412 395,  
info@huurdersverenigingbarneveld.nl.  

Karel vertelt dat huurders vooral bij problemen  
bij de huurdersvereniging aankloppen. ‘Het eerste 
contact met huurders ontstaat meestal als ze een 
klacht hebben. Bijvoorbeeld als ze vinden dat de 
woningstichting afspraken niet nakomt.  
De huurdersvereniging gaat dan bemiddelen en 
dan merken mensen dat het meestal redelijk snel 
opgelost wordt.’

Meer dan bemiddelaar
‘Maar Huurdersvereniging Barneveld is meer dan 
een bemiddelaar bij klachten. De meeste huurders 
hebben totaal geen idee wat een huurdersvereni-
ging doet. En dat snap ik ook wel. Mensen hebben 
het druk met het gezinsleven, werk, de sport-
vereniging. Dan is een huurdersvereniging iets 
waarvoor geen tijd overblijft.’ 

Vinger in de pap
‘Daarnaast denk ik dat mensen zich niet realiseren 
hoeveel de huurdersvereniging in te brengen 
heeft en wettelijk gezien echt een vinger in de pap 
heeft. Dat de bestuursleden meepraten over de 
Prestatieafspraken tussen de gemeente en de 
woningstichting is hiervan een goed voorbeeld. 
Het doel van de woningstichting om 100 
woningen per jaar duurzamer te maken is mede op 
het advies van Huurdersvereniging Barneveld in 
die Prestatieafspraken gekomen. Een ander 
voorbeeld is dat het bestuur keer op keer – en met 
succes- blijft hameren op het beperken van de 
huurverhoging.’

Karel hoopt dan ook dat steeds meer mensen de 
huurdersvereniging weten te vinden. Hij nodigt 
huurders van harte uit om tijdens het spreekuur 
binnen te lopen. Dat is elke donderdag van 9.30 
tot 11.00 uur aan het Oldenbarneveldplein 3 in 
Barneveld.

Laat uw stem horen en word lid
Meld u aan of vraag informatie bij 
 info@huurdersverenigingbarneveld.nl.  
Of kijk op www.huurdersverenigingbarneveld.nl.

Scheidend voorzitter Karel Struik
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100 woningen per jaar duurzamer maken: dat is ons doel voor de komende 
tien jaar. 73 woningen aan de Goudenstein verduurzaamden we in 
2018. In 2019 en 2020 is de Valkhof in Barneveld aan de beurt.

Verduurzaming 

Aan de Valkhof staan in totaal 169 woningen uit 
1974. Enkele zijn al verduurzaamd toen er een 
nieuwe huurder in kwam. Dat betekent dat 
Woningstichting Barneveld het komende jaar hier 
ongeveer 160 huurwoningen een flinke duurzaam-
heids ‘upgrade’ geeft. Projectleider Fred den 
Ouden: ‘Bewoners hebben de keuze om wel of 
niet mee te doen. Soms doen huurders niet mee 
vanwege hun leeftijd of als ze verhuisplannen 
hebben of tegen de overlast opzien.’
 
Zo min mogelijk overlast
Die overlast probeert de woningstichting uiter-
aard tot een minimum te beperken. Tijdens de 
werkzaamheden (zie kader voor een overzicht) 
kunnen huurders in hun woning blijven. ‘Zelfs bij 
het verwijderen van asbest hoeven de bewoners 
niet weg. Dat gaat niet meer zoals vroeger, toen 
we met mannen in maanpakken naar binnen 
gingen en de bewoners het huis moesten verlaten. 
Nu schermen we de plek waar asbest zit af, 
door het ter plekke in te pakken. Verder zijn er 

160 woningen Valkhof  

naar energielabel A 

Wat doen we aan de Valkhof?

‘ Het  
comfort  
wordt  
veel beter’

100 woningen per jaar duurzamer maken:  
dat is ons doel voor de komende tien jaar.  
73 woningen aan de Goudenstein 
verduurzaamden we in 2018. Nu is de  
Valkhof in Barneveld aan de beurt.

• Asbest saneren
• Zolderisolatie aanbrengen
• Kruipruimte begane grond isoleren
• Plaatsen nieuw HR++ glas
• Na-isoleren spouwmuur
• Zonnepanelen aanbrengen (8 per woning)
• Kierdichting – tochtvrij maken woning
•  Nieuwe mechanische installatie   

(met Co2 melding) aanbrengen

tijdens de werkzaamheden natuurlijk werklui over de 
vloer en spullen moeten worden verplaatst  – daarbij 
helpen we waar nodig. Als extra service is ook een 
wisselwoning beschikbaar. Daar kunnen mensen 
overdag verblijven als ze willen.’

Aanpak
‘We pakken de woningen blok voor blok aan.  
Ongeveer twee weken zijn we per woning bezig. 
In november zijn er kijkdagen in de modelwoning voor 
bewoners, daarna bezoeken we de woningen om te 
kijken met welke specifieke zaken we rekening 
moeten houden. We hopen nog voor het einde van 
het jaar met enkele woningen te kunnen starten.’
 
Comfort
‘Nu hebben de huizen energielabel C of D.  
Straks wordt dat A of A+. Het comfort wordt veel 
beter en de bewoners gaan minder energie 
verbruiken. Er staat geen huurverhoging tegenover. 
Wel vragen we twaalf euro per maand als vergoeding 
in de servicekosten voor de zonne panelen. Naar 
verwachting besparen huurders gemiddeld 28 euro 
per maand aan energielasten. Het exacte bedrag is 
afhankelijk van het individuele verbruik van de 
bewoner. Wat ik terug hoor van bewoners van 
Goudenstein, is dat hun woning aangenamer, 
behaaglijker is geworden en dat ze aanzienlijk op 
energie besparen.’
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Bewoners aan het woord

‘Het voelt als een eigen huis’
Bram en Manuela van de Heetkamp wonen met hun gezin nu een jaar aan 
de Oosterkamp in de spiksplinternieuwe wijk Holzenbosch in Voorthuizen. 

Bram lacht: ‘Toen we hier voor het eerst gingen 
slapen, was het nog een spookstad. Geen lanta-
renpalen, zand en modder voor de deur en pas na 
een paar weken hadden we buren. Dat was een 
heel aparte belevenis. Maar het is vooral een heel 
mooie ervaring om zo helemaal nieuw te starten 
met nieuwe mensen in een nieuwe wijk.’

Dorp
Bram komt oorspronkelijk uit Veenendaal, 
Manuela werd in Den Haag geboren. Manuela:  
‘Ik heb altijd gezegd, ik ga echt niet naar een dorp 
verhuizen. Maar toen ik Bram leerde kennen, heb 
ik uiteindelijk toch de stad achtergelaten en ben 
met hem in Veenendaal gaan wonen.’
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‘Het voelt als een eigen huis’

Nieuwe, duurzame wijk Holzenbosch 
De nieuwe woonwijk Holzenbosch verrijst aan de zuidkant van Voorthuizen. Er komen zo’n 325 
woningen tussen 2017-2020. Hierin werken Woningstichting Barneveld, gemeente Barneveld 
(Heilijgers), De Bunte en Schoonderbeek samen. De wijk wordt extra duurzaam. De 6 woningen aan 
de Oosterkamp van Woningstichting Barneveld voldoen aan de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal 
Gebouw). Het energieverbruik in deze woningen is laag.

‘We 
hebben 
elkaar 
allemaal 
nodig’

Door (werk)omstandigheden verhuisde het stel 
later toch weer voor enkele jaren naar de stad: 
Rijswijk. ‘Het gekke was, ik kon toen niet meer 
aarden in een stad. De drukte, de mentaliteit.  
De mensen zijn keihard. Daar wil je je kind ook niet 
laten opgroeien.’

Kans
En daarom schreven Bram en Manuela zich in voor 
een woning in deze regio. Bram: ‘Toen we ons 
inschreven bij huiswaarts.nu, dachten we; dat 
duurt nog wel een paar jaar. Dus we schrokken wel 
toen we deze woning al zo snel aangeboden 
kregen. We hebben het zelfs in eerste instantie 
afgewezen, het was voor ons te snel. Maar de 
volgende dag zijn we er meteen op terugge-
komen, want het was een kans die we toch niet 
konden laten lopen.’ Het stel heeft nu ‘nul spijt’. 
Bram: ‘Er is hier rust, ruimte en de scholen zijn 
dichtbij.’

Je doet wat je kunt
‘Op alle plaatsen waar we gewoond hebben, 
hebben we ons ingezet voor de buurt. Althans dat 
proberen we,’ glimlacht Bram. Zo was Bram in 
Veenendaal acht jaar lang coördinator buurt-
preventie, organiseerde het stel Buitenspeel-

dagen (12 jaar lang), kerstmarkten en barbecues. 
‘Er zijn ook zoveel alleenstaanden die hulp nodig 
hebben en dan doe je wat je kunt voor die mensen. 
We hebben elkaar allemaal nodig.’ 
Ook in hun nieuwe wijk trekken ze de kar op het 
gebied van buurtactiviteiten. De eerste barbecue 
is al gehouden. De woningstichting was erbij met 
de koffiekar en ook aannemers en gemeente 
droegen een steentje bij. Verder is Bram bezig met 
het opzetten van een nieuw wijkplatform voor de 
wijk Holzenbosch. 

Van jezelf
Bram: ‘Ik voel me hier al helemaal thuis. Het is 
fantastisch, je loopt zo de natuur in. Ik beschouw 
het huis niet als huurwoning, het voelt als een huis 
van jezelf. Ik denk dat dat komt, omdat we de 
bouw van maand tot maand hebben kunnen 
volgen. Ook zijn we de eerste bewoners en 
hebben we de mogelijkheid om ons eigen stekje 
ervan te maken.’
Manuela: ‘Het huis is ook super geïsoleerd met 
allemaal duurzame snufjes. Zonnepanelen, 
vloerverwarming en heel lage energielasten per 
maand. We zaten hiervoor op acht hoog, met label 
F ofzo. Dan is dit wel een heel stuk comfortabeler. 
Ik weet het zeker: ik ga niet meer verhuizen.’
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Vraag aan… 

Vraag aan…  
Janine Westra, senior consulent Wonen

‘Het kan inderdaad zo zijn dat uw buren een lagere 
of hogere huurprijs betalen dan u, terwijl de 
woningen hetzelfde zijn. Daarvoor zijn diverse 
redenen, die per woning(type) kunnen verschillen.

Inkomens verschillen
In grote lijnen kunnen drie zaken meespelen.  
Een eerste oorzaak voor verschil in huurprijzen  
kan zijn, dat we in het verleden werkten met 
inkomensafhankelijke huurverhogingen waarbij 
de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli afhankelijk 
was van het inkomen van de huurder. Daardoor 
kan het gebeuren dat de ene huurder meer of 
minder betaalt dan de andere, puur omdat de 
inkomens verschillen.

Passend toewijzen
Daarnaast speelt ook een rol dat we woningen 
zoveel mogelijk ‘passend toewijzen’. Voor 
vrijgekomen woningen met een huurprijs tussen  
€ 651 en € 720 geldt: als de persoon die de 
woning krijgt toegewezen, recht heeft op 
huurtoeslag, dan verlagen we de huurprijs, zodat 
die persoon of dat gezin de toeslag ook echt kan 
aanvragen.

Tenslotte heeft ons nieuwe huurbeleid invloed op 
de huurprijzen. Sinds vorig jaar zomer nemen wij 
de markthuur –de huurprijs die een woning op de 
commerciële markt zou hebben- als uitgangspunt. 
We verhuren woningen voor maximaal 75% van 
deze marktprijs. Voor de zomer van 2018 
bepaalden we onze huurprijzen nog met het 
puntensysteem, het zogenaamde woningwaarde-
ringsstelsel. Door deze wijziging, gaat de huurprijs 
van veel woningen omlaag of omhoog zodra ze van 
huurder wisselen. Zittende huurders merken hier 
dus niets van. Het huurbeleid op grond van 
markthuur is vastgesteld in overleg met  
Huurdersvereniging Barneveld.’

Deze huurdersvraag legden we voor aan Janine Westra,  
senior consulent Wonen bij Woningstichting Barneveld.

‘Hoe komt het dat 

dezelfde woningen 

verschillende 

huurprijzen 

kunnen hebben?’ 

Oproep
Heeft u een vraag aan een van onze 
medewerkers? Stuur hem dan naar  
info@wstg-barneveld.nl en wie weet 
beantwoorden we hem in de volgende 
editie!
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Leefbaarheid

Overlast van de buren…wat nu?

1. Laat de ergernis niet oplopen
2. Ga het gesprek aan
3.  Doe dit pas als eventuele boosheid 
  gezakt is. Dat maakt de kans van 
  slagen op een goed gesprek vele 
  malen groter
4.  Komt u er samen niet uit?  

Dan kunt u de hulp van  
Buurtbemiddeling vragen:  
E: buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl  
T: 06-10670676  
W: www.welzijnbarneveld.nl/

  buurtbemiddeling

NB: Als (u denkt dat) het gaat om strafbare 
feiten; neem dan contact op met de 
wijkagent of politie.

Buurtbemiddeling 

Henk is coördinator van Buurtbemiddeling 
Barneveld-Scherpenzeel. Deze organisatie wordt 
gefinancierd door de gemeente en de woning-
stichting en werkt samen met diverse welzijns-  
en zorgorganisaties. De buurtbemiddelaars zijn 
allemaal goed getrainde vrijwilligers.

Last van de buren? De belangrijkste tip van Henk 
is: ‘Laat de ergernis niet oplopen, en ga – op een 
moment dat u kalm bent – in gesprek’ ‘(zie kader 
voor meer tips). ‘Lukt dat niet, dan kunnen 
bewoners ons inschakelen.’ 
Henk zet dan twee bemiddelaars in. ‘Eerst is er 
een intakegesprek met de melder. Daarna gaan ze 
naar de buren. Heel belangrijk: er moet van beide 
kanten bereidheid zijn om eruit te komen. Als dat 
niet zo is, gaat het niet door.’ Er kunnen ook 
andere redenen zijn dat Buurtbemiddeling niet 
bemiddelt, bijvoorbeeld bij verslavingsproblemen 
of psychiatrische patiënten. Dan worden andere 
hulporganisaties ingeschakeld.

Geen uitspraak
Na de een-op-een gesprekken gaan de bemidde-
laars met beide buren om tafel. ‘Soms zijn dat 
pittige gesprekken, maar daar zijn de bemidde-
laars voor opgeleid.’ Henk benadrukt: ‘Wij doen 
geen uitspraak over wie gelijk heeft, we beslissen 
niks.’ Henk haalt hierbij aan dat mensen soms 
denken dat Buurtbemiddeling een soort ‘Rijdende 
rechter’ is. ‘Bij dit tv-programma doet de rechter 
een uitspraak waarmee de partijen het moeten 
doen. Iemand krijgt gelijk of ongelijk. Het 
probleem hiervan is dat het conflict daarmee niet 
is opgelost. Dat is het grote verschil met Buurtbe-
middeling: wij zorgen ervoor dat er afspraken 
komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. 
Mensen lossen het zo samen op. Dat is vele malen 
duurzamer dan als iemand van buitenaf zegt: u 
mag dit (niet).’

Harde muziek tot laat in de avond. Overhangende takken.  
Een verkeerd geplaatste schutting. De oorzaken van (over)last 
door buren zijn divers, vertelt Henk van Veldhuizen van  
Buurtbemiddeling. In alle gevallen is er maar een echte  
oplossing: ‘ga met elkaar het gesprek aan’.

Wat te doen bij 
overlast?

Mooi werk
‘Natuurlijk is de situatie niet vrolijk als mensen 
ruzie hebben, maar als buren met elkaar tot een 
oplossing komen, geeft dat heel veel voldoening. 
Dat gebeurt in wel 70% van de gevallen. Het is 
hartstikke mooi werk en ik vind buurtbemiddeling 
dan ook absoluut een succesverhaal.’ 

‘Laat de 
ergernis  
niet oplopen, 
en ga – op een 
moment dat  
u kalm bent – 
in gesprek’
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Kort kort kort

De gemeente Barneveld heeft afgelopen juli nieuwe spelregels gemaakt voor de 
verhuur van huurwoningen in de gemeente. De gemeente heeft ons ook gevraagd 
wat er anders en beter zou kunnen. De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in de 
aangepaste Huisvestingsverordening die tot 2023 geldt.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
•   Verhuur grotere woningen  

Woningen met 4 kamers (3 slaapkamers) bieden we met voorrang aan,  
aan huishoudens van minimaal 2 personen. Bij woningen met 5 of meer kamers 
krijgen gezinnen met minimaal 5 personen voorrang op kleinere huishoudens.

•  Verloting deel woningen 
We gaan een klein deel van onze woningen in de toekomst via loting aanbieden.  
Dit doen we bij maximaal 20% van de vrijgekomen woningen en we geven dit  
altijd aan bij de informatie over de aangeboden woningen. Op deze manier willen 
we ook mensen die nog maar kort ingeschreven zijn (bijvoorbeeld jongeren)  
een kans geven op een woning.

•  Weigeren woning beperkt toegestaan 
Een woningzoekende mag sinds deze zomer binnen 1 jaar, maximaal 2x een  
woning weigeren. Bij de derde weigering, mag die woningzoekende een half jaar 
niet meer op een vrijgekomen woning van Woningstichting Barneveld reageren.  
We willen hiermee stimuleren dat woningzoekenden alleen reageren op  
vrijgekomen woningen waarin ze ook echt willen gaan wonen.

Om te beginnen hebben we het online 
indienen van reparatieverzoeken 
gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Voortaan kunt u een foto toevoegen  
aan het reparatieverzoek. Ook is het nu 
mogelijk om twee reparaties in één keer 
te plannen in de agenda van onze 
vakman.

Daarnaast kunt u in ‘Mijn WsB’ zien 
wanneer u contact met ons had en welke 
vragen u gesteld heeft, met daarbij de 
antwoorden die we u gaven en de naam 
van de medewerker die u sprak. Ook de 
status van een vraag die u online stelde 
en nog in behandeling is, kunt u daar 
zien. 

Komend jaar viert Woningstichting  
Barneveld haar 25-jarig jubileum!  Met het 
thema Verbinding viert de corporatie dit 
gedurende het jaar met huurders, belang-
houders en medewerkers. Dit doen we door  
vooral tijdens al bestaande activiteiten waar 
we huurders en stakeholders ontmoeten,  
in te haken op het jubileum. Houd onze 
website en Facebook-pagina in de gaten! 
Daar delen we met regelmaat actueel 
(jubileum) nieuws. 

Wij vieren  
25-jarig jubileum

Huurzaken online regelen nu nog makkelijker

Nieuwe spelregels verhuur woningen

Het online klantportaal van Woningstichting Barneveld is vernieuwd. U kunt hierdoor  
zelf online nog meer en nog makkelijker huurzaken regelen!

Ook hebben we verschillende online 
diensten toegevoegd. Zo kunt u 
tegenwoordig via onze website een 
aanvraag indienen voor een betalings-
regeling. En, heeft u een goed idee om 
uw buurt veiliger, schoner of gezelliger 
te maken? Dan kunt u via de website een 
verzoek doen voor financiële  

ondersteuning van uw idee in het kader 
van initiatief ‘Goed idee? Wij doen 
mee!’. We blijven onze website en de 
online dienstverlening verbeteren.  
U kunt daaraan uw steentje bijdragen 
door te zorgen dat uw gegevens up to 
date zijn. Dit kunt u doen op  
wstg-barneveld.nl bij ‘mijn menu’.
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Kort kort kort

Bereid u voor op de toekomst
U staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar veel mensen 
kiezen ervoor, als ze ouder worden, om te verhuizen. Naar 
een gelijkvloerse woning, een huis met een kleinere tuin,  
of een woning dichter bij voorzieningen. Misschien heeft  
u in de (nabije) toekomst ook verhuisplannen? Dan is het 
verstandig om u op tijd in te schrijven op huiswaarts.nu.  
U hoeft dan minder lang te wachten tegen de tijd dat u 
definitief besluit om te verhuizen. Op huiswaarts.nu leest u 
stap voor stap hoe dit werkt: https://www.huiswaarts.nu/
Inschrijven.

Hulp nodig?
Bel dan het algemeen informatienummer van huiswaarts.nu 
0900 - 732 2843 (gebruikelijke belkosten).  
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Tussen maart en juli dit jaar voerde Cognitum de tweede 
maatschappelijke visitatie uit bij Woningstichting Barneveld. 
In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van 
woningcorporaties beoordeeld op vier prestatievelden. 
Wij behaalden een gemiddelde score van 6,7.  
De zogenoemde ijknorm is gesteld op een 6. De ijknorm  
geeft aan in hoeverre we als corporatie doen wat we beloven  
in ons strategisch plan. We zijn dan ook blij met en trots op de 
beoordeling, die op drie van de vier prestatievelden bóven  
en voor het vierde prestatieveld óp de ijknorm ligt.

Benieuwd naar het rapport? 
Een samenvatting van het rapport vindt u bij ‘nieuwsberichten’ 
op onze site. Daar staat ook een link naar het volledige rapport.

Antwoord: 
‘Echtscheiding is in principe geen reden tot een 
urgentie. Goed te weten is dat de gemeente Barneveld 
bepaalt wie recht heeft op urgentie. Dat betekent dat 
u – als u denkt hierop recht te hebben – bij de 
gemeente Barneveld informatie kunt aanvragen. 

We adviseren u eerst op de website van de gemeente 
te kijken naar de voorwaarden: www.barneveld.nl 
(zoek op ‘urgentie’). Of bel de gemeente: 14 0342. 
Urgentie wordt alleen in acute noodsituaties en bij 
hoge uitzondering toegewezen. Ook zijn er kosten 
verbonden aan de aanvraag (ook als uw aanvraag wordt 
afgewezen). Het loont dus zeker de moeite om eerst 
andere oplossingen voor uw situatie te onderzoeken 
en u goed te (laten) informeren.’ 

– Lia Polhout, medewerker Wonen

Vraag:  
‘ Ik ga scheiden,  
heb ik recht  
op urgentie?’

Trots op uitkomst visitatie

Inschrijven huiswaarts.nu
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Voorthuizen 

Terschuur 

De Glind

Voorthuizen
Holzenbosch  
In deze wijk komen 325 nieuwbouwwoningen.  
In opdracht van Woningstichting Barneveld ontwikkelt 
De Bunte Vastgoed en bouwt Bouwbedrijf van de Kolk: 

•  12 energiezuinige eengezinswoningen  
Gereed: eerste kwartaal 2020

•  21 2-kamerappartementen aan de Katerskamp, waarvan 
er 14 worden verhuurd aan de JP van den Bent stichting 
voor mensen met een beperking (zorgverlener van de 
bewoners van Het Werelthuis). De overige 7 apparte-
menten verhuren we aan zorgverlener Stichting Breder. 
Gereed:  eind 2019

•  6 energiezuinige eengezinswoningen aan de  
Oosterkamp.  
Gereed: november 2018 (zie interview pag.8) 

Julianaplein
Sloop/nieuwbouw 40 woningen – zie pag.3
• Recent opgeleverd

Catharijnesteeg
Nieuwbouw 12 appartementen
• Recent opgeleverd

Barneveld

Barneveld 

Zwartebroek 

•  Daarnaast namen we in juli 2019 6 eengezinswoningen 
(BENG) aan de Stolp af van ontwikkelaar Schoonder-
beek en zijn we in gesprek om nog 16 eengezinswonin-
gen van deze partij af te nemen voor de sociale verhuur.
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Kootwijk
Stroe

Garderen

Kootwijkerbroek

Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat
Sloop 10 woningen en nieuwbouw 15 NOM (nul op de 
meter) seniorenwoningen. De woningen staan al geruime 
tijd leeg. Op dit moment loopt een flora- en faunaonder-
zoek en worden maatregelen getroffen om de aanwezige 
vleermuizen te herhuisvesten in vleermuiskasten. 

• Start sloop/nieuwbouw: eind 2019/begin 2020 
• Gereed: naar verwachting rond jaarwisseling ’20-‘21

De Rozenhof
Verbouwing voormalige sportschool op de begane grond 
aan de Hoornbloem. Hier komen 9 begeleid wonen ap-
partementen en een gemeenschappelijke woonkamer 
voor bewoners van Stichting De Rozelaar. Op de twee 
verdiepingen erboven wonen al 10 jaar cliënten van De 
Rozelaar. In samenwerking met hen brengen we ook 
zonnepanelen en een systeem voor koeling van enkele 
woningen aan.

• Start verbouwing: september 2019
• Gereed: voorjaar 2020

Wikselaarse Eng
Nieuwbouw 53 betaalbare huurwoningen: 13 eenge-
zinswoningen, 16 seniorenwoningen en 24 rug-aan-rug 
woningen. In deze nieuwe woonwijk in Voorthuizen Zuid 
komen in totaal 155 woningen. De Bunte Vastgoed Oost 
ontwikkelt ze en Woningstichting Barneveld neemt er 
53 af voor de sociale verhuur. De wijk Wikselaarse Eng 
is de eerste aardgasvrije wijk in de gemeente Barneveld. 
Onze woningen voldoen aan de nieuwe regels voor bijna 
energie neutraal gebouw (BENG). Na oplevering gaan we 
het energieverbruik van en met de bewoners monitoren, 
om zo nog concreter te kunnen vaststellen welke ener-
giewinst deze BENG-woningen opleveren. We willen de 
bewoners helpen bewust om te gaan met energie.

•  Start bouw: november 2018 
•  Gereed: de eerste 5 seniorenwoningen zijn sept. 2019  
 opgeleverd. De rest staat gepland voor eind 2019
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Doe mee en win! Vind de rode draad
Op deze pagina ziet u drie foto’s. De gebouwen of locaties op deze foto’s hebben allemaal iets met elkaar 
gemeen. Dat kan van alles zijn: het kan te maken hebben met de geschiedenis, met de naam of bijvoorbeeld  
met het doel van het gebouw.

.

Heeft u de rode draad gevonden? Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 15 dec 2019! 
 
 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.

Oplossing van vorige keer 

‘Burgemeester‘ (gemeentehuis,  
burgemeestersketting en  
burgemeester Aschofflaan).

De drie prijswinnaars van 
vorige keer hebben inmiddels 
bericht ontvangen.

Van harte gefeliciteerd!


