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Actie!

Was Max in die laatste ronde 
niet in de aanval gegaan, was 
hij nooit wereldkampioen 
geworden. En hadden “wij” ook 
niet dat gevoel gehad, al was 
maar voor even, dat “wij” zelf 
ook kampioen waren geworden. 
Ja, ik stond ook te springen voor 
de TV, net zoals mijn zus die van 
haar leven nog nooit Formule 1 
heeft gekeken. 

Om wat te bereiken moet je in actie komen en dat doen wij als 
Woonstichting ook. In dit Woonjournaal komen wij in bijna elk 
artikel terug op wat doen. In actie komen om wat te doen aan 
de lange wachtrijen voor woningen. Wij kunnen weer 5 mooie 
nieuwbouwwoningen bijschrijven in dit geval in de Tuyn van 
Limes in Herveld. 
Om huurders te helpen bij het vinden van een geschikte woning 
helpen ook de woonadviseurs. Zeker ook handig voor de 
60-plussers die uitkijken naar een woning waarin je nog heel 
lang en comfortabel kan blijven wonen. 
Die woonadviseurs helpen ook bij energiebesparingen. Zoals 
wij de huurder nu met een actie een bijzonder aanbod doen om 
energie te besparen: er liggen 100 pakketten radiatorfolie klaar 
om uw energierekening omlaag te brengen. Reageer snel want 
OP=OP! Energie besparen en een fijner huis is bereikt bij de 
renovatie van woningen aan de Lage Wickstraat in Oosterhout. 
En er komen er nog veel meer…

En wilt u zelf in actie komen en het voor huurders opnemen? 
Maak eens een praatje met de mensen van huurdersorganisatie 
't Klokhuis. Die komen met elkaar op voor de belangen van 
huurders van Woonstichting Valburg. Zij kunnen nog versterking 
gebruiken!
Maak er ook wat van de komende feestdagen, met of zonder 
Kerstboom. Zonder vuurwerk. Met de Top2000 voor de mooie 
muzikale herinneringen. Heerlijke dagen wensen wij u toe en 
een voorspoedig, gezond 2022.  

Marc Jansen en collega’s
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Voorwoord

Sinds enkele weken heeft 
opzichter Jan-Dirk Huibers 
een AED in zijn bus. Ook bij 
ons op kantoor in Zetten 
hangt een AED. 

Hartstilstand
Bij een hartstilstand telt elke 
minuut. Inzet van een AED, 
een Automatische Externe 
Defibrillator, kan het verschil 
maken tussen leven en dood. 
Een AED is een draagbaar 
apparaat dat bij een hartstilstand 
het hartritme weer kan herstellen met een 
elektrische schok. Hoe meer AED’s er in de buurt 
zijn, hoe sneller ze ingezet kunnen worden, hoe 
groter de overlevingskans van een slachtoffer 
wordt. 

Hoe werkt het? 
Bij een hartstilstand moet altijd 112 gebeld 
worden. Zodra bij 112 een melding van 
een hartstilstand binnenkomt, gaat de 
ambulance rijden en wordt het oproepsysteem 
automatisch in werking gezet. Dat houdt in dat 
burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer 
een oproep krijgen om direct naar het slachtoffer 
te gaan om te reanimeren. En een aantal van deze 
burgerhulpverleners krijgt een oproep om éérst 
een AED te halen.

Burgerhulpverleners
Burgerhulpverleners zijn aangemeld bij het 
oproepsysteem HartslagNu. Zij krijgen een oproep 
bij een hartstilstand in de buurt waar ze zijn. 
Een burgerhulpverlener is er vaak eerder dan de 
ambulance. Dat is belangrijk, want met de juiste 
hulp in de eerste 6 minuten is de kans op overleven 
het grootst.

Meer weten over hulpverlening bij een 
hartstilstand? Op www.hartstichting.nl/aed vind je 
alle belangrijke informatie.  

AED in de bus
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Verhuizen?
De meeste kleine woningaanpassingen worden niet 
meer vergoed door de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). U kunt deze zelf bij de bouwmarkt 
kopen. Alleen bij hoge uitzondering kunt u een 
beroep doen op de WMO. Maar als het om hoge 
bedragen gaat, bijvoorbeeld voor een traplift of een 
verbouwing, dan krijgt u waarschijnlijk het advies 
om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. 
Ons verhuisbeleid kan dan aantrekkelijk zijn voor u: 
het biedt financiële voordelen én voorrang op een 
woning. Lees er meer over op onze website.

Energie besparen
Energiebesparing is in deze tijd van oplopende 
gasprijzen een hot item. De woonadviseur adviseert 
u graag hoe u met eenvoudige maatregelen in huis 
energie kunt besparen. 

Op onze website, onder het kopje projecten vindt u 
meer informatie over Project Fijn Wonen.

De woonadviseurs hebben in de eerste helft 
van 2021 niet stilgezeten. Ondanks alle 
coronamaatregelen hebben zij veel werk verricht 
en contact gemaakt met bewoners.

er talrijke mogelijkheden. Bij Zlimthuis vindt u meer 
informatie én kunt u een woontest doen. Scan de 
QR-code en ga naar de website van Zlimthuis.

Project fijn wonen is dit najaar gestart. Een 
enthousiaste groep woonadviseurs heeft de eerste 
gesprekken gevoerd met huurders van Woonstich-
ting Valburg vanaf 60 jaar die in een eengezins-
woning wonen. Thema’s die aan bod komen zijn: 
energiebesparing, langer zelfstandig wonen en 
verhuizen naar een comfortwoning. 

Langer zelfstandig wonen
Voor het onderwerp langer zelfstandig wonen 
bezochten we met een aantal projectmedewerkers 
een “beleveniswoning” in Doetinchem. Hier 
hebben we veel geleerd over wat je kunt doen 
om je huis veiliger en comfortabeler te maken. 
Bijvoorbeeld over anti-slip tegelspray en anti-slip 
stickers die uitglijden voorkomen. En over glow in 
the dark stickers waarmee je in het donker mak-
kelijk lichtschakelaars en slotranden vindt. Zo zijn 

Het pad naar de voordeur, de drempelhulp, een met 
sensor verlicht huisnummer, overal wordt aandacht 
aan besteed bij de beleveniswoning. 

Een comfort-
woning, iets 
voor u?

Onze comfortwoningen zijn 
speciaal bedoeld voor ouderen. 
In deze woningen hoef je geen 
trappen te lopen, zijn er geen 
hoge drempels en zijn de voor-
zieningen in het dorp dichtbij. 

Wilt u weten wanneer er een 
comfortwoning te huur is? Dat kan 
als u bij ons staat ingeschreven als 
woningzoekende. In uw persoon-
lijke account kunt u aanvinken dat u 
een berichtje van ons wilt ontvan-
gen zodra er een comfortwoning 
vrij komt. Niet vergeten, meteen 
doen!
Meer weten over onze comfortwo-
ningen?  Scan de code of ga naar 
www.wstvalburg.nl/ik-huur/60-en-
verhuizen/

De woonadviseurs

Project Fijn Wonen



Teamspeler
Het bestuur van ‘t Klokhuis 
bestaat momenteel uit 4 per-
sonen, te weten een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en 
1 algemeen bestuurslid. Wij 
zoeken, vanwege verschillende 
projecten, extra bestuursleden. 
Het gehele bestuur zet zich in op 
vrijwillige basis. 
Als nieuw bestuurslid is het een 
pré als je bestuurlijke ervaring 
hebt, maar dit is niet noodzakelijk. 
Belangrijk is de wil om je in te 
zetten voor onze huurders en dat 
je bereid bent om minimaal 1x 
per maand te vergaderen met 
het gehele bestuur en tussentijds 
als de omstandigheden daar om 
vragen. Uiteraard doe je het niet 
alleen, dus we zoeken een team-
speler en iemand die weet dat het 
huurdersbelang altijd boven het 
eigen belang gaat. 

Uitdagende functie
Wat staat daar tegenover? Een 
uitdagende functie in een dynami-
sche omgeving met een enthou-
siast team, waarin we allemaal 
hetzelfde doel hebben: het beste 
te bereiken voor onze huurders op 
korte en lange termijn. 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer 
informatie, stuur dan een e-mail 
naar info@hvklokhuis.nl of neem 
contact op met onze voorzitter 
Ron van Zoolingen op nummer 
06-53175946
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Thuis in 
Tuyn van Limes

Het is zover. De eerste 2 
huurwoningen in Tuyn van 
Limes, Kweepeer 38 en 40, zijn 
vlak voor het ter perse gaan 
van dit Woonjournaal verhuurd. 
De bewoners hebben de sleutel 
gekregen en kunnen nu aan de 
slag om van hun nieuwe huis 
een fijn thuis te maken. 

Verhuur
Voor de andere 3 huurwoningen 
in Tuyn van Limes, Valkappel 3, 5 
en 7, start de verhuurprocedure 
in de maand januari. De precieze 
datum waarop de woningen 
worden opgeleverd is nog 
onbekend, maar we verwachten 
in februari de sleutels over te 

kunnen dragen aan de nieuwe 
bewoners. Heb je interesse in 
een van deze woningen? Hou dan 
onze website goed in de gaten, 
want ze worden alleen via onze 
website te huur aangeboden. 
Alleen bij ons ingeschreven 
woningzoekenden kunnen 
reageren op de woning van hun 
keuze via www.wstvalburg.nl.

Ruime gezinswoningen
De vijf huurwoningen in 
Tuyn van Limes zijn allemaal 
hetzelfde: tussenwoningen 
met op de begane grond een 
woonkamer/keuken en een hal 
met een toilet. De verdieping 
heeft 3 slaapkamers en een 

't Klokhuis zoekt 
nieuwe bestuursleden
Wij zoeken 2 nieuwe bestuursleden. Enthousiast. 
Gedreven. Met een open blik. En met een hart voor 
huurders. Iets voor jou? 

Kweepeer

De laatste hand aan de 
woningen aan de Valkappel

badkamer met een 2e toilet. 
Daarnaast is er nog een ruime 
zolder met een (groot) dakraam. 
Alle woningen zijn volledig 
NOM: nul op de meter.

Lees hier meer over 
NOM-woningen
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Uw mening telt!
Ontvangt u een vragenlijst of wordt u gebeld, dan 
stellen we het zeer op prijs als u aan het onderzoek 
meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze 
tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij 
onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen 
afstemmen op wat u belangrijk vindt. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit onderzoek, dan kunt 

u contact opnemen 
met Cristel Peterse via 
c.peterse@wstvalburg.nl.

Op https://www.kwh.
nl/voor-huurders vindt 
u meer informatie over 
KWH.
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Goede dienstverlening en tevreden klanten, 
dat vinden wij belangrijk. Daarom werken 
we doorlopend aan het verbeteren van onze 
kwaliteit. 
In hoeverre ons dat lukt of waar het beter kan horen 
we graag van u! Daarom laten we komend jaar 
onderzoek uitvoeren. U kunt daarvoor per e-mail 
een vragenlijst ontvangen of u kunt gebeld worden.  

KWH voert het onderzoek uit
KWH, het kennis- en kwaliteitscentrum voor 

Mijn naam is Daisy Wiebe, ik ben 33 
jaar en ik woon in Lent. Vanaf 1 januari 
ga ik aan de slag als Sociaal Wonen 
Makelaar bij Woonstichting Valburg. 

Na ruim 11 jaar gewerkt te hebben als 
verhuurmedewerker bij een makelaar-
skantoor in Nijmegen was het voor mij 
tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik hoop 
dat ik met mijn ervaring en kennis uit 
het commerciële vastgoed een bijdrage 
kan leveren aan betaalbaar en goed 
wonen. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en wellicht spreken we elkaar 
binnenkort! 

Even 
voorstellen

40 JAAR

woningcorporaties, voert het onderzoek voor 
ons uit. In de vragenlijst die u per email ontvangt 
staan vragen als:

• Vindt u dat u snel wordt geholpen als u ons belt 
of een e-mail stuurt?

• Bent u tevreden over hoe reparaties worden 
uitgevoerd?

• Is informatie die u zoekt makkelijk te vinden?
• Wat vindt u het belangrijkst wanneer er 

onderhoud wordt uitgevoerd?

Hoe tevreden 
bent u over ons?
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Wat verandert er per 
1 januari 2022?
De Rijksoverheid heeft regels 
gewijzigd over het maximale 
inkomen waarmee u een sociale 
huurwoning (kale huur tot en 
met €763,47) kunt huren. Dat 
maximale inkomen is vanaf 2022 
afhankelijk van de grootte van 
uw huishouden. Hierdoor komen 
eenpersoonshuishoudens met 
een inkomen vanaf €40.765 niet 
meer in aanmerking voor deze 
woningen.

Welke woning kan ik huren met 
mijn inkomen?
De insteek is dat de hoogte 
van uw maandelijkse huur past 
bij uw situatie. Uw inkomen, 
huishoudgrootte en leeftijd 

bepalen samen of u een woning 
kunt huren. In het schema 
hiernaast kunt u zien welke 
inkomensgrenzen en huurprijzen 
in 2022 van toepassing zijn. 
Deze nieuwe grenzen houden 
we aan als u reageert op een 
woningadvertentie op onze 
website. 

Inkomensverklaring 2020
Bent u actief op zoek naar een 
sociale huurwoning? Dan hebben 
wij een inkomensverklaring 
over het jaar 2020, of, als die 
al beschikbaar is, over het jaar 
2021 van u nodig. U kunt deze 
downloaden op de website 
van de Belastingdienst www.
belastingdienst.nl (inloggen met 
DigiD).

Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe wettelijke inkomensgrenzen 
en huurprijzen voor passend toewijzen. Deze gaan gelden voor 
alle nieuwe verhuringen per 1 januari 2022. Nieuwe huurders, 
maar ook wie van plan is om te verhuizen naar een andere sociale 
huurwoning, krijgt met deze wijzigingen te maken. 

18 t/m 65 jaar

Eenpersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 24.075 ............................................... € 633,25
Van € 24.076 t/m € 40.765 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766 .......................................... * € 763,48

Tweepersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 32.675 ............................................... € 633,25
Van € 32.676 t/m € 45.014 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766 .......................................... * € 763,48

Drie- of meerpersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 32.675 ............................................... € 678,66
Van € 32.676 t/m € 45.014 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766 .......................................... * € 763,48

Vanaf 66 jaar

Eenpersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 23.975 ............................................... € 633,25
Van € 23.976 t/m € 40.765 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766 .......................................... * € 763,48

Tweepersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 32.550 ............................................... € 633,25
Van € 32.551 t/m € 45.014 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766 .......................................... * € 763,48

Drie- of meerpersoonshuishouden
Inkomen .....................................Maximale huurprijs
t/m € 32.550 ............................................... € 678,66
Van € 32.551 t/m € 45.014 ...........................€ 763,47
Vanaf € 40.766* ........................................ * € 763,48

Nieuwe inkomensgrenzen 2022 
voor nieuwe verhuringen

€ €
€ €
€ €

€ €
€ €

€ €€..........................

...................

...............
...

...
...

...
...

......................

...................

.......................

......

......

Inkomen
Belastbaar inkomen van u en 
meeverhuizende personen 
(inkomen van uw kinderen telt 

niet mee)
Huurprijs
Kale huurprijs (de huur zonder 
bijkomende kosten)

* Vrije sector: Geen huurtoeslag 
mogelijk
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Stijgende 
energieprijzen

Wat doet Woonstichting 
Valburg?
Huurt u een woning van ons 
en heeft u problemen met het 
betalen van de huur? Neem dan 
zo snel mogelijk contact met 
ons op. We gaan in gesprek en 
luisteren naar uw verhaal. Om 
mensen met betalingsproblemen 
te helpen werken we nauw samen 
met verschillende partners. Er is 
vaak niet één oplossing, iedere 
situatie is uniek en vraagt om een 
andere aanpak. 

Energiezuiniger maken van 
woningen
Duurzaamheid en het 
energiezuiniger maken van 
woningen is voor ons heel 
belangrijk. Zo blijven de 
huren ook betaalbaar. De 
afgelopen jaren hebben we 
veel energiebesparende 
werkzaamheden uitgevoerd. 
We hebben volop geïnvesteerd 
in het isoleren van woningen en 
het plaatsen van zonnepanelen. 
Dit blijven we de komende jaren 
doen. Helaas kunnen we niet alle 
woningen gelijktijdig en versneld 
isoleren. Gaan wij bij u aan de 
slag? Dan informeren wij u altijd 
minimaal 4 maanden van tevoren.

De energielasten en in het bijzonder de gasprijzen zijn dit jaar 
enorm gestegen. Wij begrijpen dat dit ingrijpende gevolgen 
kan hebben voor u als huurder. De rijksoverheid komt mensen 
tegemoet door de energiebelasting te verlagen. Daarnaast gaat 
er geld naar gemeentes voor het isoleren van woningen.

Radiatorfolie

Duurzaam warm water

Zonnepanelen

Duurzaam koelen

Elektrisch koken

Ventilatie in huis

Deze actie is een idee van ’t Klokhuis, de huur-
dersorganisatie van Woonstichting Valburg. 
’t Klokhuis zoekt nog nieuwe bestuursleden. 
Iets voor u? Scan de QR-code en lees meer.

Wat kunt u zelf doen?
Minder uitgeven aan energie kan elke 
dag en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met 
handige energie-bespaartips bent u al 
snel wat goedkoper uit. Lees eenvoudig 
uitvoerbare tips over besparen in huis op 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
snelle-bespaartips. 

Bespaartips

Op onze website www.wstvalburg.nl 
vindt u meer informatie over elektrisch koken  
of het zelf plaatsen van zonnepanelen. Scan 
de QR-code om direct naar de informatie op 
onze website te gaan. 

Elektrisch koken

Zonnepanelen

Folie monteren

Helpt u een huurder de folie 
te monteren? 
Geweldig! Meld uzelf aan via de link op onze 
websitepagina www.wstvalburg.nl/ik-huur/
actie-radiatorfolie of scan de QR-code en 
meldt uzelf aan via de link. 
Fijn als u ook aangeeft hoeveel huurders 
u wilt helpen en in welke dorpen.

't Klokhuis

•
•

ENERGIE-BESPAAR-ACTIE

Warmer in huis en besparen op uw energie? 
Wij helpen! Aan 100 huurders geven wij 

radiatorfolie weg. Eenvoudig te monteren. 

Meedoen? Ga naar:
www.wstvalburg.nl/ik-huur/actie-radiatorfolie 

of scan de QR-code 
en meldt u aan via de link. 

Wees er snel bij,
 want op=op!

 

•
Isoleren

Duurzaam
verwarmen



U bent welkom!

Bezoek & bericht
Wageningsestraat 45
6671 DB Zetten
T 0488 47 33 66
www.wstvalburg.nl
info@wstvalburg.nl
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Woonstichting Valburg
Redactie 
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Drukwerk
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Verspreiding
Gratis voor huurders van  
Woonstichting Valburg 
en andere belanghouders

Aansprakelijkheid
Hoewel dit woonjournaal met de 
grootste zorg is samengesteld 
kan Woonstichting Valburg geen 
aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele fouten en 
mogelijke gevolgen ervan. 
© Woonstichting Valburg
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Wij wensen u 
mooie feestdagen

Openingstijden
Wij zijn op afspraak geopend 
voor bezoek op maandag tot en 
met vrijdag.

Wilt u een afspraak maken? Bel 
dan op werkdagen tussen 8.00 en 
12.00 uur naar 0488-473366.

Na 12.00 uur en in het weekend 
wordt u doorverbonden naar een 
antwoordservice.

Digitaal zijn wij bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

Veel antwoorden op uw vragen 
kunt u ook terugvinden op deze 
website www.wstvalburg.nl 

Komt u er niet uit? 
Stuur dan een email met uw vraag 
naar info@wstvalburg.nl

Woonstichting Valburg December 2020 Woonjournaal – 15 – 

t

^

^t

t

t

t

t

t

u

t
t

t
t

t

t

t
t

t
t

t

t

t

u

u

Onderhoud CV, 
MV en WTW 
naar 
Hullenaar Balk
Sinds 1 november is het 
onderhoud aan cv-installaties, 
mechanische ventilaties 
en WTW (warmte-terug-
win) units overgegaan naar 
Installatietechniek Hullenaar 
Balk. We namen daarmee 
afscheid van Breman, die de 
afgelopen 6 jaar voor ons dit 
onderhoud heeft uitgevoerd.

Aanbesteding
Er is dit najaar een aanbesteding 
gehouden waaraan 3 installatie-
bedrijven mee deden. Via een 
vooraf vastgestelde gunnings-
matrix met beoordelingscriteria 
is de keuze op Installatietechniek 
Hullenaar Balk gevallen.

Een storing melden? 
Heeft u een storing aan uw 
CV-installatie, WTW-unit of aan 
de mechanische ventilatie? Dan 
kunt u zelf rechtstreeks contact 
opnemen met Hullenaar Balk via 
telefoonnummer 0481 461656. 
Het is niet nodig om eerst naar 
de woonstichting te bellen. 

NOM
Bewoners van de Nom-woningen 
in Venus, Hof van Zetten en Tuyn 
van Limes kunnen niet bellen naar 
Hullenaar Balk. Zij weten zelf naar 
welke gespecialiseerde instal-
lateur zij voor eventuele klachten 
kunnen bellen. 

t

t

t

u

De verkoopprijs en de startdatum 
van de verkoopprocedure zijn op 
dit moment nog onbekend. Hou 
voor meer informatie daarover 
onze website www.wstvalburg.nl 
of die van de verkopend makelaar 
www.hetwoonhart.nl in de gaten. 

Voorrangsregel
Wist u dat huurders van Woon-
stichting Valburg voorrang 

Binnenkort
te koop 
in Zetten

hebben op andere kopers? Dat 
werkt als volgt: gedurende de 
eerste 4 weken dat de woning 
te koop staat, hebben huurders 
van Woonstichting Valburg die 
willen kopen voorrang op overige 
geïnteresseerde kopers. 

Energie-voucher
Wie van ons een woning koopt 
met een energielabel D of lager 
ontvangt bij de eigendomsover-
dracht een energievoucher ter 
waarde van €3.500. Deze ener-
gievoucher is 1 jaar geldig en kan 
gebruikt worden om de woning 
te isoleren.  
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Renovatieproject 
IsoWick Oosterhout 

Alle 9 woningen zijn voorzien 
van isolatie en gebalanceerde 
ventilatie. Een flinke klus, waar 
aannemer Dijkhofbouw na de 
bouwvak mee gestart is. Elke 2 
weken werd één woning van top 
tot teen aangepakt: vernieuwing 
van alle kozijnen in week 1 en 
vernieuwing van het dak in week 
2. Ook de mechanische ventilatie 
in de woning met alle toe- en 
afvoerkanalen werd in deze 
weken aangebracht.

Huis op de kop
Dit alles zorgde voor aardig wat 
hak-, breek- en geluidsoverlast 
voor de bewoners. Zij woonden 
tijdens het werk in de woning en 
hebben 2 weken lang het hele 
huis op de kop gehad. Maar 
door goede begeleiding van 
Bas en Marieke van Dijkhofbouw 
werden de bewoners over alles 
geïnformeerd en konden zij ook 
met vragen en klachten bij hen 
terecht.

Nu het ergste leed is geleden, 
merken de bewoners al direct 
het effect van goede isolatie 
de temperatuur daalt ’s nachts 
minder hard als voorheen en het 
voelt veel comfortabeler in huis. 

Complimenten!
Met kerst zijn alle steigers weg 
en is er (eindelijk) rust voor de 
bewoners. En niet te vergeten 
voor de buurt. Want er is heel 
veel bedrijvigheid geweest in 
de vrij smalle straat, waardoor 
de toegankelijkheid lastig en 
het parkeren voor de deur niet 
altijd mogelijk was. 
De manier waarop de bewoners 
hier mee omgegaan zijn 
verdient een compliment. 
Bij deze!

Na ruim 4 maanden werk is het nu bijna klaar: de renovatie van 9 
woningen in de Oosterhoutse Hoge Wickstraat. 


