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Titel

Ook gezien? ‘Onze’ Björn Kuipers, 

scheidsrechter bij het WK voetbal? Wat 

zijn we trots dat er toch een Nederlander 

mee doet! Ik werd nóg trotser toen hij 

iets opvallends deed. Hij floot voor een 

strafschop en bedacht dat hij het wellicht 

niet goed had gezien. 

Gelukkig is daar dan de video-scheids en 

die zag dat Neymar maar een toneelstukje 

opvoerde door zichzelf te laten vallen. 

Kuipers erkende zijn fout en trok de strafschop weer in. Voor 1 miljard 

kijkers. Laten zien dat je twijfelt en je fout erkennen. Dat zijn mensen die 

het goede voorbeeld geven. Björn kreeg er veel waardering voor in de 

internationale media. 

In dit woonjournaal laten wij weer met trots zien wat we allemaal doen. 

Die trots is gemeend. Maar weet dat wij ook onze twijfels hebben en ook 

fouten maken. Zo zullen wij soms de mist ingaan met de bescherming van 

uw privacy. Ook bij de renovaties kan er wel eens wat mis gaan. Ondanks 

de voorbereiding en controles die wij uitvoeren kan er wat mis gaan. Wij 

horen graag wat er fout ging. Wij leren daarvan en zorgen er voor dat het 

beter gaat in de toekomst. Alleen zo kunnen wij het goed blijven doen 

voor de huurder. 

Juist de kritische en meedenkende huurder roepen wij op om mee te 

doen in het huurderspanel. Wij zijn heel blij als u daar aan mee wil doen. 

Meld u aan via info@wstvalburg.nl onder vermelding van ‘huurderspanel’. 

Inhoudsopgave

Pagina 4

De nieuwe Privacywet

Pagina 5

Wilt u zelf wat veranderen in  

uw woning?

Pagina 6

Zelfstandig thuis blijven wonen 

als u ouder wordt

Pagina 7 

Vernieuwde website

100% servicegericht

Pagina 8-9

Werken aan duurzaamheid 

Twee renovatieprojecten in beeld

Pagina 10

2017 in vogelvlucht

Pagina 11

U staat als huurder centraal

Pagina 12

Samenwerking met Brandweer 

Gelderland-Midden

Pagina 13

– Nieuwbouwplannen aan  

de Beatrixstraat in Zetten

– De gemeente loopt 

 een middagje mee

Pagina 14

Nieuw! Het huurderspanel, 

iets voor u?

Pagina 15

– Colofon

– Openingstijden tijdens  

de Zomervakantie

Marc Jansen

Directeur 

Woonstichting Valburg

Een bijzonder mooie, instapklare tussenwoning in Oosterhout 

met 3 slaapkamers en een bergzolder. Vraagprijs: € 238.000,- kk.

De verkoopactiviteiten worden verzorgd door onze samenwerkingspartner 
Het Woonhart Makelaardij in Andelst. Neem voor meer informatie over 
deze woning contact op met Het Woonhart via 0488 - 48 15 66 of via  
info@hetwoonhart.nl. Bezoekadres: Hoofdstraat 66 6673 BH Andelst.

Er geldt tot 25 juli 2018 een voorrangsregeling  
voor huurders van Woonstichting Valburg. 
Makelaardij Het Woonhart in Herveld kan u  
daar alles over vertellen.

& VERKOOP
TE KOOP: Aldershof 16 in Oosterhout 

Geïnteresseerd?

Neem voor 

meer informatie 

contact op met 

Makelaardij  

Het Woonhart

info@hetwoonhart.nl 

of bel met 

0488-48 15 66
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Het is u vast niet ontgaan: per 25 

mei 2018 geldt nieuwe privacy-

wetgeving voor ons allemaal. 

De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, kortweg 

AVG genoemd, geldt in de 

gehele Europese Unie en moet 

de inwoners beter beschermen 

tegen ongewenst misbruik van 

persoonlijke gegevens.

In de media is veel aandacht voor 

deze nieuwe wet geweest. Woon-

stichting Valburg houdt zich in alle 

gevallen aan de regels zoals die zijn 

gesteld in de AVG. De persoonlijke 

gegevens van huurders, overige 

bewoners, vertrokken huurders en 

woningzoekenden worden door ons 

met de grootst mogelijke zorgvul-

digheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens

De nieuwe privacywet stelt 

strengere eisen aan het vastleggen 

van persoonsgegevens. Wij mogen 

persoonsgegevens alleen bewaren 

als we daarvoor een goede reden 

hebben die is beschreven in de wet. 

Als we persoonsgegevens willen 

bewaren voor andere doeleinden, 

dan hebben we daarvoor de 

uitdrukkelijke toestemming nodig 

van de betrokkene.

Soms is het nodig om persoons-

gegevens te delen met een andere 

partij, zoals een aannemer. 

Wij geven dan bijvoorbeeld het 

telefoonnummer en woonadres 

zodat de aannemer een afspraak 

kan maken met de huurder. Ook 

hiervoor gelden vanuit de AVG 

strenge voorschriften. Met de 

aannemers maken wij duidelijke 

afspraken over welke gegevens 

we verstrekken, met welk doel en 

wanneer de aannemer deze weer 

moet vernietigen.

Meer weten? Lees dan onze 

privacyverklaring op onze website 

www.wstvalburg.nl. Of ga naar de 

website van de Autoriteit Persoons-

gegevens voor meer informatie 

over de privacywet.

Dan krijgt u te maken met ons 

beleid voor ZAV: Zelf Aange-

brachte Voorzieningen. Want 

wie zelf wat wil aanbrengen of 

veranderen in de woning, wordt 

gevraagd zich te houden aan een 

aantal spelregels. Deze staan 

verwoord in het ZAV-beleid.

Van februari tot en met juni 2018 

heeft HAN-studente Willianne van 

de Sluis haar afstudeeropdracht 

voor de opleiding HBO-Rechten bij 

Woonstichting Valburg uitgevoerd. 

Die afstudeeropdracht bestond uit 

het aanpassen van het ZAV-beleid 

bij Woonstichting Valburg.

“Hoi, ik ben Willianne van de Sluis, 

oud-studente van de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen! De 

laatste paar maanden ben ik bezig 

geweest met een onderzoek naar 

ZAV bij Woonstichting Valburg. Ik 

heb onderzocht hoe de theorie 

van ZAV in elkaar steekt, wat 

het ZAV-beleid en de werkwijze 

omtrent ZAV van Woonstichting 

Valburg inhoudt en of dit over-

eenkomt met de wet. Bovendien 

ben ik verschillende keren met de 

opzichters meegelopen, om te zien 

hoe in de praktijk echt met ZAV 

wordt omgegaan. Misschien ben ik 

ook wel eens bij u thuis geweest en 

hebben we elkaar ontmoet!

Mijn bevindingen waren dat het 

ZAV-beleid en ook de werkwijze in 

de praktijk op verschillende punten 

kan worden aangepast. Ondanks 

dat de afstudeeropdracht is 

afgerond en ik in juni ben afgestu-

deerd, kan ik nog een tijdje blijven 

om Woonstichting Valburg verder 

op weg te helpen met ZAV. Naast 

het nieuwe ZAV-beleid dat intern 

zal worden gebruikt, zal er ook op 

de nieuwe website informatie over 

ZAV verschijnen, zodat u zich als 

huurder kunt inlezen wanneer u zelf 

veranderingen wilt doorvoeren in 

uw huurwoning.

Ik heb met veel plezier aan mijn 

onderzoek gewerkt bij Woon-

stichting Valburg! Ook vond ik het 

erg leuk om te zien wat voor ZAV 

huurders van Woonstichting Valburg 

hebben aangebracht en dat nieuwe 

huurders ZAV van vertrekkende 

huurders kunnen overnemen. Ik 

hoop dat ik Woonstichting Valburg 

én de huurders een handje heb 

kunnen helpen met mijn afstudeer-

onderzoek en dat Woonstichting 

Valburg goed weet hoe de huurders 

veranderingen kunnen doorvoeren 

in hun huurwoning.”

Binnenkort kunt u meer over ZAV 

lezen op www.wstvalburg.nl.

De nieuwe Privacywet

Ook wij houden ons 
natuurlijk aan de 
strenge nieuwe privacy 
wetgeving

Wilt u zelf wat veranderen in uw woning?
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Zelfstandig thuis blijven wonen 
als u ouder wordt
Vroeger gingen we als we oud 

werden naar het bejaardenhuis. 

Maar de bejaardenhuizen van 

vroeger zijn tegenwoordig 

onbetaalbaar en verdwijnen. In 

plaats daarvan wordt van ons 

verwacht dat we zolang mogelijk 

zelfstandig thuis blijven wonen. 

Als je als oudere gezond blijft, kun 

je lang zelfstandig blijven wonen 

met relatief weinig zorg. Maar wie 

gezondheidsklachten krijgt, is vaak 

aangewezen op een aangepaste 

woning of extra zorg aan huis. Het 

is daarom belangrijk dat ouderen 

zelf op tijd nadenken over de vraag 

hoe ze straks willen wonen.

Thema-avond Langer thuis

Gemeente Overbetuwe en Woon-

stichting Valburg hielden over dit 

thema op 29 mei jl een informatie-

avond in De Hoendrik in Herveld. 

De avond was speciaal bedoeld 

voor 60-plussers die meer wilden 

weten over Langer Thuis Wonen. 

Verschillende deelnemers leverden 

daaraan een bijdrage: Knooppunt 

Mantelzorg Overbetuwe, Notaris-

sen Elst, Eetstijl, Het Woonhart, 

Sociaal Kernteam, Forte Fit, 

Dorpsbelangen Herveld-Andelst, 

Stichting Samen Zorgen, een 

huishoudcoach. Bij al deze partijen 

konden de bezoekers terecht voor 

informatie of met vragen.

In presentaties werd nader inge-

gaan op een aantal onderwerpen. 

Sietske Vrieling van Woonstichting 

Valburg legde uit wat het ‘60+ en 

verhuizenbeleid’ inhoudt voor 

Heeft u het al gezien? Onze 

website is vernieuwd! Het 

ontwerp en de techniek zijn nu 

zó gemaakt dat de website het 

net zo goed doet op een (klein) 

telefoonscherm als op een tablet 

of op een computerscherm. 

Dat is nodig, omdat uit onderzoek 

blijkt dat tegenwoordig maar liefst 

70% van onze klanten de website 

bezoekt via een smartphone. En 

het is nodig om bij te blijven in 

de razend snel gaande digitale 

ontwikkelingen.

Inloggen

De volgende stap is dat woning-

zoekenden en huurders zelf 

kunnen inloggen. Bijvoorbeeld om 

de eigen gegevens in te zien en 

te wijzigen of om op een vrijge-

komen woning te reageren. Daar 

wordt op dit moment nog aan 

gesleuteld, met als doel een verbe-

terde, goed bruikbare website voor 

alle bezoekers. Woningzoekenden 

kunnen waarschijnlijk al in het 

najaar inloggen op de nieuwe 

website. Voor de huurders gaat dat 

dit jaar helaas niet meer lukken.

Informatie

Via onze website houden wij u 

op de hoogte van de stand van 

zaken. Als we écht zover zijn dat 

u zelf uw gegevens kunt inzien en 

wijzigen, krijgt u daarover van ons 

een persoonlijke brief. Daarin staat 

alle informatie die u nodig heeft 

om in te kunnen loggen op onze 

website. Voor de woningzoekenden 

verwachten we dat we deze brief 

in september/oktober kunnen 

toesturen. Voor de huurders zal 

deze mogelijkheid pas in 2019 

werkelijkheid worden. 

Vernieuwde website
100% servicegericht

haar huurders. Astrid Berns van 

Gemeente Overbetuwe sprak over 

de ‘Blijverslening’ en de scoot-

mobieluitleen. Quinta van der 

Sluijs van Eetstijl gaf de geboeide 

luisteraars tips over fit worden en 

blijven door gezonde voeding. 

Daarna volgde Han Castrop van 

Notarissen Elst, die op een 

begrijpelijke manier vertelde hoe 

een nalatenschap geregeld 

kan worden. 

De presentaties werden afgesloten 

door Marijke Arends. Zij vertelde 

op duidelijke en vrolijke wijze met 

behulp van 2 ‘petten’ over het 

Knooppunt Mantelzorg Overbe-

tuwe en het Huisbezoekproject 75+. 

Er werd soep en verantwoorde 

boterhammen gegeten. De sfeer 

was goed en de ruim 100 bezoe-

kers hebben vele vragen gesteld 

aan de verschillende deelnemers. 

Het is belangrijk dat ouderen zelf op 
tijd nadenken over de vraag hoe ze 
straks willen wonen.
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Werken aan duurzaamheid 
Twee renovatieprojecten in beeld
Werken aan duurzaamheid 

betekent voor ons werken aan 

minder energieverlies en aan 

meer wooncomfort.

In Zetten en Slijk-Ewijk gaat het om 

11 woningen (Renovatieproject P11). 

In Valburg, Oosterwijk en Andelst 

gaat het om 24 woningen (Renova-

tieproject P24). We doen dat door 

het dak, de vloer en de spouwmuren 

te isoleren en door de woningen te 

voorzien van zonnepanelen op het 

dak. Daarnaast krijgen alle wonin-

gen aan de buitenzijde een nieuwe 

‘look’. Een aantal woningen krijgt 

ook een aanbouw aan de voorzijde. 

Die aanbouw maakt het mogelijk 

om binnen meer ruimte en woon-

comfort te creëren, bijvoorbeeld 

voor een veilige trap.

Labelsprong

Als alle maatregelen zijn uitge-

voerd, hebben we eind 2018 weer 

35 woningen verduurzaamd van 

label D of E naar label A.

Andelst

Waar  Prins Hendrikstraat 2 t/m 14 

(even nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen. Aanbouw aan de 

voorzijde van de woning.

Wanneer  Start na de bouwvak.

Waar  Verlengde Emmastraat 20 

t/m 28 (even nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen. Aanbouw aan de 

voorzijde van de woning.

Wanneer  Start na de bouwvak.

Oosterhout

Waar  Spaanstraat 1 t/m 11 

(oneven nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen. Aanbouw aan de 

voorzijde van de woning. 

Wanneer  Start begin juli.

Valburg

Waar  Hartogstraat 15 t/m 25 

(oneven nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen. Aanbouw aan de 

voorzijde van de woning.

Wanneer  Start na de bouwvak.

Slijk-Ewijk

Waar  Clara Fabriciuspark 1 t/m 13 

(oneven nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen. Aanbouw aan de 

voorzijde van de woning.

Wanneer  Dit project is in volle 

gang en zal naar verwachting half 

juli klaar zijn.

Zetten

Andelst Valburg

Slijk-Ewijk

Oosterhout

Waal

Zetten

Waar  Margrietstraat 45 t/m 53 

(oneven nummers)

Wat  Dak-, vloer- en spouwisolatie. 

Zonnepanelen.

Wanneer  Dit project is klaar sinds 

half juni.

Margrietstraat 45 t/m 53 (oneven), Zetten
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2017 in vogelvlucht Samen Goed Wonen

U bent zich er misschien niet van 

bewust, maar om u als huurder 

‘draait’ een heel netwerk van 

organisaties en samenwer-

kingsverbanden. Dit netwerk is 

nodig om u als huurder goed te 

kunnen laten wonen. Soms heeft 

u direct met een organisatie of 

instantie te maken, maar vaak 

ook indirect. Als Woonstichting 

Valburg werken wij op verschil-

lende manieren samen binnen 

dit netwerk. Met als doel om 

samen goed wonen voor u 

mogelijk te maken.

Deze cijfers en nog veel meer 

kunt u teruglezen in ons jaar-

verslag over 2017. U vindt het 

jaarverslag op onze website 

www.wstvalburg.nl

Onze kernwaarde ‘samenwerken’ in beeld

Netwerkorganisatie

De huurder staat centraal in het netwerk dat ‘samen goed wonen’ mogelijk maakt

• Huurder
• Woonstichting Valburg
• Op gemeentelijk niveau
• Op regionaal niveau
• Op landelijk niveau

HUURDER

Opzichter

WSW

Woonbond

 Platform31

 HAN

VVE-belang

VTW

MKW

Aedes

Actiz

G5

Overige leveranciers 
en adviseurs 

TMKG

Corporaties 
in de regio 

Zorgalliantie  

Accountant 

Woonkr8 

Buurtbemiddeling 

Raad van 
Commissarissen

Welzijn/
zorg 

Zeven dorpen 

Bewoners-
commissies 

VVE’s 

3OBC 

Politie 

Brandweer 

LEVO 

Kerngroep 
WWW&ZO 

Gemeente

Nieuwbouw 
& renovatie

Financien

Um‘tHuus

Huisleveranciers

ICT

Staf 
& directie

Team 
wonen

Team
TD

We verhuurden
 87 woningen

2.529 
nieuwe woningzoekenden 

schreven zich bij ons in 

Er werden 32 keukens,
 39 badkamers en 

                                      26 toiletten gerenoveerd

Wij ontvingen
 96huuropzeggingen

23 
statushouders kregen 

          bij ons een huis

We maakten 25woningen 

energiezuiniger (label A)

Er werden 3 woningen verkocht, 

         
waarvan 1 aan een huurder

De huurder staat centraal in het netwerk dat ‘samen goed wonen’ mogelijk maakt

• Huurder
• Woonstichting Valburg
• Op gemeentelijk niveau
• Op regionaal niveau
• Op landelijk niveau
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Samenwerking met 
Brandweer Gelderland-Midden
In sociale huurwoningen komen 

50% meer branden voor dan in 

andere woningen. Juist daarom 

sloten wij in april met Brandweer 

Gelderland-Midden een over-

eenkomst voor samenwerking 

op dit vlak. 

Samen willen we ons inzetten voor 

het verbeteren van de brandveilig-

heid en bewustwording. Met als 

doel om binnen een termijn van 

circa 5 tot 10 jaar de brandveilig-

heid in woningen te verbeteren en 

de bewustwording omtrent brand-

veiligheid te verhogen. Niet alleen 

bij de bewoners van de huurwonin-

gen, maar ook bij de medewerkers 

van de woonstichting. 

Intentieverklaring

Samen kijken naar risico‘s en het 

verbeteren van brandveiligheid 

staat dus centraal. Om deze samen-

werking vorm te geven, hebben 

de brandweer en Woonstichting 

Valburg een intentieverklaring 

ondertekend. Voor de toekomst 

maken we samen een plan van 

aanpak om zo passende stappen 

te zetten die de brandveiligheid 

en de bewustwording verbeteren. 

De eerste concrete actie vond al 

direct plaats na de ondertekening: 

samen met de brandweer en de 

politie gaven we de bewoners van 

Hofstaete in Herveld voorlichting. 

In de komende tijd volgen nog 

meer acties.

Brandveiligheid

Om onze huizen zo brandveilig 

mogelijk te maken, hebben wij 

sinds 2011 verschillende maat-

regelen genomen. Zo plaatsten 

we rookmelders in alle woningen 

en vervingen we stofdraad door 

moderne bekabeling. Open 

verbrandingstoestellen (geisers) 

zijn vervangen dan wel voorzien van 

een CO-melder en CV-installaties 

worden gemiddeld 1x per 2 jaar 

gecontroleerd door een erkend 

installateur.

Bij renovaties van woningen zien we 

er op toe dat geen brandonveilige 

materialen en constructies worden 

toegepast. Daarnaast zetten we in 

op bewustwording van brandon-

veilig gedrag bij bewoners, bijvoor-

beeld door hier aandacht aan te 

besteden in ons bewonersblad en 

op onze website. 

Wij zijn plannen aan het maken 

voor sloop en nieuwbouw aan 

de Beatrixstraat in Zetten. Op 

deze plek in hartje Zetten staan 

nu 4 eengezinswoningen en 4 

Hat-woningen. Als de nieuwbouw-

plannen doorgaan, worden dat er 

ongeveer 2 keer zoveel in de vorm 

van woningen en appartementen.

Twee ambtenaren van gemeente 

Overbetuwe hebben een 

middagje meegelopen bij 

ons op kantoor. 

Zo kregen ze een goed beeld van 

waar we als corporatie aan werken 

en wat er daarbij allemaal op ons pad 

komt. Dat is vooral belangrijk omdat 

Nieuwbouwplannen aan de 
Beatrixstraat in Zetten

De gemeente loopt 
een middagje mee

nieuwe woningen zijn vooral 

bedoeld voor huurders ouder dan

60 jaar. In de eerste plaats omdat

daar in Zetten behoefte aan is.

In de tweede plaats omdat deze

plek in het centrum, dicht bij alle

voorzieningen, ideaal is voor deze

bewonersgroep.

Naast de bewoners zelf zijn ook

de direct omwonenden van de

Beatrixstraat geïnformeerd. De

nieuwbouwplannen zijn door hen

zeer positief ontvangen.

Planontwikkeling

De plannen voor de Beatrixstraat

zijn al ver gevorderd, maar nog niet

definitief. Samen met de gemeente

en uitvoerende partijen moeten

er nog wat puntjes op de i gezet

worden. Daar wordt nu hard aan

gewerkt. Wij verwachten dat hier

een mooi plan uit voortkomt

op een mooie, unieke locatie

waar weer met heel veel plezier

gewoond kan worden.

Samen gaan we 
de stappen zetten 
die brandveiligheid 
en bewustwording 
vergroten

Bewoners

De bewoners van de Beatrixstraat 

zijn al door ons geïnformeerd. Zij 

moeten hun huizen verlaten en 

samen met hen zoeken we nu naar 

passende woonruimte. Huidige 

bewoners van 60 jaar of ouder 

mogen eventueel ook terugkeren 

naar de nieuwbouw. Want de 

de gemeente en wij veel samenwer-

ken op verschillende gebieden. En 

om goed te kunnen samenwerken is 

het nodig dat de gemeente weet wat 

wij doen, hoe we dat doen en welke 

pieken en dalen we daarbij tegenko-

men. Het was een leuke, leerzame en 

nuttige manier om kennis te maken 

met elkaars werk.
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LAAT JE 
HOREN!

MELD JE AAN
NEEM DEEL 
AAN ONS 

HUURDERSPANEL

U bent welkom!

Bezoek

Wageningsestraat 45

6671 DB Zetten

T 0488 47 33 66

www.wstvalburg.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Van 8:00 tot 12:00

Op afspraak

Van 13:00 tot 16:30

Bericht

Wageningsestraat 45

6671 DB Zetten

T 0488 47 33 66

Colofon

Jaargang 18, nummer 1

‘SamenGoedWonen’ is een 

halfjaarlijkse uitgave van 

Woonstichting Valburg

Redactie 

Cristel Peterse

Concept en ontwerp 

Brussels Lof/Antoin Buissink

Drukwerk

Drukkerij DPN-Rikken Print

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

Openingstijden in de
Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zijn wij gewoon geopend volgens 

onze gebruikelijke openingstijden. We werken wel met een kleinere 

bezetting, waardoor het soms kan zijn dat we iets meer tijd nodig 

hebben om u goed te helpen. We vragen u hiervoor begrip.

Nieuw! Het huurderspanel, iets voor u?

Via een (nog te vormen) huurderspanel willen wij bij 

bewoners toetsen of wat wij doen ook ‘aankomt’. 

Rechtstreeks bij de mensen waar wij voor werken. Over 

allerlei verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld of u 

weet wat een comfortwoning is. En of u bekend bent 

met ons speciale beleid voor senioren die willen verhui-

zen. Maar ook wat u van onze website vindt en of u vindt 

dat de informatie die wij geven begrijpelijk is. 

Wat mist u? Wat kan anders, beter? Dat soort dingen. 

Uw feedback helpt ons om het beter te doen voor u. 

Doet u mee?

Stuur dan een e-mail naar info@wstvalburg.nl 

onder vermelding van ‘Huurderspanel’. 

Wij nemen daarna graag contact met u op!

Wij wensen u een 

prettige zomervakantie!
Dan is ons nieuwe 
huurderspanel iets voor U!

Bent u huurder van ons?

Volgt u nieuws en ontwikkelingen?

Bent u betrokken bij 
uw dorp en buurt?

Heeft u een eigen 
kijk op de wereld?

En zet u zich graag in 
voor verbetering?

LAAT JE 
HOREN!

MELD JE AAN
NEEM DEEL 
AAN ONS 

HUURDERSPANEL



Voordeel: verhuizende 
60-plussers kunnen korting 
op de huurprijs krijgen!

Kent u onze 
comfortwoningen?

Comfortwoningen zijn huurwoningen 

die bijzonder geschikt zijn voor huur-

ders vanaf 60 jaar. Dat komt omdat 

ze een aantal pluspunten hebben ten 

opzichte van ‘gewone’ huurwoningen. 

Wij zetten de pluspunten voor u op een rij:

•  De badkamer, keuken, woonkamer en 

1 slaapkamer liggen gelijkvloers

•  Brede deuren in de hele woning

•  Een ruime badkamer (op de begane 

grond/gelijkvloers)

•  Voorzieningen zijn in de buurt

Nieuwsgierig? Bel gerust, wij 

vertellen u graag meer over onze 

comfortwoningen!


