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Terugkijken naar 2019 Cijfers in beeld
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VERKOOP

INSCHRIJVINGEN

HUURPRIJS

VERHUUR

Gerenoveerd

24 Keukens

29 Badkamers

25 Toiletten

Zelf klussen

22 ZAV’s aangevraagd

2 geweigerd

930 reparatie verzoeken

ONDERHOUD

80 woningen verhuurd

86 huuropzeggingen 

(waaronder 8 

sloopwoningen aan de 

Beatrixstraat in Zetten)

Woonstichting Valburg heeft 13 medewerkers

4.450 nieuwe ingeschreven 

woningzoekenden 

REACTIES

Gemiddeld 34,3 reacties 

per vrijgekomen woning

+4.450

Meer weten? Kijk dan op www.wstvalburg.nl 

bij ‘downloads & formulieren’ onder de kop ‘verantwoording’. 

e 559,88 gemiddelde 

kale huurprijs 

e
e559,88
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Thuis

Hoe noemt u het? “Een rare 

tijd?”. Een “chaotische tijd?”. 

“Een crisis?”. Ik spreek ook wel 

mensen die zeggen “Lekker 

rustig!” of:  “Eindelijk weer eens 

tijd voor elkaar”.

Je kan het op veel manieren 
beleven en ervaren. Die Corona en 
wat het allemaal teweeg brengt. 
En wat komt er aan? Gaan we terug 
naar het “oude normaal” of komen 
we in een “nieuw normaal”? Wie 
het weet mag het zeggen. Die 
vragen roepen bij de één onzekerheid en angst op. De ander 
leeft er van op en ziet mogelijkheden.

De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat bewoners van 
onze woningen intelligent met de maatregelen zijn omgegaan. 
Vanuit huis. En had u ons nodig, dan wist u ons te vinden en 
konden we Corona-proof toch een reparatie uitvoeren of met 
u de opzegging of verhuring regelen. Dat ging top! Gelukkig 
heeft u slechts bij hoge uitzondering gebruik hoeven maken 
van een maatwerk afspraak als u de huur even niet kon betalen.

Juist in dit soort, voor velen, onzekere tijden vind ik het mooi 
dat huurders een “thuis” maken van hun woning. Dat die 
woningen de ruimte bieden om fijn te wonen. In veel gevallen 
ook door een tuin waar je even in kan lopen. Als je, zoals wij 
dit jaar, 40 jaar bestaat is het fijn om te weten dat er in de 
dorpen goed gewoond wordt en dat we dat samen, met buren, 
verenigingen, organisaties mogelijk maken. Daar willen we 
de komende 40 jaar ook hard voor werken: goed wonen, een 
“thuis” voor onze huurders.
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De afgelopen maanden leefden 

we in een bizarre tijd. Tot half 

maart was het heel normaal dat 

we op kantoor waren en dat u 

ons elke dag kon bezoeken.

Maar vanaf half maart ging de 
boel op slot en moesten we thuis-
werken. Een van onze belangrijk-
ste kernwaarden, “ontmoeten”, 
moesten we loslaten. Al met al 
een hele verandering, maar met 
de flexibele houding van u allen 
hebben we er samen het beste 
van gemaakt!

Ongemakkelijk

Om toch zoveel mogelijk contact 
te kunnen houden, was onze 
telefonische bereikbaarheid op 
werkdagen uitgebreid van 8.00 
tot 16.30 uur (in plaats van tot 
12.00 uur). 
Het intakegesprek met nieuwe 
huurders hielden we op afstand 
via telefoon en e-mail, in plaats 
van face-to-face met kopje 
koffie op kantoor. Ook stukken 
aanleveren moest via email of per 
post, wat vaak ongemakkelijk en 
omslachtig bleek te zijn.
Voor vertrekkende huurders gold 
dat vooropnames vooral via de 
telefoon en digitaal verliepen. 
Er was geen “live”-contact met 
de opzichter in de woning, de 
inspectie werd pas uitgevoerd 
nadat de woning leeg was. 

Contact met huurders 
in Corona-tijd 

Versoepeling

Inmiddels zijn veel Corona-maatregelen 
versoepeld. Dat betekent voor onze dienstverlening 
aan u:  
 
• Het kantoor blijft voorlopig gesloten. 

Wij ontvangen alleen bezoek als er vooraf 
telefonisch of per email een afspraak is gemaakt. 
Daarbij geldt: 
 • 1 persoon per afspraak. Alleen als het écht 

noodzakelijk is maximaal 2 personen.
 •  Heeft u klachten zoals verkoudheid, keelpijn 

of koorts? Maak een nieuwe afspraak via 
telefoonnummer 0488-473366. 

 • Bij binnenkomst graag uw handen 
desinfecteren bij de zuil.

 • Wij communiceren vanachter een plastic 
scherm voor uw en onze bescherming.

• Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch 

bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur. 

Daarna krijgt u onze antwoordservice. Voor (techni-
sche) spoedgevallen wordt u rechtstreeks doorver-
bonden met iemand van de Technische Dienst. 

• Digitaal zijn wij elke werkdag van 8.00 tot 

16.30 uur bereikbaar via info@wstvalburg.nl of 
www.wstvalburg.nl.

• Wij werken nog steeds zoveel mogelijk 

thuis. Daarmee volgen we het advies van de 
Rijksoverheid. 

• De opzichters komen op afspraak bij u langs. 
Voorafgaand aan het bezoek wordt aan u gevraagd 
of u ziekteverschijnselen heeft. Ook vragen wij u om u 
aan de geldende veiligheidsmaatregelen te houden. 

De meest actuele informatie over onze dienstver-

lening treft u op onze website www.wstvalburg.nl 

op de pagina Over Ons/Coronamaatregelen. 

Blijf gezond! 
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Op 4 juni vierden wij samen met de makers van Dijkhofbouw 

het hoogste punt van Hof van Zetten. Een mooie prestatie! 

Want ondanks alle Corona-maatregelen verloopt de bouw 

voorspoedig en volgens planning. Naar verwachting worden de 

woningen medio november opgeleverd.

Hoogste punt Hof van Zetten 
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Wij bestaan dit jaar 40 jaar. In totaal hebben wij 

14 huurwoningen met huisnummer 40, verspreid 

over de 6 dorpen waarin wij woningen verhuren. 

Dat zijn er dus niet zo heel veel! Ter vergelijking: 

we hebben 33 woningen met huisnummer 25. En 

van woningen met huisnummer 9 hebben we er 

zelfs 40, net zoveel als onze jubileumjaren! 

Wij vroegen bewoners van huisnummer 40 of wij ze 

mochten fotograferen bij hun huisnummer. En wat 

ze fijn vinden aan hun huis. We kregen leuke foto's 

en mooie antwoorden!

Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

 

“Ik woon hier fijn omdat 

het een rustige straat is en 

een fijn huis met een mooie 

grote tuin”

“Het huis is levensloopbestendig, 

rustige buurt en fijne 

buurgenoten, dus hier hopen we 

samen oud te mogen worden. 

De voorkamer is het fijnste plekje 

omdat we daar vrij uitzicht 

hebben.”
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“Ik woon hier fijn omdat we zo'n 

gezellige buurt hebben. Het 

fijnste plekje is de tuin.”

“Eigenlijk vindt ik 

het hele huis wel fijn. 

Na de renovatie is het 

mooi opgeknapt. In de 

winter is het heerlijk 

om binnen te zijn in de 

fijne ruime woonkamer 

en in de zomer kunnen 

we heerlijk genieten 

van onze mooie grote 

tuin.”

“Ik woon hier fijn, omdat ik het 

een heel fijn huis vind. Geen 

trappen, een prachtig plekje, waar 

ik heerlijk buiten kan zijn, om 

van mijn tuintje te genieten. En 

behoorlijk stil van binnen.”
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Af en toe is het leuk om fotoboeken 

in te kijken en dierbare herinneringen 

terug te halen. Dat deden wij omdat 

wij op 8 februari 40 jaar bestonden. 

Een aantal van die plaatjes delen we 

graag met U. 

Ze verbeelden belangrijke gebeurtenis-
sen in onze historie en vertellen samen 
met de toelichting het verhaal. 

Oprichters, medewerkers en vrijwilligers 
in de afgelopen 40 jaar mogen best trots 
zijn op wat wij hebben kunnen betekenen 
in de dorpen waar wij werken: zo’n 7.000 
mensen woonden of wonen in een betaal-
bare huurwoning in een prettig dorp. Zij 
hebben daar hun thuis en kunnen vanuit 
die basis hun leven inrichten. 

Daarnaast hebben we gedurende 40 jaar 
vernieuwing en verbetering gebracht in 
woningen en in onze rol in de dorpen. 
En we zijn nog lang niet klaar! Want er 
zijn nog steeds veel woningzoekenden 
die wachten op een woning bij ons. En 
huurders die een woning zoeken die 
beter bij hun past. Wij gaan woningen 
energiezuiniger en comfortabeler maken. 
Ook gaan we bijdragen aan buurten en 
dorpen waarin mensen elkaar ontmoeten 
en naar elkaar omkijken. 

Nog genoeg te doen de komende 

40 jaar!

Uit onvrede met het woningbouwbeleid van de 

toenmalige gemeente Valburg, wordt op 8 febru-
ari 1980 Woningbouwvereniging Valburg opgericht. 
De oprichters vonden dat de gemeente te weinig 
betaalbare huurwoningen bouwde.
Op de foto: mannen van het eerste uur: dhr. Klein, 
dhr. Wenselaar (voorzitter), dhr. Meesters, dhr. Sival

Woningbouwvereniging Valburg vindt onderdak 
in het kantoor van de samenwerkende woningcor-
poraties Heteren en Dodewaard (HeDo) aan de 
Achterstraat in Heteren.  

40 jaar jong en 
nog vol energie!
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Per 1 januari 1982 verenigen de 3 woningbouw-

verenigingen zich in samenwerkingsverband 

HeDoVa. Ze delen het personeel, maar behouden 
ieder het eigen werkgebied, een eigen bestuur en 
een eigen beleid.

De eerste woningen van Woningbouwvereniging 

Valburg worden in 1982 en 1983 opgeleverd. 
Ze staan aan de Brittanjesingel en de Bellefleur in 
Zetten.  

Eind 1991 draagt gemeente Valburg haar vol-

ledige woningbezit over aan Woningbouwvereni-

ging Valburg: zo’n 650 woningen, verspreid over de 
dorpen Zetten, Hemmen, Herveld, Andelst, Valburg, 
Oosterhout en Slijk-Ewijk.

Woningbouwvereniging Valburg verandert 

2x van naam. In 1995 wordt het Woningstichting 
Valburg en in 2013 Woonstichting Valburg: niet de 
woning, maar het wonen staat centraal.   

In 2000 valt het samenwerkingsverband HeDoVa 

uiteen. Het Witte Huis wordt verkocht en de 3 
woningcorporaties gaan ieder hun eigen weg. 
Woonstichting Valburg verhuist naar het huidige 
kantoor aan de Wageningsestraat 45. 

Op verzoek van de gemeente koopt HeDoVa 

Het Witte Huis in Zetten. In 1992, na een grondige 
verbouwing, verhuizen de 3 samenwerkende 
woningbouwverenigingen naar dit monumentale 
pand. De bovenverdieping wordt verhuurd aan het 
Ministerie van Landbouw.

Zetten

Andelst
Valburg

Slijk-Ewijk

Oosterhout

Waal

Hemmen

Herveld
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Aandacht voor 
vernieuwing

De afgelopen 40 jaar bouwden 
wij 634 nieuwe huizen, waaronder: 

Aandacht voor 
doelgroepen

In 1994 wordt Zorgcentrum De 

Hoge Hof in Herveld aan-

gekocht. Bij de koop is afge-
sproken dat de oude aanleun-
woningen worden vervangen 
door nieuwe, moderne (zorg)
woningen. Eind jaren ’90 zijn de 
3  appartementengebouwen van 
Hofstaete een feit.

Opening van de Keuzethuis-

woning in Herveld in juni 2015. 
In de keuzethuiswoning is te 
zien en te beleven hoe ouderen 
langer zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen.

Oudere bewoners kunnen 
gebruik maken van ons door-

stroombeleid. 60-plussers die 
willen verhuizen hebben voorrang 
op onze comfortwoningen

Plan Sipman, Zetten

Plan Molenzicht, Valburg

Plan Eulink, Oosterhout

Vanaf 2011 wordt gewerkt aan 
plan H2O in Oosterhout: nieuw-
bouw en renovatie van de Hoge 
Hofstraat en Oosterhoutsestraat. 
Eind 2015 staan er 16 nieuwe 
huurwoningen in 2 woonhofjes 
en 48 gerenoveerde woningen. 

Energievriendelijk, geschikt voor 
verschillende doelgroepen, met 
een moderne uitstraling in een 
heringerichte woonstraat.
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Aandacht voor 
leefbaarheid

Vanwege historische waarde 
voor Zetten wordt de Christine 

Hermine School aangekocht om 
er woningen in te maken. Brand 
in 2003 gooit roet in het eten. 
Het gebouw wordt gesloopt en 
in oude stijl herbouwd met 21 
appartementen.

In 2013 steunen we de landelijke 
energiebesparingsactie 

Klimaatstraatfeest. Van 1600 
deelnemende straten eindigt 
de Dijkgraaf in Zetten als 3e en 
Jupiterpark in Herveld als 9e. In 
2014 eindigt de Dijkgraaf zelfs 
als 1e van 2334 deelnemende 
straten. Een topprestatie van 
actieve huurders!

In 2017 worden 4 Nul-Op-de-

Meter (NOM) woningen aan 
Venus in Herveld opgeleverd. 
Deze energie-neutrale en levens-
loopbestendige woningen liggen 
in het hart van Herveld, dichtbij 
alle voorzieningen.

Aandacht voor samen-
werking & ontmoeting

Het zonnepanelenproject van 
2019 werd tot stand gebracht 
in goede samenwerking met 
huurdersorganisatie ’t Klokhuis en 
gemeente Overbetuwe

Als team staan wij voor u klaar 

en ontmoeten wij u graag.

Irenestraat, Zetten

Clara Fabriciuspark, Slijk-Ewijk

Hartogstraat Valburg

De Tip, Herveld-Zuid

Aandacht voor 
verduurzaming

Sinds 2015 zijn zo’n 219 wonin-

gen energiezuiniger gemaakt 
met behulp van verschillende 
isolatiemaatregelen aan daken, 
wanden en vloeren en (soms) 
zonnepanelen. Bewoners zijn 
betrokken bij het hele proces.
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Slepers 
naar 
Actief Erop Af

Actief-Erop-Af is een 
samenwerkingsverband met 
gemeente Overbetuwe. Door 
(huur)schulden in een vroeg 
stadium te signaleren en 
daar meteen actief mee aan 
de slag te gaan, proberen 
we gezamenlijk om grotere 
(huur)schulden te voorkomen. 

Te laat betalen = huurschuld 

In het huurcontract is afgesproken 
dat de huur voor de woning 
vooraf betaald wordt. Met andere 
woorden: de huur voor de maand 
juli moet vóór 1 juli betaald zijn. 
Is het volledige huurbedrag niet 
op tijd bij ons binnen, dan is er 
sprake van huurschuld. We sturen 
dan een betalingsherinnering. 
Blijft de betaling uit dan volgt een 
aanmaningsprocedure.

Slepers

Een huurder die de huur elke 
maand te laat betaalt noemen wij 

een sleper. Gemiddeld sturen wij 
maandelijks zo’n 70 bewoners een 
betalingsherinnering. Ongeveer 
de helft daarvan is een sleper: 
een bewoner die wij elke maand 
opnieuw moeten vragen om 
de huur over te maken. Slepers 
zorgen daarmee voor veel 
ongemak én voor onkosten.

Voorkom huurschuld, 

betaal op tijd!

Niet iedere sleper heeft in de 
gaten dat hij/zij de huur een 
maand te laat betaalt. Heeft u een 
brief van ons ontvangen? Dan 

weet u dat er 
sprake is van 
huurschuld en 
dat u misschien 
wel een sleper 
bent. Voorkom 
een oplopende 
huurschuld en 
onderneem 
actie, bijvoor-

beeld door ons of uw bank te 
machtigen om het huurbedrag 
maandelijks tijdig te incasseren. 

Lukt het door omstandigheden 

toch niet om tijdig te betalen? 

Neem dan contact met ons op via 

0488-473366 of 

info@wstvalburg.nl zodat we 

samen een betalingsregeling 

kunnen treffen om de achterstand 

in te lopen. 

Actief-Erop-Af

Blijft u de huur te laat betalen 
en horen wij niks van u? Dan 
geven wij uw gegevens door aan 
Gemeente Overbetuwe in het 
kader van het project Actief Erop 
Af. Vanaf augustus gaan we dat 
ook doen met de gegevens van 
slepers. Ervaren medewerkers 
van Actief-Erop-Af nemen dan 
contact met u op, om samen met 
u te kijken, naar uw financiën om 
(huur)schulden te voorkomen.
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Een woonadviseur op bezoek

Heeft u eind vorig jaar meegedaan met het 

zonnepanelenproject? Dan zijn we heel 

benieuwd naar uw ervaringen! In het najaar, 

ergens in de periode van september tot 

december, kunt u bezoek verwachten van een 

woonadviseur.

Het project Woonadviseur is een samenwerkings-
verband van huurdersorganisatie ’t Klokhuis, 
Woonstichting Valburg, gemeente Overbetuwe en 
welzijnsorganisatie Forte Welzijn. 

Ervaringen

De woonadviseurs gaan op afspraak op bezoek bij 
huurders die meededen aan het zonnepanelen-
project. Aan hen zal worden gevraagd wat hun 
ervaringen waren met dit project én met de 
zonnepanelen: Bent u tevreden? Hoe vond u de 
informatievoorziening? Is het allemaal gegaan zoals 
u had verwacht? Hebben de zonnepanelen al wat 
voor u opgeleverd? Dat soort vragen.

Woonzaken

Als u dat wilt kan de woonadviseur ook 
geheel vrijblijvend advies geven over andere 
onderwerpen rondom het wonen. En natuurlijk 
kunt u ook vragen stellen waar u misschien al 
langer mee rond loopt. De onderwerpen kunnen 
bijvoorbeeld zijn:
 
• Langer zelfstandig en veilig thuis wonen.
• Het 60+ en verhuizenbeleid.
• Hoe energie te besparen waardoor mogelijk uw 

woonlasten omlaag gaan.
• Advies over uw energienota.

Woonadviseurs 

Op dit moment staat het project nog in de 
steigers en zijn de gemeente en de woonstichting 
gezamenlijk op zoek naar goede vrijwillige 
woonadviseurs. De woonadviseurs krijgen een 
training in de onderwerpen energie besparen, 
verhuisbeleid en langer thuis wonen.

Lijkt het u interessant en leuk om als woonadviseur aan de slag te gaan voor dit project?  Of wilt u graag 

een woonadviseur op bezoek? Neem dan contact op met Sietske Vrieling van Woonstichting Valburg via 

s.vrieling@wstvalburg.nl.



Al sinds 2011 nemen wij 

geen contant geld meer aan. 

Betalingen aan de balie kunnen 

alleen nog maar gepind worden.    

Dat doen we omdat pinnen 
minder administratieve 
handelingen geeft en minder 
fraudegevoelig is: het bedrag 
staat automatisch juist 
weergegeven op uw en ons 
bankafschrift.  Bovendien is het 
veiliger voor de medewerkers: er 
is geen geld meer op kantoor en 
niemand hoeft er nog mee over 
straat om het naar de bank 
te brengen.

Overige betaalwijzen

Voor het betalen van de huur 
geven wij de voorkeur aan 
automatische incasso. De huur 
wordt dan maandelijks tijdig van 
uw rekening afgeschreven zodat 
geen huurachterstand ontstaat. 
Dat werkt makkelijk voor u én 
voor ons. 

Machtigingsformulier

U kunt een machtigingsformulier 
voor automatische incasso 
downloaden vanaf onze website 
www.wstvalburg.nl op de pagina: 
Ik huur onder de kop: Huur betalen 
& huurtoeslag.  Natuurlijk kunt u 

ook zelf uw bank opdracht geven 
om de huur of de huurachterstand 
via een (periodieke) overboeking 
aan ons over te maken. Nadeel 
is dan dat u elke jaar per 1 juli 
het nieuwe huurbedrag moet 
doorgeven aan uw bank.

Heeft u vragen over een voor u 

passende betaalwijze? 

Neem dan contact met ons op via 

info@wstvalburg.nl, 

wij helpen u graag verder.
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Betalen aan de balie? 
Graag pinnen!



Wij wensen u een 

mooie zomervakantie!

u
u

U bent welkom!

Bezoek & bericht
Wageningsestraat 45
6671 DB Zetten
T 0488 47 33 66
www.wstvalburg.nl
info@wstvalburg.nl

Colofon

Jaargang 20, nummer 1
‘SamenGoedWonen’ is een 
halfjaarlijkse uitgave van 
Woonstichting Valburg
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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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Heeft u ons nodig en is ons 
kantoor gesloten?

Vanwege de Corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Wij 
ontvangen alleen bezoek op afspraak. 

Telefonisch zijn wij op maandag t/m vrijdag te bereiken tussen 8.00 
en 12.00 uur op telefoonnummer 0488-473366. 

Digitaal zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur via 
info@wstvalburg.nl of www.wstvalburg.nl. 

Voor storingen aan uw CV of verstoppingen kunt u zelf bellen naar 
de hiervoor gecontracteerde bedrijven. U vindt de nummers in uw 
verhuurmap of op de pagina 'Ik huur' op onze website 
www.wstvalburg.nl 

Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens 

onze sluitingstijden de antwoordservice inspreken. 

Belangrijk: vermeld duidelijk uw naam, adres en het telefoon-

nummer waarop u bereikbaar bent, anders kunnen wij geen 

contact met u opnemen!
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Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Corona

40 JAAR

Veiligheid voor alles, blijf 

op afstand, blijf gezond.

De meest actuele 

informatie rondom 

de coronamaatregelen 

vind je op: 

www.rijksoverheid.nl/

coronavirus


