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Groei!

In mei noteerden wĳ  een 
record: 117 woningzoekenden 
wilden een woning huren. Nog 
niet eerder hadden wĳ  zoveel 
reacties op één woning. Dus 
we hebben 116 zoekenden en 
hun gezinsleden teleur moeten 
stellen. Dat is hartstikke 
vervelend. Een gevoel van 
onmacht bekruipt mĳ  als ik stil 
sta bĳ  de rĳ en wachtenden voor een woning. Maar met dat 
gevoel schiet de woningzoekende niets op. Doe er maar 
wat aan! 

Wij doen er wat aan. Kijk naar de middenpagina waarin 
wij onze plannen voor de komende 10 jaar in beeld 
brengen. We halen alles uit de kast om met dik 110 
woningen te groeien. We gaan ook onze seniorgeschikte 
woningen bijna verdubbelen. En we gaan onze woningen 
energiezuiniger en daardoor ook comfortabeler maken. 
Op kortere termijn krijgen we er woningen bij in 
Herveld, Tuyn van Limes. Volgend jaar aan de Wouter 
Plasstraat in Zetten en een jaar later komen er 42 
woningen bij op de Hoge Hof in Herveld. 

Waar we kunnen doen we er wat aan, om betaalbare 
woningen te bieden voor de grote groep mensen die 
daar naar zoeken. Als u kansen voor ons ziet, laat het 
weten! Grond, gebouwen, ruimte in uw woning om te 
verhuren tips en ideeën zijn welkom.

De woningmarkt lijkt dus oververhit te raken, maar houdt 
u zelf koel in deze zomer. Tips daarvoor treft u ook aan in 
dit Woonjournaal. 

Ik wens u een mooie zomer.
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Voorwoord

& VERKOOP

Te koop
in Zetten
Hessenbergstraat 7
Vraagprijs: € 275.000,- kk

Ga voor meer informatie naar: 
www.hetwoonhart.nl

Marc Jansen
Directeur 
Woonstichting Valburg

Verkoop van huurwoningen
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Woonadviseurs 
en Fijn Wonen

Anonieme 
meldingen

En dat er postvangers zijn die zorgen dat u niet 
meer hoeft te bukken om de post te pakken? Zo 
zijn er talrijke hulpmiddelen om uw leven makke-
lijker te maken, de woonadviseurs delen dit graag 
met u. Ook kunnen ze u de fi nanciële voordelen 
van ons verhuisbeleid uitleggen en kunnen ze u 
uitleggen wat er op uw energienota staat. 

Vragen?
Heeft u zelf vragen of onderwerpen waarover u 
graag eens zou willen praten? Geef dat dan door 
aan de woonadviseurs. Project Fijn Wonen is 
een samenwerking van Gemeente Overbetuwe, 
Welzijnsorganisatie Forte Welzijn, De Hoge 
School Arnhem-Nijmegen, huurdersorganisatie 
Het Klokhuis, Het Loket Duurzaam Wonen en 
Woonstichting Valburg. Samen weten we meer dan 
alleen  en door dit uitgebreide netwerk kunnen 
veel van uw vragen beantwoord worden.

Corona
Hoe het er na de zomer uitziet met de coronamaa-
tregelen weten we nu nog niet. Natuurlijk houden 
we daar rekening mee. De woonadviseurs maken 
telefonisch met u een afspraak op een tijdstip dat 
het u uitkomt.

Soms krĳ gen wĳ  anonieme 
meldingen binnen. Bĳ voorbeeld 
over overlast of vermoedde 
woonfraude. Maar met anonieme 
meldingen kunnen wĳ  niets. 

Wij moeten weten met wie wij 
spreken, contact kunnen opnemen 
ter verduidelijking, eventueel hoor 
en wederhoor kunnen toepassen. 
Alleen zo kunnen we een situatie 
goed beoordelen en voorkomen 
dat er ruis en mogelijk onterechte 
beschuldigingen ontstaan. 

Dus wilt u iets bĳ  ons melden?  
Zeg dan wie u bent zodat wĳ  er 
mee aan de slag kunnen gaan. 
Uw naam en gegevens worden 
door ons niet gedeeld met 
anderen (privacy-wetgeving). 
Natuurlĳ k is het nóg beter om 
zelf bewoners aan te spreken als 
er iets is wat u dwars zit of wat 
u zich afvraagt. En als u zeker 
weet dat er sprake is van woon-
fraude, dan kunt u dat melden 
bĳ  gemeente Overbetuwe. Zĳ  
stellen een onderzoek in. 

Bezoek
De woonadviseurs komen graag bij u over de 
vloer om advies te geven over hoe u energie kunt 
bezuinigen en hoe u langer zelfstandig kunt wonen. 
Want wist u dat er een apparaatje bestaat dat u 
helpt om de knopen van uw blouse dicht te maken? 

Fĳ n Wonen als nieuwe projectnaam 
Ook in de tweede helft van 2021 gaan de woonad-
viseurs aan de slag. Na de zomer wordt het oor-
spronkelijke idee van het project weer opgepakt: 
huurders vanaf 60 jaar bezoeken om te horen en te 
zien of zij (nog) fi jn wonen. Want fi jn wonen, daar 
gaat het allemaal om. Daarom heeft het project 
ook een nieuwe naam gekregen, een naam die de 
lading beter dekt: Project Fijn Wonen. 

Sterke koppels
De woonadviseurs gaan vanaf september in tweetal-
len op pad. De senior-woonadviseurs die we vorig 
jaar opgeleid hebben, worden gekoppeld aan 
een junior adviseur. Dat zijn studenten van sociale 
studies van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN), die op deze manier stage lopen. Uit de 
ervaringen van vorig jaar weten we dat dit een 
succesvolle samenwerking is: zo brengen de senior 
adviseurs bijvoorbeeld veel levenservaring in en 
hebben de junior adviseurs weer meer kennis van de 
digitale wereld. Op die manier versterken ze elkaar. 

Woonadviseur Hans

Woonadviseur JanWoonadviseur Petra

Woonadviseur Rob
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Woonadviseur Rob



Geen huurverhoging
Dit jaar géén verhoging 
van de huur en/of de EPV 
(energieprestatievergoeding). 
Landelĳ k was al besloten 
om de huren van sociale 
huurwoningen te 
bevriezen in 2021. Maar 
de huren van vrĳ e sector 
huurwoningen en de EPV 
(energieprestatievergoeding 
voor NOM-woningen) mochten 
nog wel beperkt stĳ gen. Wĳ  
hebben besloten om ook voor 
deze woningen 0% verhoging 
toe te passen.

Om het milieu te sparen hebben 
wij hierover geen brieven 
gestuurd. Als bijvoorbeeld uw 
bewindvoerder vraagt om een 
bewijs dat uw huur hetzelfde 
blijft, laat hem of haar dan dit 
artikel lezen.

Huurverlaging
In 2021 hebben een aantal 
huurders recht op huurverlaging. 
Het gaat om huurders die een laag 
inkomen hebben in het peiljaar 
2019 en die een huurprijs betalen 
hoger dan €633,25. Huurders die 
voldeden aan de voorwaarden 
hebben een brief van ons gekre-
gen. De huurverlaging is voor hen 
per 1 mei 2021 ingegaan. 

Inkomensdaling na 2019?
Had u ná 2019 een forse inko-
mensdaling en betaalde u meer 
dan €633,25 huur? Dan heeft u 
misschien ook recht op eenmalige 
huurverlaging. U moet dat zelf 
bij ons aanvragen en daar een 
aantal gegevens voor aanleveren. 
Kijk op: Val ik onder de speciale 
regeling voor huurverlaging in 
2021? | Rijksoverheid.nl of scan de 
QR-code.

Geen huurverhoging 
Goed nieuws voor U! 
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Huurwoningen
Tuyn van Limes 
Aan de noordkant van Herveld, achter de Kleefse Kamp, krĳ gt nieuwbouwplan Tuyn van Limes 
steeds meer vorm. Tuyn van Limes wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Van den Bosch 
Vastgoed. Die bouwt hier 56 woningen: 47 koopwoningen, 4 vrĳ e sector huurwoningen (kale 
huurprĳ s hoger dan €753, 33)  en 5 sociale huurwoningen. 

Verhuur sociale huurwoningen
Woonstichting Valburg 
gaat alleen de 5 sociale 
huurwoningen verhuren. De 
andere woningen worden door 
de projectontwikkelaar verkocht 
en verhuurd. Op de afbeelding 
zijn onze huurwoningen rood 
omkaderd: 5 tussenwoningen, 
met op de begane grond een 

woonkamer/keuken en een hal 
met een toilet. De verdieping 
heeft 3 slaapkamers en een 
badkamer met een tweede 
toilet. Daarnaast hebben de 
woningen nog een ruime zolder 
met een (groot) dakraam. Alle 
woningen zijn volledig NOM: 
nul op de meter. De oplevering 
wordt begin 2022 verwacht. 

Inschrĳ ving als 
woningzoekende
Ziet u zichzelf al wonen in één 
van deze 5 huurwoningen in 
Tuyn van Limes? Zorg dan dat 
u bij ons ingeschreven staat als 
woningzoekende. Want wie niet 
is ingeschreven maakt geen 
kans. Inschrijven is gratis en 
kan gemakkelijk online via onze 
website www.wstvalburg.nl.

Wie bij ons als woningzoekende 
is ingeschreven kan via onze 
website reageren op woningen 
die te huur zijn. Dat geldt ook 
voor de 5 huurwoningen in 
Tuyn van Limes. Wij verwachten 
dat deze eind 2021 via onze 
website te huur aangeboden 
kunnen worden. 

Tuyn van Limes
Meer informatie over het 
volledige nieuwbouwplan Tuyn 
van Limes kunt u vinden op de 
website van ontwikkelaar Van 
den Bosch Vastgoed.
www.vandenboschvastgoed.nl
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woningzoekende
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Terugblikken 
op 2020

Wij maken geen
zonnepanelen schoon

In 2020, het jaar waarin wĳ  40 
jaar bestonden, was Corona 
alles overheersend. Toch 
waren er ook lichtpuntjes, 
zoals de oplevering van Hof 
van Zetten. Hieronder zetten 
wĳ  een aantal feiten en cĳ fers 
van 2020 voor u op een rĳ . Wilt 
u meer weten? Bekĳ k dan ons 

jaarverslag op www.
wstvalburg.nl 
of scan de QR-code 

Inkomsten
In de onderstaande 
fi guur ziet u waar onze 
inkomsten vandaan 
komen. De categorie 
“overige” zijn leningen 
en subsidies.

Uitgaven
In de onderstaande fi guur 
ziet u onze uitgaven. Een 
grote uitgavenpost waar wij 
zelf geen invloed op hebben 
zijn de belastingen. In 2020 
betaalden wij ongeveer 3,5 
miljoen euro belasting: de 
vennootschapsbelasting 
(€ 2,5 mln) en de verhuurder-
heffi ng (€ 1 mln). 

Voor dit enorme bedrag hadden 
wij 15 nieuwbouwwoningen 
kunnen realiseren. 

Aan verhuurderheffi ng betalen 
wij per woning ongeveer 1,5 
maandhuur. Geld dat we nu 
moeten afdragen aan de 
overheid maar dat wij liever 
zouden willen inzetten voor goed 
onderhoud en verduurzaming 
van woningen. Wij hopen dat 
het komende kabinet met ons 
meedenkt en haar plannen 
afstemt op het terugdringen van 
het woningtekort.

Op diverse huurwoningen van ons liggen 
zonnepanelen. Regelmatig krijgen wij daarover 
de vraag:  ‘maken jullie de zonnepanelen schoon?’ 
Het antwoord hierop is nee, Woonstichting 
Valburg maakt geen zonnepanelen schoon. Het 
rendement zal in de loop der jaren iets dalen, 
maar daar is bij de vooraf aangegeven opbrengst 
rekening mee gehouden.

Glazenwasser
Als u de zonnepanelen toch wilt laten reinigen 
dan kunt u hier zelf een bedrijf, bijvoorbeeld een 
lokale glazenwasser, voor inhuren. Natuurlijk 
moet het schoonmaken wel veilig gebeuren. 
Er gebeuren jaarlijks nog veel ongelukken met 
ladders en mensen die uitglijden op het dak. Zorg 
dus altijd voor goede valbeveiliging! Voor schuine 
daken is een telescoop een goed alternatief. 
Een telescopisch systeem kan zó ver uitschuiven, 
dat de zonnepanelen veilig vanaf de grond 
schoongemaakt kunnen worden. De meeste 
glazenwassers zijn in het bezit van een telescoop.

40 jaar
In 2020 bestonden wij 40 jaar. 
Bekijk op onze website 
www.wstvalburg.nl een fi lmpje 
over onze ontstaansgeschiedenis 
of scan de QR-code 

VERDELING UITGAVEN 2020 

beïnvloedbaar     niet beïnvloedbaar

23%
Heffi ngen en 
belastingen

31%
Onderhoud

14%
Organisatie

11%
Overige 

bedrijfslasten

20%
Rentelasten

57%
=

beïnvloedbaar43%
=
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TOTAAL INKOMSTEN IN %

87%
huur

12%
verkopen 1%1%

28 Keukens
23 Badkamers
25 Toiletten

RENOVATIES

INSCHRĲ VINGEN

nieuwe woningzoekenden 
schreven zich bĳ  ons in

+5.607

VERKOOP

Waarvan 3 aan een huurder

VERKOOPVERKOOPVERKOOP

4

VERHUUR

117 woningen verhuurd
  98 huuropzeggingen 
  21 nieuwbouw woningen
        opgeleverd
    9 statushouders kregen
        een thuis

Woonstichting Valburg Juli 2021 Woonjournaal 
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Het dag-/nachttarief bij 
oude energiemeters
verdwijnt

Bĳ  9 woningen aan de Oosterhoutse Hoge 
Wickstraat starten we eind augustus met het 
aanbrengen van isolatie en gebalanceerde 
ventilatie. De renovatie is een pilot-project waarin 
we een eerste stap zetten naar CO2-neutrale 
woningen in 2050. Als de pilot een succes is dan 
wordt de aanpak vanaf 2022 ook toegepast op 
andere woningen van ons. 

Dit is wat we gaan doen: 
� Vernieuwing van het dak: we brengen isolatie en 

nieuwe dakpannen aan;
� Isolatie van de buitengevel door het aanbrengen 

van isolatie in de bestaande spouw;
� Vernieuwing van alle kozijnen en deuren en 

plaatsing van tripple beglazing;
� Plaatsing van mechanische ventilatie: in de 

woonkamer en slaapkamers wordt verse lucht 
de woning ingeblazen en in de keuken, toilet en 
badkamer wordt lucht afgezogen.

Warmtevraag verminderen
Door goede dak, wand en vloerisolatie wordt de 
warmtevraag én de CO2-uitstoot verminderd. 
Dat helpt bewoners om te besparen op hun 
energielasten, die door de isolatie niet stijgen maar 
gelijk blijven of zelfs licht dalen. Daarnaast wordt 
gezorgd voor een goed ventilatiesysteem. Dat 
is belangrijk voor de gezondheid van bewoners: 
minder tocht en vocht betekent een gezonder 
binnenklimaat en geeft ook meer wooncomfort.

Planning & uitvoering
De bewoners en de omwonenden zijn 
geïnformeerd en de werkzaamheden worden 
nu voorbereid. Vanaf eind augustus gaat Dijkhof 
Bouw B.V. uit Klarenbeek aan de slag. Als alles 
volgens planning verloopt zal de laatste woning in 
december 2021 worden opgeleverd. 

Slimme energiemeter 
De meeste woningen van 
Woonstichting Valburg hebben 
een slimme meter. Voor die 
bewoners verandert er niets. 
Ook de algemene ruimten van 
onze appartementengebouwen 
(bijvoorbeeld Gieser 
Wildeman en Bethel in Zetten, 
Hyacintenstraat/Rauwendaal in 
Heteren) zijn voor gas en elektra 
voorzien van een slimme meter.

Sommige bewoners hebben de 
in het verleden aangeboden 
slimme meter van Liander bewust 
geweigerd. Zij hebben nog een 
“oude” energiemeter en zullen 
gaan merken dat het dag- en 
nachttarief verdwijnt, alhoewel 
dit verschil inmiddels minimaal is. 

Meer weten? Ga naar 
www.netbeheernederland.nl

Vanaf 1 juli 2021 laten de energienetbeheerders het zogenoemde 
TF-signaal in steeds meer gebieden verdwĳ nen. TF staat voor 
ToonFrequent. Dit signaal wordt onder andere gebruikt om te 
schakelen tussen het dag- en nachttarief voor elektriciteit. Het 
verdwĳ nen van het TF-signaal betekent het einde van het dag- en 
nachttarief voor bewoners zonder slimme meter. 

Na renovatie

Renovatie project IsoWick Oosterhout

Voor renovatie

Woonstichting Valburg Juli 2021 Woonjournaal 
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Te Koop

Van de 17 woningen in plan Grintpad in Herveld 
zouden wij “turn-key” 9 sociale huurwoningen 
afnemen van projectontwikkelaar Jan Oosterhout 
Ontwikkeling BV. Maar de Raad van State heeft 
sierpluimveekweker Andeweg, bezwaarmaker tegen 
het bestemmingsplan, in het gelijk gesteld. Dat 
betekent dat de plannen in de huidige vorm niet 
gerealiseerd kunnen worden. 

De gemeente en de projectontwikkelaar gaan 
nu na of en zo ja hoe het plan nog haalbaar is. 
Woonstichting Valburg wacht de ontwikkelingen 
af en hoopt vooral dat de 9 huurwoningen alsnog 

gebouwd kunnen worden. Misschien aan het 
Grintpad of, als dat niet kan, op een andere plek in 
het dorpshart van Herveld. 

U bent welkom!

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

Colofon
Jaargang 2021, nummer 2
‘SamenGoedWonen’ is een 
halfjaarlijkse uitgave van 
Woonstichting Valburg
Redactie
Cristel Peterse
Concept en ontwerp
MARK IT ZERO  ism. Brussels Lof
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
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Ontwikkelingen 
nieuwbouwplan Grintpad

Verkoop van huurwoningen
Soms zetten wĳ  woningen te koop. Gemiddeld 
wisselen bĳ  ons 4 woningen per jaar van eige-
naar. Tegenover deze verkoop bouwen wĳ  meer 
woningen. Zo groeit het aantal sociale huurwo-
ningen dat wĳ  kunnen aanbieden in de komende 
10 jaar alsnog met ruim 110 woningen.  

Verhuurder, geen verkoper
De rij van woningzoekenden wordt langer. Als 
woonstichting willen we daarom zoveel mogelijk 
woningen hebben voor de sociale verhuur. We 
zijn immers een verhuurder, geen verkoper van 
woningen. Maar soms passen woningen niet meer 
goed bij de wensen die huurders en wij hebben en 
besluiten we om er afscheid van te nemen. Bijvoor-
beeld omdat het een tweekapper is waarvan één 
helft al is verkocht, zoals bij de nu te koop staande 
woning Hessenbergstraat 7 in Zetten. Of het is een 
tussenwoning in een rijtje met meerdere koopwo-
ningen. Of een oude woning die gerenoveerd moet 
worden maar daardoor te duur wordt om nog voor 
een sociale huurprijs te kunnen verhuren.

Starters en bewoners
In dit soort gevallen, als deze woningen vrij komen 
óf als de bewoners zelf aangeven dat ze hun 
woning willen kopen, gaan we over tot verkoop. 
Zoals gezegd komt dat gemiddeld zo’n 4 keer per 
jaar voor. En hoewel ze daarmee aan de sociale 
huur worden onttrokken, biedt verkoop van deze 
woningen ook een kans aan woningzoekenden. Want 
ter vergelijking: de gemiddelde verkoopprijs van 
onze woningen bedroeg in 2020 € 207.750,- k.k., de 
gemiddelde verkoopprijs in Nederland 
€ 334.000,- k.k. Het zijn veelal starters die daarvan 
profi teren en soms ook de bewoners van de 
huurwoning: als zij hun woning kunnen kopen dan 
kan dat, raar maar waar, een behoorlijk voordeligere 
maandlast opleveren. De afgelopen jaren verkochten 
wij in iets meer dan de helft van de gevallen de 
woning aan de huurder die er zelf al woonde.
  
Waarom wij woningen verkopen en hoe wij dat 
doen kunt u lezen in ons verkoopbeleid en (als 
u huurder van ons bent) in het 
document 'Uw huurwoning 
kopen?'. U vindt deze docu-
menten op onze website 
www.wstvalburg.nl of door de 
QR-code te scannen.

Wij wensen u 

een heerlijk ontspannen 

zomervakantie!

Openingstijden tijdens 
de zomervakantie

Onze openingstĳ den
Tot 1 september 2021 blijft ons 
kantoor gesloten en ontvangen 
wij alleen bezoek op afspraak. 
Hoe dat na 1 september gaat 
hangt af van de ontwikkelingen 
rondom het Corona-virus. Nieuws 
en actuele informatie over onze 
openingstijden publiceren wij op 
www.wstvalburg.nl of via onze 
social mediakanalen.

Telefonische en digitale bereik-
baarheid
Elke werkdag zijn wij telefonisch 
bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur 
via 0488-473366. Daarna krijgt u 
onze antwoordservice. 
Voor (technische) spoedgevallen 
wordt u rechtstreeks doorver-
bonden met iemand van de 
Technische Dienst. U kunt ons 
ook digitaal een bericht sturen 
via info@wstvalburg.nl of www.
wstvalburg.nl. Wij geven u dan zo 
spoedig mogelijk antwoord.

Verspreiding

Woonstichting Valburg Juli 2021 Woonjournaal 
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40 JAAR

Te warm in huis?
Dit kun je doen

� Zet vroeg in de ochtend (als 
het buiten nog koel is) alle 
ramen en deuren tegenover 
elkaar open. Houd voor de 
rest van de dag, als het warm 
is, de ramen en deuren zo veel 
mogelĳ k dicht. 

� Als u in de vroege ochtend 
alle ramen en deuren open 
heeft staan, zet dan ook de 
mechanische afzuiging op 
de hoogste stand. Dat levert 
al snel zo’n 150 m3 extra 
luchtverversing per uur op. 
Daardoor koelt het binnen 
sneller af.

� Zet eventuele ventilatie-
roosters 's nachts open en 
ramen op een kier (of open) in 
ruimtes waar inbrekers niet bĳ  
kunnen komen.

� Houd eventuele gordĳ nen of 
lamellen overdag dicht.

� Voor huizen met mechanische 
ventilatie: zet overdag de 
ventilatieroosters aan de 
zonkant dicht en aan de 
schaduwkant open. Zo komt er 
minder warme lucht in huis. 

� Zet lampen, stofzuigers, 
televisies, ovens en laptops 
zoveel mogelĳ k uit. Deze 
kunnen fl ink wat warmte 
afgeven. 

� Droog de was niet in de 
droger, maar op een wasrek, 
liefst buiten als dat kan. 

� Zet 's nachts een ventilator 
op de hoogste stand in de 
deuropening tussen de 
slaapkamer en de gang of 
voor het raam. De ventilator 
blaast de warme lucht de 
kamer uit.

� Zet een aantal fl essen met 
bevroren water voor de 
ventilator. Hierdoor is de lucht 
die de ventilator verspreidt 
koeler.

� Gebruik 's nachts een fl es 
bevroren water of een 
koelelement als omgekeerde 
kruik in bed.

Pfff… wat is het warm! Vooral als het zonnetje wat langer schĳ nt kan 
de temperatuur in huis behoorlĳ k oplopen. Tĳ dens warme dagen is het 
belangrĳ k om de zon overdag zoveel mogelĳ k buiten te houden en om in de 
avond en nacht, als het frisser is, goed te ventileren. Dat helpt, samen met 
de onderstaande tips, om de temperatuur in huis weer iets te laten zakken. 

Gebruik zoveel mogelĳ k 

LED-lampen. LED-lampen 

geven veel minder warmte 

af dan gloeilampen. 

En ze zĳ n ook een stuk 

energiezuiniger. 

2X VOORDEEL DUS!


