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Inspelen op de ouder wordende
samenleving

Dialoog
in Oosterhout

Woningkwaliteit

dicht bij voorzieningen in het dorp.

In 1990 was de gemiddelde

Deze twee ontwikkelingen hebben

Daarvoor hebben we op twee

levensverwachting bij geboorte

gevolgen voor de woningkwaliteit.

locaties plannen in de maak: op het

77 jaar, in 2017 was die gestegen

Om in te kunnen spelen op de

terrein van De Hoge Hof in Herveld

tot ruim 81 jaar*. Daarnaast

ouder wordende samenleving,

en aan de Beatrixstraat in Zetten.

speelt nog een andere ontwik-

maken wij ons sterk voor de bouw

keling: van alle ouder wordende

van gewilde woningen voor senio-

mensen wordt verwacht dat ze

ren. Geheel gelijkvloers, met een
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wonen, langer zelfredzaam zijn.
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Naar een nieuw
bedrijfsplan 2019-2022

Ons huishoudboekje in beeld
uitgaven aan de verhuurdershef-

dert snel. Robots, opwarming

tevreden bewoners, langer thuis

plan 2019-2022 kunnen waar-

fing, vennootschapsbelasting,

van de aarde, vergrijzing, digi-

wonen en bedrijfsontwikkeling.

maken hangt voor een groot

bijdragen aan collega-corporaties

deel af van de middelen die wij

die geld tekort komen, onroerende

daarvoor beschikbaar hebben.  

zaakbelasting en andere heffingen.

vanaf 2019 gaan stijgen.

nieuwe ontwikkelingen. Dat doen

leveranciers, en zorg- en wel-

huren: ca. 93%. Andere inkom-

we door elke 4 jaar ons bedrijfsplan

zijnspartijen. Samenwerking dus.

stenbronnen zijn opbrengsten uit

Omgerekend naar woningniveau:

te vernieuwen en onszelf af te

Samenwerken vormt een rode

woningverkoop (ca. 6%) en overige

Van elke woning ging in 2017 zo’n 2

vragen: Waar we staan we nu? Met

draad in ons bedrijfsplan.

inkomsten zoals servicekosten

maanden huur rechtstreeks naar de

(ca.1%). Hoewel de percentages per

landelijke schatkist. In de komende

hebben wij te maken? Hoe willen wij

Want samenwerken loont. Door

jaar iets verschillend kunnen zijn,

jaren verwachten wij dat dit voor

daar op inspelen? Welke middelen

gebruik te maken van elkaars

bijvoorbeeld door meer of minder

onze woonstichting zal oplopen

zetten we daarvoor in? En vooral:

kwaliteiten kom je verder. Daarom

woningeverkopen, geeft het een

naar 3 maanden huur, dus een

past wat wij doen bij onze doel-

besteden we in het nieuwe

aardig beeld van de verhouding.

kwart van de jaarhuur!

groep, de huurders en woningzoe-

bedrijfsplan veel aandacht aan

kenden voor wie wij het doen.

goede samenwerking met onder

Onze uitgaven

Investeringsruimte neemt af

meer de gemeente, huurders,

Onze uitgaven zijn te splitsen in

Het zijn vooral de niet beïnvloed-

leveranciers en hulpverleners.

kosten waarvan wij de hoogte zelf

bare kosten die ertoe leiden dat we

kunnen beïnvloeden en kosten

steeds minder geld te besteden

Doelen
Dat heeft geleid tot het nieuwe
bedrijfsplan voor 2019-2022. De

Binnenkort kunt u het bedrijfsplan

waarop wij zelf geen invloed

hebben. Aan de andere kant

komende 4 jaren maken wij ons

ook inzien op www.wstvalburg.nl

hebben: de beïnvloedbare en

hebben steeds meer mensen een

niet-beïnvloedbare kosten.

sociale huurwoning nodig: ouderen
die langer thuis moeten blijven

Wij maken
ons sterk
voor tevreden
bewoners

Beïnvloedbare kosten

wonen, mensen met psychische

Beinvloedbare kosten zijn bijvoor-

problemen en/of uit de maatschap-

beeld uitgaven voor onderhoud en

pelijke opvang die zelfredzaam

voor de organisatie. Onze uitgaven

moeten zijn, gescheiden mensen,

in 2017 bestonden voor 57% uit

statushouders etc. Dat merken wij

beïnvloedbare kosten. De verwach-

aan het stijgende aantal reacties

ting is dat we in 2018 op ongeveer

per vrijkomende huurwoning.

hetzelfde percentage uitkomen.  
Keuzes maken
Niet beïnvloedbare kosten

Wij zullen daarom keuzes moeten

In 2017 bestonden onze uitgaven

maken: waar zetten wij ons geld op

voor 43% uit niet beïnvloedbare

in? De keuzes die wij maken vindt u

kosten: rentelasten, belastingen

in ons bedrijfsplan 2019-2022.  
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beïnvloedbare kosten in 2018 nog
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niet, mee te maken krijgt.
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Of wij de doelen uit het bedrijfs-
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Overige
bedrijfslasten
14%

Organisatie
14%

en heffingen. De komende jaren
nemen de belastingen en heffingen
die wij moeten betalen toe. Dit zijn
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In gesprek: College van Burgemeester
en Wethouders en onze
Raad van Commissarissen

Beheer woningen De Loohof eindigt
Na 18 jaar eindigt het beheer dat

stuk hoger. Dat betekent dat deze

een woning op de Loohof. Hoe dat

wij als Woonstichting Valburg

woningen minder goed bereikbaar

na 1 januari gaat? Wie een woning

voerden over 48 woningen

zijn voor de doelgroep van lage

bij de Loohof wil kan zich wenden

Jaarlijks heeft onze Raad van

College vroeg om meer stand-

de gemeente om gemiddeld 30%

van De Loohof in Zetten. In de

inkomens. In deze en andere

tot het bestuur van Stichting De

Commissarissen een gesprek met

plaatsen voor woonwagens. Wij

sociale woningbouw gerealiseerd

Stichting die eigenaar is van de

keuzes kunnen wij ons niet vinden.

Loohof. Wij zullen de gegevens van

het College van Burgemeester en

begrijpen die vraag als er landelijk

te krijgen bij nieuwbouw. Wij brach-

woningen, zijn op advies van een

Daarom is het beter dat het beheer

woningzoekenden voor de Loohof

Wethouders. De Woonstichting

wordt besloten dat er meer plaat-

ten nog in dat de grondprijzen zeer

Commissie van Wijze mensen

wordt beëindigd.

aan het bestuur van Stichting de

werkt op veel onderwerpen

sen moeten komen. Ook kwamen

hoog zijn voor sociale nieuwbouw.

veranderingen doorgevoerd.

samen met de gemeente om het

de diverse projecten van ons aan

Die hoge grondprijs opgeteld bij

Het gehele bestuur wordt

Bewoners

voor het tijdens de inschrijving bij

leven in de dorpen zo aangenaam

de orde. De gemeente stelt zich

de oplopende bouwkosten maken

gewijzigd. Deze wijzigingen

Per 1 januari doet Stichting De

ons opgebouwde aantal punten.

mogelijk te maken.

hier positief in op en ziet graag,

het wel steeds lastiger om betaal-

leiden ook tot een verandering

Loohof zelf het beheer van de

Wat Stichting de Loohof daar mee

zoals wij, nieuwbouw voor de

bare huren te blijven bieden.   

in beleid en koers.

48 woningen. Voor de bewoners

gaat doen is ons niet bekend.

Wij presenteerden onze plannen

sociale verhuur. De wethouder gaf

voor de komende 4 jaar. Het

een toelichting op het streven van

?
?
?

Loohof overdragen. Dat geldt ook

houdt dit in dat zij vanaf dan met
Verandering van koers

alle vragen over onderhoud en

De keuzes die Stichting De Loohof

beheer contact moeten opnemen

maakt sluiten niet aan op waar wij

met Stichting De Loohof.

als Woonstichting Valburg voor
staan. Een voorbeeld: bij nieuwe

Woningzoekenden

verhuringen worden de huren voor

Woningzoekenden kunnen zich

de woningen op de Loohof een

niet meer bij ons inschrijven voor

Wij danken alle
bewoners van de Loohof
voor het in ons gestelde
vertrouwen!

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!

Vragen staat vrij. Wij staan open voor al uw vragen, niet alleen voor onderhoudsvragen of klachten. Wilt u
bijvoorbeeld weten waarom u meer huur betaalt dan uw buurman voor hetzelfde huis? Of wilt u weten wat de
mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een andere woning van Woonstichting Valburg? Over wat u moet
doen als u zelf wat wilt veranderen in uw woning?

Blijf niet met vragen rondlopen maar neem contact met ons op!

Dat kan in de ochtend (tot 12.00 uur) telefonisch en 24/7 per e-mail: info@wstvalburg.nl
Wij geven u graag antwoord.
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Afstudeeronderzoek
naar kantoorloos werken

Woningruil

Hallo, ik ben Susan de Wit. Sinds

nieuwe bedrijfsplan 2019-2022.

Ik hoop in februari 2019 mijn

Woningruil is het ruilen van een

10 september loop ik stage bij

In mijn onderzoek ga ik kijken of

onderzoek te kunnen afsluiten en

woning tussen twee of meer

Woonstichting Valburg voor mijn

en op welke manier kantoorloos

de resultaten aan de Woonstich-

huurders. U kunt ruilen met

studie Facilitair Management

werken haalbaar is. Daarin neem ik

ting te presenteren.

iemand die in een andere woning

aan de Hogeschool Arnhem

ook mee wat de ervaringen zijn van

Nijmegen (HAN). Mijn stage-

andere bedrijven die kantoorloos

opdracht is het doen van een

werken al hebben toegepast. Om

(afstudeer)onderzoek naar

zo aanbevelingen te doen aan de

kantoorloos werken.

Woonstichting over wat voor hen
wenselijk en haalbaar is.

Woonstichting Valburg
wil meer in de dorpen
aanwezig zijn en naar
huurders toe gaan.

van Woonstichting Valburg
woont, maar ook met huurders
van een andere woningcorporatie of verhuurder.
U heeft daarvoor wel onze toe-

Kantoorloos werken betekent een

stemming én die van de andere

andere manier van werken voor

woningcorporatie of verhuurder

medewerkers én voor klanten van

nodig. En u moet voldoen aan een

van de gratis app HuisjeHuisje.

Toestemming

de woonstichting. Bijvoorbeeld

aantal voorwaarden.

Op www.huisjehuisje.nl vindt u

Niet vergeten: voor woningruil

meer informatie en kunt u de app

heeft u altijd onze toestemming

omdat contact met anderen vooral
digitaal of op locatie georgani-

Ruilwoning

direct downloaden. U kunt ook

nodig! Neem daarom tijdig contact

seerd moet worden.

Als u van woning wilt ruilen moet u

kijken op www.woningruil.nl. Hier

met ons op, dan bespreken we

zelf actie ondernemen om iemand

kunt u uw woning te ruil aanbieden

samen wat uw mogelijkheden zijn.

De vraag naar kantoorloos werken

te zoeken met wie u wilt ruilen. Bij-

en bekijkt u woningruiladvertenties

Kijk voor de voorwaarden en meer

komt voort uit de wens van Woon-

voorbeeld door gebruik te maken

van anderen.

informatie op www.wstvalburg.nl

stichting Valburg om meer in de
dorpen aanwezig te zijn en naar
huurders toe te gaan. Om meer

Nieuwe leden in de
Raad van Commissarissen

te ontmoeten, te ondernemen
en meer samen te werken. Het is
een van de aandachtpunten in het

Anonieme brieven en berichten

Onze Raad van Commissarissen

Goede overdracht

in kennis en bezetting in gevaar

(RvC) heeft er sinds eind oktober

Met het vertrek in korte tijd

komt, is ervoor gekozen om nu al

2 nieuwe leden bij. Het zijn Olga

van vier van de vijf RvC-leden

een extra lid mee te laten draaien.

Görts-van de Pas (links op de foto)

verdwijnt er veel ervaring. Om te

Zo is er voldoende tijd om kennis

en Monique Verbeek (rechts op de

voorkomen dat de continuïteit

en kunde over te dragen.

foto). Daarmee telt de RvC tijdelijk
Soms krijgen wij anonieme

nemen. Wij weten immers niet wie

situatie bespreken en bekijken

6 leden. Dat is bewust gedaan:

brieven of berichten. Bijvoor-

de schrijver is, hoe betrouwbaar

welke stappen er door wie mogelijk

in oktober nam Robin Hartogh

beeld met een klacht over over-

het bericht is, we kunnen geen

ondernomen kunnen worden.

Heys afscheid als lid van de RvC.

Meer informatie over de Raad van

last van buurtbewoners. Of over

navraag doen, we kunnen niemand

vermoedens van woonfraude.

antwoord geven.

En eind 2019 vertrekken 3 leden

Commissarissen vindt u op www.

U kunt er op vertrouwen dat wij

bijna gelijktijdig. De reden: van al

wstvalburg.nl

uw gegevens vertrouwelijk behan-

deze leden verstrijkt de tweede

Het is goed dat dit soort dingen bij

Als u wilt dat iets door ons opge-

delen: wij hoeven uw naam niet te

zittingstermijn. De regels daarover

ons gemeld worden. Maar helaas

pakt wordt, vermeldt dan ook uw

noemen als wij anderen, zoals de

zijn duidelijk: RvC-leden mogen

kunnen wij anonieme brieven of

(contact)gegevens. Wij kunnen

gemeente of hulpverleners vragen

maximaal 2 zittingstermijnen

berichten niet in behandeling

dan contact met u opnemen, de

ergens mee aan de slag gaan.

dienen (2 x 4 jaar).
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Nieuwe woonwagens
in Herveld

Verduurzaming
Renovatie 35 woningen bijna klaar

In Herveld hebben wij twee nieuwe woonwagens

zaakten veel ongemakken voor de bewoners.

geplaatst. De bestaande woonwagens waren oud

Zij zijn dan ook heel blij dat de oude woonwagens

en technisch in een zeer slechte staat.

zijn vervangen door twee gloednieuwe.
De woonwagens zijn in de fabriek gemaakt en werden

Mankementen als slecht sluitende buitendeuren,

op locatie geplaatst en volledig afgemonteerd. Ze

kozijnen die loskwamen van de muur, scheef han-

zijn binnen 4 dagen opgeleverd, waarna de bewoners

gende dakgoten en scheuren in steenstrips veroor-

er in konden trekken.

Valburg

Andelst

Dak-, wand- en vloerisolatie.

Bij de 11 woningen in Zetten en

dit jaar. Alleen het buitenschil-

Zonnepanelen op het dak en een

Slijk-Ewijk is de klus geklaard.

derwerk moet nog uitgevoerd

frisse, moderne “look”. En voor
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worden, maar dat kan pas in het

sommige woningen: een aanbouw

Van de 24 woningen in Ooster-

voorjaar. In totaal hebben we dan

aan de voorzijde, waardoor

hout, Valburg en Andelst is de

in 2018 35 woningen verduur-

binnen meer ruimte ontstaat voor

helft opgeleverd. De andere helft

zaamd naar energielabel A.

bijvoorbeeld een trap.

volgt nog vóór het einde van

BIJNA KLAAR

KLAAR

Prins Hendrikstraat Andelst 		

De Hartogstraat in Valburg

Dakisolatie wordt aangebracht

Voor de renovatie

De afwerking is bijna klaar

Na de renovatie

Woonstichting Valburg
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Nul op de meter
levert bewoners geld op

Openingstijden rondom de
feestdagen

In 2017 leverden wij onze eerste

Positief resultaat

waar zowel de bewoners als wij blij

NOM-woningen op. NOM

Nu, één jaar na oplevering, waren

mee zijn!

staat voor Nul Op de Meter. De

wij zeer benieuwd naar de resulta-

NOM-woningen zijn voorzien van

ten en ervaringen van de bewo-

Bezoek

slimme technologie en wekken

ners. Wij vroegen het hen, en wat

Wageningsestraat 45

zelf energie op voor verbruik

bleek: alle woningen hebben méér

6671 DB Zetten

Wij zijn gesloten op:

van warm water, verwarming en

energie opgewekt dan door de

T 0488 47 33 66

maandag

24 december 2018

huishoudelijk verbruik.

bewoners is verbruikt. Dat heeft ze

www.wstvalburg.nl

dinsdag

25 december 2018

1e Kerstdag

woensdag

26 december 2018

2e Kerstdag

U bent welkom!

In verband met de feestdagen hebben wij andere openingstijden
dan u van ons gewend bent. In het onderstaande overzicht vindt u

allemaal een financieel voordeel-

onze sluitingstijden tijdens de feestdagen.

Als het goed werkt en gebruikt

tje opgeleverd. Bovendien zeiden

Openingstijden

wordt, leidt dat tot nul op de

de bewoners dat ze erg tevreden

Maandag t/m vrijdag

maandag

31 december 2018

Oudjaarsdag

(energie)meter en daarmee tot nul

zijn met de hun inmiddels 1 jaar

Van 8:00 tot 12:00

dinsdag

1 januari 2019

Nieuwjaarsdag

energiekosten voor de bewoners.

oude woning. Een mooi resultaat,

Op afspraak

woensdag

2 januari 2019

gesloten tot 9.30 uur

Van 13:00 tot 16:30

Tuintegels eruit, groen erin

Bericht

Woensdag 2 januari 2019 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.

Wageningsestraat 45

Daarna zijn onze openingstijden weer zoals u van ons gewend bent.

6671 DB Zetten
T 0488 47 33 66

Heeft u ons nodig en is ons kantoor gesloten?
Voor storingen aan uw CV of verstoppingen kunt u zelf bellen naar de

Colofon

hiervoor gecontracteerde bedrijven. U vindt de nummers in uw verhuurmap of op de pagina “Ik huur” op onze website www.wstvalburg.nl

Gemak dient de mens. En dus

Vergroening

Er zijn veel soorten en maten groen,

Jaargang 18, nummer 2

halen we het groen uit onze tuin

Stop verstening en maak de tuin

er is vast wel iets te vinden wat bij

‘SamenGoedWonen’ is een

en leggen we er stenen voor

groener. Haal (zoveel mogelijk)

u past.

halfjaarlijkse uitgave van

Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten: Spreek tijdens

terug. Geen onderhoud, lekker

tegels uit de tuin en zet er onder-

Woonstichting Valburg

onze sluitingstijden de antwoordservice in. Belangrijk: vermeld

makkelijk! Maar wist u dat dit

houdsvriendelijk groen voor terug.

Redactie

duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar

gemak ook een keerzijde heeft?

Cristel Peterse

bent, anders kunnen wij geen contact met u opnemen!

Het kost u en de maatschappij

Concept en ontwerp

uiteindelijk veel werk en geld.

Brussels Lof/MARK IT ZERO

Meer groen, gewoon doen!

Drukwerk
Wateroverlast

Drukkerij DPN-Rikken Print

Want verstening betekent:
Verspreiding

• Wateroverlast tijdens hoosbuien omdat het water niet kan

Gratis voor huurders van

wegzakken in gras of aarde.

Woonstichting Valburg
en andere belanghouders

• Geen schaduw- en koele
plekken in warme zomers en
daarmee opwarming van onze

Aansprakelijkheid

leefomgeving.

Hoewel dit woonjournaal met de
grootste zorg is samengesteld

• Opwarming van tuin en terras.
pfff… veel te warm om daar

kan Woonstichting Valburg geen

lekker te gaan zitten.

aansprakelijkheid aanvaarden
voor eventuele fouten en

• Sterfte van nuttige dieren zoals
vogels omdat hun leefgebied

mogelijke gevolgen ervan

steeds verder afneemt.

© Woonstichting Valburg
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Een schone leefomgeving
Je wijk en straat schoon en leefbaar

waaronder plastic en blik, dat

houden. Dat verwachten wij van

zonder nadenken is gedumpt door

bewoners, maar we willen daar zelf

voorbijgangers.

ook actief een steentje aan bijdragen.
Bijvoorbeeld met onze Clean-It-Up-Cup:
tijdens de pauze naar buiten, een half

Een halfuurtje opruimen levert al gauw

uurtje rommel opruimen in bermen en

een volle vuilniszak op. Zo dragen wij

groenstroken in de buurt van kantoor.

een klein steentje bij aan een schonere

Want daar ligt veel schadelijk afval,

leefomgeving.

