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Groeiroute

Het woonjournaal is in een nieuw 

jasje gestoken. Viel het u nog niet 

op? Net iets anders dan de vorige 

uitgaven, maar nog steeds in onze 

huisstijl, herkenbaar en met een 

eigen uitstraling. 

Zo’n geleidelijke verandering zit ook 
in ons bedrijfsplan voor de komende 
vier jaar. Waar we aan werken, een 
fijn thuis voor u als bewoners, blijft 
natuurlijk hetzelfde. Maar de wijze 
waarop we dat doen is nét iets anders 
dan voorheen: met meer ontmoetingen 
en slim samenwerken. Zo groeien we 
geleidelijk naar tevreden huurders en 
een bij de tijds Woonstichting Valburg. 

Ook als we ouder worden groeien we 
naar andere fases. Een ander huis, met 
meer gemakken voor senioren, kan 
daarin een welkome verandering zijn. 
Met Hof van Zetten krijgen wij meer 
van dit soort ‘comfortwoningen’: zeer 
geschikt voor senioren en ook nog eens 
energie neutraal. Dat wil zeggen dat de 
woning zeker net zo veel energie opwekt 
als dat de bewoner nodig heeft. Want 
dat is nog zo’n geleidelijke verandering 
waarmee we te maken hebben: het 
klimaat. Hoe gaan we toegroeien naar 
een CO2  neutraal woningbezit in 2050? 
Een belangrijk thema waarvoor we een 
groeiroute aan het uitdenken zijn.  

Ik wens u een fijne zomer.
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Huurders van Woonstichting Valburg wonen 

in een huis dat past bij hun levensfase. Oudere 

bewoners kunnen langer thuis blijven wonen.

We maken huurders enthousiast om naar een 
voor hen geschikte woning te verhuizen. Het 
60+ en verhuizen beleid geeft aantrekkelijke 
voordelen aan senioren die verhuizen naar 
een ‘comfortwoning’: een woning die om 
verschillende redenen geschikt is voor senioren.  

We onderzoeken of er wensen en mogelijkheden 
zijn om ook woningen te verhuren aan woning-
zoekenden met een middeninkomen. Positieve 
ervaringen worden verwerkt in ons beleid. 

Onze missie

Wij gaan voor tevreden huurders, een duurzaam 
woningbezit en geschikte woningen voor verschillende 
doelgroepen. Daarnaast zetten wij in op ontwikkeling 
naar een netwerkorganisatie. 

Verduurzaming 

Nieuwbouwwoningen worden allemaal Nul-Op-
de-Meter (NOM). Tussen 2019 en 2023 realiseren 
we zo’n 110 NOM-woningen, zoals aan De 
Beatrixstraat in Zetten en aan Grintpad Herveld.

We kiezen een route om te bereiken dat onze 
woningen in 2050 CO2 neutraal zijn. In die 
route geven we voor al onze woningen aan 
welke keuzes we maken en waarom. Betaalbare 
woonlasten (huur plus energie) voor huurders 
staan daarbij voorop. 

Tevreden huurders  

Huurders van Woonstichting Valburg zijn 

tevreden huurders: ze wonen in een fijn thuis, 

voelen zich door ons gehoord en weten wat ze 

van ons kunnen verwachten. 

Hoe wij huurders tevreden kunnen houden, 
horen wij graag van huurders zelf. We nodigen 
ze uit om ons feedback te geven en hun mening, 
vragen en ervaringen met ons te delen. Dat 
kan bijvoorbeeld in een huurderspanel, een 
huurdersorganisatie, dialoogsessies in de dorpen 
en in bewonerscommissies. Of 24/7 via een van 
onze digitale kanalen. 

Door elkaar te ontmoeten en direct contact te 
maken horen we wat er leeft en speelt. Zo kunnen 
we de technische staat van de woning beter 
afstemmen op de behoefte van huurders en onze 
middelen daar gericht op inzetten. 

Naar een 
netwerkorganisatie

Bewoners en samenwerkingspartners van 

Woonstichting Valburg treffen in medewerkers 

van de woonstichting capabele en prettig 

samenwerkende dienstverleners. 

Een fijn thuis, in een leefbare buurt, bereiken wij 
alleen in goede samenwerking met bewoners 
en betrokken organisaties in ons brede netwerk: 
welzijnsorganisaties, de gemeente, dorpsraden, 
brandweer, politie, bewonerscommissies, collega-
corporaties, onderwijs en leveranciers (aannemers, 
installateurs etc.). Werkend in teams met een 
wisselende samenstelling, denken en doen we 
gezamenlijk mee aan het verbeteren en vernieuwen 
van huizen, buurten en dorpen. 

We ontwikkelen nieuwe vaardigheden en maken 
gebruik van moderne processen en ICT-technieken. 
We maken voor elke samenwerkingspartner 
inzichtelijk wát we doen, hoe we dat doen en hoe 
ver we daar mee zijn. We ontwikkelen ons tot een 
netwerkorganisatie. 

Geschikte woningen 
voor diverse doelgroepen

Huurders van Woonstichting Valburg wonen 

in energiezuinige woningen (gemiddeld label A) 

met een prettig wooncomfort en betaalbare 

woonlasten. In 2050 zijn onze woningen 

CO2 neutraal.

Het volledige Bedrijfsplan 
2019-2022, met daarin onze 
plannen en maatregelen, vindt 
u op: www.wstvalburg.nl
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Gemeente Overbetuwe heeft 

groen licht gegeven voor 

ecowijk Veldzicht aan de 

Veldstraat in Zetten. Onder-

deel daarvan zijn de duurzame 

eco-woningen van De Groene 

Morgen. De gemeente wil dat 

binnen 3 jaar gestart wordt met 

de bouwwerkzaamheden. 

DWO en CPO 

De Vereniging Duurzaam Wonen 
Overbetuwe (DWO) heeft als doel 

het realiseren van een duurzame 
woonwijk aan de rand van Zetten. 
Ook de Vereniging Seniorenwo-
ningen Veldstraat Zetten (CPO 
VSVZ) wil hier in eigen beheer 
woningen bouwen in de vorm 
van een CPO-project (collectief 
particulier opdrachtgeverschap). 

Samenwerking

Samen met Woonstichting 
Valburg, de eigenaar van de 
locatie, hebben de toekomstige 

bewoners van DWO en de groep 
ouderen in CPO VSVZ een eigen, 
nieuw woonconcept ontwikkeld 
voor sociaal, duurzaam en 
ecologisch wonen. Onderstaande 
schets geeft een beeld van de 
mogelijke inrichting van Veldzicht.

Duurzame woonwijk 
Veldzicht Zetten

SOCIALE HUUR

14 appartementen

3 woningen 

VRIJE SECTOR HUUR

4 appartementen 

–   2 vrijstaande woningen

–   10 ouderenwoningen (CPO)

–   24 woningen (DWO)

–   6 groepswoningen voor jongeren

–   3 tiny houses

–   Multifunctioneel buurthuis

–   Fietsenstalling/berging

–   Parkeerruimte

–   Natuurvriendelijke oevers

–   Moestuin

–   Centrale groenzone

–   Paden

Schetsontwerp: Veldzicht Zetten  |  Gemeente Overbetuwe  |  © Buro SRO

Nieuwbouw Beatrixstraat 

Hof van Zetten
De voorbereidingen voor ‘Hof 

van Zetten’, het nieuwbouwplan 

aan de Beatrixstraat in Zetten, 

zijn gestart: de bouwhekken 

zijn geplaatst, het terrein wordt 

opgeschoond en nutsvoorzie-

ningen worden afgesloten. 

Zodra alle woningen leeg zijn 

kan er gesloopt worden. 

Naar verwachting start aannemer 
DijkhofBouw in oktober met de 
bouw. Er verrijzen dan op deze 
mooie, centraal gelegen plek in 
hartje Zetten 18 appartementen 
en 3 woningen in de vorm van een 
hofje. Energiezuinig (NOM: nul-op-
de-meter) en bijzonder geschikt 
voor wie 60 jaar of ouder is. 

Mooi voor 60-plussers

Met de zogenoemde 
'comfortwoningen' in Hof van 
Zetten willen we de groeiende 

groep senioren beter bedienen. 
De woningen zijn speciaal 
ontworpen voor 60-plussers 
en ook de locatie aan de 
Beatrixstraat, midden in het 
dorpscentrum met veel en 
gevarieerde voorzieningen,  
is perfect voor deze bewoners. 

Bent u 60-plus en woont u in een 
gezinswoning van Woonstichting 
Valburg? Dan kunt u profiteren 
van ons 60-plus beleid! Daarmee 
maken wij het bewoners van 60 
jaar en ouder gemakkelijker om 
te verhuizen naar Hof van Zetten. 
U profiteert dan van de volgende 
voordelen:
• Voorrang op andere woning-

zoekenden
• Korting op de huurprijs (mits u 

voldoet aan de voorwaarden)
• 500 euro verhuispremie (mits u 

voldoet aan de voorwaarden)

• Het gemak van een comfort-
woning: alle vertrekken liggen 
gelijkvloers, brede deuren in 
de hele woning en een ruime 
badkamer

• Voorzieningen zijn in de buurt
U vindt meer over ons 60-plus 
beleid en comfortwoningen op 
www.wstvalburg.nl

Iets voor u? 

Hou voor meer informatie over 
de woningen, plattegronden, 
huurprijzen, start toewijzing en 
toewijzingsvoorwaarden onze 
website in de gaten. Ook op de 
website van DijkhofBouw vindt u 
informatie over het project. Wilt u 
persoonlijk op de hoogte gehou-
den worden van dit project?  
Geef dan uw emailadres door aan 
E.van.ree@wstvalburg.nl onder 
vermelding van 'Hof van Zetten'. 
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VELDZICHT

Voor meer informatie en recente 

ontwikkelingen van dit project: 

www.duurzaamwonenover-betuwe.nl 

of www.wstvalburg.nl  



Aan het Grintpad in Herveld, 

liggend in het groen én dicht 

in het centrum, worden negen 

NOM-woningen gerealiseerd. 

Deze sociale huurwoningen 

zullen vergelijkbaar zijn met de 

woningen aan Venus in Herveld: 

nul-op-de-meter (NOM) en 

vooral bedoeld en geschikt voor 

bewoning door senioren. 

 

Turn-key

De bouw en ontwikkeling van 
de woningen aan het Grintpad 

doen wij niet zelf maar wordt 
uitgevoerd door een projectont-
wikkelaar. Zodra de woningen 
klaar zijn voor verhuring, draagt 
de projectontwikkelaar negen 
woningen 'turn-key' aan ons over. 
Wij verwachten dat de ontwik-
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Afstudeeronderzoek 

communicatie

Mijn naam is Elise Spies en 
ik ben een vierdejaars Com-
municatiestudent aan de HAN 
in Nijmegen. Van februari tot 
en met juni 2019 heb ik mijn 
afstudeeropdracht uitgevoerd 
bij Woonstichting Valburg. Ik 
heb onderzoek gedaan naar 
hoe huurders tegenover de 

verduurzamingsprojecten van de 
woonstichting staan. Verduur-
zaming is ook een belangrijk 
aandachtspunt in het bedrijfsplan 
2019-2022. Het onderzoek moest 
aanbevelingen opleveren aan 
Woonstichting Valburg voor een 
te volgen communicatiestrategie 
en bijbehorende communica-
tiemiddelen. Hiervoor is een 
communicatieplan opgesteld. 

Woonstichting Valburg Juni 2019 Woonjournaal – 9 – 

Interviews

Voor het onderzoek heb ik twee 
groepen huurders geïnterviewd: 
huurders die al een verduurza-
ming hebben meegemaakt en 
huurders die dat nog moeten 
doorlopen. Het kan zijn dat ik bij 
u langs ben geweest en wij elkaar 
hebben ontmoet! Ik vond het erg 
leuk om met u hierover in gesprek 
te gaan en dit heeft voor mij 

belangrijke inzichten opgeleverd. 

Positief

Wat opvalt is dat huurders positief 
staan tegenover verduurzaming. 
Zij zien de voordelen ervan in. 
Met name de energiebesparing 
werd hierbij genoemd. Duur-
zaamheid is een thema dat ‘leeft’ 
onder de huurders. De meesten 
zijn dan ook in het dagelijks leven 

bewust bezig met het scheiden 
van afval of hun energieverbruik. 

Ik heb de afgelopen maanden 
met plezier gewerkt aan mijn 
afstudeeropdracht. Ik hoop dat ik 
Woonstichting Valburg met mijn 
communicatieplan een handvat 
heb kunnen bieden voor een 
goede communicatie bij verduur-
zaming van de woningen. 

kelaar in het 1e kwartaal van 2020 
kan starten met de bouw.

Geïnteresseerd in het 

Grintpad? 

Actuele informatie vind u op 

www.wstvalburg.nl

•

1,
6%

•

1,
1%

Samen werken aan een duurzaam (t)huis

Huurverhoging 
gemiddeld 1,1%
De gemiddelde huurverhoging 
voor sociale huurwoningen komt 
dit jaar landelijk uit op 1,6%. De 
gemiddelde huurverhoging bij 
Woonstichting Valburg ligt lager, 
namelijk 1,1%. Daarmee blijft de 
gemiddelde huurstijging 2019 
voor onze woningen ook onder 
het inflatiepercentage van 1,6%.

Concepttekening Grintpad, Herveld  |  Jan Oosterhout ontwikkeling BV  |   © Architectenadviseurs INTEX

•  Negen woningen

•  Nul Op de Meter / energiezuinig

•  Twee slaapkamers

•  In het centrum

•  Tuin van ca. 75 m2

•  Eigen parkeerplaats 
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Thuis bij dhr. Hilderink, huisarts 

in Zetten, spraken wij over 

langer zelfstandig thuis wonen 

en het 60+ en verhuizenbeleid 

van Woonstichting Valburg. 

Huisarts Hilderink, zelf 62 jaar, 
ziet dagelijks in zijn praktijk 
ouderen met lichamelijke onge-
makken die ervoor zorgen dat 
traplopen of het onderhouden 
van de tuin steeds lastiger wordt. 
Met zijn 62 jaar ondervindt hij 
ook zelf aan den lijve dat de 
dingen steeds lastiger gaan.  

Een prettig gesprek over 
ouderen en ouder worden.

Merkt u in uw huisartsen-

praktijk dat ongelukken in en 

om het huis, valpartijen door 

ouderen toenemen? 

Dat merk ik zeker, ik vraag er 
ook altijd naar bij ouderen. 
Heeft u wel een rollator? En 
gebruikt u die ook? Vaak is dat 
niet het geval. Valt u wel eens? 
De meesten zeggen dan: bijna 
nooit. Maar het hoeft maar één 
keer fout te gaan en dan kan 

het hele nare gevolgen hebben. 
Ouderen willen binnenshuis 
de rollator of iets dergelijks 
nog wel gebruiken, wat soms 
lastig is door drempels en grote 
meubels die in de weg staan. 
Maar buitenshuis willen ze dat 
niet. Mensen reageren erop 
en stoppen je in een hokje. 
Bijvoorbeeld als je in een rolstoel 
zit wordt er over je hoofd heen 
gepraat alsof je geestelijk ook 
iets mankeert. Dat wordt als 
vervelend ervaren.

Hoe kunnen we 60-plussers 

ervan overtuigen tijdig na 

te denken over hun woon-

toekomst en een eventuele 

verhuizing? 

Via kinderen en familie. Dat is 
wat ik probeer te doen. Ik zeg ze 
te kijken naar de woonsituatie en 
te bedenken hoe lang gaat het 
in de huidige woning nog goed? 
De huisbezoeken van huisartsen 
zijn in vergelijking met vroeger 
afgenomen. Dat heeft verschil-
lende oorzaken: in de praktijk 
hebben we meer mogelijkheden 
om mensen te onderzoeken en 
mensen zijn mobieler geworden. 
Maar een bezoek in de thuissitu-
atie kan wel heel leerzaam zijn. 
Hoe ziet het eruit, hoe ruikt het? 
De groep 60-plussers in Zetten 
gaat snel groeien. Misschien is 
het zinvol om maatschappelijk 
iets op te tuigen om ouderen van 
60, 70, 80 jaar en ouder regel-

Huisarts Hilderink

Over verhuizen als je 
ouder wordt

matig te bezoeken? Ik probeer 
in ieder geval om de kleedjes de 
kamer uit te krijgen.

Wat zou kunnen helpen om 

ouderen over de streep te 

trekken om te verhuizen?

Mensen kennen de huizen 
van de woonstichting meestal 
wel. En de renovatie op de 
Margrietstraat is mooi, het ziet 
er heel netjes uit. Veel ouderen 
rond de 70 hebben afgelopen 
jaren hun huizen verkocht en 
willen graag een levensloopbe-
stendige woning gaan huren. 
Die zijn nog zo fit dat ze het als 
een nieuwe fase zien en daar 
nog een heel fijne tijd hebben 
en dingen kunnen ondernemen. 
De behoefte aan deze woningen 
gaat alleen maar toenemen. 

Pluspunten in woningen zijn 
inductie, gasloos koken. Bij 
hoogbouw zorgen voor een lift 
die ook groot genoeg is voor 
een brancard. En bouwen: er zijn 
te weinig kleine woningen. Zelf 
behoor ik ook tot de doelgroep, 
maar ik voel me nog te jong om 
te verhuizen. Wat niet wil zeggen 
dat ik me niet voorbereid: ik ga 
mijn tuin onderhoudsvriendelijk 
maken. En als dat nodig is kan 

ik beneden slapen en douchen. 
Het is ook fijn dat Zetten veel 
voorzieningen heeft, waaronder 
een treinstation en dat het lekker 
centraal ligt tussen de steden 
Arnhem, Nijmegen 
en Wageningen.

Tot slot: attendeert u mensen 

op het 60+ en verhuizenbeleid 

van Woonstichting Valburg? 

Bijvoorbeeld als u merkt dat ze 

de trap niet meer op kunnen?

Tot nu toe heb ik mensen niet 
daadwerkelijk op dit beleid 
gewezen. Maar ik heb ze wel 
geattendeerd op Woonstichting 
Valburg en gezegd ga er eens 
praten, eens overleggen en 
kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Ouderen hebben ook vaak 
douchestoeltjes, steunbeugels 
en dat soort zaken nodig. Ze 
moeten ‘s nachts vaker naar 
het toilet. Ouderen die in een 
eengezinswoning wonen en 

voor het toilet ’s nachts naar 
beneden moeten, daar zie je 
vaak de problemen ontstaan. 
En ja de tuin wordt dan ook vaak 
een probleem, zeker als er geen 
kinderen zijn die daar belangstel-
ling voor hebben en mee willen 
helpen in het tuinonderhoud. 
Het 60+ en verhuizenbeleid zie 
ik als heel positief. Ik hoop dat 
Woonstichting Valburg het waar 
kan maken, want door de snelle 
groei van de groep 60-plussers 
is de vraag naar woningen die 
'seniorenproof' zijn groot.

“Ik probeer 
 de kleedjes 

de kamer uit 
te krijgen”

“Voorkomen 
dat er dingen 
fout gaan.”

Woonstichting Valburg Juni 2019 Woonjournaal – 11 – 
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Terugkijken op 2018

Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden en 
resultaten hebben wij hier feiten en cijfers over 2018  
voor u op een rij gezet. Uitgebreide informatie over waar  
wij ons in het voorbije jaar voor ingezet hebben vindt u in  
ons Jaarverslag 2018. 

Het volledige Jaarverslag 2018 vindt u op: 
www.wstvalburg.nl

ONZE INKOMSTEN

86%
huur

13%
verkopen

1%
overig

ONZE UITGAVEN     beïnvloedbaar      niet beïnvloedbaar

20%
Heffingen en 
belastingen

38%
Onderhoud

13%
Overige 

bedrijfslasten

11%
Organisatie

18%
Rentelasten

62% = beïnvlo
ed

b
aar

Gerenoveerd

47 badkamers

39 toiletten

43 keukens

Reparatieverzoeken 

1.346

Vervangen ketels  

59

ONDERHOUD

85 
Huuropzeggingen

HUUR

Wij hebben 35 woningen  

gerenoveerd en geïsoleerd

35
Gemiddeld aantal reacties 

per vrijgekomen woning: 

24,8
In 2018 hebben 3.500 mensen 

zich bij ons ingeschreven 

als woningzoekenden 

3.500

Woonstichting Valburg heeft 14 medewerkers

4
4 sociale huurwoningen, 

waarvan 2 verkocht aan 

huurders

2 vrije sectorwoningen (VOV)

VERKOCHT Meer weten? Kijk dan op www.wstvalburg.nl 

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

5 5
0 ,
5 3
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Aangeboden aan 

statushouders

Verhuurde 

woningen

84 6

De gemiddelde 

kale huurprijs was 

550,53 euro
Niet

 b
eï

nv
lo

ed
b

aa
r =

 38%

550,53
HUURPRIJS
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Help, de stroom 
is uitgevallen! 

Verkoop van woningen

Onderhouds-ABC: wat moet ik zelf doen?
Sommige reparaties en kleine 

herstelwerkzaamheden in en 

rondom uw woning moet u zelf 

uitvoeren. Dat is wettelijk zo 

bepaald in het zogenoemde 

'Besluit kleine herstellingen'. 

Wij snappen dat dit bij u de 
vraag oproept: wie doet wat?  
In ons Onderhouds-ABC hebben 
wij dit op een rij gezet. Op 
alfabetische volgorde, van A-Z 
per klus, vindt u in het onder-
houds-ABC wat u zelf moet 
verhelpen en waar wij verant-
woordelijk voor zijn. Voor enkele 

onderhoudszaken hebben wij 
contracten met gespecialiseerde 
bedrijven. Deze samenwerkings-
partners kunt u zelf rechtstreeks 
bellen als u een storing heeft:
• Voor storingen aan cv-instal-

latie, mechanische ventilatie 

of WTW-installatie:

 Breman: 0900 - 8212174  
of 0343 – 438888

• Voor Glasbreuk:

 AGI: 026-4431734
• Voor verstopping van uw 

riolering of dakgoot:

 Van der Velden BV:
 024-3782072

Het Onderhouds-ABC en 

andere informatie over onder-

houd kunt u ook vinden op 

onze website ww.wstvalburg.nl

Verkoop van woningen

Soms verkopen wij een woning. 
Maar dat doen we maar heel 
beperkt, want onze kerntaak 
is verhuren en niet verkopen 
van woningen. In onze plannen 
staat dat we voor elke nieuw 
gebouwde woning één woning 
mogen verkopen. Zo blijft het 
totale aantal huurwoningen in 
ons bezit gelijk. 

Huurwoningen

Maar wij merken dat de vraag 
naar betaalbare huurwoningen 
groot is. Dat is reden voor ons om 
terughoudend te zijn in het aantal 
woningen dat we verkopen. 
Daarom maken we nu pas op de 
plaats en verkopen we minder 
woningen dan we van plan waren:  
we verkopen er nu 4 per jaar. En 

omdat wij er meer gaan bouwen, 
zal het aantal huurwoningen gaan 
toenemen. We verkopen dus 
nog steeds woningen, maar wel 
heel beperkt én bij voorkeur aan 
huurders van ons. 

Wilt u weten of u uw  

woning kunt kopen?  

Neem dan contact op,  

we geven u graag antwoord!
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Heeft u opeens geen stroom 

meer? Ga dan na of dat alleen 

bij u zo is of dat de hele straat 

er last van heeft.

Stroomuitval alleen bij u

Als u de enige bent met 
stroomuitval, dan kan het zijn dat 
er kortsluiting zit in een van uw 
apparaten. Wij raden u aan om 
eerst de volgende ‘stekkerproef’ 
te doen: 

1. Schakel alle groepen in uw 
meterkast uit. 

2. Haal in uw hele woning alle 
stekkers uit de stopcontacten én 

zorg dat alle lichtschakelaars uit 
zijn. Vergeet ook de stekkers in uw 
schuur of berging niet! En kijk ook 
naar de buitenverlichting.

3. Schakel de aardlekschakelaar 
weer in.

4. Schakel de groepen in uw 
meterkast opnieuw in.

5. Plaats nu alle stekkers en 
lichtschakelaars één voor één weer 
in het stopcontact en zet daarbij 
ook de apparaten één voor één 
aan. Wacht tot het apparaat auto-
matisch aanslaat voordat u verder 
gaat met het volgende apparaat.

6. Valt de aardlekschakelaar 
opnieuw uit op het moment dat 
u een stekker in het stopcontact 
steekt of een apparaat aanzet? 
Dan is dit de oorzaak van de 
storing. Zorg voor reparatie of 
vervanging van dit apparaat.

7. Zorgt geen van uw apparaten 
voor problemen, maar blijft de 
stroom toch uitvallen? 
Dan zit het probleem waar-
schijnlijk in uw installatie. Neem 
contact op met ons, dan schake-
len wij een elektricien in. Let op: 
als blijkt dat het probleem tóch 
door een van uw eigen appara-
ten wordt veroorzaakt, dan zult u 
de kosten voor de elektricien zelf 
moeten betalen.

Stroomuitval in de hele straat
Heeft de hele straat last van 
stroomuitval? Neem dan contact 
op met netbeheerder Liander 
via www.liander.nl/meld-stroom-
storing of per telefoon via 0800-
9009 of stuur een whatsapp naar 
06 52 797 989. U kunt ook kijken 
op website  www.storingen-
inzicht.web.liander.nl/overzicht 
of er misschien een algemene 
stroomstoring is in uw buurt.



Wel eens gedacht 
aan woningruil?

Wordt je huis te klein of juist 

te groot? Zou je liever in een 

andere plaats willen wonen? 

Een grotere tuin willen hebben? 

Of heb je, om wat voor reden 

dan ook, zin in verandering?

Dan is woningruil misschien een 
mooie oplossing! Woningruil 
bestaat al heel lang. Het komt 
niet zo veel voor, terwijl het je 
wel een hoop extra levensplezier 
kan opleveren.

In het verleden kwam woningruil 
tot stand door te praten met 
elkaar, briefjes in brievenbus-
sen te doen, een verzoek op te 
hangen in de supermarkt of een 
advertentie te zetten in een krant. 
Dat kan nog natuurlijk steeds. 
Maar tegenwoordig zijn er meer 
mogelijkheden, bijvoorbeeld via 
de website www.woningruil.nl  
of de app www.huisjehuisje.nl

Je kunt ook contact met ons 
opnemen als je van woning wilt 
ruilen in de dorpen waar wij 
woningen hebben. We noteren 
dan je gegevens en als we een 
mogelijkheid voor woningruil zien, 
brengen we je in contact met de 
mogelijke ruilpartner. Uiteraard 
doen we dit alleen met toestem-
ming van beide partijen want wij 
respecteren de privacywetgeving. 

We werken aan meer mogelijkhe-
den om woningruil makkelijker te 
maken. We houden je hiervan op 
de hoogte via ons Woonjournaal 
en de website www.wstvalburg.nl.  

Nu al op zoek naar een andere 

woning? Neem gerust contact 

met ons op. Via 0488-473366 

van 08.00-12.00 uur of via 

info@wstvalburg.nl
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Jas aan en de natuur levert 
de energie 
Wij deden het al bij 170 bestaan-

de woningen in de laatste 

vier jaar: een jas aantrekken, 

zorgen voor meer wooncomfort 

en lagere woonlasten. We 

bouwden twee jaar geleden de 

eerste vier seniorenwoningen 

die meer energie opwekken dan 

verbruiken. En we gaan de lat 

nog hoger leggen. 

We willen voor onze bestaande 
woningen de beste 'jas', zodat er 
zo min mogelijk energie nodig is. 
En de energie die dan nog nodig 
is gaan we in de woning zelf, of in 
de buurt opwekken. Zonder het 
klimaat te belasten. Daar is heel 
wat voor nodig. Zo’n 30 jaar en 
veel technische ontwikkeling. Ook 
heel veel geld, zo’n 60 miljoen. En, 
het belangrijkste … we hopen op 
de medewerking van de huurders!

Energiezuinige woningen

In de Hoge Hofstraat en 

Oosterhoutsestraat hebben 
wij gemerkt hoe een woning 
en buurt kunnen verbeteren. 
Bewoners kregen wel een huur-
verhoging, maar zijn er door een 
lagere energierekening toch op 
vooruit gegaan. Zo ging het ook 
in Zetten bij 48 woningen, op 
De Tip in Herveld en een hele 
reeks van vooral voormalige 
bejaardenwoningen in diverse 
dorpen. Het recept: afspraken 
maken met de huurders, de 
woning isoleren, soms ook zon-
nepanelen en dan is de woning 
'energiezuinig'. Maar alleen 
energiezuinig is niet genoeg.

Herveld aan Zee of 

CO2 neutraal 

In 2050 willen we in Nederland 
geen CO2 uitstoot meer 
veroorzaken. CO2 zorgt voor 
klimaatverandering, uitsterven 
van dieren en planten, stijgen 
van het zeewater. Zonder 

maatregelen wordt het 
'Herveld aan zee' klinkt nog leuk, 
maar is het niet. 

In de gemeente lopen nu 
gesprekken om ook onze 
bijdrage aan voorkoming 
van deze klimaatschade te 
bepalen. Met de gemeente, 
het Waterschap, corporaties en 
Liander (zorgt voor het netwerk 
van energieleidingen) maken 
we met elkaar een zogenaamd 
warmteplan. We gaan de 
samenwerking aan, want het 
is een probleem dat je alleen 
samen op kan lossen. Mét de 
huurders, met woningeigenaren, 
bedrijven, verenigingen etc. 

Wat willen wij als corporatie

Wij gaan sowieso de samenwer-
king aan. Maar voordat we dat 
doen, bepalen we wat wij zelf 
willen en wat we kunnen. Dat is 
de fase waar we nu in zitten. We 
willen uitkomen op CO2 neutraal 
in 2050. Dat is best ingewikkeld. 
We willen het goed doen, zonder 
verspilling, in stappen, met zo min 
mogelijk overlast voor de huurders 

en zonder stijging van de woonlas-
ten (onder woonlasten verstaan  
wij de optelling van de maandhuur 
en de energierekening).

Goed doen houdt ook in, dat je 
woningen eerst gaat isoleren, of 
te wel: ze een goede jas geeft. 
Dat bespaart energie omdat er 
dan veel minder energie nodig 
is voor verwarming. Nadat de 
woning is geïsoleerd, heb je nog 
wel energie nodig: voor koken, 
verwarming, ventilatie, voor je TV, 
je telefoon etc. We gaan van het 
gas af, want gas veroorzaakt CO2. 

Dus gaan we over naar elektrici-
teit en andere bronnen. Om dat 
te kunnen doen zijn er nieuwe 
installaties nodig. Daar ligt een 
flinke uitdaging om die te maken 
en verbeteren. Wij rekenen er 
op dat die installaties er komen, 
voor zover ze er al niet zijn. Dan 
kunnen wij in de komende 30 jaar 
en daarna in een comfortabele jas 
wonen, betaalbaar, met gebruik 
van natuurlijke, schone energie-
bronnen, zoals de zon, wind etc.

  'Herveld aan zee' klinkt nog leuk,  
maar is het niet.



Onderhoud Zonnecollectoren
In Zetten worden bij 67 wonin-

gen in ‘t Rieshout de oude 

zonnecollectoren vervangen 

door zonnepanelen.  

De vervanging wordt uitgevoerd 
door Installatiebedrijf Hans van 
’t Hullenaar. Die heeft daar per 
woning drie dagen tijd voor nodig: 
op de 1e dag wordt (binnen) de 
bestaande installatie weggehaald 
en de nieuwe installatie geplaatst. 
Op de 2e dag worden de oude 
zonnecollectoren van het dak 

gehaald en op de 3e dag worden 
de nieuwe geplaatst en aangeslo-
ten. Door deze vervanging kunnen 

de woningen de  komende 15 jaar 
weer zorgeloos gebruik maken van 
zonne-energie.
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Het huurderspanel 
groeit!

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
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Openingstijden in de
Zomervakantie
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Tijdens de zomervakantie zijn wij gewoon geopend volgens onze 
gebruikelijke openingstijden. We werken wel met een kleinere 
bezetting, waardoor het soms kan zijn dat u iets langer moet wachten 
voordat we u kunnen helpen. We vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u ons nodig en is ons kantoor gesloten? 

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!

Wij wensen u een 
prettige zomervakantie!

Een keer per maand stellen wij 

per e-mail een vraag aan ons 

huurderspanel. Bijvoorbeeld: 

Wat vindt u van ons telefoni-

sche keuzemenu? 

Hier kregen wij interessante 
reacties op binnen, zoals: uitleg 
geven over technische zaken. 
Eigenlijk zijn alle reparatieverzoe-
ken technisch, daarom verbinden 
de dames van Team Wonen u 
nog regelmatig door naar de 
Technische Dienst. Andere 

verbetersuggesties die onze 
vraag opleverden, kosten wat 
meer tijd en daar zult u hopelijk in 
de toekomst profijt van hebben. 
We hebben het huurderspanel 
ook gevraagd of de informatie bij/
over de jaarlijkse huurverhoging 
duidelijk was. Gelukkig was dat 
zo, de deelnemers vonden het 
goed te begrijpen.

Groei

Het huurderspanel is gestart 
met 16 leden. Na de enquête 

over huurderstevredenheid door 
het KWH is het huurderspanel 
uitgegroeid naar 37 leden! 
Mannen, vrouwen, alle leeftijden 
en dorpen zijn vertegenwoordigd 
en daar zijn we hartstikke blij mee. 
Niet iedereen reageert op elke 
vraag. Dat is jammer, maar de 
respons is dermate groot dat wij 
er wel degelijk iets mee kunnen. 

Wilt u ook meedenken?  

Stuur dan een mail naar:

huurderspanel@wstvalburg.nl
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Doe mee met 
Nationale Burendag!

28 september 2019 is het weer 

zover: de Nationale Burendag. 

Op deze dag kom je gezellig 

samen om iets goeds te doen 

voor elkaar en de buurt. Door 

elkaar te ontmoeten worden 

buurten leuker, socialer en 

veiliger. Er worden in het hele 

land allerlei activiteiten geor-

ganiseerd die de buurt leuker 

maken. Denk hierbij aan: buurt-

ontbijtjes, schoonmaak-acties  

en zeskampen. 

Douwe Egberts en het Oranje 

Fonds ondersteunen daar 

graag in. Het is mogelijk om 

als buurt vanaf half juni 2019 

een aanvraag in te dienen van 

maximaal 350 euro bij het 

Oranje Fonds. Op deze manier 

kan je burendagplan worden 

uitgevoerd. Daarnaast ontvangt 

iedereen die voor 1 september 

een activiteit aanmeldt, een 

Burendag feestpakket. 

Meer weten?  

Kijk op www.burendag.nl  

en/of www.oranjefonds.nl


