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Verandering

Een andere kop op de foto? Ja en nee. Ik 

ben nog dezelfde. Alleen heb ik dat beetje 

haar dat ik nog heb maar naar achteren 

gekamd en vastgezet met gel. Lijkt het nog 

wat… Het was even wennen voor gezin, 

familie, vrienden, collega’s.

Als ik dit Woonjournaal lees, besef ik dat 

wij ook nogal wat veranderen. Dat kan effe 

wennen zijn. Zo merken wij dat de nieuwe 

nul-op-de-meter-woningen in Herveld vooral interesse krijgen van wat 

‘ondernemende’ mensen. Die het wel aandurven om te verhuizen naar een 

woning met de nieuwste snufjes. Met veel comfort, zonder energierekening. 

Vlakbij voorzieningen. Ideaal als je wat ouder bent en minder mobiel! Je 

kan het maar beter voor zijn… Daarom komen wij graag met 60-plussers in 

gesprek over hun toekomst in hun woning. Is die nog wel geschikt? 

Of verhuist u ‘op tijd’ naar een comfortwoning van ons? 

Lees erover in dit Woonjournaal.

En wat dacht u van de verandering die statushouders meemaken? Is het 

dan niet fantastisch dat ze hier goed ontvangen worden door buren en 

omgeving? Jos en Riet helpen Nur en Firas om thuis te raken in ons vreemde 

landje en dorp.

Wat helaas ook verandert, is dat we een beroep moeten doen op ‘Normaal 

doen’. Wij hebben daarover afspraken op papier gezet: wat u van ons mag 

verwachten en wat wij van u verwachten. Niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Daarom in dit Woonjournaal nog maar even op een rijtje gezet.

Tot slot: ook onze telefonische bereikbaarheid gaat veranderen per 

1 augustus. Verderop in dit Woonjournaal leest u daarover meer. 

Een fijne zomer!
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Goed bereikbaar? Goed geregeld!

Heeft u uw telefoonnummer 

en e-mailadres al aan ons door-

gegeven? Zodat wij u kunnen 

bereiken als dat nodig zou zijn? 

Dat kan belangrijk zijn als wij iets 

aan u willen vragen of vertellen, 

of in geval van nood.

Telefoon

Stel: uw buurman heeft een gaslek. 

Als wij geen juist telefoonnummer 

van u hebben, kunnen wij u niet 

bereiken om u te waarschuwen, en 

dat kan nare situaties opleveren. 

Dus geef het telefoonnummer 

waarop wij u kunnen bellen aan 

ons door, voorkom dat wij u niet 

kunnen bereiken!

E-mail

Ook het doorgeven van het juiste 

e-mailadres is belangrijk. Want 

voor onze berichtgeving maken 

wij steeds meer gebruik van 

e-mail, bijvoorbeeld als wij met u 

corresponderen over een repara-

tieverzoek. Digitale post is direct 

bij u binnen. U kunt het gemak-

kelijk bewaren en teruglezen als u 

daar behoefte aan heeft. Boven-

dien is het minder belastend voor 

het milieu.

Goed geregeld

U kunt uw telefoonnummer en 

e-mailadres op twee manieren aan 

ons doorgeven: 

1. Telefonisch via 0488-473366 

2. Stuur een e-mail naar 

 info@wstvalburg.nl met 

uw naam, huisadres en 

telefoonnummer

Kijk voor het meest 
actuele nieuws ook 
eens op onze website 
www.wstvalburg.nl 

Wacht niet te lang 
met doorgeven, 
goed bereikbaar 
is goed geregeld!
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Geschikt voor Langer Thuis Wonen

De nieuwe woningen zijn volledig gelijkvloers en hebben 

twee slaapkamers. Ze zijn zó ontworpen dat mensen met 

een beperking nog lang thuis kunnen blijven wonen. Dat 

maakt ze, samen met de unieke locatie in hartje Herveld, 

uitermate geschikt voor bewoning door 60-plussers en 

voor mensen (ook jonger dan 60) met een beperking.

dat de huurder maandelijks een vast 

bedrag betaalt aan de verhuurder: 

de energieprestatievergoeding. In 

ruil daarvoor garandeert de verhuur-

der dat de woning een zodanige 

energieprestatie levert dat, bij 

normaal stookgedrag, op jaarbasis 

geen energiekosten betaalt hoeven 

te worden aan de energiemaat-
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Binnenkort zijn ze bewoond: de 

4 NOM-woningen aan Venus in 

Herveld. De nieuwe huurders 

krijgen in augustus de sleutel van 

deze energie-neutrale woningen 

in hartje Herveld.

Nul-op-de-meter

NOM staat voor Nul-Op-de-Meter. 

Het houdt in dat de woningen zelf 

zóveel energie kunnen opwekken, dat 

ze in hun eigen behoefte voor stroom, 

verwarming en warm water kunnen 

voorzien. Hiervoor zijn de woningen 

uitgerust met slimme, energiebe-

sparende apparatuur zoals zon-

nepanelen, een warmtepomp en een 

WTW-installatie. En ze zijn natuurlijk 

zeer goed geïsoleerd met de nieuw-

ste materialen en technieken. 

Energieleverancier 

De NOM-woning voorziet zichzelf 

dus van energie. Maar om de pieken 

(in de zomer) en de dalen (in de 

winter) in de energieproductie 

op te vangen, is nog wel een 

energieleverancier nodig. Die 

zorgt dat er het hele jaar genoeg 

energie is en bewoners geen last 

hebben van pieken en dalen in 

de energieproductie. Dat werkt 

als volgt: als de woning ‘s zomers 

meer energie opwekt dan nodig is, 

wordt het teveel aan energie terug 

geleverd aan de energiemaatschap-

pij. Andersom, als in de winter juist 

meer energie nodig is, kan 

de energieleverancier bijleveren. 

Zo is er altijd genoeg energie om 

het comfortabel warm te houden. 

Over het gehele jaar bezien, bij 

een gemiddeld energieverbruik, 

komt de energiemeter dan op 

0 of zelfs lager uit. Vandaar de naam 

Nul-Op-de-Meter.

Stookgedrag

Zuinig stookgedrag wordt in deze 

opzet beloond. Want wie in frissere 

jaargetijden geen energie afneemt 

van de energieleverancier, hoeft 

daar ook niet voor te betalen. En 

dat is goed voor de portemonnee 

én voor het milieu. Wel zijn bewo-

ners verplicht om de energieleve-

rancier vastrechtkosten te betalen.

Bijna bewoond: 
4 NOM-woningen in hartje Herveld

Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

Het concept Nul-Op-de-Meter 

woning bestaat al een aantal jaren. 

Maat tot voor kort was realisatie 

voor woningcorporaties te duur. 

Recente wetgeving met introductie 

van een energieprestatievergoeding 

(EPV) heeft daar verandering in 

gebracht. Deze regeling houdt in 

De NOM-woning voorziet 
zichzelf van energie.

schappij.Het bedrag dat bewoners 

betalen aan WSV voor deze ener-

gieprestatie, zou bij een ‘normale’ 

woning aan de energieleverancier 

betaald worden. Op deze manier 

kan Woonstichting Valburg een 

woning realiseren die geen gebruik 

meer maakt van gas, maar volledig 

van duurzame zonne-energie. 
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Jaarverslag 2017 
Terugkijken op 2016

Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden en resultaten hebben wij hier een aantal feiten en 

cijfers over 2016 voor u op een rij gezet. Uitgebreide informatie over waar wij ons in het voorbije jaar voor 

ingezet hebben vindt u in ons Jaarverslag 2016. 

Toegepaste huurverhogingen

in % en aantal huishoudens
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Gerenoveerd

29 Keukens

41 Badkamers

19 Toiletten

Aantal reparatie

verzoeken: 1.163

23 CV-ketels vervangen

ONDERHOUD

Direct 

aangeboden aan 

statushouders

Totaal aantal 

verhuurde 

woningen

Gemiddeld 

inkomen nieuwe 

huurders

86 
Aantal huuropzeggingen

HUUR

Wij ontvingen 1.146 

bezoekers in de 

Keuze Thuis Woning

1.146

e15.25680

Gemiddeld aantal reacties 

per vrijgekomen woning: 

8,3
Nieuwe ingeschreven woning

zoekenden: 180

Woonstichting Valburg heeft 15 medewerkers

4
Verkochte woningen: 4

Waarvan aan huurders: 2

VERKOOP

13

Meer weten? Kijk dan op www.wstvalburg.nl 

bij ‘downloads & formulieren’ onder de kop ‘verantwoording’. 
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Samen Goed Wonen in Valburg

Je zult het maar meemaken: 

vluchten voor oorlog en destruc-

tie in je eigen land. Noodgedwon-

gen je bestaan elders moeten 

opbouwen, ver weg van alles 

waarmee je opgroeide en wat 

vertrouwd voor je was. Onbe-

kend met gewoontes en gebrui-

ken in je nieuwe woonomgeving. 

Het overkwam Nur, Firas en 

hun zoontje Admad. Gevlucht 

uit Damascus (Syrië) kwamen 

ze anderhalf jaar geleden naar 

Nederland. Ze woonden een jaar in 

een AZC en sinds december 2016 

wonen ze in Valburg. Een enorme 

verandering, zowel voor henzelf als 

voor de buren, de Valburgse Jos en 

Riet. Maar na een half jaar zijn beide 

buren aan elkaar gewend en is het 

vreemde er helemaal vanaf. 

Jos en Riet maken Nur en Firas 

wegwijs in de geldende Valburgse 

gewoontes en gebruiken, zoals het 

netjes onderhouden en schoffelen 

van de tuin. Ze proeven elkaars 

gerechten, proberen elkaars taal te 

begrijpen en drinken soms samen 

een kopje koffie of thee. Een mooi 

voorbeeld van hoe je samen goed 

kan wonen. Wij vroegen beide 

families naar hun ervaringen. Tala, 

de zus van Nur, was erbij als tolk.

Toen u wist dat er statushouders 

naast u kwamen wonen, wat 

dacht u toen?

Het maakte ons niet uit dat we 

statushouders als buren kregen. 

Vooral als het echt oorlogsslacht-

offers zijn, hebben ze ook recht op 

een veilig thuis. Maar we hoopten 

natuurlijk wel dat het nette mensen 

zouden zijn. Gelukkig hebben we 

het erg getroffen met deze zeer 

vriendelijke en gastvrije mensen 

als buren.

Hoe hebben jullie met elkaar 

kennis gemaakt?

De eerste kennismaking was met 

de vader van Nur die in Elst woont 

en met Firas. Die kwamen samen 

regelmatig naar de woning om 

wat klusjes te doen. Nur was net 

bevallen van Admad, zij bleef bij 

haar ouders in Elst om de kraam-

tijd door te brengen. Toen wij op 

een bepaald moment gerommel 

en gestommel hoorden in het 

huis, is Riet er heengegaan en 

heeft zich voorgesteld. We 

hebben dus zelf contact gezocht 

en ons voorgesteld. Later 

maakten we kennis met Nur, die 

erg gastvrij was, en met zoontje 

Admad. Vanaf het begin hebben 

we goed contact met elkaar. We 

eten weleens samen en Jos gaat 

een keer met Firas mee naar 

een Moskee.

Hoe spreken jullie met elkaar? 

Dat gaat best goed hoor. We 

praten met elkaar met handen en 

voeten en we appen met elkaar 

in het Nederlands. Firas zit op 

school en ik (Riet) geef hem bijles. 

Daarvoor halen we boekjes bij de 

bibliotheek, zodat Firas daaruit nog 

meer kan leren. Nur gaat later, in 

augustus, naar school omdat ze pas 

een baby heeft gekregen. Maar Nur 

praat al best goed Nederlands en 

ze verstaat het ook al aardig goed.

Wat gaat goed, wat kan er beter? 

Firas en Nur vinden alles goed in 

Nederland. Ze voelen zich hier 

veilig. Firas beschouwt Jos en 

Riet als zijn eigen ouders. Riet 

is ontroerd door dit antwoord. 

De ouders van Firas wonen nog 

in Syrië. Hij maakt zich zorgen 

over zijn familie en heeft erveel 

verdriet van. Ze hebben wel 

regelmatig contact met elkaar 

als de omstandigheden dat 

toelaten: er is vaak geen 

elektriciteit in Syrië.

Riet is kritisch over de begeleiding 

vanuit vluchtelingenwerk. ‘Vluch-

telingenwerk is één keer met Nur 

en Firas mee geweest toen ze de 

huissleutel kregen. Daarna hebben 

ze nooit meer iemand van Vluchte-

lingenwerk gezien of gesproken. 

De Nederlandse gewoontes en 

gebruiken moeten ze zelf uitzoe-

ken. Als ze willen kunnen ze wel 

bij Vluchtelingenwerk aankloppen 

voor bijvoorbeeld de post of 

andere praktische dingen, maar ze 

moeten er dan zelf naartoe.‘

Wat is jullie tip om samen goed te 

kunnen wonen?

Het is belangrijk om geen vooroor-

deel te hebben tegen vluchtelingen. 

Je moet open staan voor elkaar en 

veel praten met elkaar. Als je vindt 

dat er iets niet goed gaat, dan moet 

je dat tegen elkaar zeggen. Wij 

wijzen Firas er bijvoorbeeld ook op 

dat hij zijn tuin bij moet houden, 

onkruid moet plukken. Riet hoopt 

dat ook andere mensen meer open 

staan voor vluchtelingen en dat ze 

de nieuwkomers een kans willen 

geven op een veilig en gelukkig 

leven in een ander land.

Van links naar rechts: Jos, Firas, Riet met slapende Admad, Nur, Tala.

Firas en Nur vinden alles goed in 
Nederland. Ze voelen zich hier veilig. 
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Corporaties steenrijk?

Tot 2016 werd de waarde van 

het woningbezit van corporaties 

bepaald op basis van de 

historische kostprijs: een bij 

aanschaf van de woning door 

de corporatie betaald bedrag, 

jaarlijks verminderd met een 

afschrijvingspercentage. Deze 

rekenmethode had tot gevolg 

dat oude woningen voor een lage 

waarde in de boeken stonden. 

Een (vereenvoudigd) voorbeeld: 

Huis A is in 1976 aangeschaft 

voor € 150.000,-. Na 40 jaar 

afschrijven heeft deze woning 

nog een waarde van € 6.000,-.

Veranderde rekenmethode

Vanaf 2016 is de rekenmethode 

veranderd. Corporaties moeten 

de waarde van hun woningbezit 

voortaan berekenen op basis van 

de marktwaarde in verhuurde 

staat. Met als gevolg dat het 

vermogen van de meeste 

corporaties op papier nu hoger is. 

Met andere woorden, corporaties 

zijn met deze rekenmethode rijker 

geworden dan voorheen. Ter 

vergelijking: Huis A uit 1976 heeft 

op basis van deze rekenmethode 

een waarde van € 106.000,-.

Een baksteen is geen bankbiljet

Maar dat de waarde op papier 

hoger is, betekent niet dat 

corporaties ineens veel meer 

geld hebben om uit te geven 

of te investeren. Want het geld 

zit in de stenen van de huizen, 

en een steen is natuurlijk geen 

bankbiljet. Je kunt met een huis 

geen rekeningen betalen, ook 

een woningcorporatie niet. Alleen 

als corporaties al hun woningen 

zouden verkopen, kunnen ze over 

dit geld beschikken. 

Maar dat is natuurlijk niet de 

bedoeling, en dus blijven 

corporaties (bak)steenrijk.

Na de zomer starten we met het energiezuiniger 

maken van 14 woningen aan de Tip in Herveld. Samen 

met de bewoners is daarvoor een plan gemaakt. 

De woningen krijgen spouwisolatie, vloerisolatie en 

dakisolatie. Ook zal het mogelijk aanwezige asbest 

weggehaald worden. Het werk wordt uitgevoerd door 

Aannemingsbedrijf Jansen & van Ralen uit Nijmegen 

en is naar verwachting eind 2017 klaar.  

Papier, Poep en Plas. Alleen dát hoort in de WC! 

Gooit u er ook andere dingen in? Dan krijgt u vroeg 

of laat last van verstopping. In uw eigen WC, of ver-

derop, in de riolering van uw straat of wijk. Met als 

gevolg: veel overlast en hoge kosten voor uzelf om 

het riool en de WC weer verstopping-vrij te maken.

Geen natte doekjes!

Grote boosdoeners bij verstopping zijn vooral de 

zogenaamde ‘natte doekjes’: billendoekjes, vochtig 

toiletpapier, poetsdoekjes etc. Ze lossen niet op 

maar klonteren samen tot een harde, cement-achtige 

substantie die leidt tot verstoppingen. Weghalen 

kan alleen met speciale, dure apparatuur. Maar ook 

maandverband, tampons, luiers, verf en vet/etensres-

ten veroorzaken problemen.

Papier, poep en plas

Kortom: voorkom dat het misgaat en de viezigheid 

komt bovendrijven. Gooi natte doekjes, luiers, 

maandverband, etensresten, vet of andere troep in de 

daarvoor bestemde afvalbakken. Want in WC’s horen 

alleen de 3 P’s: plas, poep en (wc)papier. 

Renovatie 14 woningen De Tip Herveld

Let op: alleen de 3P’s horen in WC’s!

Vanaf 1 augustus ziet u ons 

misschien wat vaker in uw wijk. 

We gaan voortaan meer ‘naar 

buiten’. Dat doen we omdat 

wij het belangrijk vinden te 

weten wat er speelt in uw 

buurt. Bijvoorbeeld rondom een 

renovatieproject, tuinonderhoud 

of de leefbaarheid.

Bereikbaarheid

Meer buiten betekent een andere 

organisatie binnen op kantoor. Dat 

houdt in dat u ons vanaf 1 augustus 

‘s middags niet meer telefonisch 

kunt bereiken op het algemene 

nummer, behalve voor spoed-

klachten. U kunt ons wel bereiken 

via e-mail en onze website. En u 

kunt ’s morgens nog altijd een 

afspraak maken voor de middag. 

‘s Morgens verandert er trouwens 

niets: wij zijn van 8.00 uur tot 

12.00 uur telefonisch bereikbaar 

en u kunt zonder afspraak bij ons 

kantoor binnenlopen.

Meer buiten vanaf 1 augustus
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Bericht van Um t Huus 

Huurdersdag

De huurdersdag op 7 oktober 

begint langzamerhand vorm te 

krijgen. Het wordt een feestelijke 

dag waarop u veel interessante 

informatie op kunt doen, gezellig 

koffie kunt drinken of een hapje 

eten en elkaar ontmoeten.

Hebt u hulp aan huis nodig? Buurt-

zorg of stichting Samen zorgen 

vertellen u er alles over. Wilt u 

weten wat de huurdersorganisatie 

doet? Hier kunt u alles vragen. 

Ook over duurzaamheid worden 

veel "weetjes" verteld. Zonnepa-

nelen op een huurhuis? 

Ook daarover kunt u uw vragen 

kwijt. Kortom, mis deze dag niet!

U krijgt nog een uitnodiging.

Problemen met vervoer? 

Wij regelen iets voor u.

Daarom, huurdersdag of "dag van 

het wonen" op 7 oktober in het 

gemeentehuis te Elst.

Afscheid

Helaas heeft Jeanet Huyser (rechts 

op de foto) bij het ter perse gaan van 

dit Woonjournaal UmtHuus verlaten. 

Wij danken haar voor haar inzet de 

afgelopen jaren! 

Wist u dat...

Wist u dat wij een mooie nieuwe 

website hebben? Met veel nuttige 

informatie voor u? 

kijk op www.umthuus.nl 

Verkoopbeleid

Um 't Huus heeft een "stevig" 

gesprek gehad met de Woonstich-

ting over het verkoopbeleid. De 

Woonstichting vind namelijk dat 

het niet nodig is om haar voorraad 

te vergroten. Gezien de ontwikke-

lingen in "zorgland" (meer mensen 

moeten langer thuis blijven wonen) 

en het vestigen van statushouders, 

zijn wij van mening dat er wel 

degelijk meer woningen nodig zijn.

Ook het feit dat in Elst een groot 

tekort is, trouwens ook in de 

verdere regio, maakt dat er bij ons 

mensen gaan zoeken die eerst 

elders wilden wonen maar daar 

niet terecht konden. Denk ook 

maar aan het "kaboutervrouwtje".

Kortom, wij vinden dat er wel 

degelijk huurwoningen bij moeten 

komen en hebben dat duidelijk 

gemaakt. Dat viel echter niet in 

vruchtbare aarde. We kregen geen 

voet aan de grond. Heel jammer! 

Er was eens...

Er waren eens twee kabouters die 

heel veel van elkaar hielden. Maar, 

zoals het wel vaker gaat, hieraan 

kwam een eind en de twee kabouters 

gingen vechten. Daarom besloot de 

rechter dat de twee beter uit elkaar 

konden gaan.

Het kaboutervrouwtje ging zoeken 

naar een ander huisje. Dat viel echter 

niet mee. In kabouterland was de 

laatste tijd weinig gebouwd en de 

kaboutervrouw kreeg steeds nee te 

horen wanneer ze over een huisje 

belde. Over hulp bij haar financiën 

belde ze met de gemeente. Ze had 

namelijk een probleem waardoor 

ze niet kon werken. Die vond echter 

dat ze eerst maar een huisje moest 

zoeken en dan kon ze terugkomen 

met haar vraag.

Ze zocht en ontmoette een vrouw die 

haar wilde helpen met zoeken naar 

een huisje. Uiteindelijk bleek in de 

buurt van deze vrouw een huisje vrij 

te komen en daar mocht het kabou-

tervrouwtje misschien in. Eerst moest 

ze echter geld betalen want ze moest 

zich inschrijven om in het huisje te 

kunnen. Het kaboutervrouwtje had 

echter geen geld.

De Woonstichting was onvermurw-

baar, geen geld, geen huisje. De 

"hulpvrouw" betaalde toen maar 

het geld. Het kaboutervrouwtje 

ging kijken naar het huisje en was 

dolenthousiast, ze wilde er graag in 

wonen. Zo kreeg zij de sleutel van het 

huisje. Ze snuffelde wat rond, zocht, 

vond en kreeg van alles om het huisje 

in te richten.

Toen kwam het tweede probleem, 

de huur moest betaald anders zou 

het kaboutervrouwtje er niet in 

mogen. En ook daar was heel weinig 

aan te doen. Hooguit een weekje 

uitstel. Maar ja, als je geen geld hebt 

en niet kunt werken, heb je meestal 

na een week ook geen geld. De 

gemeente vond nog steeds dat het 

kaboutervrouwtje eerst in het huisje 

moest zitten en dan zou ze geholpen 

worden. Maar om in dat huisje te 

mogen moest ze eerst geld hebben.

Op zoveel onlogica had het vrouwtje 

geen antwoord. Uiteindelijk heeft het 

hulpvrouwtje de huur betaald. Het 

kaboutervrouwtje was ontzettend 

blij en timmerde en knutselde dat 

het een lieve lust was. In een mum 

van tijd was het huisje omgetoverd 

tot een knus, gezellig woninkje. Zij 

vond het er heerlijk en ging weer van 

alles doen, zelfs werken leek haar niet 

meer onmogelijk. Ook vond ze er 

nieuwe vrienden.

De moraal van dit verhaal? Als je in de 

problemen zit moet je hopen op een 

goede fee, een engel of wat dan ook. 

Van de gemeente en de Woon-

stichting moet je het niet hebben. 

Zij zitten te veel vast aan "regels" en 

kunnen daar maar moeilijk omheen 

of doorheen kijken. Of zouden ze 

ooit hun leven beteren?

Naschrift Woonstichting Valburg:

Gelukkig zijn er mensen die anderen 

willen helpen. Helaas verhinderen 

regels, waar organisaties zich aan 

moeten houden, soms dat mensen 

verder kunnen. Dat is heel vervelend. 

Wij zijn met de gemeente in gesprek 

om dit zo weinig mogelijk voor te 

laten komen.



Denkt u weleens na over 

uw toekomst? Waar u dan zou 

willen wonen?

Want als we ouder worden, wordt 

het huis vaak te groot, het onder-

houd aan de tuin te zwaar en de 

afstand naar de supermarkt te ver. 

En dan kan het zomaar gebeuren 

dat we ons ongelukkig voelen 

in ons eigen thuis. Laat het niet 

zover komen! Denk tijdig na over 

verhuizen naar een beter geschikte 

woning en neem contact met ons 

op. Met ‘Goed Wonen voor 60+’ 

helpen wij u graag verder!

Comfortwoningen: 

Goed wonen voor 60+

Wist u al dat wij comfortwoningen 

verhuren? Woningen die om ver-

schillende redenen zeer geschikt 

zijn voor oudere bewoners? Want 

wie 60+ is, stelt andere eisen aan 

een woning dan jongeren.

Comfortwoningen hebben een 

aantal pluspunten ten opzichte van 

‘gewone’ huurwoningen. Hierdoor 

zijn ze zeer geschikt voor bewo-

ning door 60-plussers. 

Verhuizen biedt voordelen

Wij maken het bewoners van 60+ 

graag gemakkelijk om naar een 

comfortwoning te verhuizen. We 

slaan daarmee twee vliegen in een 

klap: oudere bewoners vinden een 

beter bij hun wensen en behoeften 

passende woning. En met de vrijko-

mende woning kunnen we nieuwe, 

jongere huurders blij maken.

Korting op de huurprijs

Als de huurprijs na verhuizing hoger 

is dan de huur voor de ‘oude’ woning, 

dan kan dat voor problemen zorgen. 

Daarom geldt tot 1 januari 2018 een 

kortingsregeling voor huurders van 

60 jaar en ouder die een verhuizing 

en/of een hogere huurprijs voor de 

nieuwe woning niet aankunnen.

Verhuizen als u 60+ bent

Zo werkt de kortingsregeling

Gedurende het eerste jaar na ver-

huizing geldt dezelfde huurprijs als 

voor de verlaten woning. U betaalt 

tijdens dit jaar dus niet meer huur.

Vanaf het tweede jaar wordt de helft 

van het verschil tussen de huur van 

de verlaten woning en de nieuwe 

woning als extra huur gevraagd. U 

betaalt nog steeds niet de volledige 

huurprijs voor de woning, u houdt 

korting op de huurprijs.

Verhuispremie

Bewoners van 60+ die verhuizen 

naar een comfortwoning komen in 

aanmerking voor een verhuispre-

mie van e 500,-.

Begeleiding

Wij helpen u bij het zetten van de 

juiste stappen voor uw verhuizing. 

We geven informatie over het 

woningaanbod en de mogelijk-

heden om zelf te zoeken. Onze 

dienstverlening varieert van een 

oriënterend gesprek tot begelei-

ding bij het vinden van een andere 

woning. Samen met u brengen we 

uw woonwensen in kaart. En als 

u belemmeringen ervaart om te 

verhuizen, kijken we samen met u 

naar mogelijke oplossingen.

Wie kan gebruik maken van 

deze verhuisvoordelen?

De verhuisvoordelen gelden alleen 

als de volgende voorwaarden op u 

van toepassing zijn:

 VOORDELEN OP EEN RIJ

• Badkamer, keuken, 

woonkamer en slaapkamer 

liggen gelijkvloers;

• Brede deuren in de hele 

woning;

• Ruime badkamer (op de 

 BG /gelijkvloers);

• Voorzieningen zijn in 

 de buurt.

 VOORDELEN VAN

 VERHUIZEN

• Korting op de huurprijs

• e 500,- verhuispremie

• Wonen in een 

comfortwoning

• Begeleiding

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

 EEN RIJ

• U bent 60 jaar of ouder;

• U woont in een eengezins-

woning van Woonstichting 

Valburg en deze woning 

komt vrij als u verhuist

• U staat ingeschreven 

als woningzoekende bij 

Woonstichting Valburg óf u 

schrijft zich alsnog in (gratis 

voor 60+ huurders van 

Woonstichting Valburg!)

• U heeft geen betalings-

achterstand

• U heeft geen overlastdossier

• Uw (gezamenlijk) inkomen is 

niet hoger dan € 36.165,- (per 

1-1-2017)

• Wij kunnen u de woning 

passend toewijzen. Op onze 

website www.wstvalburg.

nl vindt u uitleg over wat 

passend toewijzen inhoudt. 
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Je huis 24 uur per dag ventileren 

is belangrijk. Veel ventileren is 

gezond voor jezelf én je huis!

Vocht in huis

Door wassen, koken, poetsen 

en ademen komt veel vocht 

vrij in huis. Als een huis niet 

voortdurend geventileerd wordt, 

blijft dit in huis hangen. Heerlijk 

voor schimmels, bacteriën en de 

huisstofmijt die zich in een vochtig 

binnenklimaat snel vermenigvul-

digen. Het gevolg is schimmelvor-

ming, nare geurtjes, allergische 

reacties, hoofdpijn, benauwdheid, 

hoesten, slijmvorming, chronische 

neusverkoudheid en astma.  

24 uur ventileren

Voorkom dit soort problemen: 

ventileer altijd. Zet ventilatieroos-

ters open en/of zet ramen op een 

kiertje (tochtstand). Vooral tijdens 

en na het douchen en koken, als er 

veel vocht vrijkomt. Zo verdwijnt de 

vervuilde lucht uit huis en stroomt 

frisse buitenlucht naar binnen.

En dat is gezond voor u en voor uw 

(t)huis! Op www.wstvalburg.nl 

vindt u uitgebreide ventilatie-

informatie. 

 

 

Gezond (t)huis: goed en veel ventileren!

Bureau KWH doet onderzoek 

naar hoe tevreden u over ons 

bent. Daarvoor benadert KWH 

huurders die in de afgelopen 3 

maanden bij ons een reparatie/

onderhoudsverzoek hebben 

ingediend, of huurders die een 

woning hebben betrokken of 

verlaten. De eerste onderzoeks-

ronde vond plaats in april, de 

volgende onderzoeksronde zal in 

juli/augustus plaatsvinden.

Online enquête

KWH benadert u in eerste 

instantie via e-mail met een online 

enquête. Maar als er langs die weg 

onvoldoende antwoord komt, kan 

het ook zijn dat u gebeld wordt.  

Overdag, maar soms ook ’s avonds 

of in het weekend. U kunt de 

enquêteurs van bureau KWH met 

een gerust hart te woord staan. 

KWH is een onafhankelijk onder-

zoeksbureau en uw deelname 

is anoniem: wij weten niet welke 

huurders benaderd worden en wij 

horen alleen het eindresultaat, niet 

wie wat gezegd heeft.

Aedes-Benchmark

Het onderzoek vindt plaats in het 

kader van de Aedes-Benchmark. 

Aedes is de brancheorganisatie 

voor woningcorporaties, en in de 

benchmark worden de prestaties 

van woningcorporaties jaarlijks 

in beeld gebracht en met elkaar 

vergeleken. Zo wordt duidelijk 

of je het als verhuurder goed 

doet, hoe je ‘scoort’ ten opzichte 

van andere corporaties en of je 

misschien ter verbetering moet 

bijsturen. Uw mening helpt daarbij 

en is dus belangrijk!

Onderzoek: hoe tevreden bent u over ons?

Onze comfortwoningen in beeld
Iets voor U?

Ik wil verhuizen! Wat moet 

ik doen?

Wij publiceren al onze vrijkomende 

comfortwoningen op onze website 

www.wstvalburg.nl 

Bij de woning staat duidelijk 

vermeld dat het om een com-

fortwoning gaat en dat alle 

pluspunten en voorwaarden voor 

‘Goed Wonen voor 60+’ voor deze 

woning gelden.

Geïnteresseerde 60-plussers 

kunnen zelf via de website op een 

woning reageren en daarbij aan-

geven dat ze gebruik willen maken 

van ‘Goed Wonen voor 60+’. 

Als er voor één comfortwoning 

meerdere kandidaten van 60+ zijn 

die voldoen aan alle voorwaarden, 

dan gaat degene met de langste 

woonduur voor.

Heeft u nog vragen? Wij helpen 

u graag verder!

Blijf niet met uw vragen zitten maar 

neem contact met ons op!  

U kunt met al uw vragen terecht bij 

Sietske Vrieling, tel. 0488-473364 

(op maandag, dinsdag, donder-

dag of vrijdagochtend) of via 

s.vrieling@wstvalburg.nl
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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 17, nummer 1

‘SamenGoedWonen’ is een 

halfjaarlijkse uitgave van 

Woonstichting Valburg
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Cristel Peterse
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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

Onze 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. 

We wensen u 
een fÿne zomerakantie! 

Normaal doen

‘Doe eens normaal’ is makkelijk gezegd, maar wat is ‘normaal’? Wij hebben als organisatie daar 

afspraken over opgesteld. Deze afspraken geven u en ons houvast in onze contacten. 

U mag van ons verwachten dat wij ‘normaal’ doen naar u. Wij verwachten dat ook van u naar ons. 

Of het nou is als wij u thuis bezoeken of als u ons op kantoor bezoekt. Een uitgebreid protocol kunt u 

terugvinden op onze website.

 Als u ons bezoekt:

• Respect en fatsoen

 Woonstichting Valburg behandelt haar huurders 

en andere bezoekers met respect en fatsoen. Van 

u vragen wij hetzelfde respect en fatsoen voor 

onze medewerkers en andere bezoekers.

• Hou het rustig

 We vragen u onze medewerkers rustig hun werk te 

laten doen en andere bezoekers met rust te laten. 

Zorg dat ook uw kinderen zich rustig gedragen.

• Spreek Nederlands of Engels

 Onze medewerkers staan u in het Nederlands 

of Engels te woord. Als u dat wenst kan een tolk 

worden ingeschakeld.

• Luister naar onze medewerkers

 Als onze medewerkers u vragen om uw gedrag 

aan te passen of te vertrekken uit ons kantoor, 

verwachten we dat u dat verzoek opvolgt.

• Zet de telefoon uit

 Telefoongesprekken kunnen storend zijn. We 

vragen u uw mobiele telefoon uit te zetten.

• Rookbeleid

 Roken is in ons gebouw niet toegestaan.

• Huisdieren

 Huisdieren zijn in ons gebouw niet toegestaan.

 Als wij u thuis bezoeken:

• Respect en fatsoen

 Woonstichting Valburg behandelt haar huurders 

en anderen met respect. Van u verwachten wij 

hetzelfde respect voor onze medewerkers.

• Medewerking

 We vragen uw medewerking zodat onze mede-

werkers rustig, efficiënt en zorgvuldig hun werk 

kunnen doen. 

• Spreek Nederlands of Engels

 Onze medewerkers staan u in het Nederlands 

of Engels te woord. Als u dat wenst kan een tolk 

worden ingeschakeld.

• Luister naar onze medewerkers

 Als onze medewerkers u vragen om uw gedrag 

aan te passen, verwachten we dat u dat 

verzoek opvolgt.

• Rookbeleid

 Woonstichting Valburg is verplicht medewer-

kers een rookvrije werkplek te bieden. Mede-

werkers kunnen u daarom vragen om in hun 

bijzijn niet te roken. 

• Huisdieren

 Medewerkers kunnen u vragen om huisdieren 

buiten bereik te houden.




