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Geen koude voeten meer
in de NOM-woning
temperatuur opschroeven is er dus

uitgevallen. Normaal gesproken

niet meer bij.

kan dat op afstand uitgelezen
en hersteld worden door de

Ook iets waar ze aan moeten

installateur van Factory Zero,

wennen: geen raampje open zetten

maar dat lukte nu niet. Rick, ons

om frisse lucht binnen te laten.

contactpersoon bij Factory Zero,

Mevr. van Workum: “in ons oude

is gekomen om het te herstellen.

huis deden we dat altijd, lekker de

Rick is hier trouwens bijna kind

frisse lucht binnen laten. Hier wordt

aan huis. In het begin moesten

de luchtverversing geregeld door

we hem echt vaak bellen omdat

de klimaatkast. Via twee ventielen

er een storing was. Zo hadden we

in het plafond wordt de vervuilde

een keer op een zondagochtend,

lucht aangezogen en via twee

toen ik wilde douchen, geen warm

uitblaaspunten komt de schone

water meer. We belden Rick, die

lucht weer terug in de woonkamer.

nét op de mountainbike wilde

Dat had ook een nadeel, want als

stappen. In plaats daarvan heeft

Het was even wennen, maar nu is
familie van Workum heel erg blij
met hun energiezuinige woning

“Ik heb nooit meer koude

goed geïsoleerd is, bleek toen het

je in de buurt van de ventielen

hij zich omgekleed en is met de

voeten! Dat is fijn, want daar

rookalarm afging als gevolg van

zat, dan voelde je de luchtstroom:

auto naar ons gereden, helemaal

had ik in ons oude huis wel last

hete lucht uit de broodbakmachine

tocht. Dat was niet prettig, daarom

vanuit de Achterhoek. Wat dat

van. En ook de elektrische deken

van mevrouw Van Workum. Het

hebben ze de ventielen anders

betreft is de service echt heel erg

is niet meer nodig.” We zitten

alarm werd wel gehoord in de aan

ingesteld waardoor de tocht veel

goed, ze staan direct voor ons

inductiekookplaat die maar niet aan

blijven doen: om te leren over de

gezellig aan de keukentafel van

de overzijde gelegen appartemen-

minder is geworden.”

klaar.” Minder tevreden waren ze

wilde gaan. Het heeft een maand

energie neutrale woning, wat kan

familie Van Workum. Zij zijn sinds

ten van Hofstaete, maar niet bij de

over de keukenleverancier en de

geduurd voordat duidelijk was wat

beter, wat kan anders. In en om

september de bewoners van

directe buren van de Van Workums!

Dhr. Van Workum noemt de woon-

er aan de hand was, en al die tijd

de woning, richting bewoners,

één van de vier splinternieuwe

Mevrouw Van Workum: “Ja dat

omgeving: “Voorheen woonden

kookten de Van Workums in hun

bouwers én leveranciers. Want

NOM-woningen in Herveld. We

was even schrikken! En ik wist ook

we in een meer gemêleerde straat.

oude huis. Gelukkig zijn de onge-

energie neutrale woningen, zoals

vroegen hen hoe de nieuwe

niet hoe dat ding uit moest, maar

Daar liepen veel jonge mensen

makken inmiddels opgelost.

de 4 NOM-woningen in Herveld,

woning bevalt. Het antwoord

gelukkig hadden de bewoners van

doorheen, jonge moeders met

komt er spontaan uit: goed!

Hofstaete daar veel tips voor”.

kinderen op weg naar de school.

Toekomst

Nu we hier wonen horen we bij de

Wij nemen afscheid van de Van

Mijnheer Van Workum: “In onze

Wennen

oude van dagen hè, we krijgen zelfs

Workums en bedanken ze voor

Geschikt voor Langer Thuis

oude woning hadden we gaska-

Het is voor de Van Workums even

post van de Hoge Hof nu.” Ook dat

hun openhartigheid. Binnenkort

Wonen

chels, geen CV. Hier hebben we

wennen dat ze niet meer lekker

is even wennen…

zullen wij ook bij de bewoners van

De nieuwe woningen zijn volledig

vloerverwarming en voelt het

bij de kachel kunnen kruipen.

de andere NOM-woningen gaan

gelijkvloers en hebben twee

aangenamer qua temperatuur. ”

Ook een handdoekje drogen op

Kinderziekten

beluisteren wat zij van de woning

slaapkamers. Ze zijn zó ontworpen

Ook dat alles gelijkvloers is, de

de kachel is niet meer mogelijk.

Hoewel de Van Workums positief

vinden, hoe hun ervaringen zijn. Dat

dat mensen met een beperking

ruime badkamer, de brede deuren

Daarnaast is het wennen dat ze

zijn over hun nieuwe woning en

zullen we in de toekomst, als de

nog lang thuis kunnen blijven

en de brede gang vinden ze fijn.

de temperatuur in huis beperkt

niet klagen, hebben ze best wat

bewoners er langer wonen, zeker

wonen. Dat maakt ze, samen

Want als een van beiden in de

zelf kunnen regelen omdat de

storingen en ongemak te verduren

met de unieke locatie in hartje

toekomst een rolstoel nodig zou

klimaatkast, het hart van de

gekregen. Dhr. Van Workum:

Herveld, uitermate geschikt voor

hebben, dan kunnen ze daarmee

NOM-woning, zichzelf regelt.

“NOM is iets nieuws, en ja, dan heb

in deze woning prima vooruit.

Vanwege de vloerverwarming gaat

je uiteraard kinderziektes. Zo is het

Ook over de geluiddichtheid

de temperatuur maar langzaam

display van het bedieningskastje

zijn ze tevreden. Dat de woning

omhoog of omlaag: even vlug de

van de klimaatinstallatie laatst
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bewoning door 60-plussers en

De NOM-woning voorziet
zichzelf van energie.
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Daar krijg je
energie van

Energie thema Relatiedag 2017

Waar krijgt u energie van?

In september hielden wij onze

Bewoners zijn zich bewust van

een andere looptijd van het contract

jaarlijkse relatiedag. Ditmaal

hun energierekening en de

en andersoortige tarieven (flexibel

geheel in het teken van hoe wij

mogelijke besparing daarop.

of vast) met de energieleverancier af

energie stoppen in Samen Goed

Bijna de helft neemt zijn

te spreken. Een voorbeeld: mijnheer

Wonen. Voor de vier NOM-

energie-jaarrekening door en

Jansen sloot op 1 september 2017

woningen aan Venus in Herveld,

controleert deze. Dat blijkt

een contract af met een variabele

die wij samen met bouwbedrijf

uit de Energiemonitor van de

prijs en een onbepaalde looptijd,

De Vree en Sliepen realiseerden,

Autoriteit Consument & Markt

het zogenaamde slaperstarief.

was een hoofdrol weggelegd.

(ACM). Daarin staat hoe de

Maar als hij was overgestapt naar

energiemarkt voor consumenten

het goedkoopste, 1 jaar vaste prijs

NOM-woningen

zich heeft ontwikkeld in het

contract, dan had hij ruim € 400

De NOM-woningen werden offici-

eerste halfjaar van 2017.

kunnen besparen.

van Baal. Ook konden gasten van

Energiemonitor

Opbouw van energieprijzen

Kijk dus goed wat bij jouw situatie

de relatiedag, dankzij de gastvrij-

Ook blijkt uit de Energiemonitor

Energieleveranciers bouwen hun

past als je een contact afsluit.

dat bewoners zich steeds bewuster

prijs op uit een aantal onderdelen.

eel geopend door wethouder Jan

heid van de kersverse bewoners,

leerden we met én van elkaar hoe

workshops uitgedragen. De

de NOM-woningen bezoeken.

we natuurlijke energie maximaal

bezoekers, ongeveer 90 in aantal,

zijn van de besparing die een over-

Een groot deel daarvan ligt vast: de

Vergelijk prijs & product

Mooie momenten, want met de

kunnen benutten.

waren te gast in de Clara Fabricius-

stap naar een andere energieleve-

energiebelasting, opslag duurzame

Wilt u weten of het voor u voordelig

school. Een perfecte leeromgeving

rancier met zich mee kan brengen.

energie, netbeheerkosten en

is om over te stappen? Vergelijk dan

bouw van deze energie-neutrale
woningen zijn zowel bouwbedrijf

Samen leren

en bovendien de achterbuurman

Zo’n 70% van de consumenten is al

btw. Maar de leveringskosten,

uw energieleverancier met andere

De Vree en Sliepen als wij een

Tijdens onze relatiedag hebben

van de nieuwe NOM-woningen.

eens overgestapt naar een andere

bestaande uit een vast deel

leveranciers op tarieven en kwaliteit

nieuwe weg ingeslagen. Daarbij

we dit leerproces in verschillende

Na een energieke introductie van

energieleverancier om kosten te

(vastrecht) en een variabel deel,

(looptijd, flexibiliteit etc.). Op inter-

Circusfactory, konden de bezoe-

besparen.

worden door de energieleverancier

net vindt u veel vergelijkingssites,

zelf bepaald. Dat betekent dat als

zoals bijvoorbeeld de energiever-

Aannemer De Vree en Sliepen
vertelde ons hoe we natuurlijke energie
kunnen benutten

kers bij de workshops plaatsnemen
in de lesbankjes. Om van leveran-

Geld besparen

je weinig energie verbruikt, je het

gelijker van de Consumentenbond

ciers Alklima en Factory Zero meer

Toch kan er, volgens diezelfde ACM,

beste kunt kiezen voor een laag

op www.consumentenbond.nl. Vaak

te leren over NOM en wat daar

nog meer geld bespaard worden.

vastrechttarief en een hogere

profiteer je bij een overstap ook nog

allemaal bij komt kijken.

Bijvoorbeeld door bij de overstap

variabele prijs en vice versa.

eens van welkomstkortingen.

Kennis delen
Voor wie dat wil: op onze website
www.wstvalburg.nl zijn de presentaties van Alklima en Factory Zero

Vernieuwing van de website in 2018

met De Vree en Sliepen terug te
zien. Ook vindt je er meer informatie over waar wij als Woonstichting

In 2018 zal onze website hele-

onze website via een smartphone.

Valburg energie in stoppen.

maal vernieuwd worden. Dat is

En dat betekent dat de website

nodig om onze klanten on-line

zó ontworpen moet zijn, dat deze

beter te kunnen bedienen.

het even goed doet op een (klein)

• Op de voorpagina:
Bij de NOM-woningen kregen de
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telefoonscherm als op een tablet

gasten uitgebreid informatie en

Het is ook nodig om bij te blijven in

of een computerscherm. Daar

gelegenheid tot vragen over het

razendsnel gaande digitale ontwik-

gaan we aan werken, met als doel

innovatieve energiesysteem van

kelingen. Tegenwoordig bezoekt

een verbeterde en goed bruikbare

een Factory Zero-specialist

maar liefst 70% van onze klanten

website voor alle bezoekers!

Woonstichting Valburg

Woonstichting Valburg
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Nieuwe kleuren voor Jupiterpark Herveld

Levensbelangrijk Brandveiligheid

De rockpanel-platen bij de beneden- en bovenwo-

Wij vroegen alle 22 bewoners welke kleur hun voorkeur

Brand in je huis. Je moet er niet

wat je moet doen. Vooral voor

Kleding

ningen (HAT-woningen) aan het Jupiterpark zijn in

had: dezelfde (oker), grijs of wit. Van 12 bewoners kregen

aan denken! Zelfs een kleine

ouderen die bij alarm niet weten

Moderne, synthetische stoffen

slechte staat. Daarom worden ze binnenkort vervan-

wij een reactie. Zij kozen: 3x wit, 4x dezelfde kleur en 5x

brand kan al heel veel schade

wat ze moeten doen is dit handig.

zijn mooi voor de feestdagen,

gen. De vervanging is ook een mooie gelegenheid

grijs. De nieuwe kleur wordt nu grijs. Naar verwachting

aanrichten. Veel bewoners

Soms wordt het gesproken alarm

maar kunnen soms ook gevaarlijk

voor een kleurwijziging.

wordt het werk eind 2017/begin 2018 uitgevoerd.

denken “dat overkomt mij niet.”

zelfs vergoed door de zorgverze-

brandbaar zijn. Let op met licht

Toch ontstaan jaarlijks zo’n 4000

keraar. De moeite waard dus om er

ontvlambare kleding en stoffen in

woningbranden. Met ongeveer

eens naar te informeren!

de buurt van kaarsjes of open vuur.

800 opnames in ziekenhuizen

Vluchtweg

Telefoon

en veel, heel veel materiële en

Gangen, trappen, portalen en de

Steeds meer woningbranden

emotionele schade.

brandgang achter je woning: zorg

ontstaan door een oververhitte

dat je uitweg uit de woning vrij is

accu of batterij van een tablet

van obstakels. Spullen die op je

of telefoonoplader. Daarom de

vluchtroute in de weg staan, zoals

volgende tips:

bijvoorbeeld plantenbakken en

• Leg je telefoon of tablet niet 's

Oude situatie

Nieuwe situatie

50 dodelijke slachtoffers, zo’n

RAL 9010 Reinwit

RAL 7016 antracietgrijs

decoraties, maar ook rollators of

nachts of als je niet thuis bent

scootmobiels, kunnen je uitweg bij

aan de oplader.

brand verhinderen!

• Is een apparaat opgeladen, trek
dan meteen de stekker uit het

Kaarsen en open vuur
Met de feestdagen voor de deur
RAL 7004 Signaalgrijs

• Koop alleen opladers van

maken we het graag gezellig,

betrouwbare en gerenom-

bijvoorbeeld door kaarsjes en een

meerde fabrikanten.

open haard of vuurkorfje aan te

Camera’s in en rond het kantoor

stopcontact.

• Leg je elektronische apparaat

Het goede nieuws is dat je zelf veel

steken. Open vuur, waar we altijd

tijdens het opladen op een

kunt doen om je huis brandveiliger

voorzichtig mee moeten omgaan.

niet-brandbare plek, kies voor

te maken. Of, als er toch brand

Plaats geen brandbare spullen in de

een harde ondergrond.

uitbreekt, de gevolgen ervan te

buurt van de vuurbron en doof alle

beperken. Wat kun je zelf doen,

vuurbronnen als je de ruimte verlaat.

waar moet je op letten?

• Het is natuurlijk wel verstandig
om altijd een opgeladen
telefoon in de buurt te hebben

Sigaretten

om 112 of je buren te kunnen
bellen.

Als u kort geleden ons kantoor heeft bezocht,

Rookmelders

Maak sigaretten op een veilige

heeft u het misschien al gezien. Op verschillende

In al onze woningen hangt een

manier uit. Spoel een asbak om

plekken in en om ons kantoor hangen sinds enkele

rookmelder. Als de melder op

en doof peuken onder de kraan,

Meer weten?

weken camera’s.

batterijen werkt, zorg dan dat de

voordat u ze in de vuilnisbak gooit.

Op de website van de brandweer,

batterijen niet leeg zijn! Het alarm,

www.brandweer.nl, staat nog veel

De camera’s zijn bedoeld voor uw en onze veiligheid. Ze

de piep, moet goed hoorbaar zijn.

Verlengsnoeren

meer informatie over hoe je je huis

registreren alles wat er gebeurd in zowel beeld als geluid.

Voor wie slechthorend is kan het

Verleng elektriciteitssnoeren

brandveiliger kunt maken en wat je

De opnamen worden gedurende een bepaalde tijd

raadzaam zijn om zelf een zoge-

niet eindeloos met behulp van

kunt doen bij brandgevaar. Goed

bewaard. Alleen als daartoe aanleiding is, zoals bijvoor-

noemde lichtflitser aan te schaffen.

verlengsnoeren.

om eens te lezen, want brandvei-

beeld agressie, diefstal of vernieling, zullen ze worden

Het alarm wordt dan zichtbaar

teruggekeken of beluisterd. Maar we hopen natuurlijk

via lichtflitsen. Ook niet in onze

Pannen

dat we daar geen gebruik van hoeven te maken!

woningen, maar wel op de markt:

Zorg ervoor dat de pannen aan de

gesproken alarmen die aangeven

buitenkant vrij van vet en vuil zijn.
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Renovatie De Tip in Herveld is klaar

Isolatie, bouwkwaliteit, woningdifferentiatie
en uitstraling zijn verbeterd

Sinds begin september werd er
volop getimmerd en geboord
bij 14 woningen aan De Tip in
Herveld. Daken, schoorsteenkappen, voordeuren, voegen,
kleuren, metselwerk… het werd
allemaal vernieuwd.
Nu, na bijna 4 maanden hard werken
door aannemer Jansen & Van Ralen,
is het af. De bewoners kunnen
Kerstmis vieren in hun volledig
gerenoveerde en gemoderniseerde
woning. Of het mooi geworden is?
Oordeelt u zelf maar!

• De plattegrond van De Tip en de vertien gerenoveerde woningen

• Hier leggen de schilders de laatste hand aan de woningen
• Verschillende voordeuren en metselverbanden maken het rijtje gevarieerd

De verbeteringen op een rij:

• Grondige renovatie met veel persoonlijke keuzes

en de woning individueel

• Verduurzaming: de woningen zijn
volledig geïsoleerd (dak, muur
en vloer). Het resultaat is meer
wooncomfort en een energieindex (EI) van 1,05 of beter.
• Verbeterde bouwkundige
kwaliteit: slechte onderdelen
zijn vernieuwd of vervangen. Het
resultaat is meer wooncomfort
en minder onderhoudskosten.
• Meer woningdifferentiatie:
eigen keuzes van bewoners zijn
op onderdelen (voordeur, metselwerk en luifel) uitgevoerd.
Het resultaat is meer eigenheid
en individualiteit voor bewoners
en woning.
• Verbeterde uitstraling: het
uiterlijk is gemoderniseerd. Het
resultaat is een door de bewoners gewaardeerde, als nieuw
uitziende woning.
• Op de achtepagina:
De Tip is Klaar (ook voor de
kerstdagen).
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Terugkijken naar 2017 Cijfers in beeld*

Stichting Samen Zorgen
vertrekt uit de Hoge Hof

Wat we deden

Het aantal

Al 45 jaar heeft de ontmoeting en zorg voor

Hoe nu verder met De Hoge Hof?

Verhuurde woningen

84

senioren in Herveld één centrale plek: De Hoge

Over de plek van de Hoge Hof stellen wij ons de vraag

Gemiddeld aantal reacties per vrijkomende woning

11,6

Hof. Ook voor ouderen uit de omgeving was het

waar de inwoners van Herveld en omgeving in de

Toegewezen woningen aan statushouders, herhuisvesters, vluchtelingen

7

altijd een vertrouwd vooruitzicht dat de laatste

toekomst het meest plezier van zullen hebben. Een

verhuizing richting Hoge Hof zou gaan. In Zetten

mogelijkheid is om het gebouw te verhuren aan een

Ingediende bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

2

wordt vaak met een knipoog gezegd: “Loohof,

andere zorgpartij. Een andere mogelijkheid is om in het

In het gelijk gestelde bezwaarmakers

2

Hoge Hof, kerkhof”.

huidige gebouw appartementen te maken. Er omheen
zouden dan nog een aantal woningen kunnen komen.

Nieuwe woningzoekenden

177

Maar dat vooruitzicht lijkt weg te vallen nu Stichting

Nog een mogelijkheid is om er een soort “buurthuis”

Opgeleverde nieuwbouwwoningen

4

Samen Zorgen eind 2019 uit het gebouw vertrekt. Door

van te maken. Dat kan ruimte bieden voor jong en oud,

Gerenoveerde woningen, energieprestatie verbeterd

14

hen zal geen zorg meer geboden worden in de Hoge

om te wonen, werken, vrije tijdsbesteding. Misschien

Hof. En ook voor de circa 150 senioren die rondom

ook een kantoorruimte voor de Woonstichting of voor

Huisuitzettingen

0

de Hoge Hof wonen verandert de wetenschap van

andere organisaties die zich inzetten voor leefbaarheid.

Reparatieverzoeken

1.466

vertrouwde zorg vanuit De Hoge Hof.

In het voorjaar van 2018 willen wij een keuze gemaakt
hebben voor de toekomst van de Hoge Hof. Voor het

Verkochte woningen

3

Hoewel bewoners en hun familie nog altijd lovend

gebouw zelf zijn er meerdere mogelijkheden: sloop,

Waarvan verkocht aan huurders

1

zijn over de Hoge Hof, is het gebouw, eigendom van

gedeeltelijke sloop, hergebruik of renoveren en

Woonstichting Valburg, dringend aan vernieuwing

energiezuinig maken. Wat het gaat worden zal mede

toe. De wensen die Stichting samen Zorgen tot begin

afhangen van hoe de plek in de toekomst ingevuld zal

2016 had hebben wij niet kunnen vertalen in een

gaan worden.

*De cijfers betreffen de stand van zaken op 1 december 2017

gebouw met een voor de Stichting haalbare huur.
Nu heeft de Stichting andere, lagere, eisen aan een

Wat gaan we volgend jaar doen
voor de sociale verhuur?
Woningcorporaties, gemeentes

• Samen met de gemeente

gebouw en willen ze niet meer huren maar het zelf in

gaan we mensen wijzen op de

tekenen. Dit omdat zij de afspraken

met elkaar afspraken over wat

voordelen van energiebespa-

uiteindelijk te mager vonden.

zij bijdragen aan de volkshuis-

ring. Energiecoaches komen

vesting. Drie van de (meerdere)

met tips en trucs. Dat scheelt in

Wij denken zelf ook dat het verder

afspraken die wij maakten zijn:

de portemonnee.

kan gaan. Wij hebben wel gete-

• Woonstichting Valburg zal in 2018

voor de eerste keer maakten.

Overbetuwe streven naar

het dak leggen. De woning moet

Samen met gemeente en huurders-

een aandeel van 3 nieuwe

daar wel geschikt voor zijn én we

organisatie tot afspraken komen

sociale huurwoningen, naast

vragen een kleine vergoeding

lijkt makkelijk, maar dat is het niet.

7 nieuwe woningen voor de

van € 5,- per maand.

Omdat we ver zijn gekomen, vinden

nodigen u uit om ze bij ons te melden!

Woonstichting Valburg

December 2017

wij het voldoende om aan de slag te

om de mensen met een lager

Een groot deel van de goede

gaan met wat we wél samen willen.

inkomen voldoende kans te

afspraken is gevormd in het bijzijn

Volgend jaar maken we nog betere

geven op een betaalbare,

van huurdersorganisatie Um ’t Huus.

afspraken, omdat we er nu van

goede woning.

Helaas is het niet gelukt om Um ’t

hebben geleerd.

– 12 – Woonjournaal

niet ver van De Hoge Hof.

kend, omdat we dit soort afspraken

bij 40 huurders zonnepanelen op

vrije sector. Dat is belangrijk

• Heeft u nog meer ideeën voor De Hoge Hof? Wij

Huus deze afspraken mede te laten

en huurdersorganisaties maken

• Bij nieuwbouw gaat gemeente

eigendom hebben. Op een andere locatie in Herveld,

December 2017

Woonstichting Valburg

Woonjournaal – 13 –

Ventileren ook 's winters!

Openings- en sluitingstijden
Kerstmis en Oud & Nieuw
Frisse lucht is gezond!

U bent welkom!

Zet daarom ook in de winter

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

regelmatig uw ramen even

Bezoek

open.

Wageningsestraat 45

sluitingstijden tijdens de feestdagen.

6671 DB Zetten

Wij zijn gesloten op:

Op die manier haalt u de

T 0488 47 33 66

Maandag

25 december 2017

1e Kerstdag

frisse lucht in huis en blijven

www.wstvalburg.nl

Dinsdag

26 december 2017

2e Kerstdag

Maandag

1 januari 2018

Nieuwjaarsdag

Dinsdag

2 januari 2017		

gesloten tot 9.30 uur

ziekmakende schimmels weg.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 tot 12:00

Dinsdag 2 januari 2018 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.

Op afspraak

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

Van 13:00 tot 16:30

Een mooi cijfer voor
huurderstevredenheid

7,9

Bericht

Heeft u ons nodig en is ons kantoor gesloten?

Wageningsestraat 45

Voor storingen aan uw CV of verstoppingen kunt u zelf bellen naar de hier-

6671 DB Zetten

voor gecontracteerde bedrijven. U vindt de nummers in uw verhuurmap of

T 0488 47 33 66

op de pagina “Ik huur” op onze website www.wstvalburg.nl

Colofon

Spoed

Jaargang 17, nummer 2

Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens onze

‘SamenGoedWonen’ is een

sluitingstijden de antwoordservice inspreken. Belangrijk: vermeld duidelijk

halfjaarlijkse uitgave van

uw naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, anders

Woonstichting Valburg

kunnen wij geen contact met u opnemen!

Redactie
Cristel Peterse

U heeft onze dienstverlening

benchmark worden de prestaties

onderdelen, zoals duurzaamheid

Concept en basisontwerp

beloond met een 7,9, een mooi

van woningcorporaties jaarlijks

en bedrijfslasten, valt nog wat

Brussels Lof / Antoin Buissink

rapportcijfer! Dat is de uitkomst

gemeten en met elkaar vergeleken.

te verbeteren. Wij streven

Drukwerk

van het door bureau KWH onder

Zo wordt duidelijk of je het als

naar een hogere score

Drukkerij DPN-Rikken Print

onze huurders uitgevoerde

verhuurder goed doet, hoe je

in 2018, een mooi

onderzoek.

‘scoort’ ten opzichte van andere

doel om aan te

Verspreiding

corporaties en of je misschien ter

werken!

Gratis voor huurders van

Fijn dat u onze dienstverlening

verbetering moet bijsturen.

Fijne feestdagen
en een goed begin
van 2018!

Woonstichting Valburg en

zo positief beoordeeld heeft,

andere belanghouders

bedankt! We blijven er elke dag

Hogere score

hard aan werken om dit mooie cijfer

Wat het huurdersoordeel betreft

Aansprakelijkheid

te behouden.

hebben wij het dit jaar goed

Hoewel dit woonjournaal met de

gedaan in vergelijking met collega-

grootste zorg is samengesteld

Aedes Benchmark

corporaties. Onder nieuwe huur-

kan Woonstichting Valburg geen

Het onderzoek vond plaats in het

ders scoorden wij een 8. Vertrokken

aansprakelijkheid aanvaarden

kader van de Aedes-Benchmark.

huurders gaven ons een 7,7 en

voor eventuele fouten en

Aedes is de bracheorganisatie

huurders met een reparatieverzoek

mogelijke gevolgen ervan

voor woningcorporaties, en in de

gaven ons een 7,9. Op andere

© Woonstichting Valburg
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Sinds begin september werd er volop getimmerd en geboord
bij 14 woningen aan De Tip in Herveld. Nu, na bijna 4 maanden
hard werken door aannemer Jansen & Van Ralen, is het af. De



bewoners kunnen Kerstmis vieren in hun volledig gerenoveerde en
gemoderniseerde woning. Gefeliciteerd!
• Lees er meer over op pagina 10-11

