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U herkent de situaties vast wel; elkaar niet

Redactie dichtbij Van ’t Hoffstraat 40,

voor laten gaan in het verkeer, geluidsoverlast,

3863 AX Nijkerk | redactie@wsn.nl

burenruzies, schelden en haatberichten op

Redactie Jan Beeuwkes, Daniëlle

sociale media. Uit landelijk onderzoek van
SIRE blijkt dit asociale gedrag alleen maar
toe te nemen. Hoogste tijd om deze trend
te doorbreken! Daarom is de overheid een
landelijke campagne gestart (#doeslief).
Hiermee wil zij ons bewust maken van asociaal

Jansen, Mariëlle van Heerikhuize,
Claudia Verweij, Saskia Waciuri – WSN
Klaas Hoekstra – HO Nijkerk
Ity van Dusschoten
Fotografie Wiep van Apeldoorn | WSN

gedrag en meegeven dat je best wat aardiger

Vormgeving Marjo Vliek [grafische]

tegen elkaar mag zijn.

vormgeving
Drukwerk Zalsman

Dit is het bruggetje naar het thema van deze Dichtbij. Leefbaarheid is een
onderwerp wat steeds vaker ter sprake komt bij WSN. Ook wij lopen dagelijks tegen

Dichtbij Magazine is een

situaties aan waarbij de leefomgeving in of om het huis en met elkaar niet zo loopt

onafhankelijke uitgave van WSN en

zoals u of wij het eigenlijk zouden wensen.

heeft geen verbintenis met derde

Om te zorgen dat we goed met elkaar samenleven hebben wij 10 huurderszekerheden voor u. Zaken waar u gewoon op mag rekenen. Ik licht er een paar uit:

✓ Een goede, betaalbare woning, nu en in de toekomst.
✓ 	Goed en plezierig wonen in de hele gemeente Nijkerk. Daarvoor zijn wij

daarom geen advertenties.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u
een vereenvoudigde indruk te geven

aanspreekbaar en werken we samen met onder andere de gemeente, politie en

van zaken die zich voordoen op

zorginstellingen.

volkshuisvestelijk gebied. U kunt geen

✓ Een prettige buurt. Samen met u en uw buren zetten wij ons daar voor in.
✓ Huurders die zich inzetten voor hun woning en buurt, worden gewaardeerd.
✓ 	Wie ‘goed en plezierig wonen’ verstoort, wordt door ons daar duidelijk op
aangesproken. Als het nodig is treden we op.
WSN zet zich voor 100% in voor deze zekerheden maar wel samen met u. Ik roep
iedereen op om goed om te gaan met uw woning, tuin of balkon en met uw buren.
Zo houden we Nijkerk mooi, schoon, heel en veilig en de kosten voor wonen laag.

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER
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heel en veilig!

rechten ontlenen aan de artikelen in
dit magazine. Voor meer uitputtende
informatie kunt u contact opnemen
met WSN of kijken op www.wsn.nl

Wilt u Dichtbij niet meer ontvangen?
Mail uw naam en adres naar
dichtbij@wsn.nl.

ACTUEEL

SCORE WOONOMGEVING

Nederlanders
tevreden over
woning en
woonomgeving

HOE WE ALS BUREN MET ELKAAR
OMGAAN KAN BETER
Leefbaarheid is een breed begrip. Volgens Saskia Waciuri, manager Wonen bij WSN, gaat het
onder andere om een prettige woning, je gevoel van veiligheid en de voorzieningen in je stad
of dorp. Voor WSN betekent leefbaarheid: prettig wonen in je woning en directe woonomgeving.
‘Kijkend naar leefbaarheid is Nijkerk een goede afspiegeling van Nederland’, zegt Saskia.

WoonOnderzoek Nederland

Buurt en buren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WoOn2018 laat zien dat 42% van de Nederlandse huishou-

wil graag weten hoe Nederlanders wonen. Daarom onderzoe-

dens tevreden is met de sociale cohesie in de buurt. Oftewel,

ken zij dit iedere drie jaar met het WoonOnderzoek Nederland

voel je je thuis in je buurt en bij je buren? Saskia: ‘Buren zijn

(WoOn). Door duizenden huishoudens een enquête te laten

ontzettend belangrijk, als die relatie niet prettig verloopt,

invullen, krijgen zij een goed beeld van de Nederlandse woon-

voel je je niet prettig in je eigen woning. We zijn een redelijk

situatie. De resultaten van WoOn2018 zijn inmiddels bekend.

welvarend land. We wonen dicht op elkaar, dat betekent

Wat blijkt: maar liefst 86% van de Nederlandse huishoudens

dat je de leefgeluiden van je buren hoort. Als je niet goed op

is tevreden met hun woning. Saskia: ‘WSN is verantwoordelijk

kunt schieten met je buurman, ervaar je die geluiden als veel

voor de stenen, maar de mensen creëren zelf een thuis.’

vervelender.’

Woonomgeving

Toekomst

Hoe je woonomgeving eruitziet is ook belangrijk. Saskia: ‘Met

Volgens Saskia wordt het 3-luik [woning, woonomgeving en

zijn allen zijn wij verantwoordelijk voor leefbaarheid. Je doet

sociale betrokkenheid] even belangrijk. ‘Wij proberen die drie

het met elkaar. Het is een samenwerking tussen bewoners,

samen te laten komen door te zorgen voor meer gemeng-

gemeente en WSN. Het gaat om jouw tuin of balkon, maar het

de wijken en gemengde complexen. Een meer gemengde

gaat ook om scheve tegels en onkruid in het openbare groen.

woonvorm zorgt voor makkelijker samenkomen. Wij proberen

Of hoge struiken en niet werkende straatverlichting die zor-

te laten zien hoe het kan, en waar dat kan proberen we dit te

gen voor een onveilig gevoel.’

realiseren.’
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‘Maar oké, als ik ergens
voor ga, dan ga ik daar
ook volledig voor’
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BEKENDE NIJKERKER

Robert den Hartog:

‘Jongeren zijn mijn drijfveer’
Hij is coördinator van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, regelt volle
zalen als dj en kruipt in de huid van typetje Johnny Glitter. Als hij ergens voor gaat, dan
gaat hij er vol voor. Zijn motto is: maak wat moois van elke dag die je hier mag zijn.

Blits in Hoevelaken

Johnny Glitter – de enige echte

‘Mijn ouders wilden dat ik naast mijn eigen bedrijf een echte

‘Ik heb mijn eigen bedrijf nooit opgegeven. En op een

baan zou zoeken. Om hen een plezier te doen, solliciteerde

gegeven moment val je op in de muziekindustrie, mensen

ik als jongerenwerker bij jongerencentrum Blits in Hoe-

weten je wel te vinden als je zoveel shows door het hele

velaken. ‘Gefeliciteerd, je bent aangenomen’, zeiden ze
tegen me. O jee, dacht ik, ik heb een baan. Dat was niet de
bedoeling. Maar oké, als ik ergens voor ga, dan ga ik daar
ook volledig voor. Ik heb een ruimte gemaakt waarvan ik
dacht: hier voelen de jongeren zich thuis. Alle activiteiten werden geüpgraded en het ging heel goed draaien.’

Chill-Out in Nijkerk
‘Er was veel weerstand, maar er is gekozen om ook in
Nijkerk een jongerencentrum te openen. De Chill-Out.

‘Je kan veel voor jezelf
doen, maar je wordt veel
blijer als je iemand anders
kan laten stralen.’

Binnen een half jaar kwamen de mensen die eerst protesteerden vertellen hoe blij ze zijn met ons. Er is geen overlast meer. Maar dan begint het echte werk pas. Dan moet je

land gedaan hebt. Een boekingskantoor zocht nog iemand

dat niveau vasthouden, elkaar scherp houden.’

voor het typetje Johnny Glitter. En toen dacht ik: joh, dat

Verbinding en waardering

is weer eens wat anders, waarom ook niet? Alleen dj zijn is
niet meer helemaal van deze tijd, dan moet je ook vloggen.

‘Niet alles wat we doen is zichtbaar. We voeren gesprekken,

Van Joeri Steenbergen, een maatje van me, heb ik Don de

denken mee, signaleren en regelen een goede doorverwij-

manager gemaakt en toen zijn we gaan vloggen. En ook dat

zing. Wij zorgen voor verbinding. Dat is wel de kracht. In de rol

zingen, dat is gewoon begonnen als grap. We gaan nu viral

van coördinator kan ik heel veel betekenen, maar dat is wel

met onze cover Waanzinnig gedroomd. Er komt sowieso nog

een stukje onzichtbaarder voor de jongeren zelf. Ik zit meer in

een nieuwe plaat aan.’

overleg dan dat ik uitvoerend bezig ben. Maar af en toe kan ik
het niet laten. De jongeren, toch ook vaak de kwetsbare jon-

Johnny en jongerenwerker

geren, zijn mijn drijfveer. De waardering die je van hen krijgt,

‘Het zijn wel twee losse werelden, op-

is niet in geld uit te drukken.’

treden als Johnny Glitter en

Nijkerk is anders

werken als jongerenwerker. Ik houd
ervan om mensen blij en vrolijk te

‘Ik vind Nijkerk superinteressant. Het is geen stad, maar ook

zien worden, dat lukt ook met draaien

geen dorp. Het is gelovig en minder gelovig. In Nijkerk gaat

of een act als Johnny Glitter. Je

het vaak net even anders. Ik houd van die diversiteit in mijn

brengt een stukje ontspanning,

werk als jongerenwerker, maar ook om daar als mens naar

gezellig-heid. Je kan veel voor jezelf

te kijken. ‘Wat de boer niet kent dat vreet-ie niet’ is wel van

doen, maar je wordt veel blijer als je

toepassing hier.’

iemand anders kan laten stralen.’

Robert als
J

ohnny Glitt
er
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Regel het gewoon lekker zelf online
Ja hoor, het is zover. Vanaf nu regel je je eigen zaken online. Gewoon vanuit huis, wanneer
het jou uitkomt. Je hebt daarvoor alleen een mobiele telefoon of tablet nodig. Handig, toch?
Maar maak je geen zorgen, WSN is nog steeds telefonisch te bereiken en er zit altijd iemand
achter de balie om jou direct te woord te staan. Dus, heb je online een klein beetje hulp
nodig? Samen komen jullie er wel uit. Is de online omgeving echt niets voor jou? Dan regelt
WSN het gewoon voor je.
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Zelfservice

zelf mag kiezen of hij gebruikmaakt van de online dienstver-

‘Je kunt al zoveel online regelen, huurders verwachten dat

lening. ‘Wij blijven gewoon open en passen onze kantoortij-

ook van ons. Met wsn.nl denken we onze klanten hierin goed

den niet aan.’ Wat wel aangepast wordt, is de ontvangstruim-

te bedienen,’ zegt Daniëlle Jansen, adviseur communicatie

te bij de balie. Daar komt een zelfservice-zuil waar de klanten

bij WSN. ‘Daarnaast is er een groeiende groep kwetsbare

online kunnen gaan, eventueel met een beetje hulp van een

huurders die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Dit kan

klantconsulent. Dan lukt het een volgende keer misschien

gaan om persoonlijke aandacht, maar ook om aandacht voor

wel helemaal zelfstandig. Daniëlle: ‘Ben je thuis bezig en

probleemsituaties thuis. Door klanten zaken online te laten

kom je er niet uit, dan is er de mogelijkheid dat wij met je

regelen, blijft er voor ons meer tijd over om deze kwetsbare

meekijken.’ Ook vanaf afstand is er dus hulp. Chiel de Kruijf,

mensen te ondersteunen.’ Wel merkt Daniëlle op dat de klant

huurder bij WSN, heeft de online-omgeving aan wat testen

DICHTBIJ

HOE WERKT HET

onderworpen. Volgens hem is het heel logisch en werkt het

Activatiecode

zoals het hoort. ‘Een leek van 90 jaar moet ook zijn weg zien

Benieuwd hoe je gebruik kunt maken van je eigen online-

te vinden. Als je kunt lezen en je kunt de muis hanteren, dan

omgeving? Vanuit WSN hebben alle klanten per post een

kun je vinden wat je zoekt.’

kaart ontvangen met daarop een activatiecode. Daniëlle:
‘Er is één inlog per huishouden. Dat betekent één e-mail-

Jouw eigen online-omgeving

adres waarmee gecommuniceerd wordt.’ Heb je de activa-

Op de nieuwe website is al heel veel mogelijk. Denk maar aan

tiecode niet ontvangen, vraag deze dan alsnog aan via de

het inplannen van reparatieverzoeken. Daniëlle: ‘Er is iets

website: www.wsn.nl. Chiel is erg blij dat hij zijn gegevens

stuk, je klikt door de vragen en als het iets is waar wij voor

nu online aan kan passen. ‘Als ik mijn bankrekeningnummer

langskomen, dan plan je een dag en tijd in die jou uitkomt.

aanpas, kan ik dit op zondagavond doorgeven. Ik hoef niet op

En wil je een automatische incasso regelen, dan kan dat ook

mijn werk een kwartier te bellen. Geen zes wachtenden voor

al via de website.’ Chiel is enthousiast over de website van

me, maar direct regelen.’

WSN en zijn functies. ‘De website is duidelijk, overzichtelijk

Oeps, foutje

en vrolijk. Grote buttons bovenaan en een algemene zoekfunctie. Binnen dertig seconden kun je zijn waar je wilt zijn.

Fouten maken is mogelijk, maar wat zijn de gevolgen als je

Daar kan de belastingdienst nog wat van leren.’

online de mist in gaat? Volgens Daniëlle is er dan geen man

Maar wat echt nieuw is, is jouw eigen online omgeving,

over boord. ‘Alles wat online misgaat, kan gewoon hersteld

speciaal voor en over jou. Daniëlle: ‘Je kunt je eigen huur-

worden.’ Laat de angst om fouten te maken in ieder geval

betalingen inzien en zo ook op tijd actie ondernemen bij

niet de reden zijn om geen gebruik te maken van de online

openstaande huur. Bekijk wanneer je contract is ingegaan

mogelijkheden. Chiel: ‘Gewoon doen, ga erachter zitten, lees

voor welke woning. Kies hoe je afspraakherinneringen wilt

het en regel je zaken gewoon. Kom je er niet uit, de contac-

ontvangen: per sms of e-mail. Maar je hebt ook de moge-

topties zijn heel duidelijk, daar kun je niet omheen.’ Ook viel

lijkheid om je eigen gegevens te wijzigen. Denk maar aan je

het Chiel op dat je het gevoel krijgt altijd welkom te zijn. Zelf

bankrekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres.

gaat hij het menselijke contact niet missen. Maar zegt hij:

En je krijgt je eigen berichtenbox waarin al onze contact-

‘Als de reparateur langskomt, schenk ik hem met liefde een

momenten vermeld staan.’

kopje koffie in.’
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KORT & KLEIN ~ WEETJES ~ ADRESSEN ~ DUURZAAM ~ HANDIG ~ KOKEN ~ LEKKER ~ WINNEN ~ DICHTBIJ

Hondenpoep ergernis #1

Lekker & betaalbaar

Maak er daarom een gewoonte van om poepzakjes mee

KOKEN VOOR € 5,00

te nemen. Als het eenmaal routine is, is hondenpoep
opruimen een kleine moeite.
Ben je er toch weer ingetrapt? Zet

Rebekka Beeuwkes uit
Nijkerk verrast ons met

je schoenen dan een nachtje in een

een heerlijk zomers

laagje water met soda. Volgende

recept.

morgen buiten aantrekken, kop
van harde bezem los draaien en je
schoenen goed borstelen!

Wanneer de dagen
langer worden, de zon
meer schijnt, je vrolijke
kinderstemmen hoort

Zorg en ondersteuning nodig
Lukt het even niet met werk en inkomen, de opvoeding of
het op orde houden van je huis? Dan kun je hulp krijgen van
het gebiedsteam in je eigen buurt. Zij helpen met het vinden
van de juiste hulp. Soms zijn een paar
gesprekken voldoende. Soms is er meer
nodig.

schallen en de deuren
weer vaker open staan,
heb ik vaak minder zin
in warm eten. Ik word
dan veel blijer van een
heerlijke frisse maaltijdsalade. Het liefst eet ik deze met mijn voeten op mijn
loungebank, heerlijk in de achtertuin. Eén van mijn favorieten is toch wel de zomerse salade met aardbeien.

Wil je hulp? Bel 14 033 en vraag naar het
gebiedsteam.

Juli tuintips

In de zomer valt er in de tuin vooral veel te genieten van weer en wind, de planten en alle dieren die
langskomen. Voor wie niet stil kan zitten, is er nog
voldoende te doen…

∙ V erwijder uitgebloeide bloemen voor een langdu-

Zomersalade met aardbeien
∙ 1 zakje gemengde sla (of sla uit eigen tuin)
∙ 1 bakje aardbeien (ook deze kun je uit je eigen tuin
halen)

∙
∙
∙
∙

1 bakje gerookte kipfilet in reepjes
2
 handjes walnoten
1 komkommer geschild en in plakjes
V
 oor de dressing: 8 el olijfolie, 2 el witte wijnazijn,
1 el grove mosterd, 1 el honing

rige bloei

Bereiding

verzorgd uit

met de komkommer over de borden. Snijd de aardbeien

∙ B lijf onkruid verwijderen, dan ziet het er altijd
∙ M
 aai het gras regelmatig
∙ S proei voldoende als er droogte is voorspeld, ’t
liefst ’s morgens vroeg of ’s avonds

Zet twee grote borden klaar. Was de sla en verdeel dat
in kwarten en verdeel deze ook over de borden. Meng de
ingrediënten voor de dressing tot een schuimige mix en
schenk die over de sla. Leg de reepjes kip in het midden
van het bord en strooi de walnoten erover. Verdeel nu de

Het vliegt en het kruipt…

rest van de dressing erover. Lekker met een stokbroodje en een wit wijntje.

Wespen, mieren en muizen… nuttige
beestjes die we liever niet zien, maar het

Ik zeg genieten maar!

in de zomer juist goed doen. Overlast van
mieren en muizen voorkom je door huisvuil
af te voeren en vloer en aanrecht schoon te
houden. Zijn ze toch binnen? Plaats dan een
mierenlokdoos of muizenval. Wespen bestrijd je met
een bestrijdingsmiddel. Is de overlast van wespen of muizen
ondraaglijk, dan kun je op eigen kosten de hulp inschakelen van een ongediertebestrijder. Bij ongedierte in de
gemeenschappelijke ruimte van een complex bel je ons.
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Gek op koken?
Recept voor 2 personen en niet duurder dan € 5,00 ?
Stuur het recept en een selfie voor 31 juli
naar dichtbij@wsn.nl.

t magazine komt
Als jouw recept in he
VVV-bon van € 25,-!
dan ontvang je een

WE LEGGEN HET UIT

Leefbare buurten en wijken
Wat doet WSN eigenlijk aan leefbaarheid? ‘Wij doen veel’,
zeggen de woonconsulenten en de wijkbeheerder beslist.
‘WSN biedt huizen aan waar mensen zich thuis voelen.’

Aandacht

Met het oog op leefbaarheid zijn de drie woonconsulten en de
wijkbeheerder dagelijks buiten te vinden. Vlnr: Jan Mostert
(wijkbeheerder), Alie Vierhouten, Jeroen Herbert en Jan Beeuwkes

Persoonlijke aandacht, dat vindt WSN belangrijk. Als de
woonconsulenten merken dat eenzaamheid of vervuiling op
de loer ligt, dan ondernemen zij actie. Alie: ‘Wij vragen altijd
door en als het nodig is dan schakelen wij ons netwerk in.’

leefbaarheid.’ Jeroen vult aan: ‘Gebouwen die wij in beheer

Schoonmaken

Postkamer.’

hebben, zijn bijvoorbeeld de gezondheidscentra en De

‘Een schone omgeving is prettig’, vertelt Jan Beeuwkes: ‘Wij
regelen schoonmaak voor de gemeenschappelijke ruimtes.
Huurders betalen hiervoor. Als ze niet tevreden zijn, dan
gaan we met ze in gesprek. ‘Wat willen jullie nog meer en
willen jullie daarvoor ook betalen?’’

Overlast oplossen

In gesprek
WSN wil nog veel meer met de bewoners in gesprek. Alie:
‘Nodigen we ook de buren uit, kunnen jullie meteen kennismaken.’ Ze vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de
bewoners. ‘Is er een bouwkundige ergernis, ben je niet tevreden

Optreden als bemiddelaar bij overlast, dat doet WSN

over de schoonmaak? Alleen door met elkaar in gesprek te gaan,

ook. ‘We vragen de mensen eerst zelf om met elkaar te

komen we dingen te weten en kunnen we er iets aan doen.’.

praten’, zegt Alie. ‘Lukt dit niet, dan gaan wij met beide
partijen in gesprek. Bij hen thuis of bij ons op kantoor.
Buurtbemiddeling wordt als onafhankelijke partij door ons
ingeschakeld. Maar als midden in de nacht de muziek ergens
te hard aanstaat, bel je natuurlijk de politie.’

Samenwerken en voorzieningen

Bewonerscommissies
Bewoners zelf zetten bewonerscommissies op. Jeroen: ‘Ze
regelen bijvoorbeeld met kerst een kerstboom in de hal of

WSN zoekt de samenwerking op met andere partijen om de

houden een jaarlijkse barbecue. Als ze bij ons komen voor

leefbaarheid te vergroten. Jan Mostert, wijkbeheerder bij

een bijdrage, dan kijken wij altijd wat we voor ze kunnen

WSN: ‘De achterpaden worden door de groenvoorziening

betekenen binnen de wet- en regelgeving.’ Commissies

van ’s Heeren Loo bijgehouden. En leerlingen van Accent

komen ook samen om te overleggen over de schoonmaak of

Nijkerk ruimen de rommel op in de algemene ruimtes van

over een buitendeur die altijd openstaat. Jeroen geeft nog

complexen. Voorzieningen in de buurt dragen ook bij aan de

aan dat WSN altijd bereid is om eens aan te schuiven.
DICHTBIJ
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Beter een goede buur
Buurtbemiddeling

Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt of een kleine ergernis die steeds hoger
oploopt. Dit kan gemeld worden bij WSN of de politie. Maar het is de vraag of zij het op kunnen
lossen. Buurtbemiddeling is een doeltreffende oplossing voor dit soort problemen.
Het is speciaal bedoeld om problemen vroegtijdige aan te pakken. Het is de methode
om buren (weer) met elkaar in gesprek te laten komen en het onderlinge contact te
herstellen om zo prettiger te kunnen samenleven in hun buurt.

Een pijnlijke situatie

melder niet meer bij ons terug. Het lukt de buren niet altijd om

Het was op een vroege lentedag in maart dat twee bemidde-

er samen uit te komen. Dan begeleiden wij het gesprek. Bij

laars door de wijk fietsten. Op weg naar een bewoonster van

escalatie verwijzen we door naar andere instanties’.

een comfortabel appartement met een ruim balkon op het
zuiden. Maar haar balkon kwam ze bijna niet meer op. Niet

Het eerste contact

meer sinds haar onderbuurman op zijn balkon regelmatig

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling werden vriendelijk

zijn sigaretje opstak. Een sigaretje met wat extra’s waar een

ontvangen door mevrouw. Zij vertelde over haar klachten.

sterke geur vanaf kwam. Ook vond de onderbuurman het fijn

Haar hele kamer stonk naar de sigaret als ze haar balkon-

om zijn muziek buiten te horen. Rook, geur en muziek hiel-

deur open had. De muziek was storend en ze kreeg er hoofd-

den mevrouw weg van haar balkon. En dit had ze ook gemeld

pijn van. De buurman vond haar zeuren om niets. Mevrouw

bij Buurtbemiddeling. Met de wens of bemiddelaars konden

was er inmiddels behoorlijk geïrriteerd door geraakt en

helpen om het gesprek aan te gaan met de buurman. Tot nu

weigerde hem nog te groeten. ‘Zo’n vervelende vent. Denkt

toe waren deze gesprekken namelijk op niets uitgelopen.

alleen maar aan zichzelf’.

‘De aard van de conflicten loopt uiteen. Buurtbemiddeling

En wat was de situatie bij de
buurman?

is er voor kleine incidenten tussen buren. Het gaat vaak om

Bemiddelaars belden aan bij meneer. Hij was behoorlijk

geluidsoverlast, parkeerproblemen, overhangend groen,

verbaasd om twee onbekenden te zien die het probleem van

maar ook pesten en dreigen komt voor.

zijn bovenbuurvrouw bij hem aankaartten. Na uitleg liet hij

Het is belangrijk dat bewoners eerst hun eigen mogelijkhe-

de bemiddelaars binnen. Want ook hij had hier nog wel iets

den gebruiken voor een oplossing. Ik vraag dan ook altijd of

over te vertellen. De buurman vertelde dat hij wat plantjes

de melder zelf al heeft gepraat met de buren. Is dat niet het

had staan om te roken. Dit hielp tegen de pijn. Meneer had

geval, dan zal ik stimuleren dat eerst te doen. Gesterkt door

een chronische pijnaandoening. Met dokters goedkeuring

de coaching van buurtbemiddeling, kan hij het probleem bij

rookte hij nu twee maal per dag zijn sigaretje. En met de zon

zijn buren aankaarten. Meestal werkt dit goed en komt de

op zijn pijnlijke gewrichten werd de pijn nog minder. Vandaar

Astrid Hofman, coördinator Buurtbemiddeling Nijkerk:

i
ng nodig?

Buurtbemiddeli

etjeburen.nl

www.problemenm

dat hij op zijn balkon rookte. Ja, buurvrouw was twee keer

Buurman was ook tevreden. Op de dagen dat mevrouw naar

aan de deur geweest. Met beschuldigingen en nare opmer-

haar soos ging, kon hij rustig buiten roken. De andere dagen

kingen. En ze had vanaf haar balkon “Junkie!” naar hem

en ’s avonds deed hij dat binnen. Geen probleem. Hij wist

geroepen. Dat stak.

als geen ander dat hoofdpijn ook pijn is. En dat wenste hij
niemand toe.

Astrid Hofman: ‘Buurtbemiddeling houdt in dat er een
luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding is voor de

Astrid Hofman: ‘In de praktijk blijkt dat bewoners het vaak

betreffende buren. Er wordt door Buurtbemiddeling telefo-

enorm waarderen als we nog even nabellen. Ook maakt dit de

nisch contact opgenomen met de buur die hulp vraagt. Het is

resultaten van onze hulp zichtbaar. Wat betreft de melders is

de bedoeling dat ruziënde buren zelf hun conflict oplossen.

de verhouding tussen koop- en huurwoningen bijna hetzelfde.

Dit proces wordt begeleidt door 2 speciaal opgeleide bemid-

Opvallend is dat steeds meer bewoners ook hun zorgen om de

delaars (vrijwilligers). Zij stellen zich onpartijdig op en helpen

buren bij ons melden. De zorg over kinderen, dieren, vervui-

afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

ling, sociaal isolement of huislijk geweld. Bij deze meldingen

Buurtbemiddeling is voor bewoners kosteloos.’

probeert Buurtbemiddeling de melders te motiveren om zelf

Beide buren van goede wil

contact op te nemen met bijvoorbeeld het gebiedsteam of
veilig thuis. Als het om een bemiddelingstraject gaat en de

Tijdens het bemiddelingsgesprek nam iedereen plaats aan

buren hebben hulp vanuit een instantie, dan betrekken we de

de tafel. De bemiddelaars lieten beide buren vertellen over

hulpverlener er direct bij’.

hun ervaringen en irritaties. Zo kwam de pijn op tafel. En
pijn, daar wist mevrouw over mee te praten. Haar hoofdpijnen waren hardnekkig. Hoe konden ze elkaar minder dwars
zitten? Met wat geven en nemen en vooral eigen ideeën en
initiatieven kwam er een plan op tafel. Een plan dat zeker de
moeite waard was om uit te proberen.

Hoe gaat het nu?
Na 6 weken belde de bemiddelaar naar beide buren. Hoe
ging het nu? Mevrouw vertelde dat buurman veel meer rekening met haar hield. De muziek stond zachter. Soms rook ze
zijn sigaret nog wel eens, maar er viel nu prima mee te leven.

Ieder jaar doen zo’n 60 mensen in Nijkerk,
Nijkerkerveen en Hoevelaken een beroep op
Buurtbemiddeling. Tweederde van de zaken wordt
met hulp van Buurtbemiddeling positief afgerond.
Er kan gemeld worden door de woningcorporatie,
politie, gemeente of het gebiedsteam. Meer dan de
helft van de meldingen doen bewoners zelf via
www.problemenmetjeburen.nl.

Het was toch ook wel erg als je altijd pijn hebt. Dat wens je
niemand toe.
DICHTBIJ
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Gelijkwaardige
gesprekspartner

TIP van Jan

Opgeruimd
staat netjes.

Huurdersorganisatie Nijkerk is een onafhankelijke stichting. Onder leiding van voorzitter Ron Weil behartigt het zevenkoppige
bestuur de belangen van bewoners van huurwoningen in de sociale en vrije sector in Nijkerk. De meeste huurwoningen in deze gemeente
worden verhuurd door woningcorporaties.
WSN verhuurt circa 3.500 woningen verspreid
over de gemeente. De Alliantie heeft circa 600
huurwoningen in Hoevelaken.
HON is een gelijkwaardige gesprekspartner in
het overleg met deze woningcorporaties én de
gemeente. Ron Weil: ‘Tal van zaken komen aan de
orde, zoals het tekort aan woningen, de betaalbaarheid van woningen en de leefbaarheid in
de buurt waarin huurders wonen. Daarover zijn
afspraken gemaakt. We controleren of partijen
zich aan die prestatieafspraken houden.’
‘Daarnaast bespreken we de plannen voor onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw. We
toetsen de jaarlijkse huurverhoging aan het
Woningwaarderingsstelsel, waarbij de kwaliteit van de woning wordt uitgedrukt in WWS
punten. Hoe meer punten, hoe hoger de huur.
Klopt het aantal punten niet met de staat van
het huis, dan trekken we aan de bel. Voor sommige bewoners gelden weer andere regels ten
aanzien van huurverhogingen.’
‘De woningmarkt is complex. Als HON wijzen wij
huurders graag de weg en ondersteunen hen
waar nodig.’

i
nl
fo@ho-nijkerk.
Contact? in
06 470 822 00

Huisvuil, wat doe je ermee?

∙ S top je huisvuil in vuilniszakken van de gemeente
Nijkerk en zet deze op de juiste dag aan de straat. Wil
je weten wanneer jouw afval opgehaald wordt? Kijk dan
op www.mijnafvalwijzer.nl. Alleen vuilniszakken van de
gemeente Nijkerk worden meegenomen. Deze koop je in
de supermarkt.

∙ J e kunt ook gebruikmaken van een container voor rest-,
gft- en pmd afval. Deze vraag je aan op www.nijkerk.eu.

∙ W
 oon je in een flat of appartement, dan gebruik je of
vuilniszakken of gaat je afval in een ondergrondse
container. Je krijgt een pasje om de klep te openen.

∙ G rofvuil als meubels en vloerbedekking? Bel de gemeente 14 033 om het op te laten halen. Of breng het
zelf, net als je bouw- en sloopafval, naar de milieustraat. Het kost geld, maar voor afval dumpen krijg je
een boete.

Tips

∙ Vergeet de ophaaldagen niet.
∙ E en balkon vol vuilniszakken stinkt en ziet
er niet fris uit.

∙ Afval scheiden levert geld op:
		 - Breng afval naar een milieuplein,
retourette of de milieustraat.
		 - PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) en
groenafval worden gratis opgehaald.

∙ H
 eb je een berg puin? Bestel een Big Bag bij de
gemeente en laat deze ophalen.

∙ O
 ndergrondse container vol? Bel de
gemeente 14 033.

∙ H
 eb je een vraag over de
afvalinzameling? Bel
Remondis (0800) 889
09 88.

∙ O
 verlast van het afval
van de buren? Bel WSN
(033) 247 74 00.
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Download de app
‘Mijnafvalwijzer’

Op pad met Jan…

Een klein kiertje….

Wonen op je eigen vertrouwde stekkie, dat willen we toch
allemaal! Ook als de omstandigheden niet ideaal zijn. Je
kent ze vast wel, van die tv-programma’s over mensen
met een verzamelwoede of een gezin met torenhoge
schulden. In huis gaat het niet volgens het boekje en er is
dan veel nodig om het leven weer op orde te krijgen. ’t Valt
te betwijfelen of zo’n tv programma de enige oplossing is?
Eigenlijk willen deze mensen het helemaal niet zo ver laten
komen, maar veranderen is gewoon heel moeilijk. Maar met
wat vertrouwen, subtiliteit en steun, valt er veel te bereiken.
Zo kreeg ik een keer de vraag om een huurder te bezoeken
waarmee het niet zo goed ging. Ik stapt op de fiets en ging
er op af. ‘Wat zou ik aantreffen’, dacht ik al fietsend. Ik
belde aan en schoorvoetend ging de deur op een kiertje.
Net genoeg om m’n ogen de kost te kunnen geven. En met
mijn arendsoog en haviksneus zag en rook ik het al: het is
niet pluis in dit huis! ‘Ik heb geen tijd koopman’, aldus de
bewoner.

In het zonnetje…
Deze keer staat Eveline van Soeren-Jansen in het
zonnetje met een fleurig lenteboeket. Eveline woont
aan de Platanenlaan in Nijkerk en is niet alleen een
bekende in de straat maar ook in de buurt.

Eveline opent vrolijk de deur. Ze heeft gezelschap van haar
honden en poezen die nieuwsgierig zijn naar het bezoek.

Ik stelde mij voor en vroeg of ik even binnen mocht komen,
want dat praat wat makkelijker. De bewoner zei eerst nog
wat op te moeten ruimen en dat ik later welkom was. Voor
mij was dit de opening om door te pakken. ’Weet u’, zei ik
met veel overtuiging, ’die rommel is niet zo erg hoor, ik zie
vaak genoeg nog veel ergere dingen’.
De man keek mij met grote ogen aan. ‘Is dat echt zo?’,
vroeg hij. ‘Kom dan maar even binnen‘, waarna de deur
helemaal open ging. Dat was voor mij het moment om een
radeloze man op weg te helpen naar een nieuw begin. Van
de deur op een kiertje, naar een totale opening: de weg
naar herstel, was begonnen! Wat gaaf om woonconsulent
te zijn.

Eveline woont hier sinds 2006 en nog iedere dag met veel
plezier. Eveline: ‘Het is een heerlijk licht huis en ik geniet ook,
zeker met dit prachtige lenteweer, enorm van mijn tuin.’ De
tuin is net zo verzorgd en gezellig als de woonkamer, met
frisse kleuren, bloemen en ook daar ontbreken de dieren
niet. Al sinds jaar en dag zet Eveline zich graag in voor andere
mensen. Vanuit haar hart helpt ze graag anderen.
Eveline: ‘De hulpvraag varieert enorm, de ene keer maak ik
mensen blij met een voedselpakket en het volgende moment
help ik met een verhuizing.’ Vaak neemt Eveline zelf initiatief.
Recent plaatste ze een oproep op social media, waarin ze
mensen zocht om een andere huurder van WSN te helpen
met verhuizen. Eveline: ‘Er zitten behoorlijk wat uurtjes in,
maar mij gaat het om de hulp die ik iemand kan bieden.’ Tot

Jan is woonconsulent bij WSN.

Als echt mensen-mens houdt hij
zich voornamelijk bezig met
Sociaal Beheer. Dagelijks
komt hij mooie mensen en
onverwachte situaties

slot geeft Eveline nog een goede tip; nog onvoldoende mensen zijn bekend met het Paashuis. Daar kun je terecht voor
een kop koffie, af en toe een lunch of maaltijd, een gesprek of
samen met buurtgenoten een workshop volgen. Ook daarvoor
zet Eveline zich graag in. Ze is actief om mensen te wijzen en
te betrekken bij het Paashuis.

tegen. Vanuit de
gedachte dat alles
goed komt als mensen
plezierig met elkaar
omgaan schrijft hij
zijn column, waarin
humor absurde situaties
relativeert.

‘Heeft u ook een bijzondere buurman of
buurvrouw die u in het zonnetje wilt zetten.’
Laat het ons weten: redactie@wsn.nl
Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Geen wijzende vinger maar
een uitgestrekte hand
Met een brede glimlach staat ze in de deuropening, klaar om bezoek te ontvangen. Nog niet zo lang
geleden was dat wel anders. De voordeur moest gesloten blijven om te verbergen dat het één grote
chaos was binnen. Met hulp van WSN en AB Spectrum is de rommel in haar huis en hoofd opgeruimd.

Bijna alles in huis is wit en er staan maar weinig snuisterijtjes.

Container

Voor Sylvia* een thuis om tot rust te komen. ‘Heerlijk vind ik het

WSN regelde een nieuw begin. Sylvia moest uitzoeken wat

om nu op de bank te ploffen.’ En die rust heeft ze wel verdiend na

ze graag wilde bewaren en terwijl zij op haar werk zat, is alle

al het harde werken om het thuis weer op orde te krijgen.

troep door hen in een container gegooid en weggebracht.
‘Ik kwam thuis en dacht: wat is mijn huis groot.’ Dat is ook het

Hooivork
‘Ik had nog net geen hooivork nodig

j
Woon ji
in een
loosd
verwaar hulp!
ek
huis: zo

om naar binnen te springen’, vertelt

Nieuwe start

Sylvia. Ze had wel door dat het bij

‘Ik heb nu veel meer inzicht in mijzelf, het is niet nodig om

haar anders was, maar hoe erg het

het zo ver te laten komen.’ Sylvia geeft overal toestemming

echt was, dat zag ze niet. ‘Ik was

voor en het gebiedsteam regelt gesprekken met het maat-

veel onderweg naar anderen, bij mij

schappelijk werk en de psycholoog. Een financiële man regelt

was het onrustig thuiskomen. Dat

Bel WSN
op (033) 247 74 00,
zij wijzen je
de weg naar
een opgeruimd
leven.

moment dat Sylvia besluit: ‘Dit gaat me nooit meer gebeuren.’

is niet fijn.’

samen met haar de administratie. Sylvia: ‘Hij zei: ‘Je doet het
hartstikke goed. Maar begin niet met pinnen. Je hebt niet
het vermogen om het pinnen in de hand te houden. Haal een

Rommel
Post verdween tussen de
kranten en de folders.
Sylvia: ‘Ik zag niet dat ik die

keer per week je geld uit de muur, dan houd je overzicht.’ En
overzicht is wel echt een sleutelwoord voor haar.

Beginpunt

stapels weg moest gooien.’ De

Waar begin je met opruimen? Hoe stel je prioriteiten? Voor

schuur stond stampvol met vuilniszakken

Sylvia begint het vooral met rust in haar hoofd, anders ziet

en dat veroorzaakte overlast. ‘Ik zette een volle vuilniszak

ze het niet. Met een vaste hulpverlener vanuit AB Spectrum

in de huiskamer neer, ging zitten op de bank en zag ‘m niet

creëert ze overzicht. ‘Lijstjes en schema’s werken goed. Als

meer’, vertelt ze. Te veel boodschappen kwamen niet op en

ik zonder boodschappenlijstje de supermarkt inga, ben ik

werden weer weggegooid. Nog meer rommel. ‘Alles lag vol

de trotse eigenaar van gangpad vier, want ik koop alles.’ Om

en er stond van alles.’ Sylvia wist niet meer waar ze moest

het huis opgeruimd en schoon te houden, werkt ze met een

beginnen, dus ze begon er niet meer aan.

weekplanning. En als ze weet wat ze moet doen, dan vertellen
de stappenplannen die overal in huis hangen hóe ze het moet

Hulp
Vanuit WSN ging een woonconsulent het gesprek met haar

doen. ‘Letterlijk afstrepen, ik houd daarvan’, zegt Sylvia.

aan, maar ook hij kwam niet binnen. Sylvia: ‘Nog steeds bleef

Beter leven

ik zeggen: ‘Het gaat hartstikke goed’. Totdat hij zei: ‘Ik zie dat

Omdat ze nog wel bang is voor een terugval, is ze erg blij met

het niet goed gaat, ik kom langs. Niet om te oordelen, maar

een stok achter de deur. Nog wekelijks komt de hulpverlener

om je te helpen.’ Op het moment dat we samen naar binnen-

vanuit AB Spectrum langs. ‘Onrust in mijn hoofd zie je gelijk

liepen, knakte ik. Je wilt je groot houden, maar dan ineens ga

terug in mijn huis’, vertelt Sylvia. Maar ze is trots op wat ze

je de confrontatie aan.’ WSN haakte het gebiedsteam aan en

bereikt heeft. ‘Ik heb er echt een beter leven voor terugge-

er werden stappen gezet om Sylvia haar huis en haar leven

kregen.’

weer terug te geven.
*Sylvia is niet haar echte naam.
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‘Ik had nog net geen
hooivork nodig om naar
binnen te springen’
DICHTBIJ
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Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

Zweedse puzzel
Puzzel
~ Win € 25,00!

Waar is dit?

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

Hoe doet u mee? Los de puzzel op en laat ons weten welk woord in de balk staat.

LZUCHMENS

SCHOOLVAK

OEDIGD

WAL
BEDILZUCHTIG MENS

SCHOOLVAK

ONTMOEDIGD

WAL

GEMENGD

SCHAAMTE

JAPANS
HUISGEWAAD

DWERGSTAAT

Win € 25,00

VOORKEUR

ZOMPIG

1 GEMENGD

BETALEN

3

VULKAAN

JAPANS
HUISGEWAAD

DWERGSTAAT

SCHAAMTE

VOORKEUR

BETALEN

VULKAAN

ZOMPIG

1

3

8

SVELD

VROLIJK

8

OUWCHINE

GRASVELD

VROLIJK

PAARD

BOUWMACHINE

7

WELPEN2
LEIDSTER

SLOT

7

6

6

KRUID

10

BEDROG

PLAAGGEEST

BEDROG

PLAAGGEEST

4

SLAAPJE

15

4

VERGEN

GESLAAGD

VERGEN

SLIJST

L
B
D E M O
A Z O N
M E N T
N A
E
C H
R D O O
N U
B
A T S O

10

BLAASINSTRUMENT

LOKVOER

KRUID

METAAL

SLAAPJE

PLUS
SPIJSLIJST

5

PLUS

11

TWEEJAARLIJKSE
TENTOONSTELLING

13

TWEEJAARLIJKSE
12 TENTOONSTELLING

11

GOEDE
DEN

2

LOKVOER
SLOT

LATER

METAAL

15

16

BLAASINSTRUMENT

LATER

ONBEPAALD
LATER
VOORNAAMWOORD

LAAGD

9

WELPENLEIDSTER

16

LATER

EPAALD
RNAAMORD

9

PAARD

5

Stuur uw antwoord

12

13

DEEL VAN
EEN HUIS

DE GOEDE
ZEDEN

In elk nummer van ons magazine
fotograferen we een heel klein
stukje van Nijkerk en omgeving.
Dit keer een gebouw/straat
van bovenaf.

DEEL VAN
EEN HUIS

14

14

voor 31 juli naar:

© Sanders puzzelboeken

© Sanders puzzelboeken
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74

85

96

10

7

11
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9

12
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14

11

15

12

16

13

14

15

16

dichtbij@wsn.nl

Per post kan ook: Redactie Dichtbij, Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk.

Oplossingen maart ’19: ‘Betaalbare huizen’ en het Molenplein, Nijkerk
Winnaars: Jacqueline Lucas en Tina Musters
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Bakkie met de buren

kie met de buren

Wooncomplex Monshouwerlaan, Hoevelaken
Eind 2018 zijn er 24 appartementen opgeleverd aan de Monshouwerlaan in Hoevelaken. Dit project is ontworpen door
Peters & Lammerink architecten. Van de 24 appartementen
zijn er 16 verhuurd aan J.P. van de Bent Stichting.
Peters & Lammerink architecten wil gebouwen ontwerpen
die als een warme jas voelen voor de bewoners. Een gebouw
moet daarbij passen in de schaal van de omgeving en
bovenal een prettige sfeer uitstralen. De nieuwbouw aan
de Monshouwerlaan in Hoevelaken is vormgegeven als een

schakeling van huizen. Door de gekozen opbouw van twee
bouwlagen met een kap ontstaat een huiselijke sfeer. Centraal
tussen de huizen ligt de entree en een ontmoetingsplek. De
gebouwen zijn opgetrokken uit een rode baksteen met frisse
accenten. Dit versterkt de warme sfeer en maakt het prettig om
hier te wonen.

20 juni is het complex
feestelijk geopend met de bewoners

