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Beste lezer,

Veiligheid. Dagelijks zijn we daar allemaal 

mee bezig. Veiligheid in en rondom het huis, 

op het werk maar ook voor onze dierbaren. 

Het eerste wat in mij opkomt bij de vraag 

‘waar denk jij aan als het gaat om veiligheid’ 

is asbest, brandveiligheid, woningventilatie, 

veilig bouwen en legionellapreventie. Daar 

zijn we binnen WSN dagelijks mee bezig. Het 

afgelopen jaar zijn er ook een aantal meldingen 

geweest van brand in de woning. Vaak met 

alleen materiële schade, maar soms ook erger. 

Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om uw woning brandveiliger te maken, zodat 

de gevolgen beperkt blijven. Denk maar eens mee. Kunt u als het nodig is uw huis 

snel verlaten? Zijn de trap, hal en uitgang vrij van obstakels? Zijn alle zekeringen 

in de meterkast in orde?  Werken de rookmelders? In deze editie nog veel meer 

informatie. Op pagina 10 en 11 leest u over het werk van de brandweer en de nauwe 

samenwerking met WSN. Het schrijven van deze column heeft mij ook aan het 

denken gezet. Wat betekent veiligheid voor mij persoonlijk? Veilig op de fiets is 

binnen mijn gezin een belangrijke regel;  wees zichtbaar in het verkeer en doe je 

licht aan. Zeker nu het weer wat vroeger donker wordt. Waar ik zelf ook op let is een 

goede ventilatie. Het valt mij op dat niet iedereen weet dat bij gebrek aan ventilatie 

de luchtvochtigheid in huis toeneemt waardoor schimmels en huisstofmijt 

groeien, de luchtkwaliteit verslechterd en gezondheidsklachten kunnen ontstaan. 

Ventileer vooral bij het douchen en koken. Op wsn.nl vindt u veel praktische tips 

over ventileren. Veiligheid is een ruim begrip. Lees dit nummer rustig door en vraag 

uzelf eens af hoe veilig u zich voelt en waar u nog iets kunt doen om dit gevoel te 

verbeteren.   

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine?

Redactie Dichtbij  Van ’t Hoffstraat 40, 

3863 AX  Nijkerk  |  dichtbij@wsn.nl 

Redactie  Jan Beeuwkes, Daniëlle  

Jansen, Mariëlle van Heerikhuize, 

Claudia Verweij, Saskia Waciuri – WSN

Klaas Hoekstra – HO Nijkerk

Ity van Dusschoten

Fotografie Wiep van Apeldoorn | WSN 

Vormgeving Marjo Vliek [grafische] 

vormgeving

Drukwerk Zalsman

Dichtbij Magazine is een  

onafhankelijke uitgave van WSN en 

heeft geen verbintenis met derde 

commerciële partijen. We plaatsen 

daarom geen advertenties.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u  

een vereenvoudigde indruk te geven 

van zaken die zich voordoen op 

volkshuisvestelijk gebied. U kunt geen 

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.

Colofon

Dit is alweer de vijfde uitgave van 
ons magazine Dichtbij. Tijd om te 
horen wat u ervan vindt. In slechts 
5 minuten kunt u uw mening 
geven. Dit kan heel eenvoudig via 
wsn.nl/enquête. 

Fijn dat u uw mening met ons wilt 
delen. 

Wij zijn best trots!
Maar wat vindt u?
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INVESTEER IN JE BUREN  

EN WOON VEILIGER

EEN GOED  
SLOT VOORKOMT 
GEEN VALPARTIJ

Uit de gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl blijkt dat het steeds veiliger wordt in 

Nijkerk en dat het aantal misdrijven gemiddeld genomen afneemt. Gek genoeg neemt ons 

gevoel van onveiligheid alleen maar toe. Sterker nog, Amsterdammers voelen zich veiliger 

in Amsterdam dan Nijkerkers in Nijkerk. Volgens Jannie de Graaf, adviseur Wonen bij WSN, is 

Nijkerk wel veilig, maar kun je een gevoel van onveiligheid niet zomaar wegnemen. 

Onveilig

Een brand, inbraak, overval, gasexplosie, huiselijk geweld, 

zomaar een paar onveilige situaties. Op sommige situaties 

heb je invloed en andere overkomen je. Jannie: ‘De wereld 

is zoals de wereld is. Creëer een veilige situatie, check de 

feiten en blijf op je hoede.’

Een goede deur, met een goed slot draagt al bij aan veilig-

heid, zegt Jannie. Maar ook: ‘Wees je bewust van mensen 

met verkeerde bedoelingen. Denk maar aan de babbeltruc. 

Jij doet zelf de deur open.’ 

Omkijken naar elkaar

Je kunt je natuurlijk ook onveilig voelen. Doodsbang kun 

je zijn voor een groep jongeren die voor je deur lachgas 

gebruikt en joints rookt. Jannie zegt daarover: ‘Als je bang 

bent zie je alleen de nare dingen. Klopt het wel wat je ziet? 

Durf het gesprek met ze aan te gaan.’

Omkijken naar elkaar in een wijk of buurt draagt bij aan een 

ACTUEEL

gevoel van veiligheid. En daarvoor hoef je echt niet bij alle 

buren op de koffie, volgens Jannie. ‘Als je elkaar kent, bel je 

sneller bij elkaar aan. Daar moet je zelf in investeren.’ 

Veilig ouder worden

De gebreken die vaak komen met het ouder worden kunnen 

ook zorgen voor onveilige situaties. Aanpassingen in huis 

zijn dan noodzakelijk. Uit onderzoek van veiligheid.nl blijkt 

dat vooral vallen een groot probleem vormt bij 65-plussers. 

Jannie: ‘Het hele huis wordt wel kindvriendelijk aangepast, 

maar in eigen veiligheid wordt nauwelijks geïnvesteerd.’ 

Daarmee doelt ze onder andere op een drempelhulp of een 

wandbeugel. Jannie: ‘En als je in een groot huis woont, denk 

er dan eens over na of deze woning ook geschikt is wanneer 

je 70 jaar bent.’ Senioren die willen huren moeten zich op tijd 

inschrijven bij WoningNet Regio Eemvallei. De gemiddelde 

wachttijd voor een huurwoning is nu zes tot zeven jaar. 
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‘We hebben nog een lange 
weg te gaan. Maar die 
lopen wij met gemak’



Liefde voor Nijkerk
Dolly’s roots liggen in Hilversum, maar zij is in de loop der 

jaren echt van Nijkerk gaan houden. ‘Het blijft een dorp met 

stadsrechten. Dat is juist zo leuk.’ Marie-Louise: ‘Maar het 

zijn ook vooral de mensen.’

Van Old naar Sluis
Marie-Louise: ‘Bij Old Niekark kwam het besef: het is goed 

geweest. De zaak loopt goed en de uitdaging is er niet 

meer. Nu gaan we iets nieuws starten in het buitenge-

bied. Dolly vult aan: ‘Tegenwoordig een goed ontwikkeld 

gebied van Nijkerk, dus het kan bijna niet misgaan. Dit 

gebouw wordt de kers op de taart.’ Marie-Louise: ‘We 

zaten bij Brasserie De Vuurtoren naar het pand [de oude 

sluiswachterswoning] te kijken en Dolly zei: ‘Ik vind dat toch 

zo’n mooi pand’.’ Dolly: ‘Het pand stond toen al 18 jaar leeg.’ 

‘Het voelde goed’, zegt Marie-Louise over haar allereerste 

bezichtiging. Datzelfde gevoel had ze ook toen ze voor het 

eerst het huis zagen waar ze nu in wonen. ‘Het was een 

bouwval, maar ik zette de auto neer en zei tegen Dolly: ‘Dit is 

het gewoon’. Over de Sluiswachterswoning zegt Dolly: ‘Ik voel 

dat dit heel mooi gaat worden. Maar veel mensen reageren 

met: ‘Waar begin je aan!’’ Marie-Louise: ‘Dit is veel leuker dan 

nieuwbouw. We houden van mooie oude panden. Als je begint, 

heb je het eindresultaat in je hoofd. Je verbeelding ziet wat 

het moet worden en met het resultaat willen we mensen 

blij maken.’ Samen met een enthousiaste chef-kok en een 

bevlogen sommelier wordt alvast gewerkt aan de menukaart. 

Marie-Louise: ‘Zij krijgen een unieke kans.’ ‘Maar ze zijn dan 

ook echt goed’, zegt Dolly. ‘Ze tippen wel een hoog niveau aan.’

Projectteam Hulckesteijn
Dolly en Marie-Louise benoemen de positieve en leuke sa-

menwerking met het projectteam Hulckesteijn. En dan volgt 

er een opsomming van alle deelnemende partijen: Gastvrije 

Randmeren, Droomparken, Brasserie de Vuurtoren, de 

Zuidwal, Gemeente Nijkerk, Het Strandhuys, Stoomgemaal 

Arkemheen. Marie-Louise: ‘Wij zijn dit gewend vanaf het 

Plein, maar nu is het in ons eigen leef- en werkgebied.’ Dolly: 

‘We zijn nu bezig met een betere verbinding tussen het 

centrum en gebied Hulckestein. En dat past goed bij ‘het 

verbinden’ van Nijkerk.’  

Kalk in je soep
Dolly: ‘Je laat constructietekeningen maken, waar je verder 

weinig meer aan kunt doen dan de opdracht geven en beta-

len. Maar wel ontzettend belangrijk, want je wilt niet dat de 

kalk bij iemand in zijn soep valt.’ Marie-Louise: ‘De buiten-

muren moeten identiek blijven. Binnen moet alles naar de 

huidige veiligheidseisen verbouwd en ingericht worden.’

Gordijntjes dicht
Marie-Louise: ‘We hebben ook een goedbezochte Face-

bookpagina: Het Sluishuis Nijkerk. Daar kun je de hele 

verbouwing op volgen. Maar tussendoor gaan de gordijntjes 

even dicht, want de uiteindelijke inrichting en het logo hou-

den we spannend.’ Dolly: ‘Het wordt een verrassend interi-

eur. Met natuurlijk wel een verbintenis naar de vele genera-

ties sluiswachters. Volgend jaar is het open en dan leeft het.’ 

‘We hebben nog een lange weg te gaan’, zegt Marie-Louise. 

‘Maar die lopen wij met gemak’, sluit Dolly af. 
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BEKENDE NIJKERKER

Dolly en Marie-Louise:  
‘Dit gebouw wordt de kers op de taart’

Dolly van den Akker en Marie-Louise Roozeboom voelen zich enorm verbonden met 

Nijkerk. Zichtbaar en minder zichtbaar zetten zij zich al jaren in voor de Nijkerkse horeca. 

Hun nieuwste uitdaging is de verbouwing van de oude sluiswachterswoning. Als de 

bouwstofwolken optrekken, staat daar straks een prachtig restaurant: Het Sluishuis.  

 ‘Het was een bouwval, 
maar ik zette de auto neer 

en zei tegen Dolly: ‘Dit is 
het gewoon’ ‘
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Ga je daar dood aan?
Oude golfplaten, daar zit asbest in. Dat weet bijna iedereen. En dat asbest slecht is 

voor de gezondheid van een mens, dat weten we vaak ook. Maar hoe zit dat eigenlijk?  

Hoe komen we eraan, en vooral ook: hoe komen we er weer vanaf? Niemand zit toch te 

wachten op gevaarlijke stoffen in zijn eigen huis. Asbest-experts Richard van den Ham 

en Kees de Ruiter, beiden projectleider vastgoed bij WSN, weten alles over asbest en 

vertellen je over het beleid van WSN.

Asbest, een stad in Rusland

Als asbest alleen maar slecht is, zou het vroeger vast niet 

op zo’n grote schaal gebruikt zijn in de bouw. Richard zegt 

daarover: ‘Asbest heeft ook goede eigenschappen. Het werd 

vroeger veel gebruikt om warmte te weren. En nog steeds 

is het een veelgebruikt materiaal. Jaarlijks wordt er zo’n 

2.000.000 ton gewonnen in Rusland en Canada. In Rusland is 

er een stad die Asbest heet.’

Asbest is dus gewoon een grondstof die wordt toegevoegd 

aan andere materialen vanwege zijn brandwerende karakter. 

Kees voegt hier nog aan toe dat asbest materialen heel sterk 

maakt.  

ASBEST IN JE WONING
Gert Zwolle, huurder in Nijkerkerveen



DICHTBIJ | 7 

HOE WERKT HET

Logisch dus dat het veel in de bouw gebruikt werd. Maar 

sinds 1993 mag het niet meer gebruikt worden in een groot 

gedeelte van Europa. In Nederland zijn we bijzonder streng 

als het gaat om asbest. 

(Niet-)hechtgebonden 

Richard somt een heel rijtje op van 

mogelijk asbesthoudende materialen: 

leidingen, plaatjes rondom de cv-ke-

tel, zeil, kit, dakbeschot, golfplaten, 

vensterbanken …  

‘Er is een groot verschil tussen hecht-

gebonden en niet-hechtgebonden as-

best’, zegt Richard. Hechtgebonden – 

de naam zegt het eigenlijk al – zit lekker vast aan het materiaal. 

De asbestvezels laten niet zomaar los. Bij niet-hechtgebonden 

asbest is dit een ander verhaal en de asbestvezels die daarbij 

vrij kunnen komen vormen het probleem. 

Mannetjes in witte pakken

Als asbest niet gevaarlijk is, hoeven de mensen die ermee 

werken niet van die maanmannetjespakken aan te trekken. 

Kees legt uit waarom het gevaarlijk is: ‘Die vezels zijn micro-

scopisch klein, zelfs nog kleiner dan stofdeeltjes. Als je zo’n 

vezel inademt kan die zich gaan nestelen in je longen. Aan 

het einde van zo’n vezel zit een weerhaakje en dat kan door je 

longvlies heen in je long prikken.’ Het gevolg hiervan kan zijn: 

stoflongen of zelfs longkanker. Maar voordat je klachten gaat 

ervaren, ben je zomaar 30 jaar verder. 

In Nederland zitten er zo’n 10 vezels in een kuub lucht. Maar 

voordat je nu snel een mondkapje opzet: volgens Kees is de 

kans dat je buiten iets oploopt minimaal. ‘Die kans is 1 op de 

miljoen.’

Strijd tegen asbest

Kees gaat al jarenlang de strijd aan met asbest. ‘Het gaat 

niet om het asbest, het gaat om de veiligheid van bewoners.’ 

Vanaf 2012 is er mede door hem beleid ontwikkeld, maar 

daarvoor was hij al zo actief met het verwijderen van asbest 

dat de helft al was opgeruimd. 

In samenwerking met externe deskundigen zijn woningen 

van WSN van voor 1993 onderzocht op asbest. Daarna kregen 

deze bewoners een brief en een inventarisatiekaart thuisge-

stuurd. Deze kaart hangt in de meterkast, zo is direct zicht-

baar of er bij de bouw van jouw woning asbest is gebruikt. 

Is uw woning van voor 1993 en hangt deze kaart niet in de 

meterkast, neem dan contact op met WSN. 

Saneren 

Kees heeft een uitgebreid asbestplan gemaakt waarin staat 

wat, wanneer en waar gesaneerd wordt. Oftewel, wanneer 

welke woningen ontdaan worden van asbest. Vaak wordt 

dit gecombineerd met ander onderhoud aan het huis. Denk 

maar aan extra dakisolatie, nieuwe ramen of schilderwerk. 

Richard komt vooral om de hoek kijken als de woning overge-

dragen wordt aan een andere huurder. Het is natuurlijk han-

dig om een asbest-check te houden als de woning leegstaat. 

Maar bovenal geldt dat ze geen enkel risico willen nemen en 

dat ze adviseren altijd te bellen als je een 

vermoeden hebt van asbest. 

WSN betaalt 

Richard komt ook graag langs bij een 

vermoeden. Is er asbest dan wordt 

alles in het werk gesteld om dit op 

te ruimen. En dat is de meeste keren inclusief 

een mannetje in een wit pak die met heel veel plastic zijn 

gebied afbakent, zorgt voor goede afzuiging en een zelf 

meegebrachte douche. De vezels mogen op geen enkele 

manier ontsnappen. En geen zorgen over de kosten, WSN 

betaalt. Gert Zwolle uit Nijkerkerveen heeft er ervaring mee. 

Hij belde de woningstichting vanwege glasschade. Gert: ‘Er 

bleek asbestkit in de achterdeur te zitten. Nu hebben we een 

nieuwe achterdeur. De oude is ingepakt en afgevoerd.’ Bij 

nadere inspectie bleek er ook asbesthoudend zeil in de kel-

der te liggen. ‘Er stond een tent in de gang en ze zijn de hele 

dag bezig geweest met een klein stukje zeil.’ Hij is tevreden. 

‘Ze hebben het goed geregeld.’

!

Meer lezen over asbest?

www.rivm.nl/asbest

1.  Denk je dat je asbest in huis hebt?  
Bel WSN (033) 247 74 00 of mail naar info@wsn.nl.

  Luister niet naar mensen die je adviseren het er 
gewoon zelf uit te trekken. Het gevaar bestaat dat er 
dan miljoenen vezels vrijkomen die je hele huis kunnen 
besmetten. 

2.  Wij laten de plek inventariseren door afname 
van een monster. Dit wordt gedaan door een 
asbestinventarisatiebureau.

3.  Asbest wordt in de meeste gevallen gesaneerd, nadat 
er een vergunning is aangevraagd bij de gemeente.

4.  Check, check, dubbelcheck. Laboranten controleren 
door middel van een luchtmeting of de werkplek echt 
vrij is van asbestvezels. 

Asbest  

stappenplan



  

veiligheid
in en om het huis

traphekje
check gasfornuis

antislip badmat

goede verlichting

jong 
en 
oud
extra handgrepen 

gladde douchevloerscheve stoeptegels

stopcontact beveiligen

rookmelder branddeken

EHBO doos 

schoonmaakmiddelen opruimen
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 Je gegevens veilig bij WSN

Mail je lievelingsrecept mét een selfie  

naar Dichtbij@wsn.nl.

Het lekkerste recept plaatsen we in de  

volgende Dichtbij en belonen we met een  

cadeaubon van € 25.-!

 

Zelfgemaakte kapsalon (2-3 porties)

Schil en snijd de 

aardappels in friet-

jes. Bak deze samen 

met de knoflook 

bruin en knapperig in 

de frituurpan of koe-

ken pan. Laat de friet 

uitlekken op keuken-

papier en breng op smaak met een beetje zout.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de ui en 

snijd de champignons in plakjes. Verhit een scheutje 

olie en fruit de ui. Voeg de shoarma toe en bak deze in 

een minuut of 8 krokant. Doe de champignons erbij en 

bak deze nog een minuutje mee.

Neem een ovenschaal, schep onderin de friet en daarop 

de shoarma. Strooi er rijkelijk kaas over en zet een 

minuut of 15 in de oven. Was ondertussen de ijsbergsla 

en hak deze fijn. Snijd de tomaat in kleine stukjes. Strooi 

als laatste de sla en tomaat erover en de kapsalon is 

klaar om te serveren. Lekker met knoflooksaus.

  

Genieten maar!

Komt iedereen veilig buiten als er brand uitbreekt? De eerste 

minuten ben je op jezelf aangewezen. Nadat je 1-1-2 hebt 

gebeld, duurt het even voordat de brandweer er is. Een 

woningbrand breidt zich snel uit. Vaak heb je maar drie minuten 

om jezelf te redden. Door de rook zie je niets meer en gaat 

ademen moeizaam. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet 

hoe je moet vluchten bij brand. Een vluchtplan maken en dit 

samen aan de keukentafel bespreken, helpt daarbij.

Wil je een vluchtplan maken? Op YouTube staan filmpjes  

‘Hoe maak je een vluchtplan’. 

Check je vluchtplan 

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00

Zien en gezien worden    

Wist je dat?

•  Fietsverlichting niet zozeer voor je eigen zicht is, 

maar vooral zodat automobilisten je zien?

•  Jongeren in verhouding minder vaak verlichting 

aan hebben dan ouderen? Werk aan de winkel dus…

•  Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het 

achteropko-

mende verkeer 

niet kunt zien 

aankomen.

∙    500gr aardappels

∙    1 teentje knoflook, 

ongepeld 

∙  1 ui 

∙  250gr shoarma

∙  1/2 bakje champignons

∙   1/2 zakje geraspte  

belegen kaas

∙  1/2 ijsbergsla

∙  2 tomaten

∙  zonnebloemolie 

∙  zout

Staat jouw 
recept 

volgende 
keer hier?

Je persoonlijke gegevens zijn een kostbaar bezit. 

Dat realiseren wij ons maar al te goed. De infor-

matie die wij van u hebben, beveiligen we dan ook 

goed. Goed om te weten: alleen gegevens die nodig 

zijn om u een woning te kunnen verhuren leggen we 

vast. Op WSN.nl vindt u ons Privacyreglement met 

alle details over de veiligheid van uw gege-

vens bij ons. 
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WE LEGGEN HET UIT

Fijn en veilig  
wonen bij WSN
Samen met andere partijen voelt WSN zich verantwoordelijk 

voor een veilige woonomgeving. Jannie de Graaf, adviseur 

Wonen, zegt vol overtuiging: ‘ Je verhuurt een huis, maar 

het zijn mensen die er wonen en daar hebben we hart voor.’   

Wet- en regelgeving

Het is de primaire verantwoordelijkheid van WSN om 

ervoor te zorgen dat de huizen gebouwd zijn volgens alle 

bouwtechnische voorschriften. Daarnaast moeten ze 

zorgen voor goede sloten op de deuren en een rookmelder 

in huis. Maar daar stopt WSN niet. Achterpaden worden 

verlicht, sommige complexen worden seniorenvriendelijk 

gemaakt en in samenwerking met de brandweer worden 

er brandoefeningen gehouden. Jannie: ‘Dat vinden 

we heel gewoon.’ En natuurlijk is er ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Als de batterijen van de rookmelder 

op zijn, moet je deze wel vervangen. 

100% veiligheid

Maar veiligheid is natuurlijk veel meer dan wonen in een 

huis dat niet kan instorten. Kunnen de ambulancebroeders 

met een brancard over de galerij als dat nodig is? Kun je 

struikelen over scheve stoeptegels? Is er al een WhatsApp 

buurtpreventiegroep opgericht? Steeds meer mensen 

vereenzamen, daarnaast neemt de zorg af en gebeurt 

er van alles achter de voordeur. Veel wordt door de 

woonconsulenten opgemerkt en opgepakt. Jan Beeuwkes, 

woonconsulent: ‘ In onze sociaal-maatschappelijke 

rol gaan wij voor 100% veiligheid.’ Jannie vindt het 

bewonderenswaardig dat de woonconsulenten zich zo 

opstellen. ‘ Onze consulenten zijn casemanagers totdat de 

professionals het overnemen.’ 

Drugsgevaar 

WSN werkt nauw samen met onder andere de politie. 

Bijvoorbeeld bij overlast en inbraak, maar ook bij het 

oprollen van een hennepkwekerij. Jan legt uit wat er zo 

gevaarlijk is aan een kwekerij op zolder: ‘Wietplanten 

verbouwen gaat gepaard met stroom aftappen, lampen 

van 900 watt die werken als kachels en dan ook nog vocht 

van een sproei-installatie. Een extreem brandgevaarlijke 

situatie dus.’ Voor WSN is een wietplantage echt verboden. 

Ontdekt WSN tóch een plantage, dan volgt direct een 

ontbinding van het huurcontract. 

Maar drugs verbouwen is één, drugs gebruiken is ook niet 

zonder gevaren. Jan: ‘ Een gebruiker kan zich gedragen 

als een ongeleid projectiel en is onberekenbaar. Dat kan 

bedreigend zijn voor de omgeving. WSN roept in zulke 

gevallen altijd de hulp in van politie en gebiedsteam.’  ‘Maar’, 

zegt Jannie: ‘WSN is er ook om deze mensen te huisvesten.’ 

Jan vult nog aan: ‘Wij staan altijd klaar voor onze huurders, 

maar als het fout is, moet je het ook aanpakken. Wel kunnen 

we altijd zeggen dat we zorgvuldig gehandeld hebben. Voor 

de buren kan dit alleen lang duren.’   

Benieuwd wat jij zelf kunt doen  
om veilig te wonen? 

Leer er alles over op: www.woonveiliger.nl/digitale-training.  
Of laat ons eens meekijken bij jou thuis. Doen we graag!

Jannie de Graaf, adviseur wonen bij WSN



Bij de brandweerkazerne in Nijkerk oogt alles rustig. De grote rode auto’s staan binnen en er 
is niet veel bedrijvigheid in en om het pand. Jan Jurriën Berends heeft dienst en is één van de 
weinige aanwezigen. Hij oogt ontspannen, maar is door zijn beroep altijd in opperste staat van 

paraatheid. Je weet natuurlijk nooit wanneer je pieper afgaat. 

Rook is gevaarlijker 
dan vuur

Risicobeheersing
Jan Jurriën werkt op de afdeling risicobeheersing. ‘Dat is 

gewoon een kantoorbaan. Grote bouw- of verbouwplannen 

komen altijd via de gemeente naar de brandweer. Als onder-

deel van VGGM [Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelder-

land-Midden] adviseren wij de gemeente bij vergunningen.’ 

Jan Jurriën beoordeelt veel vanaf papier, maar loopt bij 

nieuwbouw ook regelmatig even de bouwplaats op. ‘Je 

maakt je bezoek van tevoren kenbaar en legt uit waarom 

je langskomt. Daarmee groeit het besef. Dat is ook zo bij 

de terugkerende controles’, zegt Jan Jurriën. Scholen, 

zorginstellingen en industrie worden jaarlijks bezocht om de 

brandveiligheid te waarborgen. 

Samenwerking WSN
In het kader van veilig wonen heeft de brandweer WSN 

benadert. ‘Het is goed om samen te kijken naar veiligheid. 

Er wordt niet alleen naar de regels gekeken, maar juist veel 

meer naar de risico’s. Je kan een huis nooit helemaal veilig 

hebben. Het risico ligt ook bij de gebruiker; die bewust-

wording, daar wil je mee aan de gang. Brand ontstaat door 

gebruik, bijvoorbeeld door overbelasting van stekkerdozen 

en gebruik van oude elektrische apparaten.’ 

‘Als er nu een brand is bij een woning van WSN, bel ik de 

woningstichting op. Één van de woonconsulenten wordt dan 

aan de zaak gekoppeld. Onze samenwerking krijgt steeds 

meer vorm. Wij zijn samen brandveilig.’ En dat is dan ook 

meteen de naam van het convenant dat zij samen hebben 

opgesteld. 

Klein brandje groots effect
Jan Jurriën herinnert zich een brand in een van de com-

plexen van WSN. ‘Een klein brandje in de berging van een 

appartementencomplex aan de Kajuit wordt gemeld door 

‘Er wordt niet alleen naar 
de regels gekeken,  

maar juist veel meer  
naar de risico’s’

Jan Jurriën  Berends van Brandweer Nijkerk
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De meeste woningbranden ontstaan door roken 
(33%), technische apparatuur (30%) of koken (13%).
- Rook bij voorkeur buiten en zeker niet in bed. 
-  Maak gebruik van originele telefoonopladers.  

Leg de telefoon tijdens het opladen niet op een 
bank of in bed. 

-  Vlam in de pan: doof het vuur dan met een 
passend deksel en laat de pan volledig afkoelen.

-  Vergeet niet regelmatig je filters van de afzuigkap 
en droger schoon te maken.

Brandveilig wonen? Check:  
www.brandweer.nl/brandveiligheid

Tips:
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een bewoner van de bovenste verdieping [vijfde]. Via de 

ventilatieschacht trok de rook door naar alle woningen. Alle 

bewoners moesten hun bed uit. Mensen stonden in pyjama 

en op blote voeten buiten. Een klein brandje kan dus een 

groot effect hebben.’ 

‘Rook verdrijft je. Rook is het dodelijkste deel en maakt 

de meeste slachtoffers. Het belemmert je zicht, je raakt 

gedesoriënteerd, je verstikt en raakt buiten bewustzijn.’ Vol-

gens Jan Jurriën is WSN goed bezig met rookmelders in alle 

woningen. ‘De rookmelders moeten in je vluchtroute zitten. 

De vluchtroute moet dan ook vrij zijn om te vluchten.’ 

‘Door rook ontstaat er koolmonoxide [CO]. Dat ruik je niet, 

je ziet het niet en je proeft het niet. Maar het is wel dodelijk. 

Als de brand is geblust hebben we altijd nog een CO-check.’

Nazorg
‘Na die brand aan de Kajuit hebben we samen met de bur-

gemeester, politie, brandweer en WSN een presentatie en 

voorlichting gegeven. Wat was er aan de hand, welke inzet 

en nazorg waren er nodig?’ 

‘Mensen stonden in 
pyjama en op blote  

voeten buiten’ 

‘We willen huurders ook meenemen in een brandoefening, 

maar dat is nog in ontwikkeling. ‘Samen brandveilig’ is een 

win-winsituatie voor WSN en voor de brandweer. Maar 

zoals WSN ook zegt: ‘We moeten de mensen geen onveilig 

gevoel geven. Dat is niet de bedoeling.’ Dus we praten op 

een gedegen manier over de risico’s.’ 



  

Veilig wonen
Hoe doe je dat?

Dit kost niets extra’s en is meer een kwestie van doen.  

Onze vakman Bert geeft u daarbij wat handige tips.
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Binnenshuis
1. Zorg voor veilige apparatuur.

2.  Vervang je gasslang op tijd om een gaslek te voorko-

men. Op de slang zelf staat een jaartal, die vertelt je 

hoe oud de slang is.   

3.  Het is niet verstandig om stekkerdoos aan stekkerdoos 

te koppelen. Dit kan kortsluiting veroorzaken. 

4.  De stekker van zware elektrische apparaten zoals 

airfryer en frituurpan kun je beter direct in een geaard 

stopcontact stoppen. 

5.  Ga je fonduen of gourmetten en maak je gebruik van 

een kabelhaspel? Rol de haspel dan helemaal af, zodat 

de draad niet oververhit raakt en smelt. Daarmee voor-

kom je kortsluiting en mogelijk brand. 

6. Laat je tv niet op standby staan. 

7.  Gaat de rookmelder piepen? Maak hier dan melding van. 

Als de melder stopt met piepen, werkt hij niet meer.

8.  Maak je wasdroger regelmatig stofvrij en vergeet daar-

bij de pijp aan de achterkant van de droger niet.  

Zo voorkom je een mogelijke brand.

9.  Ruim op! Is er een vrije doorgang naar binnen en bui-

ten? 

10.   Zorg dat je zelfs in het donker snel en veilig je woning 

kunt verlaten. Leg je sleutels op een vaste plaats neer 

en overdrijf niet met het aantal sloten.

Buitenshuis
1.  Tap de buitenkraan af voordat 

de winter begint om bevroren 

leidingen te voorkomen.

2.  Laat geen spullen slingeren in ei-

gen tuin of op het achterpad. Je 

kunt er vervelend over struikelen.  

3.  Draai je deur altijd op slot als 

je weggaat en vergeet ook je 

schuurdeur niet. 

Belangrijk: de veiligheid 

en conditie van uw woning

Wanneer u een woning huurt in Nijkerk wilt u 

ongetwijfeld dat alles in en rondom het huis in 

orde is. 

U kunt vaak zelf meer doen dan u denkt als het 

gaat om veiligheid en de conditie van uw wo-

ning. Hoe bestendig is uw woning voor inbre-

kers? Zijn alle ramen en deuren voorzien van 

extra sloten? Hoe zit het met de brandveilig-

heid van uw woning? Komt u makkelijk weg bij 

brand? Heeft u een vluchtroute? 

Het is goed om regelmatig stil te staan bij deze 

vragen. Een vluchtroute in een appartement 

is bijvoorbeeld anders dan voor een woon-

huis. Voor een woonhuis is vaak de achtertuin 

de snelste weg naar buiten. De uiteindelijke 

vluchtroute hangt natuurlijk ook af van waar 

de brand in huis is. 

Praktische tip: Vergeet niet regelmatig te con-

troleren op vochtige plekken en lekkages. Als 

er namelijk veel vochtplekken in de woning 

zijn, dan betekent dit dat de ventilatie niet 

op orde is. Dit kan vervelende gevolgen hebben 

voor uw gezondheid. Maar verstopte ventila-

tieroosters kunnen ook brand veroorzaken. 

Huurdersorganisatie Nijkerk is een onafhankelijke stich-
ting. Het zevenkoppige bestuur, onder leiding van voor-
zitter Ron Weil, behartigt de belangen van bewoners van 
huurwoningen in de sociale en vrije sector in Nijkerk.

Contact? 
www.huurdersnijkerk.nl
info@huurdersnijkerk.nl
06 470 822 00

Bij een reparatie aan uw woning 
komt een van onze vakmannen 
Gert, Bert of Henk bij u langs. Vanuit 
hun ervaring geven zij tips voor het 
onderhoud dat u zelf moet doen.

TIP van Bert



Familie Bouwmeester is Dichtbij

Dit keer zetten we een echtpaar uit Nijkerk  

in het zonnetje. De heer en mevrouw Bouwmeester 

zijn bewoners van het eerste uur. Sinds 2009  

wonen ze al aan de Oranjelaan op de begane 

grond.  

Het huis ziet er ‘spik en span’ uit. Alles is keurig netjes ver-

zorgd, zelfs de gezamenlijke hal  en de randjes van het gras. 

Dat zijn zaken die het echtpaar met liefde oppakt maar niet 

altijd even makkelijk omdat de gezondheid het niet toe laat. 

Leuk detail is dat de heer en mevrouw Bouwmeester al 45 

jaar getrouwd  zijn. Allebei zijn ze even enthousiast.  Eigenlijk 

vinden ze het maar niets dat ze in het zonnetje worden gezet. 

‘Nee hoor, dat doen we allebei vanuit ons hart! We vinden het 

fijn als we er kunnen zijn voor iemand die alleen is of bijvoor-

beeld door ouderdom gebonden is aan huis.’ Zo gaat me-

vrouw Bouwmeester nog iedere dag een uurtje langs bij een 

mevrouw die is verhuisd naar Arkemheen omdat ze meer zorg 

nodig heeft. ‘Soms kook ik iets extra’s voor haar. Het is voor 

ons een kleine moeite en op deze manier betekenen we graag 

iets voor iemand anders.’ 

‘Eind augustus was er een eerste gezamenlijke lunch in ons 

eigen complex. Met 22 bewoners hebben we genoten. Er was 

genoeg eten en heel veel gezelligheid.’

Op pad met Jan…
Veilig dromen  
’Wat is het toch moeilijk om aan een  huurwoning te 
komen!’, is een veel gehoorde kreet  in het Nijkerkse.  
Logisch eigenlijk! De vraag naar huurwoningen is immers 
al heel wat jaren veel groter dan het aantal beschikbare 
woningen. Ook bij WSN zien we dit graag anders.
Een veilig en fijn thuis; dat gun je iedereen. Toch snap 
ik het geklaag wel. Het  lijkt wel of de huurwoningen  op 
zijn.  ‘Op is op’ is vaak ons antwoord. Daar moet je het 
als woningzoekende dan maar mee doen. Maar het is de 
realiteit. Het is een vicieuze cirkel; als er nieuwe woningen 
zijn gebouwd, lost het probleem zich voor even op, 
maar begint dan zo weer opnieuw. Het is net als met het 
aanleggen van wegen en de hoeveelheid files. 

Ook bij de sloop van woningen gaat het op deze manier. 
Je sloopt en bouwt nieuw, maar wat word je daar nu wijzer 
van? Uiteindelijk een heleboel; de nieuwbouw van nu is 
voorzien van veel gemakken, energiezuinig en bewoonbaar 
tot op hoge leeftijd. 

Ik sprak met een bewoner die haar oude thuis moest 
verlaten voor iets nieuws. Met pijn in het hart nam ze 
afscheid van haar vertrouwde veilige stekkie.  In de 
ontmoetingen en de gesprekken die volgden, mocht ik 
haar meenemen in een leerproces van loslaten en anders 
vasthouden.  Hoe mooi is het om samen te ontdekken dat 
het uiteindelijk veilig voelt. Een nieuwe plek, een nieuw 
begin en zonder tegenzin.  

Zijn we als WSN dan klaar? Nee, uiteindelijk moeten wij 
vooral blijven bouwen. En zorgen dat steeds meer mensen 
sneller een dak boven hun hoofd hebben. En de files? Die 
zijn er nog, maar met een beetje geduld gaat misschien ooit 
ook deze droom in vervulling. 

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 

tegen. Vanuit de 

gedachte dat alles 

goed komt als mensen 

plezierig met elkaar 

omgaan schrijft hij 

zijn column, waarin 

humor absurde situaties 

relativeert. 
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In het zonnetje…

buurvrouw die u in het zonnetje wilt zetten.’

‘Heeft u ook een bijzondere buurman of 

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Al ruim 13 jaar woont 

familie De Meijer in de 

wijk Strijland. De woning 

biedt ruimte aan vader, 

moeder, 5 kinderen en 

hond Jackie. Ze vinden 

het heerlijk om te 

wonen in de groenste wijk van Nijkerk. Maar die 

heerlijkheid wordt ruw verstoord door een woningbrand. 

Storing

Johanna: ‘We hadden een storing aan de ketel en toen 

we op de tweede dag geen warm water hadden, kwam er 

een onderhoudsmonteur langs. De eerste kwam er niet 

uit en stuurde een collega. De collega ontdekte al snel het 

probleem en ging even weg om nieuwe onderdelen te halen.’ 

Maar op het moment dat hij er even niet is, vat de ketel vlam. 

De oudste zoon, Janrik, hoort geknetter op zolder en besluit 

te kijken. Maar al op de onderste treden van de zoldertrap 

ziet hij dat het mis is en roept zijn vader erbij. En ook Peter 

komt vanwege de hitte niet verder dan de onderste treden.   

Terwijl hij naar beneden spurt om de brandweer te bellen, 

stapt de monteur weer binnen. Peter: ‘Ga maar snel boven 

kijken, want het is helemaal mis.’ De monteur rent naar 

boven en vliegt weer naar beneden om de gaskraan dicht te 

draaien, waarna hij aan de lopende band emmers water blijft 

vullen in de badkamer om op zolder het vuur te bestrijden. 

Alarmbellen

Johanna: ‘Het was 16.00 uur ’s middags en ik kwam met 

dochter Julianne thuis met de boodschappen.’ Onderweg 

naar huis werd ze al gewaarschuwd door een voorbij-

gangster omdat er rook uit de schoorsteen kwam, maar er 

gingen niet direct alarmbellen af. Die waren inmiddels wel 

afgegaan bij de brandweer, want na het telefoontje waren 

die binnen 6 minuten ter plaatse. In alle hectiek zet Johanna 

eerst nog een deel van de boodschappen binnen, voordat 

ze haar kinderen bij elkaar grijpt en naar buiten vlucht. De 

brandweer gaat met brandslangen naar binnen.

Veiligheid buren

Janrik vermoedt dat de buurvrouw slaapt en blijft net zolang 

op haar deur bonken totdat ze reageert. Hij heeft gelijk, op 

dat moment staat haar slaapkamer al vol met rook. Johan-

na belt een andere buurvrouw omdat die haar hond moet 

bevrijden. En omdat haar jongste zoontje Wilbert bij een 

vriendinnetje speelt, belt ze de ouders op om te vragen of hij 

mag mee-eten. 

Hulptroepen

Wie WSN gewaarschuwd heeft? Ze weten het niet. ‘Richard 

van den Ham was er al snel’, zegt Peter. Maar ook vier man 

van Guliker, iemand van Stichting Salvage [eerste hulp na 

brand] en de mensen van de verzekering. 

Het moment dat de brandweer het sein ‘brand meester’ 

geeft, gaan Peter en Johanna naar binnen. Samen met Ri-

chard en de man van Stichting Salvage bekijken ze de scha-

de. Guliker start met het dichtmaken van het dak en Richard 

regelt een vervangende woning aan het einde van hetzelfde 

blok. Met hulp van vrienden en buren wordt die woning in rap 

tempo schoongemaakt. Matrassen worden versleept en de 

familie gaat een onrustige en letterlijk stormachtige nacht 

in. Bij Johanna komen dan de tranen en Peter blijft maar 

zeggen: ‘Alles komt goed.’ 

Buikpijn

Na drie maanden is het huis weer klaar voor bewoning. Alles 

is schoongemaakt – Johanna: ‘Zelfs de binnenkant van de 

badkamerkastjes en dat was sowieso al nodig’ – vervangen 

of geverfd. Zelf hebben ze ervoor gekozen om meteen een 

nieuwe vloer te leggen en de keuken te vervangen, waarbij 

WSN hen met de keuken deels tegemoetkomt. Johanna: 

‘Voor Richard echt alleen maar lof voor wat hij allemaal voor 

ons heeft gedaan.’

Is er ketel-onderhoud nodig dan heeft Johanna wel echt 

pijn in haar buik. En ook de kinderen geven aan dat ze dat 

spannend vinden. Maar verder smeult er qua angst gelukkig 

niets meer na. 

Johanna en Peter vertellen over donderdag 21 juni 2018, de dag die op hun netvlies gebrand staat. 

Op zolder vliegt de cv-ketel in brand en binnen no-time slaan de vlammen het dak uit. Ondanks 

alle stress en ellende die dit met zich meebracht, zien ze nu vooral ook de positieve kant. 

Johanna: ‘We hebben er een mooier huis aan overgehouden.’ 

De vlammen kwamen  

het dak al uit

!

Het verwerken van emoties na brand 

kost tijd. Veel mensen ervaren de 

schrik nog lange tijd.

Heeft u hulp nodig?  

Kijk op www.slachtofferwijzer.nl.
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‘Heb je brand,  

sluit direct je gas af en 

zorg dat je wegkomt’ 



?

Op de hoek Torenstraat-Holkerstraat staat Het Zusterhuis, een 
voormalig nonnenhuis. Op de gevel staat nog ‘Huize St. Jozef’, 
zoals het oude gesticht ook heette. Het werd in 1938 gebouwd 
door aannemer J.B. Alfrink, onder architectuur van zijn broer 
J.A.C. Alfrink.

Aanvankelijk woonden in Het Zusterhuis katholieke echtparen 
en ‘bestedelingen’. Pas later werd het volledig zusterhuis. Na 
een sloop werd in 1972 het huidige woonzorgcentrum Huize St. 
Jozef geopend. De laatste zuster die in Het Zusterhuis woonde

en verzorgster was bij Huize St. Jozef, was de 
legendarische zuster Bonaventura. Zij was dag en nacht 
aanwezig. Het was haar roeping. Een lange tijd heeft Het 
Zusterhuis leeg gestaan. Sinds 2015 is WSN eigenaar van het 
pand en sinds 2016 biedt het onderdak aan statushouders. 
Naar verwachting wordt het huidige Huize St. Jozef in 
2022 gerenoveerd. Dan zullen de kamers in Het Zusterhuis 
beschikbaar komen als tijdelijke huisvesting voor de ouderen 
uit het woonzorgcentrum. 

Puzzel ~ Win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving. 

BEHUIZING

BOVENETAGE

BUURTHUIS

EIGENDOM

HOSPITA

HUURDER

LANDHUIS

LOGEERADRES

PLANTEN

WAARBORGSOM

WOONPLAATS

WOONRUIMTE

Welke letters  

blijven over? 

In welke straat is dit?

Win € 25,00

L O G E E R A D R E S

G S C H O O R K G S E

N I T E O E S A A I T

I E C A D S T C G U M

Z E T R A E P E P H I

I T U N N L N I E D U

U U R E A D P E T N R

H N V J O L A N O A N

E O F M N E P E O L O

B U U R T H U I S O O

M O S G R O B R A A W

• BEHUIZING

• BOVENETAGE

• BUURTHUIS

• EIGENDOM

• HOSPITA

• HUURDER

• LANDHUIS

• LOGEERADRES

• PLANTEN

• WAARBORGSOM

• WOONPLAATS

• WOONRUIMTE

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

cookies accepteren ja of nee

© Sanders puzzelboeken

Oplossing

3

Hoe doet u mee? Zoek de woorden en geef de oplossing door. 

Stuur uw antwoord 

voor 31 oktober naar: 

dichtbij@wsn.nl

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

Oplossingen Dichtbij juni:  Bakkie met de buren en De Venepoort, Nijkerk

Winnaars: Fam. Van de Kamp (Sperwerhof)  en Rikus van Veldhuisen (Venestraat)

Blikvanger

Het Zusterhuis

Met dank aan Jan Cozijnsen, Museum Nijkerk


