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Beste lezer,

Terugblik. Historie. Veelzeggende thema's 

waar veel over te vertellen valt en die mij ook 

persoonlijk aanspreken. Ik ben een liefhebber 

van historie in de breedste zin van het woord. 

Regelmatig ga ik naar een museum en bezoek 

graag plaatsen met een rijke historie. WSN 

heeft ook een redelijk lange historie; vorig 

jaar vierden wij ons 65-jarig bestaan. Maar 

de Nederlandse volkshuisvesting gaat nog 

verder terug. Het is al een ruime eeuw geleden 

dat in Nederland de Woningwet (1901) werd 

ingevoerd. En in de 160 jaar sinds de oprichting van de eerste woningcorporatie, 

is er in het belang van de huurders veel veranderd. Gelukkig maar, want aan het 

begin van de vorige eeuw waren de woonomstandigheden vaak erbarmelijk. In die 

tijd sprak men bij de staat van woningen over weersbestendigheid, bezonning, 

luchtverversing, watertoevoer en afvoer van urine en ontlasting. Tegenwoordig 

hebben we het over betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van 

woningen. Over deze veranderingen kunt u meer lezen in dit blad. 

Ik heb geen enkele twijfel over het bestaansrecht van woningcorporaties. Nu, 

maar ook in de toekomst, zijn en blijven er altijd mensen die niet kunnen zorgen 

voor hun eigen passende betaalbare woning. De vraag die ik wel heb is hoe 

woningcorporaties eruit gaan zien, op wie we ons gaan richten en hoe groot het 

bezit zal zijn. Deze aspecten worden in eerste instantie bepaald door de vraag naar 

huurwoningen, maar ook door de politieke wind die waait. De druk van wet- en 

regelgeving neemt alleen maar toe en de woningnood groeit. De totale belastingen 

voor corporaties rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en 

woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, verduurzaming en naar 

leefbare wijken. WSN doet actief mee met de landelijke acties richting Den Haag 

om duidelijk te maken dat we niet langer de staatskas willen spekken. Het is hoog 

tijd om de wooncrisis echt aan te pakken! Op wsn.nl kunt u altijd het laatste nieuws 

lezen over deze ontwikkelingen.

   

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

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.

ColofonHistorie

Liefhebber van de historie 
van de provincie Gelderland?
 

Wij geven 50 exemplaren weg van het 

boek 'Gelderland, poëzie van landschap en 

maatschappij'.

In de bloemlezing wordt onder andere het 

Nijkerkerveens Koolhaaspark uitgelicht.

Interesse? Stuur voor 20 januari een 

korte motivatie naar dichtbij@wsn.nl.
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Door de grote woningnood leefden de mensen in de 19e eeuw hutjemutje op elkaar. Koken en 

slapen deden veel gezinnen noodgedwongen in één ruimte. Hoe anders is dat nu! We vinden het 

heel normaal om allemaal een eigen kamer te hebben thuis. En onze stoppenkast blijft maar 

uitbreiden, want een afwasmachine en een droger in huis is tegenwoordig heel gewoon. 

Woningwet

Wonen zoals ruim 100 jaar geleden bracht 

natuurlijk grote gezondheidsrisico’s met zich 

mee. Leven was toen veel meer overleven. 

Goede regelgeving om huurders te bescher-

men was dan ook noodzakelijk. Met de eerste 

Woningwet in 1901 legde de overheid huis-

jesmelkers aan banden. Mensen kregen recht op een ‘goed 

dak’. 

Voorouders WSN

Voor de eerste Woningwet waren er al betrokken burgers 

die gezamenlijk woningen bouwden. De allereerste woning-

corporatie ontstond al in 1852 in Amsterdam: De Vereeni-

ging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam. En 

dankzij de Woningwet en de financiële steun vanuit de over-

heid kwamen er veel meer woningbouwverenigingen en ge-

meentelijke woningbedrijven bij. WSN bestaat ruim 65 jaar, 

de Goede Woning uit Nijkerkerveen, inmiddels gefuseerd 

met WSN, bestaat bijna 100 jaar. De geschiedenis gaat nog 

verder terug. Het gemeentelijk woningbedrijf Nijkerk, Stich-

ting Schrassert en Van Deelen Fundatie bouwden al eerder 

huizen voor de bevolking. Dankzij WSN en haar voorouders 

wonen we nu in Nijkerk relatief goed. 

ACTUEEL

Overheidssteun 

Sinds 1901 is die Woningwet 

een aantal keren bijgesteld. 

Zo kregen de woningcor-

poraties in het begin steun 

vanuit de overheid om de 

problemen aan te pakken, 

maar inmiddels zijn de corporaties zelfstandige stichtin-

gen en moeten ze zelf hun broek ophouden. En mochten 

ze winst maken, dan moet dit direct terugvloeien naar de 

volkshuisvesting; dus naar het onderhoud van woningen en 

de buurten.

Overheidstoezicht

De woningcorporaties moeten zich van de overheid aan 

allerlei wet- en regelgeving houden. En dat betekent 

vooral meer administratie en controles dan vroeger. 

Hoge verwachtingen richting woningcorporaties en 

onhandige keuzes van een paar corporaties resulteerde 

in dit extra werk. De corporaties moeten van de over-

heid terug naar de basis. Dus terug naar het wonen voor 

mensen die anders geen huis hebben. Dat dit niet altijd 

overeenkomt met hoe WSN hiertegen aankijkt, kunt u 

lezen in deze Dichtbij.

Foto: Museum Nijkerk

!

Lees ook Administratief  

Lees ook Administratief  

‘huis’werk bij WSN p. 9.
‘huis’werk bij WSN p. 9.

45M² MEER 
WOONRUIMTE  
DAN ARBEIDERS  
IN ARNHEM IN  
DE 19E EEUW

LUXE WONEN IS NU HEEL NORMAAL



4 | DICHTBIJ

‘We hebben ons 
hard gemaakt om 
gemengd te bouwen 
[koop en huur] voor 
een betere sociale 
samenhang.’



Aan de deur
‘Ik las in een kleine advertentie in de Nijkerkse krant dat de 

Woningbouwvereniging een administrateur zocht. Geen idee 

wat ik precies kon verwachten. Ik dacht elke week een halve 

dag bijkluswerk. Ik kreeg een uitnodiging voor een gesprek en 

kwam erachter dat het gewoon een baan was. Na een kopje 

koffie hebben we afscheid genomen, want dat was niet mijn 

bedoeling. Maar op een zaterdag-

morgen stonden ze aan de deur of 

ik toch geen interesse had.’

Incasseerder
‘Mijn eerste werkdag in ‘73, 

die weet ik nog goed. Achter 

Huize de Brink stond een noodgebouw. Ik was de eerste 

werknemer. Een van de bestuursleden kwam om de sleutel 

te geven. Hij zei: ‘Hier staat je bureau’, en er stond nog een 

stoel ook. En een ijzeren kast halfgevuld met administratie. 

Dat was het. Er was veel administratieve achterstand. Maar 

dat was niet zo gek, sommige mensen wisten bijvoorbeeld 

niet op welke bankrekening ze moesten storten. Vlak voordat 

ik kwam, was er zelfs nog een incasseerder die bij de mensen 

aan de deur de huur op kwam halen.’ 

Op poten
‘Omdat de Woningwet werd aangepast in de jaren 60, mocht 

de corporatie volop bouwen en daar was de organisatie 

niet op ingericht. De flats aan de Van Oldenbarneveltstraat 

werden al gebouwd, maar de financiering was nog niet eens 

geregeld. Het vrijwillige bestuur was welwillend, maar van 

200 naar ineens 600 woningen konden ze niet bolwerken. 

Nadat er op aandringen van de gemeente een stuurgroep 

was ingesteld, kwam er een bestuur van deskundige, jonge 

mensen. Dat was effectief; in een paar jaar tijd stond er een 

goede organisatie op poten.’ 

Kaartensysteem
‘Vroeger kreeg je mensen aan je bureau die een huis wilden. 

We hadden een kaartensysteem uitgedacht met punten om 

het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Je had toen een zoge-

naamde woningcommissie die besloot wie de woning kreeg.’

 

     Mengen
‘Als corporatie ga je met de ge-

meente in gesprek over waar 

en wat je mag bouwen. 

Als directeur-bestuurder 

heb ik daar herhaaldelijk 

meningsverschillen met 

het gemeentebestuur 

over gehad. Het was vaak vechten voor een bepaald percen-

tage sociale huur. We hebben ons hard gemaakt om gemengd 

te bouwen [koop en huur] voor een betere sociale samen-

hang. Die menging is uiteindelijk gelukt, maar daar was nogal 

wat weerstand tegen.’ 

In beweging
‘De sector bleef altijd in beweging. Eerst moesten we goed-

kope woningen bouwen, toen moesten er meer duurdere 

woningen komen, en nu is het weer ondenkbaar dat je dure 

woningen bouwt. 15 jaar geleden werden we onder druk gezet 

om te verkopen en nu moet er meer gebouwd worden en 

roept de samenleving om te stoppen met de verkopen.’ 

Meer bouwen
‘Ik vind het schandelijk dat er in Nederland nog zo’n tekort 

is aan woningen. Daar word ik echt boos om. Dat dat kan in 

zo’n rijk land dat miljarden uitgeeft aan van alles. Er is maar 

één oplossing: meer betaalbare huur- en koopwoningen 

bouwen.’
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BEKENDE NIJKERKER

Bertus Rakhorst: 
‘Mensen wisten niet op welke 

bankrekening ze moesten storten’
Ruim veertig jaar was hij betrokken bij WSN. Als medewerker van het eerste uur heeft hij 

meegebouwd aan de organisatie zoals wij die vandaag de dag kennen. En bijzonder genoeg 

is er eigenlijk niets nieuws onder de zon, volgens Bertus. De sector is altijd turbulent 

geweest en nog steeds is er woningnood.

 ‘Schandelijk dat er nog 
zo’n woningtekort is.‘



JE WOONT ZO OUD 
ALS JE JE VOELT

huis. ‘Het gaat vaak om oudere huurders die al heel lang in 

hun huis wonen.’ Ze snapt ook dat verhuizen mensen aan het 

hart gaat. ‘Naast heel veel spullen bevat het huis ook veel 

herinneringen.’ 

Hier zomaar een rijtje mogelijkheden om het thuis nog wat 

langer vol te houden. Regel een verhoogd toilet, beugels aan 

de muur, personenalarm, traplift, haal de drempels eruit voor 

rollator of rolstoel en koop hendelkranen. Maar waar eerder 

veel vergoed werd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), betaal je het meeste nu zelf. Gerrie: ‘Aan-

passingen in huis kosten geld. En als je daarna alsnog moet 

verhuizen, ben je twee keer geld kwijt. Bovendien kun je van 

alleen AOW niet sparen.’  
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Ben jij al ready voor de toekomst?

Wanneer begint je ‘oude dag’ eigenlijk? En hoe woon je dan zo plezierig mogelijk? 

Zolang het niet zo ver is, ben je er misschien nog helemaal niet mee bezig. Maar als je 

wacht tot je je oud voelt en misschien wel iets mankeert, ben je eigenlijk al te laat. 

Jolien van Olderen en Gerrie Reins, beiden klantconsulent bij WSN, weten alles over 

toekomstbestendig wonen en wat dat vandaag al voor jou betekent. 

Nadenken over later

‘De reden dat je er al jong over na moet denken, is omdat je zo 

lang mogelijk zelfstandig en zonder toevoegingen wilt blijven 

wonen’, zegt Gerrie. Als je de trap niet meer makkelijk op kunt 

komen, maar boven zijn wel de slaapkamers, de douche en 

de wasmachine te vinden, dan heb je een probleem. Om al die 

problemen voor te zijn, neem je nu al maatregelen. Oftewel, 

je voelt je nog jong en vitaal, maar je bent wel realistisch. In-

schrijven bij WoningNet is alvast een slimme zet. Ben je 55 jaar 

of ouder, dan kom je in aanmerking voor een seniorenwoning.

Langer thuis

Maar wat als je helemaal niet wilt verhuizen? Volgens Jolien 

zijn mensen vaak zeer verknocht aan hun wijk, straat en 

Willy Palstra, huurder in Nijkerk
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HOE WERKT HET

Wacht niet langer,  

bouw inschrijftijd op

Dus: ‘Wacht niet totdat je wat mankeert. Bouw een inschrijf-

tijd op, anders sta je onderaan de lijst. Niemand weet wat z’n 

toekomst brengt, maar ingeschreven staan bij WoningNet 

zorgt dat je kunt kiezen. Investeer in jezelf’, zegt Gerrie. En 

die investering bestaat uit eenmalig 25 euro inschrijfkosten 

en daarna jaarlijks 10 euro verlengingskosten. 

‘De kinderen van’ kijken vaak realistischer naar de woning van 

hun ouders dan zijzelf, volgens Jolien. En zij bellen vervol-

gens WSN omdat hun ouders weigeren zich in te schrijven. 

Gerrie: ‘Als ze niet willen, dan is dat hun recht. Maar of dat 

handig en verstandig is?’ 

Woningkans: één uit velen

Jolien denkt dat niet op tijd inschrijven ook te maken heeft 

met de digitalisering. Niet iedereen is handig met compu-

ters. ‘Wij helpen wel met inschrijven’, zegt ze daarover, ‘maar 

dan moet je wel een mailadres hebben en iemand kennen die 

op het woningaanbod kan reageren.’ 

Ongeveer 25% van de woningen van WSN wordt nu aangebo-

den door middel van loting. Zo maken ook mensen die kort 

ingeschreven staan kans. Maar: hoe langer je ingeschreven 

staat, hoe meer kans je maakt. Dat noemen ze bij WSN 

voorsorteren en Gerrie zegt: ‘Voorsorteren op de toekomst is 

gewoon erg belangrijk.’ En natuurlijk moet je ook voldoen aan 

de voorwaarden, denk aan leeftijd en inkomen.  

Verhuisangst 

Verhuizen is ook niet niks. Gerrie en Jolien hebben een 

waslijst aan zaken waar je aan moet denken en die je moet 

regelen als je van woning wisselt. Gelukkig hebben de klant-

consulenten van WSN naast verstand van zaken ook een 

bijzonder groot (vrijwillig) verhuisnetwerk waar de huurders 

gebruik van kunnen maken. Maar een heikel punt blijft na-

tuurlijk dat je niet al je spullen kunt meenemen als je kleiner 

gaat wonen. ‘En dat geeft ook stress’, zegt Jolien. Willy 

Palstra kan daarover meepraten, afgelopen zomer is zij met 

behulp van Toekomst Ready Wonen [zie kader] verhuisd naar 

een seniorenwoning. ‘Dat betekende veel spullen wegdoen, 

maar ook weer nieuwe aanschaffen, want mijn bed en kast 

pasten niet.’ 

Benieuwd naar verhuiskosten? Check: https://www.nibud.nl/

consumenten/verhuizen-wat-zijn-de-kosten/

Gerrie: ‘Iedereen denkt: dat gebeurt mij niet. Het overkomt 

altijd een ander en zo’n vaart zal het niet lopen. Maar als het 

je wel overkomt en je kunt niet meer in je huis blijven wonen, 

is het wel lastig als je bij een loting één uit velen bent.’ 

Woonmogelijkheden 
voor nu en later 
Levensloopwoningen 

Woningen voor jong en oud. Deze huizen zijn zo ingericht 
dat je gebruik kunt maken van het hele huis of alleen van 
de benedenverdieping. Zo zijn badkamer en de aansluiting 
voor de wasmachine standaard op de begane grond en is 
er de mogelijkheid voor een slaapkamer. 

Toekomst-ready wonen  

60-plussers met een sociaal huurinkomen kunnen met 
behoud van de maandhuur die ze nu betalen, overstappen 
van een grote eengezinswoning met minimaal drie 
slaapkamers naar een woning waarin je nog lang en prettig 
kunt wonen. 

Willy Palstra is vol lof over Toekomst Ready Wonen (TRW): 
na een ongeval in huis en het overlijden van haar man, 
werd het wonen in een grote woning moeilijker. Eenmaal 
toe aan verhuizen, is ze naar een informatieavond 
geweest over TRW en heeft ze gereageerd op een beter 
passende woning. ‘Ik ben geen mens voor een flat, ik moet 
naar buiten kunnen en plantjes om me heen hebben.’ De 
eerste woning ging aan haar neus voorbij, maar de tweede 
was al voorbestemd. ‘Het was wel wennen’, zegt ze. Maar 
inmiddels geniet ze volop van haar uitzicht.  

Directe bemiddeling

Als je als huurder van WSN in een huis woont dat op de lijst 
staat om verkocht te worden, kun je gebeld worden door 
Jolien. Ze wil dan graag van je weten of je verhuiswensen 
hebt en zo ja, welke. Komt er een huis beschikbaar, 
passend bij jouw wensen en inkomen, dan heb jij de 
eerste keus. Een win-winsituatie, want voor ieder huis dat 
verkocht wordt, bouwt WSN twee nieuwe woningen. 

InkomensgegevensInkomensgegevens

Zorg ervoor dat je het juiste inkomen invult op WoningNet. 

Weet je niet zeker wat je belastbaar inkomen is? Ga naar  

https://mijn.belastingdienst.nl, bel de Belasting Telefoon 

(0800) 0543 of check het inkomen op je definitieve zorg- of 

huurtoeslag van het laatst afgesloten belastingjaar. En vergeet 

niet dat het inkomen van de eventuele partner ook meetelt.

!



  

Maak kans op €25,-! 
Ook deze Dichtbij staat weer vol informatie over huren, wonen 

en leven in Nijkerk. In het vorige nummer (september) vroegen 

we om je mening over het magazine met ons te delen. Wat gaat 

goed en wat kan beter? Wil je alsnog kans maken op een kado-

bon van € 25? Ga dan  

vóór 15 januari naar 

www.wsn.nl/enquete  

en vul de vragenlijst in. 
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Mail je lievelingsrecept mét een selfie  

naar Dichtbij@wsn.nl.

Het lekkerste recept plaatsen we in de  

volgende Dichtbij en belonen we met een  

kadobon van € 25.-!

 

Zelfgemaakte pompoensoep

Een ontzettend lekker recept van  
pompoensoep. De 8-jarige Marlies Hazeleger 
van de Distelvlinder is er dol op. 

Schil de pompoen, schep de 

zaden eruit en snij de pompoen 

in blokjes. Snij de uien in kleine 

blokjes. Doe een bodem olijfolie 

in de pan en fruit hier de uien 

mooi geel en glazig in aan. Met 

een knoflookpers maak je de 

knoflook fijn en doe je dit erbij. 

Roer het blikje tomatenpuree 

hier door en verhit dit net zo lang 

totdat dit zoeter ruikt. Voeg de 

stukjes pompoen toe en bak deze mee totdat deze zacht 

geworden zijn. Met een pureestamper stamp je het hele 

mengsel fijn. Verkruimel het bouillonblokje en doe dit erbij. 

Vind je de puree te dik dan voeg je lepel voor lepel water 

erbij tot de gewenste dikte bereikt is. Wil je een gladdere 

soep dan gebruik je de staafmixer i.p.v. de stamper. Als 

laatste de soepballetjes erbij, gaar deze een kwartier mee. 

Genieten maar!

Wij zijn best trots!

Wat vindt u?
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Asbest in je huis  |  p.6-7

Kadobon  

€ 25,- voor iedere 25e inzending

Ga naar  
wsn.nl/enquête

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00

Bekijk en beleef de geschiedenis van onze middel-

eeuwse stad! Met exposities, een open depot, thema-

dagen, een bibliotheek en stadswandelingen door het 

historische centrum, is het museum een mooie plek om 

de historie te ontdekken.

www.stichtingoudnijkerk.nl

∙    1 flespompoen

∙    2 grote uien 

∙   4 tenen kloflook 

∙   250 gram soepballetjes

∙   1 blikje tomatenpuree

∙    1 groentebouillonblokje

∙   2 eetlepels olijfolie

Staat jouw 
recept 

volgende 
keer hier?

De gemeente strooit de belangrijkste hoofdroutes. 

Maar, hoe houd je je stoep voor je woning sneeuwvrij? 

•  Strooi vier uur voor het gaat vriezen of sneeuwen. 

•  Veeg de stoep na sneeuwval zo snel mogelijk 

schoon, anders wordt de sneeuw heel glad.

•  Strooien na de sneeuwval? Eerst vegen, dan 

strooien. 

CV-ketel of mechanische 
ventilatie storing?
Bel Schoonderbeek (033) 245 25 17
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WE LEGGEN HET UIT

Administratief  
‘huis’werk bij WSN

WSN wil graag dichtbij zijn, mensen helpen die het nodig hebben. Regels en administratie 

werken hier niet aan mee, maar toch zorgen regels vanuit de overheid ervoor dat WSN dat 

wel moet doen. En daar heeft Saskia Waciuri wel een mening over. 

Tijd om te werken

‘Al die protocollen en voorschriften zorgen dat we extra druk 

zijn met administratie en regelgeving. En dat doen we niet 

omdat we dat leuk vinden. We helpen in diezelfde tijd liever 

een huurder die in de financiële problemen zit’, zegt Saskia. 

Gelukkig vinden de medewerkers van WSN nog steeds tijd 

om te doen waar ze echt goed in zijn.

Niet breed

Saskia legt uit dat WSN woningen bouwt, onderhoudt en 

verbetert voor mensen die niet zelf in hun woningbehoefte 

kunnen voorzien. De meeste huurwoningen van WSN zijn 

bedoeld voor mensen met een jaarinkomen van rond de 

39.000 euro of minder. Maar dan zijn er natuurlijk ook nog de 

mensen die weliswaar meer verdienen, maar nog steeds geen 

huis kunnen kopen. Aan die mensen mag WSN volgens de 

huidige wet- en regelgeving 10% van de woningen verhuren. 

De huur mag niet meer dan 720 bedragen. De overheid vindt 

dat, maar het middensegment heeft helemaal niet zoveel te 

besteden, zegt Saskia. ‘Met twee opgroeiende kinderen heb je 

het niet breed.’ En als WSN ergens voor gaat, is het wel voor 

eerlijke kansen en bij eerlijke kansen horen ook passende 

woningen. ‘Wat wij daaraan kunnen doen, doen we maar 10% 

is echt te weinig’, zegt Saskia daarover. 

Eerlijk wonen

Eerlijke kansen realiseert WSN onder meer door inschrijving 

bij WoningNet, loting en de inkomenscheck. Er wordt ook 

meegedacht. Want hoe eerlijk is het als je aanspraak maakt 

op een nieuwbouwwoning waar je wel de huur van kunt 

betalen, maar dan vervolgens nergens geld meer voor hebt? 

Saskia: ‘Het is niet zo dat we een woning niet gunnen, maar 

we willen wel voorlichten over de risico’s.’ 

Slimme oplossingen

En soms moet het ook gewoon sneller of anders. Saskia 

noemt een paar voorbeelden die WSN hiervoor heeft 

bedacht: 

•   Tiny houses: een opstapwoning waar je tot twee jaar in 

kunt wonen.

•   Toekomst Ready Wonen: ouderen kunnen met behoud van 

huurprijs verhuizen naar een gelijkvloerse woning. 

•   Directe bemiddeling: een vrijgekomen huurwoning niet 

verhuren, maar verkopen, waardoor er financiële ruim-

te ontstaat voor de bouw van maar liefst twee nieuwe 

woningen. 

 Nieuwe woningen zijn hard nodig om het gat tussen vraag 

en aanbod te dichten. Dat is pas eerlijk!

Saskia Waciuri, manager wonen bij WSN
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De behoefte van  
wonend Nijkerk

‘Bouwen doen we vooral 

voor eigen behoefte. 

Oftewel, voor de inwoners 

van Nijkerk.’’



‘Doe maar gewoon,  
dan doe je al gek genoeg.’ 

Groot Corlaer
Renger vertelt dat Nijkerk vanaf 1996 pas echt is gaan groeien 

met de komst van Groot Corlaer. ‘Er is 96 hectare grond ge-

kocht door de gemeente, van de Holkerweg tot en met Spoor-

kamp. Dat was nodig vanwege de woonbehoefte. Vanaf 1997 

wordt er gebouwd om alle deelplannen te realiseren: Boerde-

rijakkers, De Kamers, De Bogen, De Terrassen en Spoorkamp.’ 

Beide heren zijn het erover eens: bouwen doen we vooral voor 

eigen behoefte. Oftewel, voor de inwoners van Nijkerk. 

Renger vertelt bevlogen over de ontwikkeling van de gemeente 

Nijkerk, het samengaan met Hoevelaken en de woningen die 

maar niet gebouwd werden in Nijkerkerveen. ‘Stichting De 

Goede Woning [woningbouwvereniging in Nijkerkerveen] kwam 

daar regelmatig over klagen.’ Harke vult aan: ‘In Nijkerkerveen 

is er de laatste tijd juist veel gebouwd en dat is ook belangrijk 

om Nijkerkerveen levendig en vitaal te houden.’

Drie kernen
Bouwlocaties worden niet zomaar gekozen, leggen de wethou-

ders uit. Oud-wethouder Walet: ‘Je hebt een kern in Nijkerk, 

Nijkerkerveen en Hoevelaken en daartussen liggen waardevolle 

groenstroken. Denk aan het Hoevelakense bos, Slichtenhorst 

en de Arkemheense polder.’ Volgens wethouder Dijksterhuis is 

doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg kenmerkend voor 

Nijkerk. ‘Daarom bouwen we niet buitenproportioneel en wordt 

de structuur van vroeger zoveel mogelijk behouden. Zo zie je 

midden in Nijkerk nog enkele oude boerderijen en worden oude 

ontsluitingswegen in ere hersteld. Dat is iets om te koesteren.’

De beide wethouders praten niet alleen over uitbreiding, maar 

ook over inbreiding. Woningen realiseren binnen de kernen. En 

bij het realiseren van woningen is er ook veel aandacht voor 

sociale woningbouw. Harke: ‘In de vorige woonvisie is afgespro-

ken dat van alle woningen die we bouwen 35% voor de sociale 

sector is. Dat is 25% huurwoningen en 10% koopwoningen.’ Die 

vraag zal ook groot blijven volgens de wethouder. ‘Voor mensen 

met een kleine beurs, voor starters of ouderen. Voor verschil-

SCHIJNWERPER

lende doelgroepen is er vooral vraag naar woningen voor 1- of 

2-persoonshuishoudens.’ 

Lokale corporatie
Maar die vraag naar sociale woningbouw is niet nieuw. Renger 

Walet duikt in het verleden. ‘Stichting De Goede Woning is in 

1920 opgericht door een dominee met een goed hart. Het naar 

hem vernoemde Koolhaaspark is het eerste project in Nijkerk-

erveen.’ Hoevelaken kent nu nog de Alliantie, maar verder zijn 

de woningbouwverenigingen in de gemeente Nijkerk opgegaan 

in WSN, zo ook het gemeentelijk woningbedrijf Nijkerk. 

‘De relatie met WSN is altijd goed geweest, ik noem hem echt 

uitstekend’, zegt Harke en Renger beaamt dat. Harke: ‘Het is 

een sociale corporatie, relatief lage huren, echt een lokale 

corporatie. Ze denken mee met de ontwikkeling van de lokale 

organisaties en over concepten voor wonen en zorg.’ Harke 

vertelt niet zonder trots over de realisatie van het project Tiny 

Houses. ‘Samen met WSN zijn we in staat geweest om heel 

snel mooie woningen te plaatsen voor mensen die dringend om 

woonruimte verlegen zaten.’ Maar er is meer dat de samenwer-

king bevordert. Want ook wat betreft duurzaamheid slaan ze de 

handen ineen. Harke is blij dat WSN behoort tot de top 10 van 

meest duurzame corporaties binnen Nederland. 

Aan tafel zitten Harke Dijksterhuis en Renger Walet. Harke vult zijn dagen als wethouder onder 
andere met het aansturen van beleid voor de volkshuisvesting. Harke: ‘Welke behoefte is er in 
de gemeente Nijkerk, hoe ontwikkelt de woningmarkt zich en welk type woningen zijn nodig?’ 

Om juist deze vragen te beantwoorden, heeft Renger in zijn tijd als wethouder volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieu [2002-2010] gewerkt aan de eerste integrale ontwikkelingsvisie 

voor 2015-2030. De heren vertellen over de ontwikkeling van het wonen in Nijkerk.  
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De gemeente Nijkerk werkt aan een nieuwe 

woonvisie. In dit beleidsplan is onder meer 

aandacht voor ouderen, een goede doorstroom 

naar gezinswoningen en het huisvesten van 

mensen met een zorgvraag. WSN spreekt samen 

met de gemeente af welke prestaties zij gaat 

leveren. Denk aan:

•   voldoende huurwoningen;

•   het verduurzamen van huurwoningen; 

•   woningen in combinatie met een zorgvraag;

•   de opvang van statushouders;

•   toewijzingsbeleid. 



  

Je woning ventileren
Hoe doe je dat?

Voorkom schimmel en zorg voor een gezonder binnen- 

klimaat. Onze vakman Henk geeft handige tips. 
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Maar eerst: er is een verschil tussen luchten en ventileren. 

Bij luchten zet je een raampje open in een afgesloten ruimte, 

lekker fris. En bij ventileren zorg je ervoor dat de lucht kan 

doorstromen. Zo kan vieze lucht naar buiten en komt er fris-

se lucht naar binnen. Geef vocht en nare luchtjes geen kans. 

1.  Veel mensen of planten in huis? Dat vraagt om extra 

ventilatie. 

2.  Doe de slaapkamerramen open als je aan het ontbijt zit 

en doe deze weer dicht als je de deur uitgaat. 

3.  Plak de ventilatieroosters bij ramen en deuren niet dicht 

en maak ze met regelmaat schoon.

4.  Mechanische ventilatie zet je makkelijk harder of zach-

ter. Zet deze gerust op de hoogste stand bij koken of 

douchen. 

5.  In de meeste huizen hangen afzuigventielen in het 

plafond. Kijk maar eens in de wc, de keuken en de bad-

kamer. Maak deze ventielen regelmatig schoon, dat kan 

met de stofzuiger of een doek. 

6.  Laat de verwarming in de douche altijd openstaan. Voor 

een goede ventilatie in een vochtige ruimte heb je ook 

warmte nodig.

7.  Was drogen op zolder? Zet altijd een raampje open in 

een vochtige omgeving. 

8.  Dubbelglas, maar toch vocht aan de binnenkant van de 

ramen? Tijd om te ventileren. 

9.  Schoonderbeek onderhoudt de mechanische ventilatie 

in de woningen van WSN. Heb je een storing? Bel dan 

direct Schoonderbeek: (033) 245 25 17.

Voor huurders,  

door huurders

In 2012 richtten huurders van Woningstich-

ting Nijkerk (WSN) de belangenvereniging De 

Volharding op. Om niet alleen de leden van 

de vereniging, maar álle huurders van WSN te 

kunnen vertegenwoordigen, werd de vereniging 

eind 2017 opgevolgd door de stichting  

‘Huurdersorganisatie Nijkerk’ (HON).

HON trekt bij WSN en de gemeente aan de bel als 

er zaken zijn die opgelost moeten worden. Die 

zaken kunnen praktisch van aard zijn zoals on-

derhoudsproblemen die te laat door WSN worden 

verholpen. Maar er zijn ook kwesties die op 

het politieke vlak liggen, zoals de beschik-

baarheid en betaalbaarheid van woningen en de 

leefbaarheid van de woonomgeving. 

Het bestuur bestaat uitsluitend uit huurders. 

Eén van die huurders en tevens bestuursvoor-

zitter is Ron Weil. Hij zegt: “Bij wet is gere-

geld dat wij recht hebben op informatie, over-

leg en het geven van advies. Daarom zijn wij 

een volwaardige gesprekspartner van WSN en de 

gemeente. Er moet rekening worden gehouden 

met onze zienswijze. Die wordt mede gevormd 

door de 3.500 huurders en 1.500 woningzoeken-

den. We vinden het daarom belangrijk om met 

hen in contact komen om te overleggen en te 

horen wat er speelt in hun omgeving.”

HON is bereikbaar via info@huurdersnijkerk.nl,  
06 - 4708 2200 en www.huurdersnijkerk.nl. Huurders 
kunnen hun mening ook geven op de facebookgroep 
Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).

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. Wist u dat u zelf 24/7 een reparatieverzoek 
kunt plannen via WSN.nl?

TIP van Henk

i



Familie van der Kraats

Het is koud, een waterig zonnetje schijnt door 

de ramen op de vijfde verdieping aan de Van 

Oldenbarneveltstraat in Nijkerk. Wat direct 

opvalt is het fantastische uitzicht. 

Mevrouw van der Kraats geniet daar samen met haar man 

al bijna 21 jaar iedere dag van. Mevrouw van der Kraats: ‘Het 

komt wel eens voor dat ik ’s nachts mijn bed uit ga om te 

kijken naar de wolkenlucht, vooral als er storm is met bliksem. 

Het is hier zo fijn wonen, we gaan hier nooit meer weg.’ 

Dat komt ook door het prettige contact met de andere 

bewoners op de galerij. We helpen elkaar en de deur staat 

altijd open, aldus de heer van der Kraats. ‘Wij vinden het de 

gewoonste zaak van de wereld om andere mensen te helpen.’ 

Meneer vertelt met een grote glimlach dat hij drie keer via het 

balkon aan de buitenkant de deur heeft opengemaakt voor 

een van de buren. Mevrouw van de Kraats: ‘Veels te gevaarlijk 

natuurlijk, zeker op vijf hoog!’  Nu hebben ze van bijna alle 

buren de reservesleutel in huis. 

Mevrouw: ‘Ik ben blij dat het onderlinge contact zo goed is, dat 

maakt het wonen nog veel aangenamer! We willen WSN ook 

nog een pluim geven. Bij onderhoud aan onze flat, waarbij er 

onder andere dubbelglas is geplaatst, is er zo hard, snel en 

netjes gewerkt, dat wij helemaal geen overlast hebben gehad.’

Op pad met Jan…
Minimaal bezit geeft 
maximale ontspanning  
We wonen met z’n allen op een bolletje. In vergelijking met 
andere hemellichamen is de aarde maar een stipje. En dat 
stipje is voor ons als een tent om in te wonen. Wat hebben 
we het goed. Dat denken we vaak met z’n allen… En waarom 
ook niet?

Ooit begonnen we als naakte bewoners in een groene 
wereld. Daarna is het eigenlijk alleen maar beter geworden. 
Ook het wonen heeft een revolutionaire ontwikkeling 
doorgemaakt. Bij aanvang in een hutje van riet. Daarna 
misschien een klein plaggenhutje om vervolgens over te 
stappen naar een eerste stenen huisje waar we met het 
hele gezin op een paar vierkante meter woonden. 

Tegenwoordig wonen we in weldoortimmerde huizen. 
Voorzien van alle gemakken; energieneutraal, met 
aardwarmte uit de grond en zonnepanelen op het dak. 
De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Maar 
hoe mooi is het nu werkelijk? Er mag niet meer worden 
gebouwd. We mogen minder hard rijden. 

We willen bewuster omgaan met het milieu, maar alles 
lijkt in de war te zijn. Het klimaat is van slag en de politiek 
zit met de handen in het haar. Gas uit de bodem zorgt voor 
aardbevingen, stikstof vult onze lucht met ellende en PFAS 
vervuilt de grond. Hierdoor liggen ziektes op de loer en 
kunnen we onze kinderen en kleinkinderen geen gezonde 
toekomst bieden. 

De boel dreigt langzaam in te storten en daar zijn wij de 
dupe van. Misschien moeten we gewoon maar stoppen met 
het bouwen  van luxe huizen en teruggaan naar 
een rieten hutje. Want mijn credo is nog altijd: 
minimaal bezit geeft maximale ontspanning. 

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

Op straat

Henny weet wat het is om een zwervend bestaan te leiden. 

Ruim twaalf jaar lang heeft hij op straat doorgebracht. Soms 

had hij een dak boven zijn hoofd, maar door zijn alcoholver-

slaving en de nodige moeilijkheden kon hij vaak niet blijven. 

Hij wijst naar een fotocollage aan de muur met vrienden 

van de straat: ‘Dat is Ger, die is er niet meer. En dat is er 

nog eentje, Paul is dat, hij is verdergegaan. Maar ik kon niet 

meer.’ 

Huisvrienden

Zijn verhaal wordt onderbroken, omdat Coco de gordijnen 

invliegt. ‘Coco ga d’r ‘ns af nou.’ Coco is slechts een van zijn 

huisvrienden. Vogel Coco heeft zijn eigen kooi, maar deelt 

de kooi graag met parkiet Lucia. Dan is er nog hamsterlo-

geetje zwarte Lola die nooit is opgehaald en tot slot houdt 

Henny vissen in een klein aquarium. Hij is dol op dieren en 

pakt iets van de vensterbank: ‘Kijk,   hondensnoepjes ...’ Zelf 

vindt Henny het heel normaal dat alle honden en hun baas-

jes uit de buurt aanwaaien. ‘Ik ben best wel sociaal, ondanks 

mijn verleden.’ 

Op zoek naar onderdak

Na de nodige omzwervingen komt hij via zijn reclasserings-

ambtenaar uit bij Kortverblijfhuis Uddel van JP van den 

Bent. En als daar de deur openzwaait, krijgt hij een warm 

welkom. Henny vertelt hoe dat ging: ‘Ik kom bij woning 63 

aan, daar moest ik mij melden en dan wordt de deur open-

gedaan. ‘Jij bent Henny, ik breng je naar je appartement.’ Ik 

verbaasd, want ik had een kamer verwacht.’ En terwijl hij zijn 

intrek neemt, wacht Henny op de nieuwbouw in Hoevelaken.

Echte vechter

Maar voordat hij kan verhuizen en een nieuwe start kan 

maken, zoals hij dat zelf noemt, moet hij twee keer onder 

het mes. Henny is een echte vechter. Hij is zijn verslaving 

de baas en hij leeft niet langer op straat. En nu krijgt ook 

kanker hem er niet onder. ‘De artsen zeiden na mijn opera-

tie: dit kan helemaal niet, maar ik holde alweer achter de 

verpleegsters aan.’ 

Appartement

Samen met buurman Barry haalt hij kwajongensstreken uit 

en als buurvrouw Dominique niet thuis is, zorgt hij voor haar 

vissen. Zijn inrichting is smaakvol. In januari mocht hij zelf 

zijn vloer, vitrage, gordijnen en keukenblok uitzoeken. Hij is 

dankbaar voor zijn huis en trots op zijn hoektuintje. Zijn buren 

en buurtgenoten voelen zich wel thuis bij Henny, zegt hij. ‘Ieder-

een is welkom, ik maak voor niemand onderscheid.’ En terwijl 

hij achtereenvolgens zijn oor en zijn mond aanwijst, zegt hij: 

‘Wat er hier ingaat, gaat er daar niet uit.’ Maar soms zijn al die 

problemen van anderen hem wel wat veel. ‘Dan zit mijn bol vol.’ 

Zorgboerderij

Een paar keer per week gaat Henny op zijn scootmobiel naar 

de zorgboerderij in Stoutenburg. En hoe dol hij ook is op die-

ren, daar verzorgt hij vooral het groen. ‘Van hot naar her, laat 

mij maar lekker onderhouden met de grasmaaier. Dat vind ik 

het mooiste dat er is, buiten in het groen.’ 

Nog liever zou Henny wonen op Paleis het Loo en daar 

samen met een kennis een hondenpension houden. ‘Daar is 

voldoende ruimte voor.’

Een vrolijk versierde kerstboom staat in de woonkamer te pronken. Maar waarom zou je het bij één 

kerstboom houden als er ruimte is voor nog meer sfeer? Henny houdt van groen en heeft nog drie 

kleine boompjes, maar ook knipperende lichtjes en een kerststal staan. Dankzij de JP van den Bent 

Stichting in Hoevelaken, viert hij kerst dit jaar in zijn eigen appartement. 

Van zonder dak naar onderdak

JP van den Bent Stichting huurt  
16 appartementen in Hoevelaken. 

De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun 
leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van 
vrije tijd of contacten met anderen. Ondersteuning is voor 
iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het 
belangrijk iemand écht te zien, met oprechte aandacht en 
interesse. Corinda van den Noort, locatiecoördinator bij 
de JP van den Bent Stichting, legt uit dat zij een brede on-
dersteuning bieden. ‘We kijken heel erg in het gewone, wat 
heeft een mens nodig? Wij begeleiden hen in het dagelijks 
leven.’ 
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‘Iedereen is welkom, 

ik maak voor niemand 

onderscheid.’ 



De hal van WSN heeft een metamorfose ondergaan. Zodra 
de schuifdeuren opengaan, ruik je de geur van nieuwigheid, 
maar je ervaart vooral waar WSN voor staat, namelijk Altijd 
Dichtbij. De nieuwe entree past bij hoe we onze klanten 
willen helpen: persoonlijk, tot je je ook echt geholpen voelt.   

Door een slimmere indeling is de hal ruimer en oogt lichter. De 
groene kamerplanten en de houtstrips zorgen voor rust en een 
huiselijke sfeer. Een tv scherm toont praktische informatie en 
een zuil biedt mogelijkheden om zaken zelf online te regelen. 
Dagelijks hebben twee klantconsulenten hun werkplek in de 

hal. Zij heten je welkom en helpen je direct verder. Dus geen bel 
meer om te laten weten dat je er bent. Ook de hoge afgesloten 
balie is verleden tijd. De klantconsulenten zijn letterlijk dichtbij. 

Het kantoor is al in 2013 aangepakt en nu – na een paar 
jaar sparen – was het tijd voor de hal. Met het oog op 
kostenbesparing zijn de plannen direct opgepakt met een 
aannemer. Er is ook kritisch gekeken naar de kosten van 
nieuwe meubels en waar mogelijk zijn spullen en materialen 
hergebruikt. Nu nog een paar stickers op ramen en deuren en 
iedereen vindt met gemak zijn weg in de hal. 

Puzzel ~ Win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving. 

BENEDENHUIS

BEWONER

DOUCHE

ERFPACHT

GARAGEBOX

GASLEIDING

HUURDER

INTERIEUR

KADASTER

KEUKEN

SANITAIR

SCHUUR

TE HUUR

WOONCOMPLEX

Welke letters  

blijven over? 

In welke straat is dit?

Win € 25,00

S O W R U U H C S G O

I K O R I A T I N A S

U I O B E W O N E R K

H G N I D I E L S A G

N K C T I N 2 0 D G 2

E E O E E 0 A A L E D

D U M H T R S IJ D B O

E K P U D T I I C O U

N E L U E H T E B X C

E N E R E D R U U H H

B IJ X T H C A P F R E

• BENEDENHUIS

• BEWONER

• DOUCHE

• ERFPACHT

• GARAGEBOX

• GASLEIDING

• HUURDER

• INTERIEUR

• KADASTER

• KEUKEN

• SANITAIR

• SCHUUR

• TE HUUR

• WOONCOMPLEX

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Ook in 2020 altijd dichtbij

© Sanders puzzelboeken

Oplossing

4

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

Stuur uw antwoord 

voor 31 januari naar: 

dichtbij@wsn.nl

!

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

Oplossingen Dichtbij september:  Cookies accepteren? Ja of nee en Van Delenstraat, Nijkerk

Winnaars: Fam. Ozan en E.M. Aalbers

Blikvanger

Rust en ruimte om je beter van dienst te zijn

U bent van harte welkom!


