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Beste lezer,

WET
BOEK

Vlak voordat dit magazine naar de drukker ging, heb ik mijn voorwoord moeten
aanpassen. Dit heeft te maken met mijn vertrek bij WSN. Op 1 mei maak ik namelijk de
overstap naar Omnia Wonen in Harderwijk. Ik kijk terug op 7 mooie jaren met collega's
die zich voor 100% inzetten. Ons streven is ‘altijd dichtbij’ te zijn. Dat is precies wat we
nu doen en zo zal blijven. Daar ben ik trots op!
Afgelopen twee jaar draaiden om corona en nu is er een oorlog gaande tussen Rusland

Laatste
voorwoord
van Peter
Toonen

en Oekraïne. Naast het verschrikkelijke mensen leed ter plaatse, merken we dat de
stroom vluchtelingen in Nederland groeit. Ook de stijgende prijzen voor energie en
voedsel zijn dagelijks merkbaar. Ik maak me zorgen, want de druk op het aantal sociale
huurwoningen neemt verder toe en kunt u de energierekening nog betalen?

We hebben geen invloed op een oorlog, maar we zijn wel verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. In een moeilijke tijd

DE WET GAAT OOK OVER
JOU ALS HUURDER …

moeten we geen energie verspillen aan boosheid, verbale agressie of achterdocht. Liever besteed ik die tijd aan mensen die
in de problemen komen omdat ze de huur (tijdelijk) niet kunnen betalen of door afnemende gezondheid niet meer in de juiste
woning wonen.

Waarschijnlijk staan ze niet bij jou in de boekenkast, onze wetboeken. En dat is
ook best logisch. Al die boeken zijn taaie kost, je leest wetteksten vooral terug in

Boosheid wordt soms wél geuit tegen mijn collega’s, bijvoorbeeld wanneer zij huurders aanspreken op hun gedrag of het niet

contracten en voorwaarden. Maar die wet gaat ook jou aan. Laten we eens inzoomen op

onderhouden van de woning. Dat raakt mij, omdat ik zie met hoeveel passie en inzet zij hun werk doen voor u als huurder.

wat de wet zegt over huren.

En soms zijn er verwachtingen die WSN gewoonweg niet kán waarmaken. Wij kunnen een huurder namelijk niet zomaar een
andere woning aanbieden of klakkeloos uit huis plaatsen.
Gelukkig zijn de genoemde voorbeelden uitzonderingen en hebben we over het algemeen een goede verstandhouding met
elkaar. Goed huurderschap is het thema van deze Dichtbij. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen 7 jaar directeur-bestuurder
van WSN mocht zijn. Alle huurders en woningzoekenden gun ik een betaalbare en goede woning. Het is vervolgens aan u om
deze woning en woonomgeving netjes te houden. Zo helpen we elkaar en blijven we samen dichtbij!
Hartelijke groet,
Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER

Belangrijke telefoonnummers
Reparatie melden?
Ga naar www.wsn.nl of
bel ons (033) 247 74 00
Noodnummer buiten openingstijden
(088) 322 13 70
Uitsluitend bij gaslekkage, waterschade en
buitensluiting
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Liftstoring
Contactgegevens in de lift
DICHTBIJ

BW 7, artikel 201

Rechten en plichten

In het Burgerlijk Wetboek 7, vanaf artikel 201 tot en met

Een hennepkwekerij op je zolder of drugshandel aan de

artikel 310, staat van alles over huren. Heel veel letters ook

voordeur is gewoon verboden. Dat klinkt niet als een verras-

die gaan over hoe jij met je huurwoning om dient te gaan en

sing, toch? Je huis, tuin en omgeving schoon, heel en netjes

hoe verhuurders voor de woning moeten zorgen. Vastgelegd

houden is een plicht. Is er iets stuk – wat je beter niet zelf

om de huurder en de verhuurder te beschermen. Want ja,

kunt repareren –, laat je het maken. Ook al is een bungelend

er staat heel veel geschreven over wat moet – de plichten –,

stopcontact voor jou niet storend, het kan brand veroorza-

maar je hebt ook rechten.

ken.

Goed huurderschap

Rechter

Wat nou precíes goed huurderschap is, dat wordt niet

De wet is best wel zwart-wit. Dit mag wel, dat mag niet.

omschreven in artikel 213. De regels die wij als samenleving

Kom je er samen niet uit, sta je ineens voor de rechter. Maar

Vragen, suggesties, complimenten of

hebben bedacht en die vallen onder sociale omgangsvor-

soms is er ook gewoon een grijs gebied. Je huur betalen

klachten over ons magazine?

men, gelden hier eigenlijk ook. Denk aan geluidsoverlast,

bijvoorbeeld. Dat is een plicht. Betaal je je huur niet, ben je

Glasschade
Samenwerking Glasverzekering
(0800) 022 61 00

Redactie Dichtbij dichtbij@wsn.nl

woekerend onkruid en goed zorgen voor dat wat je in bruik-

dus geen goede huurder. Maar stel je nou voor dat jij je huur

Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk

leen hebt. Daar valt je huurwoning ook onder.

wel wilt betalen, maar dat even niet kunt?

Storing aan CV, mechanische
ventilatie of rookmelder
Schoonderbeek CV
(033) 245 25 17

Dichtbij niet meer ontvangen?

Tussen huren en buren zit trouwens maar één letter ver-

Dichtbij

Verstopping van riool,
dakgoot of afvoer
RRS
(088) 030 13 13

Mail je naam en adres naar
dichtbij@wsn.nl

schil. Goed contact met je buren maakt het prettig om te
huren en draagt bij aan dat saamhorigheidsgevoel. Dat is
ook goed huurderschap.

80% van de huurders in Nederland houdt zich aan goed
huurderschap, in in de gemeente Nijkerk ligt dat percentage
zelfs nog wat hoger. Maar weet ook dat als jij goed huurderschap even lastig vindt, WSN er voor je is. WSN is Altijd
Dichtbij.

www.wsn.nl
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BEKENDE NIJKERKER

Jan van Leuveren:

‘Het Veen is ’t nieuwe Gooi’
Zijn hart gaat sneller kloppen voor Nijkerkerveen, niet voor niets zette hij zich jarenlang
in voor de ontwikkeling van het dorp. Maar zijn hart is ook blauw, Veensche Boys-blauw,
welteverstaan. Meer nog dan supporter van deze Blauwe Helden is hij voorzitter van de
voetbalclub. Maar el presidente Jan van Leuveren blijft een Veender en dus bescheiden.

Ontwikkeling

Veensche Boys kennen. Kinderen willen voetballen bij de

‘Het dorp ging erop achteruit, er moesten woningen komen,

club van Donny.’

voorzieningen. Er gebeurde niets. Net nadat ik er 10 jaar
jeugdwerk voor de kerk had opzitten, werd ik in 2011 ge-

‘De eerste keer dat het AD langskwam – dat was toen Ajax

vraagd als voorzitter voor Kerngroep Ontwikkeling Nijkerk-

zo ver kwam in de Champions League –, dat overkomt

erveen. We wilden een levend hart in Nijkerkerveen, dat

je gewoon. In het begin was dat wel heftig, maar nu ben

mensen er van wieg tot graf konden blijven wonen.’

ik niet meer verrast. Ik heb nauw contact met André, de
vader van Donny, over hoe je met de media omgaat. Maar

‘In 2015 kregen we het voor elkaar. Er kwam geld beschik-

het mooiste verhaal is dat toen het gerucht ging dat Donny

baar voor de bouw van twee nieuwe scholen, een dorpshuis

naar Real Madrid zou gaan; stond er op een middag een

en een bibliotheek. Daarna hebben we het stokje overgedra-

cameraploeg uit Spanje voor het hek. Kreeg ik later een

gen, het was wel zwaar naast mijn werk als teamleider in het

mailtje: we found the stadion closed, we want to speak

onderwijs, ik liep bijna op mijn tandvlees. Maar als ik daar nu

with el presidente.’

rondloop en ik kan daar een paar boeken lenen – ik lees altijd
wel een boek –, dan kan ik best trots zijn dat ik daar een
stukje aan kon bijdragen …’

Veensche Boys
‘Ik kijk graag naar hoe je dingen kunt veranderen, dat deed
ik in het onderwijs en nu als voorzitter bij de Veensche Boys.

'Dat Donny van de
Beek bij Veensche
Boys heeft gespeeld,
dat is fantastisch.'

Niet dat dingen hier niet goed gaan. Het is een fantastische

‘ We trekken veel jeugd
aan uit de Terrassen,
Doornsteeg, Corlaer ‘

club. Maar er kunnen altijd dingen beter. Ik vraag: wat vinden
jullie belangrijk, waarmee kan ik helpen? Dan manage, controleer en stuur ik dat. Je drinkt een biertje, kijkt voetbal,

Blauw blijven

probeert naar iedereen te luisteren en alles in goede banen

‘We trekken veel jeugd aan uit de Terrassen, Doornsteeg,

te leiden. Maar ik ga me niet overal mee bemoeien. Ieder-

Corlaer. Dat is ook weer zoiets, dat vraagt visie voor de lan-

een heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid en ik wil

gere termijn. Er wordt gesproken over het verplaatsen van

niemand voor de voeten lopen.’

de Nijkerkse sportvelden. Over 15-20 jaar zie ik aankomen
dat ze hier in de buurt liggen. Dan krijgen we ‘concurren-

‘Vanaf mijn 12e ben ik al lid van de Veensche Boys. Dat kun je

tie’ dichterbij. We moeten zien dat we nu heel veel blauwe

je nu niet voorstellen, maar we voetbalden achter bij Klaas

helden creëren die op lange termijn Veensche Boys-minded

Mostert. Daar was een voetbalveld. Toen ik 18 was kwam hier

blijven. We willen graag groot blijven.’

één veld en daarna is het geworden wat het nu is.’

Donny
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‘’t Kleine Veen wordt steeds groter. Jaren geleden werd er
gezegd: ’t Veen, daar kijken ze niet naar om, maar laatst zei

‘Dat Donny van de Beek bij Veensche Boys heeft gespeeld,

een makelaar: “Het Veen is ’t nieuwe Gooi!” Mensen willen er

dat is fantastisch. Heel Nederland leerde Nijkerkerveen en

nu graag wonen.’
DICHTBIJ
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Heb je een klacht?

Dan is dit wat
je kunt doen:

?

i

!

!

!

!

?

- commissie en de
Je kunt de geschillen HOE WERKT HET
je
tegelijkertijd voor
huurcommissie niet
! Kies er 1.
aan het werk zetten

Neem contact op met
de desbetreffende
medewerker.

?

?

Huurcommisie
Ben je het niet eens met de gevraagde huur? Of wordt het onderhoud naar jouw idee niet of niet goed uitgevoerd? Kijk dan
op www.huurcommissie.nl welke stappen je kunt zetten.

Geschillencommisie
Iedere woningcorporatie in Nederland wordt door de wet
verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Huurders kunnen hier vervolgens kosteloos gebruik van maken.

Heb je niet het idee dat jullie er samen
uitkomen, maak er dan een officiële klacht

We blijven in gesprek

VAN KLACHTENPROCEDURE NAAR OPLOSSING

www.wsn.nl/klacht.
van. Meld je klacht op www.wsn.nl/klacht
Dan wordt er binnen 2 weken contact met je
opgenomen.

Voel je je na stap 1 en 2 nog steeds niet
geholpen, klop dan aan bij de commissies
die speciaal voor huurders in het leven
Valleigebied en de Huurcommissie
Huurcommissie.

wel naar je geluisterd, maar je wordt niet begrepen. Of misschien word je wel begrepen, maar
niet (snel genoeg naar jouw zin) geholpen. Wat je klacht of frustratie ook is, krop het niet op,
praat erover. Praten lucht niet alleen op, het is ook het begin van een passende oplossing.

Valleigebied, legt uit hoe zij werken:
‘Wij bieden je een luisterend oor en helpen
je het probleem op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.’ Zaken die hij
zoal voorbij ziet komen zijn:
∙ waterschade en de gevolgschade

zijn geroepen: de Geschillencommissie

Iedereen kent dat wel: je voelt je niet gehoord! Dat kan komen door miscommunicatie: er wordt

Marcel van Wezel, voorzitter van GC

Saskia: ‘Ik kan met trots zeggen dat
wij weinig klachten hebben die bij de
commissies terechtkomen.’

daarvan
• niet nagekomen toezeggingen
• huurders die zich niet correct behandeld voelen
• huurders die vinden dat de buren voorgetrokken worden.
‘Een melding via www.gcvalleigebied.nl met je beklag is voldoende’, zegt de voorzitter. Vervolgens wordt de corporatie,
in dit geval WSN, gevraagd naar hun kant van het verhaal en
daarna wordt een hoorzitting ingepland. Huurder, verhuurder
en commissie komen dan samen met de bedoeling er samen
uit te komen. Lukt dit niet, dan stuurt de commissie een advies
naar zowel huurder als verhuurder. De woningstichting bepaalt
zelf of het advies overgenomen wordt. ‘Dit gebeurt in 99% van

‘Bij WSN doen wij ons uiterste best om onze huurders

betalen, dan denken ze met je mee. ‘Wel in redelijkheid’, zegt

Maar terugkomend op die nee: de vakman komt niet langs

de gevallen. Wil de huurder in beroep, dan kan de huurder nog

een goed dak boven het hoofd te geven.’ Saskia Waciuri,

Saskia, ‘bij de supermarkt kun je ook niet weglopen zonder

voor het verwisselen van de badkamerlamp. En als je jezelf

door naar de huurcommissie.’

manager wonen, geeft aan waar WSN goed in is en wat de

te betalen.’ En nog een leuk feitje over die huurprijzen:

buitensluit, dan wil WSN je helpen, maar draai je zelf op voor

WSN’ers met zoveel plezier doen. ‘We plegen onderhoud,

WSN vraagt slechts 69% van wat ze mogen vragen, zodat jij

de kosten.

denk aan schilderwerk, maar ook aan het plaatsen van dub-

voordeliger woont.

belglas. Is er iets kapot, dan komen we het repareren. Weet
je dat we meer repareren dan we eigenlijk moeten volgens
de wet? Een tochtstrip bijvoorbeeld, hoeft niet, doen we
wel. Omdat wij willen dat huurders een goed huis hebben en
omdat wij de handige mensen in dienst hebben.’

Voordeliger

Nee

Herinnering
Niets menselijks is de medewerkers van WSN vreemd. ‘Ook

De verantwoordelijkheid van WSN houdt op waar die van de

wij kunnen weleens iets vergeten.’ En zoals de verhuurder

huurder begint. Dus af en toe krijg je als huurder een nee als

de huurder een mailtje stuurt om te herinneren aan het

antwoord. ‘Wij zorgen voor je huis en kunnen niet overal ver-

betalen van de huur, zo mag de huurder de verhuurder ook

antwoordelijk voor zijn.’ Daarom is het extra mooi dat WSN,

een herinnering sturen als een gemaakte afspraak niet is

als het even kan, huurders graag een steuntje in de rug geeft.

nagekomen. Saskia moedigt huurders zelfs aan om dan.

WSN bouwt woningen, helpt je zoeken naar een woning en

‘Daar kunnen wij alleen maar van leren.’

begeleidt de oplevering. Ga je verhuizen, dan wordt er een
handige checklist met je doorgenomen. En heb je eenmaal
in je woning gezeur met de buren – wat je zelf niet opgelost
krijgt –, dan schiet WSN te hulp. Kun je je huur even niet
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Een reparatieverzoek is geen
klacht. Maar als je verzoek tot
reparatie niet volgens de gemaakte
afspraken wordt opgelost, dan wordt
het er wel eentje.

Van insturen klacht tot uitspraak duurt zo’n twee maanden.

Tot slot nog een verzoek vanuit Saskia dat voor alle situaties geldt: klacht of geen klacht: ‘Laten we elkaar altijd met
respect behandelen.’

Dienstverlening WSN
(on)voldoende
WSN meet de kwaliteit van dienstverlening met
behulp van AEDES en KWH, allebei onafhankelijke organisaties. Saskia: ‘We scoren goed,
tussen de 7,2 en de 8,5.’ Maar geeft een huurder
een onvoldoende, dan neemt WSN altijd contact
op als daarvoor toestemming is gegeven. ‘Om te
vragen wat we kunnen doen ter verbetering.’
DICHTBIJ
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KORT & KLEIN ~ WEETJES ~ ADRESSEN ~ DUURZAAM ~ HANDIG ~ KOKEN ~ LEKKER ~ WINNEN ~ DICHTBIJ

Mijn dochter wil het huurcontract overnemen. Kan dat?
Een huurcontract overnemen kan niet. Medehuurder
worden is soms wel mogelijk. Een zoon of dochter

WE LEGGEN HET UIT

WSN.nl voor al
je huurzaken!
snel
Eenvoudig &

moet daarvoor wel 50 jaar of ouder zijn en zijn/
haar hele leven thuis hebben gewoond. Alleen in
dat geval kan een zoon of dochter ook op het contract komen te staan en ná het overlijden van beide
ouders in de woning blijven wonen.
Wil je medehuurderschap aanvragen voor je kind?
Ga naar www.wsn.nl/medehuurder
www.wsn.nl/medehuurder.

Informatie over
huren

Huren en verhuren,
laten we er iets goeds van maken

1

 oek & vind nuttig informatie,
Z
veelgestelde vragen en
antwoorden en handige folders en
formulieren.

2

WSN vraagt niets extra’s van huurders als er een kleine reparatie uitgevoerd moet worden.

Online regelen

Een mooie wijk begint bij jezelf!
Op 13 april organiseert Het Paashuis in
Paasbos een opruimactie van 15:00 tot
16:30. Twee collega's van WSN helpen ook

Gezelligheid en een goed gevoel gegarandeerd! Na afloop is
er voor iedereen wat lekkers en een presentje als dank voor je
harde werk.

De paden op,
de lanen in…
Of je nu zin hebt om een frisse neus te
halen of je wilt de omgeving ontdekken;
in en om de gemeente Nijkerk kun je
heerlijk wandelen en fietsen. Naast

gewone wandel- en fietspaden, zijn er ook een aantal
‘Klompenpaden’. Dit zijn wandelroutes door het boerenland,

Jasper van het Erve en Mathijs Fiene van WSN

Goed verhuurder
Ze zijn er duidelijk over: huurders verdienen een goede
woning. Mathijs Fiene, klantconsulent, en Jasper van het

Inloggen op Mijn WSN

Met je Mijn WSN account regel je persoonlijke zaken,
zoals huur betalen via iDeal, betalingsregeling
voorstellen, persoonlijke gegevens beheren en
inzicht in je huurcontracten.

4

www.paashuisnijkerk.nl/agenda/10968/opschoondag

Download
de app!

huis en optimaal woonplezier is goed huurderschap ook belangrijk!

3

mee. Zien we je daar?
Groepjes van vier gaan onder begeleiding aan de slag.

Dat is een stukje service, zeg maar: goed verhuurderschap. Maar voor een goed onderhouden

Met je postcode en huisnummer
regel je een aantal huurzaken
direct zelf. Bijvoorbeeld:
a. R
 eparatieafspraak plannen
b. Huur opzeggen
c. Automatische incasso
regelen

voor in. Een hoofdtaak van een goed verhuurder is het
onderhouden van de woning. Jasper legt uit wat dat
inhoudt: ‘Zoals de woning kaal aan je wordt opgeleverd;

Volg de nieuwbouwprojecten

gras, snoei bomen en wied onkruid.
∙ Onderhoud een prettig contact met buren. Mathijs: ‘Het
hoeven niet je beste vrienden te worden, zeg gewoon
even hallo.’
∙ Woon je in een gehorige flat, houd rekening met het

Goed huurder

∙ Groeit je huishouden, dan verandert je binnenklimaat.

ook daar antwoord op:
∙ Plan je een grote aanpassing of verbouwing, vraag
dan toestemming. Een schilderijtje ophangen is geen

5
Ons laatste nieuws

 lik vanaf de homepage snel door naar bijvoorbeeld
K
onze corona maatregelen, de onderhoudsplanning
2021, actuele WSN vacatures en nieuwsberichten.

Over WSN

∙ Een onderhouden tuin is te herkennen als tuin; maai

dat onderhouden wij.’

Wat doet een goed huurder dan? Jasper en Mathijs hebben

 ekijk al onze bouwprojecten
B
in Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken.

‘Klompenpaden’ app vind je onder andere het Kruishaarderpad,

kunt kijken, een frisse badkamer en een schoon toilet.

geluid’, tipt Jasper.

over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. In de
Appelpad en Laaksepad.

Erve, projectleider onderhoud, zetten zich daar dagelijks

∙ Een onderhouden woning heeft ramen waar je doorheen

6

Lees bijvoorbeeld over onze missie en koers,
het ondernemingsplan en het Huurderspanel.

Hoe meer mensen in de woning, hoe belangrijker het is
om goed te ventileren.
∙ Heb je een afspraak gemaakt met een klantconsulent,
woonconsulent of vakman? Logisch dat je die nakomt.

probleem. Maar zelf een garage, veranda of extra

Adviseren

dakraam plaatsen wel. WSN wil namelijk zeker weten dat

Jasper: ‘Als goed verhuurder geven wij advies over ventilatie

wat je bouwt veilig is en dat gepland onderhoud nog kan

én over installaties.’ Maar advies alleen heeft geen effect,

doorgaan. Kan de schilder nog bij de kozijnen en kan de

het moet wel opgevolgd worden door de huurder. Misschien

dakgoot nog worden vervangen?

zit je wel helemaal niet te wachten op advies, maar heb je

∙ Een goed huurder betaalt de huur!

gewoon hulp nodig, ook dat kan. ‘Wij willen altijd dichtbij zijn.

∙ Moet er iets gerepareerd worden, dan meld je dat online

En hoewel een woning iets vertelt over gedrag en welzijn

op www.wsn.nl. ‘Voel je niet bezwaard’, zegt Mathijs.

van bewoners, weten wij natuurlijk niet wat er achter iedere

∙ Onderhoud gepland? Zorg dan dat je thuis bent om de

voordeur gebeurt. Schaam je niet, maar praat erover’, zegt

deur open te doen. Gaat het om de elektricien, maak dan

Mathijs. Weet dat ook dát goed huurderschap is. ‘Een goed

de meterkast even vrij.

huurder en een goed verhuurder helpen elkaar!’
DICHTBIJ
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SCHIJNWERPER OP PROJECT

Schoonderbeeks
snelle service
‘Installaties vormen het hart van

WSN kiest voor
warme samenwerking
53 jaar geleden in een ketelhuis in het Paasbos, daar begon de samenwerking tussen de
Woningstichting en Schoonderbeek; twee collectieve ketels voor 180 woningen. Inmiddels
praten we over ruim 3800 woningen en installaties in allerlei soorten en maten, van rookmelder
tot warmtepomp. André Schoonderbeek: ‘WSN breidde uit en mijn vader ook.’

goede installateur voor nodig.’

installaties te garanderen. Maar er kan altijd iets gebeuren.

William. André: ‘Er is ook het sociale stukje.’ Tim: ‘Soms is

Tim: ‘De ketel valt in storing, de ventilatiebox maakt lawaai

iemands man of vrouw net overleden, kom je binnen, ben je de

of het afzuigventiel valt uit het plafond.’ Bel je op voor een

eerste in tijden die over de vloer komt.’ André: ‘Als het

werkwijze is al wel uniek,’ zegt Tim, ‘wij werken zoveel mogelijk

storing, check dan eerst de storingscode op ketel of thermo-

kan, ben je naast installateur ook een praatpaal.’

William Bouw, projectleider vastgoed bij WSN, hun jarenlange

in blokken van twee uur en zeggen niet gelijk: we komen in de

staat, dan weet de installateur direct wat er aan de hand is.

samenwerking. William: ‘In 2019 hebben we een overeenkomst

ochtend of in de middag langs.’

Tim: ‘Je kunt ook Google even raadplegen, 5% van de storin-

André en Tim Schoonderbeek, vader en zoon, bespreken met

getekend die er onder andere voor zorgt dat huurders sneller

gen is door bewoners zelf op te lossen.’ Denk aan het bijvullen

worden geholpen.’ Tim legt uit waar dat snel in zit: ‘Eerder

Vertrouwen

belden huurders naar WSN en nu direct naar Schoonderbeek.’

Na zo’n lange samenwerking weten WSN en Schoonderbeek

Sterker nog, bel je toch naar WSN, dan is Schoonderbeek een

precies wat ze aan elkaar hebben. En huurders van WSN ver-

Schoonderbeeks service

optie in het keuzemenu. Linksom of rechtsom, je komt altijd

trouwen de mensen bij Schoonderbeek. ‘Sleutels worden bij

Schoonderbeek heeft een snelle service. André: ‘Het gebeurt

direct goed uit en dat scheelt alle partijen tijd.

ons op kantoor afgeleverd’, vertelt André. ‘Stellen mensen zelf

dat we gebeld worden voor een storing en de monteur al in

voor.’ William: ‘Dat kan alleen maar als je een langdurig onder-

de buurt is, dan is het binnen 20 minuten opgelost.’ ‘Bel ons

houdscontract hebt, stel dat wij ieder jaar zouden wisselen ...’

‘s ochtends al als je weet dat je geen warm water hebt’, geeft

William vult aan: ‘We kijken samen naar de lijst met woningen,

En Schoonderbeek krijgt meteen een groot compliment van

Tim aan. ‘Wacht niet tot half 4 ’s middags, want dan wordt het

installaties en gepland onderhoud.’ Dat is namelijk ook een

hem: ‘Installaties vormen het hart van een woning. Daar heb je

een stuk lastiger met de planning.’

groot voordeel: Schoonderbeek bundelt al het onderhoud

een goede installateur voor nodig.’

Gebundeld onderhoud

aan installaties in de woningen en komt dus niet drie of vier

10 |

een woning. Daar heb je een

of resetten van de ketel.

Sociale installateur

keer langs. Als ze er toch zijn, kijken ze naar zowel cv-ketel,

Storingscode

mechanische ventilatie als rookmelders. André: ‘Hoeven men-

Goed onderhoud voorkomt onverwachte storingen, zorgt voor

pleegt minimaal één keer in de drie jaar serviceonderhoud

sen niet iedere keer een halve snipperdag op te nemen.’ ‘Onze

een langere levensduur en is belangrijk om de veiligheid van

en heeft dan ook een belangrijke signaleringsfunctie’, zegt

DICHTBIJ

Ze doen meer dan het gevraagde onderhoud. ‘Schoonderbeek

i

Nog meer snelle
samenwerkingen
Met Bribus en Van Dusschoten is ook zo’n fijne
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor als je – in
samenspraak met WSN – toe bent aan een nieuwe keuken.
Van Dusschoten neemt contact met je op om de nieuwe
keuken uit te zoeken en te realiseren. Aan leverancier
Bribus de taak om de keuken binnen de afgesproken tijd
te leveren. Het plan is om ook zo’n snelle constructie op te
tuigen voor badkamers en toiletruimtes.

DICHTBIJ
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N I E U WBOUW

TIP van Henk

Op pad met Jeroen…

Spiegeltje spiegeltje
aan de wand, wat is hier
allemaal aan de hand?

RECENT OPGELEVERD: 11 levensloopwoningen Doornsteeg, Nijkerk

Woning lekker geïsoleerd?

Zorg dan dat je
goed ventileert

RECENT OPGELEVERD:
49 opstapwoningen, Nijkerk

Door extra isolatie wordt je huis minder tochtig. Fijn! Maar

Als spoedzoeker interesse
in een Opstapwoning?
Schrijf je in op
www.wsn.nl/spoedzoeker

frisse buitenlucht is wel nodig om vocht en schimmel te
voorkomen. Tips van vakman Henk:

!

1.	Koken en douchen leveren damp op [=vocht]. Vocht is
het begin van schimmel, dus dat moet je huis uit. Houd je
ventilatieroosters open. En heb je mechanische ventilatie? Zet die tijdens het koken en douchen wat harder.
2.	Droog ook je douche af na een douchebeurt, gebruik
daarvoor een raamwisser.

Waar wordt gebouwd?

3.	Afzuigventielen - die doppen aan je plafond in de keuken,
wc en douche - houd ze stofvrij, maar verwijder of ver11 eengezinswoningen,
18 rug-aan-rug woningen,
12 beneden- en bovenwoningen Doornsteeg
Doornsteeg

NIJKERK

wissel ze niet. Ze zijn precies goed afgesteld.
4.	Natte was - schoon of vies maakt niet uit - vraagt om
extra ventileren.

Centrum

5.	Gewoon in- en uitademen zorgt ook voor vochtige lucht.
Hoe meer mensen in huis, hoe meer rekening je moet
houden met ventileren. ’s Nachts adem je ook, dus een

Strijland
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Dankjewel Danique dat je
tijdens de officiële opening
van de 49 Opstapwoningen het
bijenhotel wilde onthullen!!
Danique is 24 jaar en woont sinds een paar maanden als
jongere in een Opstapwoning. Ze is blij met haar nieuwe
huis. Inmiddels kent ze al een aantal andere jongeren die er
wonen. En nu het mooier weer wordt, hoopt ze ook andere
bewoners te gaan ontmoeten.

Naast jongeren, wonen er spoedzoekers (mensen die met spoed

Spoedzoekers reageren niet via Woningnet Eemvallei, maar moe-

levert een vochtig huis op. Een vochtig huis voelt koud

Jeroen is woonconsulent

bij WSN. Naast afgestudeerd

Jongeren kunnen reageren via www.woningneteemvallei.nl.

aan, dus je stookt extra. Met ventilatieroosters open en af

Maatschappelijk Werker is hij

Statushouders doen dat via de gemeente Nijkerk en de

ook een echte klusser. Jeroen

kwetsbare inwoners met een woon-en zorgvraag via

ziet de mensen zoals ze

Altijd Iemand In De Buurt.

en stook je minder.

i

Danique

met een woon- én zorgvraag in de Opstapwoningen.

en toe even een raampje, krijg je een drogere lucht in huis

Op de hoogte blijven van onze nieuwbouw?
www.wsn.nl/nieuwbouw

Hij begreep prima wat ik bedoelde, de spiegelmethode
werkte goed. Zo goed, dat hij zichzelf nu heeft aangemeld
als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling. Omdat hij ook graag
mensen wil helpen om eerlijk en objectief naar situaties
te kijken. En de situatie in de buurt is ook helemaal
opgehelderd door het gesprek aan te gaan. Het kan me
enorm goed doen als mensen waarde hechten aan wat ik
doe om ze verder te helpen. En ook ik kijk wel eens in de
spiegel. Soms is dat een lachspiegel hoor, want met een
beetje humor wordt alles leuker.

Bloemetje voor…

een woning nodig hebben), statushouders en kwetsbare inwoners

gasprijzen nu hoog. Ramen en deuren potdicht houden

HOEVELAKEN

Zo kwam ik pas bij een huurder waar wat gedoe in de buurt
mee was. Mensen hadden hem ergens van beschuldigd,
maar hij was zich van geen kwaad bewust. In ons gesprek
heb ik laten weten hoe mensen soms iets kunnen zien, ook
al klopt dat beeld niet helemaal. Mensen denken soms iets
te zien zonder het verhaal goed te kennen. Hoe kom jij over
op een ander, als je jezelf eens in de spiegel zou bekijken?

raampje open is een slim idee.
6.	Wees niet bang dat je stookt voor buiten, ook al zijn de

NIJKERKERVEEN

Mij is gevraagd het schrijven van de column over te
nemen van Jan Beeuwkes. Grote schoenen om te vullen,
maar Jan ik en hebben beiden maatje 43 dus dat scheelt
misschien. Ik werk inmiddels 4 jaar als woonconsulent bij
WSN en maak veel soortgelijke situaties mee als Jan. En
ondanks dat ik nog lang niet toe ben aan mijn pensioen,
hebben we in onze manier van werken toch ook veel
gemeen. Net als Jan probeer ik de huurders die ik spreek
of bij wie ik langs ga vaak een spiegel voor te houden. Dit
lost de problemen niet meteen op, maar is vaak een goede
manier om in beeld te krijgen waar je zelf eigenlijk staat in
de situatie waarin je terecht bent gekomen.

!
Tip: Wil je dat een vakman langskomt voor een reparatie?
Plan deze dan direct in op www.wsn.nl via de knop
'REPARATIEAFSPRAAK PLANNEN'.

ten zich bij WSN inschrijven via www.wsn.nl/spoedzoeker.

zijn in hun situatie en
schrijft van daaruit
zijn column. Serieus
als het moet, luchtig
als het kan.

Wil jij ook iemand laten
verrassen met een bloemetje?
Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

DICHTBIJ
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Een gemeenschap vorm je samen
Aydin Yeser is 38 jaar, werkt als manager vastgoed adviseur en woont samen met zijn gezin aan de
Koningspage. Bismillahirrahmanirrahim, oftewel ‘God zij dank’ staat op een van de muren in de
woonkamer geschreven. En dankbaar is Aydin, met zijn vrouw, met zijn twee kindjes en met zijn
mogelijkheden. ‘Je gunt iedereen hetzelfde.’
De parkiet zit fluitend in zijn kooitje, met zijn oogjes gericht

Jan Steenhof. ‘Daar hebben wij nu profijt van’, zegt Aydin.

op de zwarte muurschildering aan de overkant van de

De moskee is echt een ontmoetingsplek. Inmiddels zijn er

kamer, een skyline. ‘Dat is Istanbul met de Bosporus, allerlei

100 Turkse gezinnen die er gebruik van maken, niet zo gek

moskeeën, maar ook musea. En van de Hagia Sophia heb je

dus dat de moskee is uitgebreid.

vast weleens gehoord.’
‘Daarvoor hebben we mensen in de buurt geïnformeerd. Ze

Gastarbeider
De opa van Aydin kwam in de jaren 70 als gastarbeider naar
Nederland. ‘Het was zijn doel om geld te verdienen en weer
terug te gaan.’ Maar families kwamen over en eenmaal
gevestigd is teruggaan toch best ingewikkeld.

moeten weten wat er gebeurt, dus dat leggen we uit.’ De
open houding vanuit de moskee wordt gewaardeerd door
de buurt. Hieruit blijkt maar weer dat ze de samenwerking
opzoeken met iedereen. ‘We gaan ook goed om met de gereformeerde kerk naast ons.’ De besturen van de verschillende geloofsgemeenschappen drinken samen koffie en
delen parkeerterreinen.

Vierde generatie
Zelf is Aydin in 1985 naar Nederland gekomen en direct in
Nijkerk gaan wonen. ‘Ik ben helemaal verkaasd’, zegt hij met

Open dag
‘Wij vinden het belangrijk dat mensen een beeld hebben van

een brede glimlach. Logisch, want hij is hier misschien wel

onze gemeenschap. Wie we zijn, wat we doen.’ Daarom is er

niet geboren, maar wel getogen. ‘Ik ben echt dol op mijn

ieder jaar een open dag. De deur staat altijd open, ‘het is het

stadje’, straalt hij. Met regelmaat gaat hij op vakantie naar

huis van God, iedereen is welkom’, maar op die dag staat de

Turkije en iedere keer als hij bij terugkeer de Nijkerkse toren

deur wagenwijd open.

ziet, weet hij dat hij thuis is.

Nijkerker

Buurt
‘Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Ik wil ze leren:

‘Als betrokken inwoner van deze prachtige stad wil ik graag

zet je talenten in voor anderen.’ En daarom tolkt hij voor

een bijdrage leveren aan een prettige woon- en leefom-

Turken, helpt hij zijn buren. Want je buurt is eigenlijk ook

geving voor iedereen.’ En dat is dan ook precies wat Aydin

een soort van gemeenschap. ‘We kennen elkaar, houden

doet. Want iedereen telt mee en we moeten het met zijn

rekening met elkaar. We zitten hier qua buren perfect, heel

allen doen. Dus los van geloof, gemeenschap of huidskleur

fijn.’

… een Nijkerker is een Nijkerker. ‘Het is je lot waar je terecht
bent gekomen. Ik geloof wel dat dat is voorgeschreven.’

Met z’n allen

Durf!
Aydin steekt zijn hand op. ‘Je hebt vijf vingers, geen één is
gelijk.’ Zo is het ook met ons mensen. En net zoals vingers

Maar als je het met zijn allen moet doen, dan moet je elkaar

elkaar nodig hebben om een hand te vormen, zo hebben

natuurlijk wel kennen. Wat kan Aydin vertellen over de Turk-

ook wij elkaar nodig om de gemeenschap Nijkerk te vor-

se gemeenschap waar hij bij hoort? ‘Het zijn hardwerkende

men. ‘Sta open voor elkaar, ga het gesprek aan met elkaar.

mensen. Turken zijn ondernemers, aanpakkers, met hart

Durf! Je kunt alleen maar van elkaar leren.’

voor hun gezin.’

Moskee
In de jaren 90 telde Nijkerk 20 Turkse gezinnen. Samen
hebben zij toen de Yunus Emre moskee opgericht aan de
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‘Sta open voor elkaar, ga het
gesprek aan met elkaar. Durf! Je
kunt alleen maar van elkaar leren.’

Open dag Yunus Emre moskee
Altijd al eens een kijkje willen nemen in de Turkse moskee
aan de Jan Steenhof? Bezoek dan eind mei / begin juni de
open dag. Zodra de exacte datum bekend is, lees je dit in
de Stad Nijkerk.

DICHTBIJ
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Waar is dit?

WIN een

intratuinbon
t.w.v.

€ 25,-

Oplossing
van vorige keer:
'Midden in de samenleving'

Meedoen?
Stuur je antwoord
voor 30 april naar:
dichtbij@wsn.nl.

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

De prijswinnaar heeft
inmiddels zijn Intratuinbon
ontvangen!

Van harte
gefeliciteerd!

Blikvanger

Levensloopwoning:
hype of duurzame oplossing?
‘Levensloopwoningen’ lijken als paddenstoelen uit de
grond te schieten. De afgelopen 5 jaar bouwden we bij
WSN alleen al 70 van dit soort type woningen. De levensloopwoning wordt ook wel de ‘nieuwe seniorenwoning’
genoemd, maar die vergelijking gaat niet helemaal op.
In een levensloopwoning zit de badkamer beneden en als
je dat wilt is er voldoende ruimte om een slaapkamer te
maken. Maar een levensloopwoning heeft ook een bovenverdieping met 1 of 2 slaapkamers. En juist die extra slaapkamers maken een levensloopwoning geschikt voor allerlei
soorten 'kleine huishoudens'. Er is voldoende ruimte voor

een alleenstaanden, stellen van alle leeftijden, gezinnen
met één kind en 1-ouder gezinnen.
Omdat het aantal ‘kleine’ huishoudens blijft groeien, kiezen
we er bij WSN voor om de komende jaren meer levensloopwoningen te bouwen dan eengezinswoningen. Ook helpen
we huurders hiermee aan een meer passende, kleinere en
onderhoudsarme woning die qua voorzieningen ook nog
eens met ze mee kan groeien. En als senioren ervoor kiezen
om te verhuizen naar een levensloopwoning, komt er in veel
gevallen een grotere woning vrij voor een starter of gezin. En
zo hebben we voor iedere levensfase een geschikte woning.

