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De wereld om ons heen verandert snel. We merken aan alle kanten de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne. Het geeft veel indrukken, maar ook veel zorgen. Duizenden mensen 

zijn op de vlucht en raakten hun woning kwijt. Gelukkig zijn we in Nederland in staat 

vluchtelingen op te nemen en zien we dat velen zich inzetten voor de zorg en het welzijn 

van hen die ook veilig willen kunnen leven.

We merken zelf ook de gevolgen van de oorlog. Boodschappen worden duurder en de 

energieprijzen stijgen sneller dan verwacht. Daarom werken we hard aan onze plannen 

om woningen energiezuiniger te maken. Zo zal er dit jaar weer een actie worden gehou-

den om woningen te voorzien van zonnepanelen en zijn de verduurzamingswerkzaam-

heden bij enkele complexen in uitvoering.

Deze editie van eigenplek staat weer vol interessante artikelen. U 

leest bijvoorbeeld over de waardevolle en belangrijke taken die 

mantelzorgers in de samenleving innemen. We laten u kennis-

maken met enkele nieuwe collega’s, maar ook met een aanne-

mer die al jaren voor ons werkt. Ook wordt de jaarlijkse huur-

verhoging per 1 juli 2022 toegelicht, waarbij we dit jaar extra 

aandacht hebben besteed aan de betaalbaarheid door bij veel 

woningen de huuraanpassing te beperken ten opzichte van de 

wettelijke mogelijkheden. 

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat de eerste woningen in het nieuwe dorp 

Hoef en Haag werden opgeleverd. De tijd vliegt! Eén van de eerste bewoners uit 

een huurwoning in Hoef en Haag vertelt hierover in deze editie. We merken bij elk nieuw 

complex met huurwoningen hoe groot de vraag van woningzoekenden is. De tekorten 

op de woningmarkt zijn nog steeds actueel en zelfs als we nog een dorp als Hoef en 

Haag zouden bouwen, blijft de vraag naar goede en betaalbare huurwoningen. We ho-

pen daarom dat de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in de gemeenten 

waarin we werken nog meer werk maken van de nieuwbouw van woningen.

Door de klimaatverandering is het belangrijk om een tuin groen te laten zijn, daarom 

vernieuwden we ons tuinenbeleid. Behalve dat een verzorgde groene tuin heel mooi kan 

zijn, is het ook functioneel. Door de toenemende forse regenbuien moet vaker veel water 

worden afgevoerd en dat lukt in groene tuinen natuurlijk beter. En als onze tuinen er alle-

maal groen en verzorgd bij liggen, genieten we nog meer van de zomer die voor ons ligt.

Veel leesplezier!

Groet,

Ed de Groot
directeur-bestuurder

Ik wens u een 
mooie zomer-

periode toe
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Mantelzorger;
een waardevolle maar intensieve taak     

Uitgelicht

Mantelzorg is vaak voor een langere 

tijd en kan erg zwaar zijn. Denk aan 

jongeren die meehelpen met de zorg 

voor een gehandicapt gezinslid. 

Of een volwassene die zorgt voor 

een familielid, vriend of buur. Ons 

land kent vijf miljoen inwoners die 

onbetaald zorgen voor een naaste. 

Bijna 825.000 van deze mantelzorgers 

helpen langdurig (langer dan 3 

maanden) en intensief (minimaal acht 

uur per week). Zo ook vele van onze 

huurders.

lekstedewonen vormt, samen met ge-

meente Vijfheerenlanden, zorgpartners 

en woningcorporaties, de werkgroep 

“Verbeter de toegang tot mantelzorg-

regelingen”. Uit de bijeenkomsten van 

deze werkgroep werd duidelijk dat veel 

mantelzorgers niet weten waar zij terecht 

kunnen met hun vragen en/of proble-

men. Een belangrijk onderwerp dus om 

uit te lichten in deze editie van EigenPLEK. 

Mantelzorg gaat namelijk verder dan 

het verlenen van een beetje hulp bij het 

schoonmaken. Vaak verzorgen mantel-

zorgers de complete (financiële) admi-

nistratie, het vervoer van en naar zie-

kenhuizen en houden het huishouden 

draaiende. De zorgbehoevenden leunen 

ook op psychisch vlak op de mantelzor-

ger; zij delen hun problemen over ziekte 

en verlies. 

Mogelijkheden
Mantelzorgers ervaren vaak overbelas-

ting en voelen zich eenzaam in hun taak. 

Soms komen zij in aanraking met proble-
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men waar zij geen verstand van hebben. 

Gelukkig is er voor mantelzorgers veel 

hulp beschikbaar. Een aantal mogelijkhe-

den hebben wij hieronder voor u op een 

rijtje gezet.

1. WMO
Bij uw gemeente kan er in bepaalde si-

tuaties een beroep gedaan worden op 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) voor bijvoorbeeld vervoersoplos-

singen, huishoudelijke hulp en individue-

le begeleiding. Voor deze hulp betaalt u 

in 2022 een eigen bijdrage van €19,- per 

maand.

2. Mantelzorgondersteuning 
Organisaties als Saar aan Huis en Zorg-

mies kunnen ondersteuning bieden door 

zorgmedewerkers in te zetten die de 

mantelzorger tijdelijk kunnen ontlasten. 

Dit wordt respijtzorg genoemd. Zo krijgt 

de mantelzorger ruimte om bijvoorbeeld 

wekelijks een middag te sporten of zelfs 

een keer op vakantie te gaan. 

Voor de uitzoek- en regeltaken kan een 

mantelzorgmakelaar uitkomst bieden. 

Een mantelzorgmakelaar informeert en 

kan dergelijke administratieve taken van 

de mantelzorger overnemen. Voorbeel-

den hiervan zijn het regelen van passen-

de zorg, dagbesteding, een noodzakelijke 

woningaanpassing of helpen bij de aan-

vraag van een Persoons Gebonden Bud-

get (PGB). Zowel respijtzorg als de hulp 

van een mantelzorgmakelaar wordt veel-

al vergoed vanuit de aanvullende ziekte-

kostenverzekering.

3. Combinatie werk/mantelzorg
Veel mantelzorgers komen in de knel als 

zij een werkend leven moeten combi-

neren met het zorgen voor een naaste. 

Gelukkig zijn veel werkgevers bereid om 

mee te denken en bieden mogelijkheden 

als verlofregelingen of flexibele werktij-

den. Geef al in een vroeg stadium aan dat 

u mantelzorger bent zodat uw werkgever 

hier rekening mee kan houden.

4. Steunpunten Mantelzorg
Speciaal voor mantelzorgers zijn bin-

nen diverse gemeenten de zogenaamde 

‘steunpunten’ in het leven geroepen. Met 

al uw vragen op het gebied van mantel-

zorg kunt u gratis bij hen terecht. Ook 

organiseren deze steunpunten verschil-

lende (kosteloze) cursussen en zijn er lot-

genotengroepen om ervaringen te delen 

met andere mantelzorgers. Verder geeft 

men elk jaar, aan alle geregistreerde man-

telzorgers, een presentje, de ‘mantelzorg-

waardering’ genoemd. Een mooi gebaar, 

want het is belangrijk dat er aandacht is 

voor de vele mantelzorgers die ons land 

kent.

Wilt u meer informatie over de diverse regelingen voor mantelzorgers? 

WMO
Gemeente Bunnik:  Centrum voor Elkaar,  tel. 030 659 48 48

Gemeente Houten:  Sociaal Team Houten,  tel. 030 639 22 50

Gemeente Vijfheerenlanden:  Sociaal Loket,  tel. 0800 5016

Respijtzorg:
Saar aan Huis regio Lekstroom: Pauline van der Linden,  tel. 0347 23 80 50

Zorgmies MerweCare: Arwin Mijnster & René van der Velden,  tel. 078 782 05 60

Mantelzorgmakelaar:
Mantelzorgmakelaar Vianen:  Miranda van Luenen,  tel. 06 27 41 80 65

Mantelzorgmakelaar Houten: van Houten & co,  tel. 030 700 15 00

Steunpunt mantelzorg
Gemeente Bunnik:  Centrum voor Elkaar,  tel. 030 659 48 48

Gemeente Houten:  Steunpunt Mantelzorg Houten,  tel. 030 700 15 00

Gemeente Vijfheerenlanden:  Mantelzorg VHL,  tel. 0347 37 40 97 of 0345 63 73 63
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In de steigers

Komende jaren willen we veel nieuwbouwwoningen realiseren. Vooral in het  

sociale huursegment, maar ook woningen in het middenhuursegment. Jaarlijks 

proberen wij 80 tot 100 huurwoningen in de gemeenten Vijfheerenlanden en  

Bunnik te bouwen. Met de nieuwbouw geven wij invulling aan de grote vraag naar 

sociale huurwoningen in deze gemeenten en de regio. Hieronder ziet u de projec-

ten en het aantal te bouwen woningen weergegeven. 

Oude Haven Odijk
Op de hoek van de Singel en de Oude 

Haven, de locatie van het voormalige 

kantoorgebouw van de CNV, wordt sinds 

maart 2022 gebouwd door HSB Bouw. In 

het project komen ook zes huurapparte-

menten voor lekstedewonen. Het ont-

werp van de koopwoningen en huurap-

partementen is geïnspireerd op de jaren 

‘30 architectuur. Het drielaagse woon- 

gebouw bestaat uit zes driekamerappar-

tementen van circa 68 tot 82 m2, met terras 

 of balkon. Vanwege de grote vraag geven 

wij voorrang aan jongeren, 65-plussers en 

inwoners van de gemeente Bunnik. Met 

ruim 1.000 reacties van woningzoeken-

den blijft de vraag naar dit typen wonin-

gen groot. De verwachte oplevering staat 

gepland in het voorjaar 2023.

In de steigers

2022 - 2
Zorglandgoed

Bloemendaal

2022 - 3
Het Dorpshart

van Hoef en Haag (39)

2022 - 4
De Rozentuin

in Hoef en Haag (24)

2023 - 1
Oude Haven

Odijk (6)
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Hoek Hogelandseweg - 
Stammershoefstraat
De acht woningen in de wijk Hogeland 

op de locatie Hogelandseweg 64 t/m 68 

en de Stammershoefstraat 2 t/m 10 zijn 

gesloopt. Hiervoor in de plaats komen vijf 

eengezinswoningen en 15 appartemen-

ten. Op het achterliggende terrein komt 

parkeergelegenheid voor de bewoners. 

De gezinswoningen en het appartemen-

tengebouw van drie verdiepingen sluiten 

met het materiaalgebruik goed aan op de 

omliggende bebouwing. De nieuwe be-

woners kunnen straks hun intrek nemen 

in een twee- of driekamerappartement 

met tuin/terras of balkon. De apparte-

menten zijn geschikt voor één- en twee-

persoonshuishoudens. De gezinswonin-

Het Dorpshart van Hoef en Haag
De 26 gezinswoningen worden gebouwd in 

oudhollandse architectuurstijl en hebben 

een woonoppervlakte vanaf circa 100 tot 

114 m2. Er komen zes driekamerwoningen 

en twaalf vierkamerwoningen. De andere 

acht woningen hebben ook een slaapka-

mer en een badkamer op de begane grond 

en zijn dus geschikt voor 65-plussers en 

mindervaliden. De start bouw is voorzien 

in september 2022 met een verwachte op- 

levering in het najaar van 2023.  

Wat is er nog meer 
in voorbereiding?

Kijk voor meer informatie 

over deze en andere pro-

jecten op onze website.

2023 - 2
Hoek Hogelandseweg –

Stammershoefstraat (20)

2023 - 3
Het Dorpshart

van Hoef en Haag (26)

2023 - 4
Het Dorpshart

van Hoef en Haag (23)

                   De oplevering is een                        prognose en afhankelijk van diverse factoren.

gen zijn vierkamerwoningen met een 

ruime zolder en tuin. De gezinswoningen 

worden verhuurd in de vrije sector (mid-

denhuur) voor de doelgroep met een 

middeninkomen.  

Aannemersbedrijf J. van Daalen start in de 

zomer met de nieuwbouw en verwacht in 

de zomer van 2023 te kunnen opleveren. 
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Kennis maken met ...

Als u bij ons een woning huurt, dan 

krijgt u vroeg of laat te maken met één 

van onze aannemers. Bijvoorbeeld als 

er iets wordt gerepareerd of als er on-

derhoud moet worden uitgevoerd.

We vinden het belangrijk dat u weet 

wie onze aannemers zijn, zodat u weet 

wie u in en om uw huis kunt verwach-

ten. Deze keer maakt u kennis met 

Dennis Molenaar van Schoonmaakbe-

drijf H. Molenaar & Zonen B.V.

Hoe het begon …
Vijfenvijftig jaar geleden is Hennie Mo-

lenaar, vader van Dennis, zijn schoon-

maakbedrijf en glazenwasserij gestart. 

Hij werkte voor woningbouwvereniging 

Julianabouw in Utrecht (later is dit Portaal 

geworden) en maakte daar huurwonin-

gen schoon. Hennie heeft drie zoons, die 

zich allemaal in het bedrijf voegden. Zijn 

oudste zoon blijft niet lang en gaat later 

ergens anders werken. Dennis startte 31 

jaar geleden, op 15-jarige leeftijd, in het 

bedrijf van zijn vader. Acht jaar geleden 

heeft hij samen met zijn middelste broer 

Edwin het bedrijf overgenomen. 

Veertig jaar geleden begon de samen-

werking met Bouwvereeniging Volksbe-

lang (nu  lekstedewonen). 

Ook hier begonnen zij voornamelijk met 

schoonmaken en glazen wassen. Toen 

Dennis mét een timmermansdiploma in 

het bedrijf kwam, kwamen er al gauw 

meerdere klussen bij.

Werkzaamheden
Naast schoonmaken, sloopwerkzaamhe-

den, tegels verwijderen in badkamer of 

keuken, dakgoten schoonmaken of rook-

melders installeren, gebeuren er ook wel 

eens hele andere dingen!

“Met oud en nieuw was er eens een keer 

een vuurwerkbom afgegaan. Er waren 

een heleboel ramen aan diggelen en 

overal lag glas. Wij worden dan gebeld 

met de vraag of we dit kunnen opruimen”, 

vertelt Dennis.  “Ook hebben we wel eens 

bij iemand het huis op moeten ruimen. 

Deze man was fietsenmaker geweest en 

had door zijn hele huis duizenden fietson-

derdelen liggen. We hebben daar drie of 

vier grote containers fietsonderdelen uit-

gehaald, en zélfs de kruipruimte lag hele-

maal vol. Ook daar hebben we nog twee 

containers met spatborden, fietsbellen en 

andere onderdelen uitgehaald. Dat soort 

ervaringen blijven je wel bij.”  

Plezier
Dennis doet dit werk al vele jaren, en 

heeft nog altijd veel plezier in zijn werk! 

Zijn motto: “Een dag niet gelachen is een 

dag niet geleefd.”

Zéker voor onderhoudswerkzaamheden, 

bijvoorbeeld dakgoten schoonmaken en 

rookmelders plaatsen,  zult u Dennis vast 

wel eens tegenkomen!

Spik en span! 

 “Een dag  “Een dag 

niet gelachen niet gelachen 

is een dag is een dag 

niet geleefd.”niet geleefd.”

Vanaf 1 juli 2022 is de aanwezig-

heid van rookmelders in iedere 

woning verplicht. In opdracht van 

lekstedewonen zal firma H. Mo-

lenaar en Zonen B.V. dit verzorgen. 

De rookmelders worden geplaatst 

in de verkeersruimten van uw wo-

ning, zoals de hal of de overloop. 

Als uw woning hiervoor in aan-

merking komt, heeft u hierover 

een brief van ons ontvangen.
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Dennis Molenaar
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JIJ BENT OPZICHTER, KUN JE HIER 
IETS MEER OVER VERTELLEN? 
Ik houd mij bezig met het dagelijks onder-

houd van de woningen. Dit houdt in dat ik 

contact heb met huurders of bij hen langs 

ga. Bijvoorbeeld als er een lekkage in de 

woning is, dan ga ik kijken waar deze lek-

kage vandaan komt en hoe het opgelost 

kan worden. 

Ook bezoek ik de huurders als zij hun 

huurcontract hebben opgezegd. Samen 

met de vertrekkende huurder houd ik de 

voor- en eindcontrole van de woning. Dit 

houdt in dat ik de vertrekkende huurder 

vertel hoe ze hun woning achter moeten 

laten en ik kan hun vragen direct beant-

woorden. Als een woning weer verhuurd 

wordt aan een nieuwe huurder, ben ik bij 

de oplevering en sleuteluitgifte van hun 

nieuwe woning. Een belangrijk en mooi 

moment voor de nieuwe bewoners.

HOE ZIET JOUW WERKDAG ER UIT?
Mijn werkdag begint meestal rond 08.00 

uur op kantoor. Vaak begin ik dan met het 

lezen en beantwoorden van de binnen- 

gekomen e-mail en post. Ik bekijk mijn 

agenda en als er spoedgevallen zijn, plan ik 

die op de vrije momenten in mijn agenda.  

In de loop van de ochtend ga ik meestal 

naar buiten om de huurders te bezoe-

ken. Aan het einde van de dag loop ik 

nogmaals door mijn e-mail en post heen 

omdat ik huurders zo snel mogelijk een 

antwoord wil geven. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP, 
WERKGERELATEERD?
Het meest trots ben ik erop dat ik huurders  

kan helpen zo snel mogelijk een probleem 

op te lossen (bijvoorbeeld bij rioolverstop-

ping of lekkages). 

HOE TYPEREN JOUW COLLEGA’S JOU?
Als een behulpzame en duidelijke collega 

die van aanpakken weet.

WAT IS IETS WAT JE ALTIJD AL HEBT 
WILLEN DOEN, MAAR NOG NIET HEBT 
GEDAAN?
Niets eigenlijk. Ik doe alles wat ik wil, want 

ik weet uit ervaring dat je nooit weet hoe 

lang je leeft. 

Even voorstellen

IN HET KORT
1 december 2021 ben ik gestart 

bij lekstedewonen. Hiervoor heb ik 

bij diverse andere woningcorporaties 

gewerkt. Ik ben geboren in 

’s-Gravendeel en woon nu al 

vele jaren met plezier samen 

met mijn partner en kinderen 

in de gemeente Houten.   

HOBBIES
Fietsen, wandelen, 

winkelen, uitgaan

FAVORIETE MUZIEK
Van alles en nog wat

FAVORIETE FILM
A star is born

LEVENSMOTTO
Wat er ook gebeurt 

altijd vooruit blijven kijken

BIANCA 
DE JONG
Opzichter Opzichter 
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Toegang tot Mijn LEKSTEDEwonen
Via onze website www.lekstedewonen.nl kunt u (rechts bovenin) 

inloggen op het portaal. Om in te loggen moet u eerst uw account 

activeren. Dit doet u door een activatielink bij ons op te vragen. 

Op onze website onder het kopje ‘Ik huur’ en dan ‘Over Mijn  

lekstedewonen’ drukt u op de oranje knop: ‘Aanvragen Mijn 

lekstedewonen’. Als u het formulier digitaal invult, ontvangt u 

binnen enkele dagen op uw e-mailadres een bericht met activa-

tielink. Doorloop de stappen om uw account te activeren. Na het 

aanmaken van een wachtwoord kunt u het huurdersportaal gelijk 

gebruiken. 

Heeft u geen e-mailadres? 
Dan kunt u helaas geen gebruik maken van Mijn lekstede- 

wonen. U kunt gemakkelijk een e-mailadres aanmaken via  

www.gmail.com of www.hotmail.com.

Wat kan ik allemaal regelen via Mijn LEKSTEDEwonen?
In het huurdersportaal kunt u snel en makkelijk een heleboel  

zaken voor uzelf regelen, onder andere:

• een reparatieverzoek indienen

• wijzigingen van uw woon- of persoonlijke situatie doorgeven

• informatie over de huurbetalingen bekijken 

• huur betalen met iDEAL

• een betalingsregeling aanvragen

• uw huurovereenkomst raadplegen of opzeggen

• de huurprijsopbouw of woningwaardering bekijken 

• klachten melden, vragen stellen of suggesties doen

• een serviceabonnement aanvragen of opzeggen

• overlast melden

Meer informatie over Mijn lekstedewonen kunt u vinden op 

www.lekstedewonen.nl.

Mijn lekstedewonen is het huurdersportaal van lekstedewonen. Via de tablet  

of computer kunt u in deze goed beveiligde omgeving allerlei zaken zelf  

regelen of in gang zetten. Heel handig dus!

Kent u ‘Mijn lekstedewonen’ al?

Digitaal
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Even voorstellen

JIJ BENT VASTGOEDADVISEUR, KUN 
JE HIER IETS MEER OVER VERTEL-
LEN?
Ik houd mij onder andere bezig met Vraag 

Gestuurd Onderhoud (VGO) en Contract-

beheer. Vraag Gestuurd Onderhoud gaat 

bij ons met name over badkamer-, keu-

ken- en toiletrenovaties. In diverse com-

plexen waar keukens 20 jaar oud zijn of de 

badkamer en/of toilet 30 jaar oud is, doe 

ik een uitvraag bij de bewoners voor ver-

vanging. Indien de bewoner akkoord gaat 

met het vervangen, zet ik dat graag voor 

de bewoners in gang. Belangrijk om te 

melden dat niet alle complexen hiervoor 

in aanmerking komen.

Contractbeheer houdt in dat waar wij 

als  lekstedewonen  een contract voor 

hebben op het gebied van vastgoed, dat 

dit zo goed mogelijk beheerd wordt. Een 

voorbeeld is het contract van de liften in 

bepaalde complexen. Ik houd in de gaten 

dat liften goed onderhouden worden en 

op tijd gekeurd zijn.

 

JE BENT NIEUW BIJ LEKSTEDE- 
WONEN, WAT SPRAK JE AAN IN 
DEZE FUNCTIE?
Na 15 jaar bij een andere woningcorpo-

ratie te hebben gewerkt, was het tijd 

voor mij om weer nieuwe leermomen-

ten en nieuwe uitdagingen te hebben. Ik 

vind in deze functie dezelfde werkzaam- 

heden terug die ik al deed. Alleen bij een  

nieuwe organisatie, met nieuwe ideeën, 

nieuwe werkwijzen, nieuw bezit en andere  

huurders!

WAARVAN WORD JIJ SUPER ENTHOU-
SIAST, ALS HET GAAT OM JE WERK?
Om samen met mijn collega’s te zorgen 

dat onze bewoner(s) zich echt thuis voelen  

in hun huis. En dat mijn collega’s goed 

geïnformeerd zijn over wat er gaande is in 

de complexen en gegevens kunnen terug 

vinden.

HOE TYPEREN JOUW COLLEGA’S JOU?
Dat zou je aan hen moeten vragen …

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP, 
WERKGERELATEERD?
Om samen met de bewoner(s) in goed 

overleg te zijn. Dat de uitvoerende werk-

zaamheden van onze aannemer vervol-

gens goed verlopen. Ik vind het erg fijn 

om te zien als bewoners blij zijn met hun 

nieuwe keuken, badkamer of toilet. Dan 

hebben we het goed gedaan!

IN HET KORT
Op 1 februari 2022 ben ik gestart bij 

lekstedewonen. Na 15 jaar bij een 

woningcorporatie in Houten te hebben 

gewerkt, wilde ik graag mijn kennis 

verbreden en ging ik op zoek naar een 

nieuwe uitdaging. Ik ben getrouwd, heb 

geen kinderen en ik woon in Houten.

HOBBIES
Fitness, voetbal

FAVORIETE MUZIEK
Jack Johnson, Amos Lee, 

George Michael en verder van alles wat

FAVORIETE FILM
Kickboxer Jean Claude van Damme

My name is Nobody: Bud Spencer en 

Terrence hill

LEVENSMOTTO
Doe maar gewoon …

ONNO 
ROMEIJN
Vastgoedadviseur  Vastgoedadviseur  



Natuurlijk tuinieren

Groen, groener, groenst!
De voordelen van een groene tuin of balkonDe voordelen van een groene tuin of balkon

Een woning mét tuin is vaak de wens 

van nieuwe woningbezitters. Vervol-

gens gaan de planten eruit en tegels 

erin. Lekker makkelijk in onderhoud, 

maar het heeft vervelende gevolgen 

voor mens en dier. Aan een groene 

tuin zitten veel voordelen. Daar leest 

u hieronder meer over. Gaat u ook 

voor groen?

Vergroenen? Ja!
Door de klimaatverandering regent het 

tegenwoordig vaker en harder. Al dit re-

genwater moet ergens heen. Als het re-

genwater op beplante grond valt, gaat 

het direct de grond in. Maar door de “ver-

stening” moet veel van dit water via de 

riolen worden afgevoerd en die zijn daar 

vaak niet op berekend. Dit heeft water-

overlast tot gevolg. Straten, tuinen en kel-

ders komen blank te staan. Minder tegels 

in de tuin helpt dus om wateroverlast bij 

heftige regenbuien te voorkomen. 

Daarnaast worden betegelde tuinen in 

de zomer heel heet; het weghalen van 

tegels schept meer ruimte voor beplan-

ting en het groen houdt de tuin op hete 

zomerse dagen koeler. De beplante vak-

ken warmen namelijk veel minder op dan 

tegels. Wist u dat het op tropische zomer- 

avonden in grote steden soms wel zeven 

graden warmer is dan in omliggende 

plaatsen? 

Kortom, minder tegels in de tuin heeft 

veel voordelen: 

•  het regenwater kan in de bodem weg-

zakken en zal het grondwater aanvullen;

•  de tuin wordt op hete zomerse dagen 

minder warm;

•  een groene tuin biedt leefruimte aan  

vogels, bijen en vlinders en misschien 

zelfs egeltjes.

Een groene tuin
Het weghalen van tegels biedt meer 

ruimte aan planten, dieren en natuurlijk 

bodemleven. Probeer uw tuin zoveel mo-

gelijk tegelvrij te maken; het liefst zo’n 

60% van de tuin. 

Wanneer de stenen weggehaald zijn, 

blijft er een hoop zand over. Planten zul-

len hier niet goed op groeien. Graaf het 

zand af en spit de grond eronder los. Bij 

kleigrond kunt u een deel van het vrij-

gekomen zand mengen door de klei. Vul 

deze plekken vooral aan met goede tuin-

aarde om de bodem te verbeteren. 

Is het een plek in de zon of juist in de 

schaduw? Houd hier rekening mee bij het 

plaatsen van planten. Wilt u graag een 

terras of paadje in de tuin? Kies dan voor 

halfverharding, waterdoorlatende klin-

kers of een terras met brede voegen. Zo 

kan het water alsnog de bodem intrekken.

Een groen balkon
Ook van uw balkon kunt u een groene 

plek maken, ook al is de ruimte beperkt. 

Met planten in potten en bloembakken 

creëert u een fijne plek voor bijen en vlin-

ders. Zorg er wel voor dat alles binnen 

uw eigen balkon blijft, zodat uw buren er 

geen last van hebben. 

Kijk voor inspiratietips en leuke weetjes 

op: www.huisjeboompjebeter.nl of 

weekvandegroenetuin.nl. 
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Eenjarige bloemen

Afrikaantjes

Asters

Begonia

Chrysanth

Chocolademargriet

Dahlia

Drie-urenbloem

Donsbloem

Ganzenbloem

Goudsbloem

Hazenstaart

IJzerhard

Kattensnor

Kattenstaart

Klaproos

Klimmende winde

Klokwinde

Korenbloem

Kruidje-roer-mij-niet

Lamsoor

Lavatera

Leeuwenbek

Lobelia

Lupine

Meelsalie

Middagbloem

Spiegeleitje

Oost-Indische kers

Petunia

Pluimhanenkam

Portulaca

Ridderspoor

Scharnierbloem 

Sierkool

Sierpompoen

Siertabak

Slaapmutsje

Sneeuwklokje

Juffertje in’t groen

Spaanse margriet

Strobloem

Suzanne-mooie-ogen
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Meer groen in uw tuin of op uw balkon? 
Gebruik deze handige zaai- en bloeikalender! Een 

mooi overzicht zodat u precies weet wanneer u uw 

geliefde bloemen moet zaaien én u ziet gelijk wan-

neer ze zullen bloeien.

Zaai- en 
bloei
kalender
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Eenjarige bloemen

Tandzaad

Turkse Mutsen

Vanillebloem

Vlambloem

Vlijtig liesje

Vuursalie

Wasbloem

Winde

Wonderboom

Zinnia

Zonnebloem

Zonnehoed

Tweejarige bloemen

Viooltjes

Duizendschoon

IJslandse papaver

Judaspenning

Klokjesbloem

Muurbloem

Stokroos

Vergeet me nietje

Vingerhoedskruid

Meerjarige bloemen

Akelei

Alpen-Edelweiss

Aster

Blauwkussen

Brandende liefde

Bruidssluier

Cactus

Catanache

Chrysanth

Dekenbloem

Dropplant

Duifkruid

Duizendblad

Engels gras

Ereprijs

Fakkellelie

Geranium

Gerbera

Meerjarige bloemen

Kogeldistel

Lampepoetser

Lampionplant

Lupine

Oosterse klaproos

Passiebloem

Ridderspoor

Scheefbloem

Schijnpapaver

Sleutelbloem

Steenanjer

Vieruursklokje

Vlas

Zeepkruid

Zonnehoed

Groenten

Aardbeien

Andijvie

Basilicum

Courgette

Knolselderij

Koolrabi

Lente-ui

Peterselie

Peultjes

Rabarber

Radijs

Rode Biet

Rucola

Sla

Snijbiet

Snijbonen

Spinazie

Spitskool

Stamboon

Tomaten

Veldsla

Wortel
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Zaaien binnen / glas

Zaaien buiten / verplanten

Bloeitijd

Oogsten

❣

❢

✿
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Natuurlijk tuinieren

1. Start klein
Richt eerst de basisvorm van uw tuin in.  Neem de tijd om te wen-

nen aan dat beeld. Een jaar later kunt u dan nog een paar grotere 

planten of struiken plaatsen.

2. Plant uw tuin niet te vol
Planten groeien hard in het voorjaar en de zomer. Zorg ervoor 

dat ze er de ruimte voor hebben.

3. Denk aan de dieren
Gebruik de vrijgekomen tegels voor een stapelmuurtje. Maak 

een stapelmuurtje met tegels en stenen van verschillende vor-

men zodat er allerlei kieren en gaten ontstaan. Hiermee creëert u 

huisvesting en schuilplaatsen voor insecten en amfibieën. 

Maak uw tuin of balkon ook vlinder- en bij-vriendelijk. Met bij-

voorbeeld een vlinderstruik help je de vlinders en met wilde 

bloemen de bijen.

4. Een groene tuin hoeft niet duur te zijn
Laat vrienden, buren en familie weten dat u de tuin wil opknap-

pen. Veel tuinliefhebbers dunnen hun tuin in het voorjaar uit. 

Ongetwijfeld is er iemand die nog wel een mooie plant heeft die 

u gratis mag uitgraven en ophalen.

Een paar tips:
Kijk voor meer informatie op: weekvandegroenetuin.nl
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Ontspanning

Puzzel

M Z O G R E I T A G E L E D M
E K H A L E N E D R V H N T A
L A O Z L P M A K L O O H C S
I J L E Z E G A O A H L H O P

G T I G K L E E F S M T O R R
G N I G E O R W E S P E G R A
E U A L G P E E U O T E R E A
V M I L L A K K T L D A O C K
O E G A S O M I M E F E N T Z
G R N M F M G B R I E F I D A
E K I I F K O N N V E I N E A
L A D X J F O O T S L R G I M
T M E A O O M K B O E K E N B
E E B M R E K E E L B S N O E
M G E T D B R E I N E U V E R

© www.puzzelpro.nl

ACHTPOTIG

AFKOKEN

AMBER

BEDING

BELEEFD

BLEEK

BOEKEN

BOOMSLANG

BREIN

BRIEF

CORRECT

DAGLELIE

DELEGATIE

DEMON

FJORD

FLUWEEL

GEMAK

GEVOGELTE

GEZAG

GEZEL

GRONINGEN

HALEN

HOLTE

KAMER

KEESHOND

KOEKOEK

LASSO

MAGGI

MAXIMA

MELIG

MIMOSA

MUNTJAK

REMAFSTAND

REVUE

ROEREI

SCHOOLKAMP

SPRAAKZAAM

STOOF

TROONREDE

VEINE

VLOERPLANK

WROEGING

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Sommige letters worden vaker ge-

bruikt. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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Maximale huurverhoging
De maximaal toegestane huurverhoging 

voor sociale huurwoningen is door de 

Rijksoverheid per 1 juli 2022 vastgesteld 

op 2,3%. Dit percentage geldt voor de 

meeste zelfstandige sociale huurwonin-

gen. Alleen voor huurwoningen met een 

huurprijs onder € 300 mag een verhuur-

der besluiten om de huurprijs met maxi-

maal € 25 te verhogen.

Daarnaast kan een corporatie beslissen 

om voor huishoudens met een hoger in-

komen een inkomensafhankelijke huur-

verhoging door te voeren. Deze huurver-

hoging kan, afhankelijk van het inkomen 

en de grootte van het huishouden, maxi-

maal € 50 of € 100 bedragen.

Huurverhoging vrije sector
Voor zelfstandige woningen in de vrije 

sector geldt een maximale huurverho-

ging van het inflatiepercentage + 1%. In 

2022 komt dat neer op een toegestane 

huurverhoging van maximaal 3,3%. 

Wat doet LEKSTEDEwonen?
Wij vinden betaalbaarheid erg belangrijk 

en hebben er voor gekozen om de per-

centages huurverhoging lager te houden 

dan wettelijk is toegestaan. De huurver-

hoging 2022 hebben wij voor de meeste 

huurders van een sociale huurwoning be-

perkt tot 1,9%. Dit resultaat is bereikt na 

goed overleg met het Huurdersberaad en 

zij hebben een positief advies uitgebracht 

over ons voorstel. Toch ontvangt niet elke 

huurder een huurverhogingsvoorstel 

Jaarlijkse huurverhoging: 
Hoe zit dat eigenlijk?
De (kale) huurprijs mag jaarlijks worden gewijzigd. De Rijksoverheid bepaalt 

met hoeveel procent de woningcorporaties de huur mogen verhogen. Eind april 

heeft u hierover een brief van ons ontvangen. Maar hoe zit dat eigenlijk, die 

 jaarlijkse huurverhoging?  
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Jaarlijkse huurverhoging

van 1,9 %. Nieuwbouwwoningen in de 

wijk Hoef en Haag, in Bunnik en Houten 

krijgen een huurverhoging van 2,3%, 

wat gelijk is aan de inflatie over 2021. De 

vrije sector woningen komen uit op een 

huurverhoging van 2,8% in plaats van 

de toegestane 3,3%. De huurverhoging 

is voor ons nodig om het onderhoud en 

renovaties aan onze woningen te kunnen 

uitvoeren en te investeren in duurzaam-

heid, leefbaarheid en nieuwbouw.

Betaalbaarheid 
Voor lekstedewonen is betaalbaarheid 

altijd een belangrijk uitgangspunt. Als 

maatschappelijk betrokken organisa-

tie willen wij dat ook graag zo houden. 

Daarbij hebben wij oog voor onze huur-

ders. Wij zijn er voor de lagere inkomens 

en voor de huisvesting van kwetsbare 

doelgroepen. Daarnaast staan wij achter 

het beleid van de overheid om huurders 

met hogere inkomens een inkomensaf-

hankelijke huurverhoging te geven. Maar 

door alles wat er op het moment gebeurt, 

boodschappen die duurder worden, ben-

zineprijzen die stijgen, hebben we er dit 

jaar voor gekozen geen inkomensafhan-

kelijke huurverhoging toe te passen. 

Tijdelijke huurkorting
Sinds april 2021 kunt u een tijdelijke huur-

korting aanvragen. Dit kan als u door 

omstandigheden minder inkomen heeft, 

bijvoorbeeld na een scheiding of als u 

verhuist naar een duurdere huurwoning. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op 

de website van de Rijksoverheid. Doet u bij 

ons zo’n aanvraag? Dan moet u de nodige 

formulieren met een onderbouwing van 

uw inkomensdaling aanleveren. Vervol-

gens zullen wij uw aanvraag beoordelen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de jaarlijkse huur-

verhoging of het aanvragen van tijdelijke 

huurkorting? Kijk dan op onze website op 

de pagina: Huurverhoging - huurverlaging.

Huurverhoging lekstedewonen

•  Sociale huurwoningen krij-

gen een huurverhoging van 

1,9%. Met uitzondering van: 

sociale huurwoningen in Hoef 

en Haag en de gemeenten Bunnik  

en Houten, die krijgen een huur-

verhoging van 2,3%.

•  Voor de vrije sector woningen 

(huurprijs vanaf € 752,33) geldt 

een huurverhoging van 2,8%.
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Huurder in beeld
Vindt u het leuk om de volgende keer met uw hobby in 

dit blad te staan? Neem contact op met Meriam Kroes 

via  info@lekstedewonen.nlinfo@lekstedewonen.nl. Vermeld uw naam, contact- 

gegevens en uw hobby en wie weet staat u in de  

volgende editie!



Er zijn mensen die een erg leuke hobby hebben. Ook onze 

huurders kunnen er wat van! Leuk toch, om een kijkje te 

nemen in iemands bezigheden? In deze editie lezen we 

over Hanneke Verbeek. Haar grootste hobby is wielrennen. 

Daarnaast doet zij vrijwilligerswerk bij Stichting Donor-

fiets, waar ze fietsen recyclen en een tweede leven geven. 

Hoi Hanneke, kun je kort iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Hanneke Verbeek, 36 jaar en ik woon in Vianen. Toen ik 

9 jaar was ging mijn vader vaak met mijn broer wielrennen. Hij 

trainde toen voor de jeugdwielerronde. Ik 

zag al die ploegen en de gezellige sfeer daar. 

Al die kinderen stonden super gemotiveerd 

aan de start en het publiek juichte ze naar de 

overwinning! Ik dacht, dat wil ik ook!

Dus ging ik naar mijn vader toe en zei: ‘’Ik 

wil ook wielrennen!’’ Zo gezegd, zo gedaan. 

Mijn broer kreeg een grotere fiets, de ande-

re schoof door naar mij en de kleding was 

besteld. Eenmaal op de racefiets kwam ik er 

achter dat wielrennen niet alléén bestond uit 

gezellig samen zijn en om de prijzen strijden, 

maar in het begin vooral uit afzien, doorbij-

ten en vooral niet opgeven!

Na veel afzien en doorzetten werd ik steeds 

beter en begon ik uiteindelijk in de prijzen te 

rijden. Ik was trots dat ik zo ver was gekomen! 

Mijn liefde voor wielrennen was geboren.”

En toen?
“Toen ik 17 jaar was trad ik in mijn vaders voetsporen. Ik begon 

net als hij met het trainen van een eigen ploeg. Na enkele jaren 

samen training geven, begon hij me langzaam alléén te laten 

trainen. Toen ik uiteindelijk zelf training ging geven bedacht ik 

mij dat ik zelf nog geen band kon plakken, mochten we met pech 

komen te staan. Door niet afhankelijk te zijn van anderen, moest 

ik beginnen met leren banden plakken. Ik bedacht me dat ik ei-

genlijk ook wel meer over de fiets zou willen leren. Zo kwam ik 

op het idee om fietsenmaker te worden en ben ik gestart met de 

opleiding bij Innovam”.

Wat een leuke hobby!
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Als fietsenmaker heb je jezelf verbonden aan Stichting  
Donorfiets. Kan je hier iets meer over vertellen?
“Stichting Donorfiets is begonnen op 1 januari 2020 met de doel-

stelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer 

op de rit te helpen en (oude) fietsen te recyclen. De keuze om bij 

Stichting Donorfiets aan de slag te gaan was snel gemaakt; hier 

repareren ze nog echt de fietsen, ze gaan volledig uit elkaar tot 

de versnellingsnaaf aan toe! Om ze vervolgens weer in elkaar te 

zetten en er een goed werkende fiets van te maken. Door mijn 

beroep heb ik nu een hele leuke hobby!” 

Hoeveel tijd besteed je aan deze hobby? 
“Ik ben er dagelijks mee bezig. Als ik niet aan 

fietsen sleutel, dan ben ik wel aan het trainen”.

Is er een speciale plek waar de fietsen 
worden opgeknapt?
“Stichting Donorfiets heeft twee werkplaat-

sen. Een grote werkplaats in Oudewater en 

een wat kleinere werkplaats met winkel in 

Zeist. Een deel van de opgeknapte fietsen 

wordt te koop gezet. Een ander deel wordt 

gedoneerd aan mensen die tussen wal en 

schip vallen. Dit doen wij in samenwerking 

met andere stichtingen en gemeenten”.

Hoe kom je aan de fietsen en de onder-
delen die je gebruikt?
“Een groot deel van de onderdelen voor 

de fietsen komt via donatie bij ons terecht. 

Ook via woningbouwverenigingen krijgen wij nog wel eens  

weesfietsen gedoneerd, die wij dan een tweede leven geven”. 

Wat maakt jou gelukkig met deze hobby?
“Naast fietsen recyclen, leiden wij ook mensen op tot fietsenma-

ker. Mensen krijgen weer een toekomst en een doel om naar uit 

te kijken. Ik heb nu de kans om mijn kennis en vaardigheden over 

te brengen op (jong) talent en daar ben ik trots op!”

Ik wilde niet afhanke-Ik wilde niet afhanke-
lijk zijn van anderen.lijk zijn van anderen.
Ik moest mijn eigen Ik moest mijn eigen 

band kunnen plakkenband kunnen plakken



Bij lekstedewonen zijn wij druk met het verduurzamen van onze woningen. Eén 

van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen. Op een groot gedeelte 

van de eengezinswoningen liggen inmiddels al zonnepanelen. Maar er zijn ook 

woningen waar nog géén zonnepanelen liggen. Jammer, want zonnepanelen 

brengen een hoop voordelen met zich mee.    

Wocozon
Wocozon is al enkele jaren onze partner 

voor het plaatsen van de zonnepanelen. 

Zij hebben enkele jaren geleden alle ge-

schikte woningen voor het plaatsen van 

zonnepanelen in kaart gebracht. Er is 

gecontroleerd of er voldoende panelen 

op het dak geplaatst kunnen worden én 

of er voldoende opwekking mogelijk is. 

Is uw woning geschikt? Dan heeft u een 

voorstel ontvangen, waarop u kon beslui-

ten wel of geen zonnepanelen te laten 

plaatsen. 

Zonnepanelen
Steeds vaker kiezen mensen voor zon-

nepanelen. Met goede reden! Door de 

stijgende energieprijzen, maken steeds 

meer mensen zich zorgen of zij hun ener-

gierekening nog wel kunnen betalen. 

Zonnepanelen dragen direct bij aan een 

betere betaalbaarheid van uw energie- 

rekening. Voor nu en in de toekomst. Daar-

naast wekken zonnepanelen duurzame  

energie op; wat positief bijdraagt aan het 

milieu. Genoeg reden om voor zonne- 

panelen te gaan!
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Duurzaam

Zonnepanelen ... heeft u ze al?

Herinneringsactie Wocozon. 
Doet u ook mee? 
Heeft u eerder een voorstel ontvangen, 

maar nog geen zonnepanelen laten plaat-

sen? Als u interesse heeft, dan kunt u zich 

alsnog aanmelden. Komende maanden 

verzendt Wocozon herinneringsbrieven  

met meer informatie en hoe u zich kunt 

aanmelden. Voor al uw vragen kunt u 

contact opnemen met Wocozon via tele- 

foonnummer (085) 744 10 58, op werk- 

dagen te bereiken van 08.30 tot 17.00 uur

Meer informatie is ook te vinden op onze website: 

www.lekstedewonen.nl/ik-huur/energie-en-duurzaamheid/zonnepanelen 



Prettig wonen, 
dat wil toch iedereen?

Of u prettig woont, is belangrijk. Voor u en ook voor ons. We horen graag wat wij 

volgens u al goed doen. Zijn er zaken die wij kunnen verbeteren? Dan willen wij 

dat ook graag weten. U kent uw woning en woonomgeving immers het beste. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat u met ons meedenkt. U kunt ons helpen 

door lid te worden van het digitale huurderspanel van lekstedewonen.

Wat is het huurderspanel?
Het huurderspanel bestaat uit huurders 

van lekstedewonen. Ongeveer twee 

keer per jaar ontvangt u een vragenlijst 

per e-mail. Deze gaat over verschillende 

onderwerpen, bijvoorbeeld:

1. over uw woning;  

2. uw woonomgeving;

3.  over de dienstverlening van  

lekstedewonen. 

Met de resultaten uit de onderzoeken krij-

gen we een beter beeld van wat er leeft 

onder huurders en kunnen wij onszelf en 

onze dienstverlening verbeteren.

Helpt u ons een handje? 
Ga voor meer informatie en aanmelden 

naar de website: 

www.huurderspanel-lekstedewonen.nl.

Oproep
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Wilt u ook uw mening geven? 
Wij leren graag van u

Iedere huurder van 18 jaar en ouder 

kan lid worden. U heeft hiervoor wel 

een geldig e-mailadres nodig.

•  Meedoen is makkelijk. Gebruik uw 

computer, tablet of telefoon.

•   Meedoen kan op elk moment en 

duurt max. 10 minuten.

•   U krijgt ca. 2 keer per jaar een uit-

nodiging.

•   U mag zelf weten of u meedoet of 

niet.

•  U mag altijd stoppen.

•  Achteraf krijgt u de resultaten van 

het onderzoek per e-mail.
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Vraag en Antwoord

Er is een moment van komen en van 

gaan. Als u de huurovereenkomst van 

de woning opzegt, zijn er nog een 

aantal zaken die geregeld moeten 

worden voordat u kunt verhuizen. 

Vooropname van de woning
Allereerst zal er na uw huuropzegging 

een afspraak moeten worden gemaakt 

voor een zogenaamde vooropname. 

Tijdens deze vooropname loopt de op-

zichter samen met u door de woning en 

vertelt u hoe u de woning aan ons moet 

opleveren. Zijn er zaken die gerepa-

reerd moeten worden of zijn er andere 

werkzaamheden die uitgevoerd moeten 

worden? Dan maakt de opzichter een 

begroting van de kosten ingeval de werk-

zaamheden door lekstedewonen moe-

ten worden uitgevoerd. U krijgt dan de 

gelegenheid deze zaken zelf op te lossen, 

waarmee u voorkomt dat wij bij u kosten 

in rekening brengen. Uiteraard mag u ook 

zélf de eventuele gebreken herstellen. Bij 

de eindcontrole wordt dan bekeken of dit 

goed is uitgevoerd. 

Overname door de nieuwe huurder
In de tijd dat u in de woning heeft ge-

woond, heeft u misschien veranderingen 

aangebracht. Denk aan een aantal ZAV’s 

(Zelf Aangebrachte Voorzieningen) zoals 

rolluiken of een aanbouw. Bij de voorop-

name leggen wij vast welke veranderin-

gen en voorzieningen u kunt laten overne-

men door de nieuwe huurder. U ontvangt 

een overnameformulier dat u kunt gebrui-

ken om vast te leggen welke veranderin-

gen de nieuwe huurder mag overnemen. 

Op dit formulier wordt ook vastgelegd 

welke roerende zaken de nieuwe huurder 

overneemt. Denk aan gordijnen, meubels 

of vloerbedekking. Overigens kan een 

nieuwe huurder nooit verplicht worden 

om veranderingen of aangebrachte voor-

zieningen over te nemen. Als de nieuwe 

huurder niets wil overnemen, moet u de 

veranderingen verwijderen. 

? !

Huur opzeggen: 
Wat komt er bij kijken?Wat komt er bij kijken?
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Vraag en Antwoord

Overige aandachtspunten

Gemeente
U bent wettelijk verplicht om uw 

adreswijziging door te geven aan 

de gemeente, zodat zij dit in de 

Basisregistratie Personen (BRP) 

kunnen aanpassen. 

Huurtoeslag
Indien u huurtoeslag ontvangt, 

adviseren wij u om de verhuizing 

tijdig aan de Belastingdienst door 

te geven.

Nutsbedrijven
Denkt u eraan om de nutsbedrij-

ven (gas, water, elektra, kabel en 

telefoon) tijdig te informeren?

U krijgt van de betreffende instan-

ties dan een afmeldingsformulier 

toegestuurd.

Bezichtiging van de woning
lekstedewonen geeft in overleg met u, 

uw telefoonnummer door aan de nieuwe 

(kandidaat-) huurder. U kunt dan samen 

een afspraak maken voor het bezichtigen 

van de woning en het regelen van even-

tuele overnames.

Hoe moet u de woning opleveren?
De hele woning met de bijbehorende 

berging moet leeg en bezemschoon zijn. 

Het tegelwerk, sanitair, aanrecht, keu-

kenkasten, afzuigventielen, deuren en 

kozijnen moeten schoon en vetvrij zijn. 

Alle sleutels van het hang- en sluitwerk 

(en eventuele ondergrondse afvalsyste-

men) levert u in bij de opzichter tijdens de 

eindcontrole.

Veranderingen in de woning
Indien er in de woning veranderingen zijn 

aangebracht, zijn er drie mogelijkheden:

1.  De verandering mag blijven zitten want 

lekstedewonen neemt deze over. Dit 

gebeurt alleen als de verandering aan 

onze eisen voldoet, eerder is aange-

vraagd, door ons is goedgekeurd  en in 

goede staat verkeert.

2.  De verandering voldoet niet aan onze 

eisen en moet ongedaan worden ge-

maakt.

3.  De verandering mag blijven zitten als 

de nieuwe huurder hiermee akkoord 

gaat. De nieuwe huurder moet hiervoor 

een handtekening op het overname- 

formulier zetten. Het onderhoud aan 

deze wijziging wordt de verantwoorde-

lijkheid van de nieuwe huurder.

Eindcontrole van de woning
Bij de eindcontrole neemt de opzichter 

alle sleutels van de woning van u over. 

Op basis van de afspraken van de voorop-

name controleert de opzichter of alle af-

gesproken werkzaamheden op de juiste 

wijze zijn uitgevoerd. 

Mocht tijdens de eindcontrole blijken dat 

niet alle gebreken zijn hersteld of de wo-

ning niet schoon is, dan worden de beno-

digde werkzaamheden door ons op uw 

kosten uitgevoerd. Wij hanteren hiervoor 

de opgegeven bedragen die wij bij de 

vooropname hebben opgegeven. Dit geldt 

ook voor het herstel van schade, die pas 

bij de eindcontrole aan het licht komt (bij-

voorbeeld kapotte wandcontactdozen).

Eindafrekening
Na de eindcontrole ontvangt u binnen 

vier weken een afrekening van de huur 

en eventuele mutatiekosten. Dit zijn kos-

ten die wij in rekening brengen als er bij 

de eindcontrole is gebleken dat er nog 

extra werkzaamheden nodig waren. Zijn  

er servicekosten in uw huurprijs opge-

nomen? Dan ontvangt u hiervoor op een 

later tijdstip een afrekening.

? !
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Hoef en Haag viert feest, want het dorp bestaat 5 jaar! En 

wat is er veel veranderd in die tijd! Op 1 januari 2021 telde 

het dorp 1940 inwoners. Dat zullen er inmiddels veel meer 

zijn, maar die cijfers zijn helaas nog niet openbaar. Conny 

van Weverwijk is één van de eerste bewoners van Hoef en 

Haag. In dit interview vertelt ze hoe ze dat heeft ervaren 

en hoe ze het wonen in Hoef en Haag vindt. Maar eerst een 

stukje geschiedenis …

Hoe het begon …
De stad Vianen wilde groeien naar 21.000 inwoners. Grootscha-

lige nieuwbouw was daarvoor nodig en daarop werd het gebied 

Hoef en Haag aangewezen. De voormalige gemeente Vianen 

koos ervoor om van Hoef en Haag geen wijk van de stad Vianen 

te maken, maar wilden er formeel een echt dorp van te maken. 

Zo kreeg Hoef en Haag haar eigen blauwe plaatsnaamborden 

(komborden), een eigen postcode (4125) en plaatsnaam in het 

postcodeboek. In 2016 werd gestart met de bouw van de eerste 

huizen.

Het ontwerp
Het ontwerp van Hoef en Haag is geïnspireerd op het dorpse ka-

rakter van vestingstadjes en de lintbebouwing in de omgeving. 

Het ontwerp is tot stand gekomen naar aanleiding van zorgvul-

dig onderzoek en uitgebreide gesprekken met een denktank van 

mogelijke bewoners en geïnteresseerden. 

Het resultaat is een hecht dorp met drie verschillende sferen en 

wijken: Het Dorpshart, De Erven en Het Lint. Elk met een eigen 

identiteit: compact en levendig in Het Dorpshart. Hier zijn 

ook de voorzieningen. Voor meer ruimte en groen ga je naar  

De Erven. En in Het Lint vind je een authentieke, lange dorps-

straat met klinkers, waar je vrijheid en ruimte ervaart.

Conny woont in het Dorpshart en heeft absoluut geen spijt van 

haar keuze om naar Hoef en Haag te verhuizen. Op 22 mei 2017 

kreeg zij de sleutel van haar nieuwe woning waar ze nu al vijf jaar 

met veel plezier woont.

Bijna 5 jaar geleden ben je hier komen wonen. Waar 
woonde je hiervoor?
“Voordat ik naar Hoef en Haag verhuisde, heb ik 15 jaar op een 

flat gewoond in Vianen samen met mijn drie kinderen. Wij woon-

den in de wijk de Hagen. ”

Zijn jullie met het gezin naar Hoef en Haag verhuisd?
“Ik ben samen met mijn twee jongste kinderen (twee dochters van 

toen 22 en 25 jaar) naar Hoef en Haag verhuisd. Mijn zoon (toen 

27) woonde inmiddels al op zichzelf. Mijn oudste dochter woont 

nu weer in Vianen en alleen de jongste woont nog steeds thuis.”  

Waarom kozen jullie ervoor om naar Hoef en Haag te komen?
“De huizen zagen er veelbelovend uit op de tekeningen. Grote 

diversiteit in de bouwstijlen en aantrekkelijk in de huurprijzen. 

Ik ben zelf opgegroeid in het dorp Zijderveld en heb de rust en 

vrijheid van een dorp altijd heel fijn gevonden. Ook ligt het te-

gen Vianen aan, waardoor het ook voor de kinderen aantrekkelijk 

was. Ik werk in Utrecht en aangezien je tegen de A27 aanzit, ben 

ik er in reistijd op vooruit gegaan!”

Hoe vond je het dat jullie één van de eerste bewoners waren?
“Om als één van de eerste in een dorp met een onbekende naam 

te wonen, is heel bijzonder. Je ziet het dorp en het bewoners-

Hoef en Haag: 
het nieuwste dorp aan de Lekvoorgevel
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Lustrum

aantal elke dag groeien. Na vijf jaar merken we dat mensen het 

steeds meer herkennen als we vertellen waar we wonen. Vijf jaar 

geleden was dit niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen hadden 

toen geen idee en ook navigatiesystemen kenden het dorp nog 

niet. Wat dat betreft, is er dus veel veranderd.”  

Hoe zag het er toen uit?
“Erg kaal. Om ons heen stonden bijna geen huizen en overal wa-

ren werklui bezig om het dorp te bouwen. Ook wij verbazen ons 

er elke keer weer over hoe hard het gaat en we gaan vaak op 

verkenningstocht in ons eigen dorp.” 

Je hebt het enorm zien veranderen in Hoef en Haag. Kan 
je daar iets over vertellen?
“Het is bijzonder om het dorp opgebouwd te zien worden. Als 

je kijkt naar hoeveel huizen er nu staan ten opzichte van toen, 

is het in een enorm snel tempo gegroeid. Waar we aan het be-

gin amper een toegangsweg hadden, kent het dorp inmiddels al 

heel wat faciliteiten. Met een dokterspraktijk, dorpswinkel (met 

de allerlekkerste pizza’s), kapperszaak, lunchroom en sinds kort 

zelfs een supermarkt, is het kleinschalige er een beetje vanaf. Het 

brengt ook meer gemak, dus we zijn er zeker blij mee!”

Je woont hier nu bijna 5 jaar. Heb je iets gemist in het begin?
“Gemist is een groot woord, maar met name de toegangswegen 

waren in het begin beperkt. Vooral voor mijn kinderen, die geen 

auto hebben, was dat nog wel eens lastig. Inmiddels is er een bus 

die rijdt en kunnen we op vele manieren zowel met de fiets als de 

auto het dorp verlaten. Nu we een dorpswinkel en supermarkt 

hebben, merken we hoe fijn het eigenlijk is om dat in de buurt te 

hebben. Hiervoor moest je voor boodschappen toch steeds de 

auto pakken en als je iets was vergeten nog een keer.”

Hoe vind je het om in Hoef en Haag te wonen?
“Het is een leuk dorp met verschillende soorten huizen, wat elke 

straat uniek maakt. We hebben veel meer ruimte dan voorheen en 

ook de tuin (die we hiervoor niet hadden) is erg ruim. Wij hebben het 

erg naar ons zin en zijn voorlopig niet van plan hier weg te gaan!”
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2021 in beeld

Bezit  per gemeente 
Vijfheerenlanden 3.105

Bunnik 77

Houten 37

Utrecht 812

Totaal aantal verhuureenheden 4.031

Verhuringen per gemeente Sociale huur* Vrije sector Totaal
Vijfheerenlanden 157 7 164

Bunnik 8 2 10

Houten 0 0 0

Utrecht ** 151 25 176

Totaal 316 34 350

* 96,2% van de sociale huurwoningen is toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024,- 
** studentenhuisvesting, toewijzingen via SSH Utrecht

Zonnepanelen
Aantal woningen met zonnepanelen van Wocozon 623 woningen

Opwekking zonnepanelen 2021 (zonnestroom) 1,3 miljoen kWh

Zonnestroom verbruikt door huurders 1.145.000 kWh (89%)

Klanttevredenheid 2021 2020
Algemene dienstverlening KWH 6,8 7,0

Aedes Benchmark Huurdersoordeel B  C

 8,1 - 7,7 - 7,0 7,7 - 7,1 - 7,0

Formele klachten 3 8

Ga voor het volledige jaarverslag 2021 naar www.lekstedewonen.nl/jaarverslagen

Benieuwd hoe het afgelopen jaar er voor ons uitzag? 

Op deze twee pagina’s vindt u een beknopte weergave van ons jaarverslag 2021.
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Jaarverslag: 2021

lektedewonen
Aantal medewerkers  36

Gemiddelde leeftijd 49 jaar

Man-vrouw 50 - 50

Gemiddeld dienstverband 12 jaar

Huren 2021 2020
Jaarlijkse huurverhoging sociale huurwoning 0,0% 2,2%

Gemiddelde huurprijs woning per maand € 589,- € 588,-

Aantal huurders met een betalingsregeling 51 49

Aantal ontruimingen 0 0

Nieuwbouw 2022-2026
Jongeren   133 woningen

65-plussers      97 woningen

Gezinnen     83 woningen

Zorgwoningen     80 woningen

Overige doelgroepen   250 woningen

Koopwoningen       2 woningen

Totaal    645 woningen

   Woningmarkt 2021 2020
Aantal woningzoekenden WoningNet* 7.073  6.780

Gemiddelde wachttijd/inschrijftijd 11,7 jaar 10,2 jaar

Gemiddeld aantal reacties per woning 173 132

Verleende urgenties (gemeente) 12 23

* met een woonadres in de gemeente Vijfheerenlanden

€

Nieuwbouw Vijfheerenlanden Bunnik
Opgeleverd (in 2021) 25 5

In uitvoering (oplevering 2022) 96 39

In voorbereiding (oplevering 2023 - 2025) 389 41



LEKSTEDEwonen; 
welke koers gaan we varen?

Bent u benieuwd wat lekstedewonen de komende vier jaar 

gaat doen? We hebben dit beschreven in onze ondernemings-

koers. Deze hebben wij opgesteld met de input van huurders en 

samenwerkingspartners. De focus ligt daarbij vooral op de uit-

breiding van het aantal woningen om onze bijdrage aan de wo-

ningnood in de regio te leveren, aan het verduurzamen van ons 

woningbezit en op de betaalbaarheid van de woningen.

Meer weten? 
Vanaf komende zomer kunt u de ondermingskoers bekijken op 

www.lekstedewonen.nl. Houd onze website dus in de gaten!

Waar komt die 
straatnaam toch 
vandaan? 
Wij hebben elke dag met straatnamen te maken. 

Achter veel van deze namen schuilt een verhaal. 

Voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar de be-

tekenis van: “Kweldam” in Everdingen.

Een kwelkade of kweldam is een aan de binnenkant van 

de rivierdijk aangelegde dam, die evenwijdig aan de dijk 

loopt en met zijn uiteinden vaak aan de rivierdijk ver-

bonden is. Rivierwater sijpelt onder de dijk door via la-

gen van grof zand en grind, de zogenaamde kwelbanen. 

Door eerdere dijkdoorbraken is de doorlatendheid van 

de dijk vaak toegenomen. Het binnen de kweldam gele-

gen gebied vangt bij hoge rivierwaterstanden als eerste 

het onder de dijk doorsijpelende kwelwater op, zodat 

een reservoir ontstaat. De tegendruk die in het reservoir 

ontstaat, moet het doorsijpelen van het water zoveel 

mogelijk beperken. 

Het Rivierengebied, waar Everdingen ook onder valt, 

kent veel kwelkaden en kweldammen - allemaal aange-

legd voor de strijd tegen het water. 

De bewoners die de laaggelegen gronden geschikt 

maakten voor landbouw en veeteelt, legden al kwel-

dammen aan. In het archief van het Utrechtse Domka-

pittel is een overeenkomst te vinden met Jan van Arckel 

van 11 april 1284 waarin te lezen is: ‘Ende aen dien Lec-

kedijcke sal men houden also gedaene queldamme’.

Wist u dat?Toekomst
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Kweldam
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Achter de schermen

M Z O G R E I T A G E L E D M
E K H A L E N E D R V H N T A
L A O Z L P M A K L O O H C S
I J L E Z E G A O A H L H O P

G T I G K L E E F S M T O R R
G N I G E O R W E S P E G R A
E U A L G P E E U O T E R E A
V M I L L A K K T L D A O C K
O E G A S O M I M E F E N T Z
G R N M F M G B R I E F I D A
E K I I F K O N N V E I N E A
L A D X J F O O T S L R G I M
T M E A O O M K B O E K E N B
E E B M R E K E E L B S N O E
M G E T D B R E I N E U V E R

Ready … Set … ACTION! 

Script schrijven, figuranten regelen, bureaus en kantoortjes 

netjes … zodat de filmploeg ongestoord en efficiënt aan de 

slag kon. En dat is gelukt! In 2,5 minuut nemen wij u mee 

en vertellen we wie wij zijn en wat we doen. Een leuk kijkje  

achter de schermen! Ook benieuwd naar het eindresultaat? 

Bekijk onze bedrijfsfilm op YouTube 
1. Ga naar www.youtube.com

2. Typ bij zoeken: lekstedewonen in 2,5 minuut

3.  Hij staat bovenin bij de zoekresultaten. Of scan de  

bovenstaande QR code en de film start automatisch.

Lekstedewonen in 2,5 minuut

M Z O G R E I T A G E L E D M
E K H A L E N E D R V H N T A
L A O Z L P M A K L O O H C S
I J L E Z E G A O A H L H O P

G T I G K L E E F S M T O R R
G N I G E O R W E S P E G R A
E U A L G P E E U O T E R E A
V M I L L A K K T L D A O C K
O E G A S O M I M E F E N T Z
G R N M F M G B R I E F I D A
E K I I F K O N N V E I N E A
L A D X J F O O T S L R G I M
T M E A O O M K B O E K E N B
E E B M R E K E E L B S N O E
M G E T D B R E I N E U V E R

© www.puzzelpro.nl

Begin maart stond lekstedewonen op haar kop door de opnames van onze bedrijfsfilm 
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““lekstedelekstedewonen gaat steeds meer voor duurzaam.wonen gaat steeds meer voor duurzaam.
Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”

Duurzaam ...

Op pad in Vianen


