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Betaalbaarheid en
duurzaamheid
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Graag bied ik u de nieuwe editie van ons bewonersblad EIGEN plek
aan. Het is alweer de 10e uitgave: een soort van jubileum. Wij krijgen
regelmatig complimenten over het blad: bedankt daarvoor. Op deze
manier stellen wij u graag regelmatig op de hoogte van ons werk en
delen actuele zaken met u.
LEKSTEDEwonen maakt dit jaar veel werk van betaalbaarheid en duurzaamheid.
Wij zijn in staat om de jaarlijkse huurverhoging een stuk lager te houden dan de
wettelijke percentages. Een goed bericht voor onze huurders, waarover het
Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen ook een positief advies heeft afgegeven.
En we gaan dit jaar door met het verduurzamen van eengezinswoningen. Naast het
isoleren van woningen gaan we ook door het met het aanbrengen van zonnepanelen.
Na het succes in 2018 krijgen in de loop van dit jaar (in fasen) de bewoners van
andere eengezinswoningen ook een aanbod. Zo kunnen we met elkaar een bijdrage
leveren aan het milieu en het levert ook nog een maandelijkse kostenbesparing op.
Mooi meegenomen! Daarom is er eigenlijk geen reden om niet deel te nemen.
Komende zomer gaan wij ons kantoor verbouwen. De werkplaats wordt door
veranderingen in de organisatie steeds minder gebruikt en daarnaast is LEKSTEDEwonen
afgelopen jaren steeds groter geworden. De vrijgekomen ruimten willen wij beter
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benutten, onder andere met plezierige werkplekken. Tegelijk met een andere
indeling van ons kantoor starten we met ons Team Klantenservice. Zij gaan na
de zomer zoveel mogelijk van uw vragen direct beantwoorden. Onze telefonische
bereikbaarheid wordt verbeterd, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.
De woningnood blijft in onze regio ongekend hoog. Wij leveren met de nieuwbouw
onze bijdrage om dit op te lossen. De projecten waaraan we werken of die in voorbereiding zijn vindt u terug in deze editie en zijn ook op onze website te vinden.
U leest ook dat we verder kunnen met de nieuwbouw in de gemeente Bunnik. Bent
u geïnteresseerd in een nieuwbouwproject? Meldt u zich dan aan voor de periodieke
nieuwsbrief. Op onze website ziet u ook waar wij dit jaar onderhoud uitvoeren.
We gaan de zomer tegemoet. We rekenen op veel mooi weer en op een goede
vakantieperiode. Er zijn ongetwijfeld weer de nodige barbecues en andere
buitenfeestjes. Dat hoort zo in deze tijd van het jaar. Ik vraag u daarbij wel rekening
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te houden met uw buren en omwonenden. Meld een feestje tijdig bij uw buren.
Dat geeft begrip en is onderdeel van een goed burencontact. Want met elkaar
kunnen we zo zorgen voor wijken en buurten waarin het plezierig vertoeven is.

Ik wens u namens alle collega’s
veel leesplezier.
Ed de Groot
Directeur-bestuurder
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Opgeruimd staat netjes!
Zwerfafval in de Vijfheerenlanden
Gabi van Putten woont al bijna acht jaar in de wijk Vijfheerenlanden en dat bevalt haar goed.
Alleen het zwerfafval vindt zij enorm vervelend… Daarom gaat zij de laatste jaren regelmatig op
pad met een vuilniszak om zwerfafval op te ruimen. Tijd om haar te bedanken voor haar inzet!

Niet ergeren maar doen
Toen ze enkele jaren geleden een rondje liep en zich weer ergerde

dingen tegen. Daar ben ik dan wel weer vies van, dus de hand-

en verbaasde over al het zwerfafval in Vianen, bedacht Gabi dat

schoenen gaan altijd mee. Het is aan het einde van zo’n rondje in

het anders kon. “Op dat moment heb ik besloten om er iets aan

ieder geval fijn dat er weer een zak minder afval in de natuur ligt!”

te doen in plaats van mij er steeds aan te ergeren! In een artikel

Tijdens haar rondje krijgt ze vaak leuke reacties. Mensen zien de

las ik daarna over een nieuwe trend in Zweden; ploggen. Dat zijn

noodzaak ook en vinden het fijn dat er iets gedaan wordt. Er zijn

joggers die tijdens hun rondje afval oprapen. Deze insteek moti-

zelfs mensen die een stukje met haar meelopen en ook wat

veerde mij extra om ook te blijven rapen tijdens het wandelen.

zwerfafval oprapen.

Als ik ergens loop, raap ik meestal wel het één en ander op.”

|4|

Twee keer per maand gaat ze samen met een vriendin op pad en

Samen houden we het schoon

nemen ze een vuilniszak mee. “En deze zak is zo gevuld! Het is

Gabi heeft ook meegedaan met Vianen Schoon. Hierbij hebben

verbazingwekkend wat er allemaal ligt en hoe achteloos dingen

veel mensen zich vrijwillig ingezet om de woonomgeving op te

worden weggegooid. We komen de gekste en ook smerigste

schonen. In de wijk Vijfheerenlanden deden dit jaar zo’n 20

‘Vuil eruit, groen erin’
Wijk De Hagen in de prijzen!

Zaterdag 23 maart gingen 80 inwoners van Vianen
en Hoef en Haag samen aan de slag om zwerfafval
op te ruimen tijdens de Landelijke Opschoondag.
Vianenvoorelkaar organiseerde deze actie in Hoef
en Haag en Vianen. Verspreid over deze plaatsen
haalden jong en oud ongeveer 100 zakken vuil op.
Het was een zeer geslaagde dag! Ook hebben
buurtgenoten elkaar beter leren kennen én zijn er
nieuwe initiatieven ontstaan om dit vaker samen
te doen in de wijk!
Onder het mom: ‘vuil eruit, groen erin’ was er ook
een fotowedstrijd georganiseerd door Vianenvoorelkaar.
De deelnemers maakten kans op een cheque van Tuincentrum Huiting. Deelnemers uit de wijk De Hagen
Gabi van Putten vanwege haar inzet in de bloemetjes gezet.

hebben met hun foto een cheque van 75 euro gewonnen.
Deze prijs is meteen aangewend voor wat groens in de wijk;

personen mee. Ook de prikploeg van de Donjon was aanwezig.

een prachtige krentenstruik en mooie Salvias. In overleg

Tijdens deze actie is er gesproken over het vaker opruimen van

met de gemeente is er gekozen voor een centrale plek

de wijk met elkaar. Hoe dit vorm gaat krijgen is nog niet bekend,

in de wijk De Hagen, tegenover het plein van het winkel-

maar dat het bij meer bewoners leeft is duidelijk.

centrum, zodat iedereen er plezier van heeft!

“Ik ben blij dat er tegenwoordig zoveel aandacht voor is. Vaak
hoor ik van mensen die ik tegenkom dat ze zelf ook actief zijn
met vuil opruimen. Echt top! Ik hoop vooral dat meer mensen
inzien dat je afval niet op straat moet gooien. Maar voor nu is
het fijn dat er in Vianen al verschillende initiatieven zijn in de
wijken, mensen individueel rapen en er ook op scholen meer
aandacht aan wordt besteed.
Er wordt mij ook wel eens gevraagd; heb je er nog wel zin in, er
verandert toch niks? Natuurlijk heb ik er nog zin in: alle beetjes
helpen. Door het vuil op te ruimen houden we een schonere
buurt en het motiveert mensen hopelijk om het niet meer op
straat te gooien!”

Oproepje…
“Tot slot wil ik graag één oproepje doen. Willen de bewoners
van een appartement na het roken hun sigarettenpeuken niet
van het balkon gooien, maar gewoon in een asbak doen?
Elke keer liggen er veel peuken naast de gebouwen, die zijn het
lastigste te rapen of ze komen op balkons van de onderburen.
Het is niet alleen een vies gezicht, maar op de grond kunnen
dieren de sigarettenpeuken opeten. Met alle gevolgen van dien...
Hier zou al een grote winst mee te behalen zijn.”
De feestelijke plaatsing van het nieuwe groen.

Als het alleen niet lukt...
Pak de helpende hand
De boodschappen, verzekeringen en dan ook nog de huur. Soms bent u het overzicht
misschien even kwijt en loopt niet alles zoals gepland. Komt u niet meer uit met uw geld of
heeft u schulden? Weet dan dat u er niet alleen voor staat en vraag om hulp.

Pak de telefoon
Stapelen de rekeningen zich op, dan is
het tijd voor actie. Door contact op te
nemen met schuldeisers krijgen zij
begrip voor de situatie en kan gekeken
worden of een betalingsregeling
getroffen kan worden. Hierdoor wordt
de situatie weer overzichtelijk.

Maatje Vijfheerenlanden helpt!
Soms is het fijn als iemand anders even
meedenkt. Maatje Vijfheerenlanden is
dan misschien wat voor u. Een deskundige, goed opgeleide en betrouwbare
vrijwilliger helpt u kosteloos weer op
weg met het op orde brengen van uw
geldzaken.

Wijkwinkel voor toeslagen
Vindt u het lastig om alle toeslagen
aan te vragen of bent u niet handig
met internet? Dan helpt de Wijkwinkel
u graag. Zij weten precies waar u
recht op heeft en helpen u met de
aanvraag van bijvoorbeeld huurtoeslag,
zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
Daarnaast kunnen zij u ook op andere
terreinen behulpzaam zijn, zoals
Belastingzaken.

Geldzorgen zijn bespreekbaar.
Om hulp vragen is niet erg!
www.komuitjeschuld.nl
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Contact

Zowel Maatje Vijfheerenlanden als de

Verwacht u problemen bij de huur-

Wijkwinkel zijn gevestigd in De Prenter

betaling? Neem dan tijdig contact op met

Grote Geusplein 1, Vijfheerenlanden.

TIPS
•

Zorg ervoor dat u alle toeslagen
aanvraagt waar u recht op heeft.

LEKSTEDEwonen. Wij denken graag met

Voor openingstijden of meer informatie,

u mee. Dit kan op werkdagen van 8:00 tot

kunt u kijken op:

Schakel hiervoor eventueel Maatje

12:00 uur telefonisch op (0347) 37 20 20

www.maatjevijfheerenlanden.nl of

Vijfheerenlanden of de Wijkwinkel in.

of via info@lekstedewonen.nl.

www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel/

•

Houdt uw inkomsten en uitgaven bij
in een boekje. Zo weet u precies waar
uw geld blijft.

•

Zet maandelijks een bedrag apart voor
de vaste lasten, zodat u zeker weet dat
deze betaald kunnen worden.
De belangrijkste vaste lasten zijn:
zorgverzekering, nutsvoorzieningen
(water, stroom, gas) en de huur.
Zorg ervoor dat u deze altijd betaalt.

•

Zorg voor voldoende saldo op uw
rekening bij een automatische incasso.
Banken incasseren niet als er onvoldoende saldo op uw rekening staat en
proberen het ook geen tweede keer.

EEN MAATJE
• zet samen met u alle inkomsten, uitgaven, schulden
en betalings-achterstanden op een rij. Daarna gaat
u samen op zoek naar een oplossing.
• leert hoe uitgaven gepland kunnen worden en hoe
u uw administratie eenvoudiger kunt bijhouden.
• helpt u een passend budget te maken als uw
inkomsten of uitgaven door omstandigheden
veranderen of als u er zelf niet meer uitkomt.
• blijft u ondersteunen ook als er schuldhulpverlening
nodig is. Zo staat u er niet alleen voor!
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Kennismaken met...
Opzichter Johan Steenis
Regelmatig heeft u contact met onze medewerkers. Daarom stellen wij ons
graag aan u voor. Deze keer Johan Steenis. Als opzichter komt hij dagelijks
bij veel huurders over de vloer om reparatieverzoeken te beoordelen,
vooropnames en eindcontroles bij verhuizingen uit te voeren of om nieuwe
woningen op te leveren. Reden genoeg om eens kennis te maken.

Wie is Johan?
“Ik ben gek op de natuur. Lekker wandelen

de overstap te maken naar een nieuwe

opzichters zich steeds meer op het

met de honden is iets wat ik graag doe.

uitdaging. Toen ik de vacature bij

adviseren van de huurders, bijvoorbeeld

Ook in de keuken ben ik vaak te vinden,

LEKSTEDEwonen zag was de keuze snel

over vochtproblemen, het onderhoud

want koken is een passie van me.”

gemaakt. Het is een brede functie, waar-

van of klussen aan de woning.”

door ik opnieuw uitgedaagd word!”

Ben je al lang werkzaam bij woningcorporaties?
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Tot slot: heb je nog een handige tip?

“Na mijn studie heb ik gewerkt bij

Wat houdt het werk van een opzichter
eigenlijk in?

te doen bij een probleem in de woning.

waterschap Rivierenland. Al snel trok de

“Samen met twee andere opzichters zijn

Wij geven u graag advies hoe u technische

corporatiewereld mij en ben ik begonnen

wij verantwoordelijk voor alles wat met de

problemen kunt oplossen. Bent u niet zo

als opzichter. Inmiddels werk ik al 20 jaar

techniek van woningen te maken heeft.

handig of heeft u geen tijd om dit zelf op

“Als huurder kunt u ons altijd vragen wat

bij diverse corporaties met veel plezier

Hierbij richt ik mij op het opleveren van

te pakken dan hebben wij ook een service-

in deze ‘wereld’. Het samen met een

woningen en alle voorkomende mutatie-

abonnement. Dan zorgen wij ervoor dat

huurder zorgen voor een prettige woning,

werkzaamheden.

het klein huurdersonderhoud voor u

maakt dit werk voor mij echt waardevol.

Ook de reparatieverzoeken worden door

kosteloos wordt uitgevoerd. Interesse?

Na zoveel jaar vond ik het wel tijd om

mij behandeld. Daarnaast richten de

Aanmelden kan via onze website.”

Zonnepanelen
Duurzaam en voordelig
LEKSTEDEwonen kiest bewust voor duurzame energie. In dit kader zijn

lijkse onderhouds- of servicekosten).

vorig jaar zomer de eerste zonnepanelen geplaatst. Dit jaar gaan we verder

De kWh-prijs van de opgewekte energie

en ontvangen alle bewoners van eengezinswoningen een aanbieding

is 25 tot 30% goedkoper. Op de daken

voor zonnepanelen. Bij nieuwbouw worden standaard al zonnepanelen

van onze huurwoningen kunnen 6 tot 10

aangebracht. Zonnepanelen leveren een grote bijdrage aan duurzaamheid

zonnepanelen worden gelegd. Hiermee

én gelijk een mooie besparing voor huurders.

wordt ongeveer 85% van alle benodigde
stroom voor een huishouden opgewekt.
Met de lagere kWh-prijs van de
zonnepanelen bespaart u al snel € 100
tot € 150 per jaar. Het plaatsen van
zonnepanelen door Wocoozon heeft
geen huurverhoging tot gevolg.
U betaalt alleen een voorschot (via de
servicekosten) voor het gebruik van de
zonnestroom (per kWh). In oktober
vindt jaarlijks een afrekening op basis
van de opgewekte stroom plaats.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw worden standaard
zonnepanelen aangebracht. Hiermee
voldoen wij aan de huidige bouwregels.
Deze zonnepanelen maken onderdeel
uit van de woning en worden niet
door Wocozon geplaatst. Daarom
wordt het verbruik hiervan niet via
de servicekosten verrekend, maar
direct met de energieleverancier.

Aanbod eengezinswoningen

huurders). In het najaar zijn de wijken

Sinds vorig jaar zomer zijn wij gestart met

De Hagen en het centrum (150 huurders)

Voordelen zonnepanelen
Wocozon

het aanbieden van zonnepanelen. Als

en de kernen Everdingen, Hagestein en

- 25% tot 30% lagere kosten per kWh

eerste konden 550 huurders in de wijken

Zijderveld (150 huurders) aan de beurt.

(in vergelijking met de gemiddelde

Amaliastein, Monnikenhof en De Hagen

Op die manier kunnen zoveel mogelijk

energieprijs)

hiervan gebruik maken. En met succes.

bewoners profiteren van zonne-energie.

- Gratis zonnepanelen en onderhoud
(geen gedoe)

Inmiddels hebben bijna 200 woningen in

Zonnepanelen bij
LEKSTEDEwonen

- Verhuist u, dan zit u nergens aan vast

Dit jaar krijgen circa 1.000 huurders van
geschikte eengezinswoningen een

Bij het plaatsen werken wij samen met

- Bijdrage aan een beter milieu

persoonlijk aanbod. In februari zijn wij

Wocozon. Deze landelijk werkende

- Voordelig voor uw portemonnee:

gestart met de wijk Hogeland (350 huurders)

organisatie (zonder winstdoelstelling)

u bespaart al snel € 100 tot € 150

en in april met een aantal complexen in

plaatst de zonnepanelen gratis en ook

per jaar

Monnikenhof en Amaliastein (350

het onderhoud is gratis (geen maande-

deze wijken zonnepanelen.

(zonnepanelen blijven liggen)
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Meepraten&meedenken
Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen
LEKSTEDEwonen hecht veel waarde aan een goede verbinding met de maatschappij.
Wat speelt er in de maatschappij, in en om Vianen? Bij welke onderwerpen kan
LEKSTEDEwonen een rol spelen? Welke actualiteiten zijn belangrijk voor de omgeving
waarin wij werken?

Weten wat er speelt
Om antwoord te krijgen op deze vragen

die LEKSTEDEwonen uitvoert en worden

Zij hebben uiteraard geen stemrecht in

hebben wij het Maatschappelijk Platform

er ideeën omtrent ouderen, jongeren en

de vergaderingen. Het MPL heeft voor

LEKSTEDEwonen (MPL). Het MPL bestaat

andere doelgroepen op tafel gelegd.

ons een maatschappelijke advies- en

uit 13 leden uit Vianen en omgeving. De

Op die manier weet LEKSTEDEwonen

klankbordfunctie dat ons helpt om het

leden vormen zoveel als mogelijk een

wat er speelt in de maatschappij en welke

beleid van LEKSTEDEwonen mede vorm

afspiegeling van de Viaanse samenleving:

ideeën er leven bij de bewoners.

jong en oud, uit alle lagen van de bevolking

te kunnen geven.
Met de uitkomsten van de vergadering

en met verschillende aandachtsgebieden

Advies- en klankbordfunctie

kijken wij wat we anders, extra, beter óf

als specialiteit.

Het MPL komt jaarlijks drie keer bij elkaar,

beter niet kunnen doen.

waarvan minimaal één keer in een
Het MPL vergadert samen met LEKSTEDE-

gecombineerde vergadering met het

Belangstelling?

wonen over een verscheidenheid aan

Huurdersberaad. Bij de drie vergaderingen

De leden van het MPL worden voor vier

onderwerpen. Leefbaarheid, duurzaamheid

zijn de directeur-bestuurder, een

jaar benoemd en kunnen voor nogmaals

en betaalbaarheid zijn onderwerpen die

vertegenwoordiging van de Raad van

vier jaar worden herbenoemd. Na acht jaar

regelmatig op de agenda staan. Uiteraard

Commissarissen en enkele medewerkers

moet een lid het MPL verlaten en wordt

wordt er ook gesproken over de projecten

van LEKSTEDEwonen aanwezig.

een opvolger gezocht.
Alle leden zijn enthousiast, onafhankelijk
en maatschappelijk betrokken in Vianen
en/of omgeving!
Bent of kent u zo iemand? Per november
2020 komen er twee plaatsen vrij. In het
voorjaar van 2020 gaat het MPL daarom
op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zich
inzetten om met ons mee te denken?
Dan kunt u zich aanmelden. Het is ook
mogelijk een vergadering als proef
bij te wonen. Voor de komende vacatures
kunt u onze website en Het Kontakt in
de gaten houden.

Leden Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen 2019.
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Van oud naar nieuw
Van Goudhaver naar Hendrick
In het hart van de wijk Vijfheerenlanden is een prachtig nieuw gebouw gerealiseerd: Hendrick.
Tot 2017 stond op deze locatie nog gebouw Goudhaver. Dit gebouw is gesloopt om nieuwe
huur- en koopwoningen in de wijk te realiseren. Gebouw Hendrick is mei 2019 opgeleverd en
bestaat uit vijf benedenwoningen en tien maisonnettes.

Nieuwe woningtypen
Hendrick bestaat uit 15 ruime huurwoningen die zijn verdeeld

vormt samen met gebouw Lodewijck (gezien vanaf de Willem

over drie lagen. Op de begane grond liggen vijf driekamer-

van Duvenvoordestraat) het nieuwe gezicht van de wijk

woningen (ruime woonkamer, keuken en twee slaapkamers) met

Vijfheerenlanden. Beide gebouwen staan aan het Geuzenpad.

een achtertuin op het zuiden. De tien maisonnettes (tweelaagse
appartementen) hebben de voordeur op de begane grond; op
de eerste verdieping de woonkamer en keuken en een mooi
balkon op het zuiden; op de 2e verdieping drie ruime slaapkamers
en de badkamer. De woningen zijn verhuurd aan verschillende
doelgroepen: jongeren, gezinnen en ouderen. In mei hebben
de enthousiaste bewoners de sleutels ontvangen. Wij wensen
hen veel geluk en woonplezier.

Hendrick
Hendrick verwijst naar Hendrik van Brederode (de "Grote Geus’).
Omstreeks 1550 was hij de Heer van Vianen, getrouwd met
Amelie en zij woonden in kasteel Batestein. Gebouw Hendrick

Hendrick

DE NIEUWBOUW
De sloop en vervangende nieuwbouw
op deze locatie vormt het slotstuk van
de wijkvernieuwing Vijfheerenlanden.
De nieuwbouw bestaat uit gebouw
Hendrick (15 huurwoningen van
LEKSTEDEwonen) en gebouw
Lodewijck (23 koopappartemen
van RoosdomTijhuis).
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering
Werken aan wonen. Welke nieuwbouwprojecten voeren wij uit en welke
projecten zijn in voorbereiding? Hieronder een greep uit onze projecten in
de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik. Kijk voor meer informatie
over deze en andere projecten op onze website.

Amelie
Het slotstuk van de wijkvernieuwing
Vijfheerenlanden is zo goed als afgerond.
In het hart van de wijk zijn in mei de
15 woningen in gebouw Hendrick
opgeleverd. Gebouw Amelie wordt deze
zomer opgeleverd en ‘torent’ al enkele
maanden uit boven de wijk en Vianen.
De bouw verloopt voorspoedig en
Bouwbedrijf Van Grunsven is bezig met
de laatste loodjes.
De 18 driekamerappartementen
hebben een woonoppervlakte van
68 m2 en een loggia (inpandig balkon).
Op elke verdieping zijn er twee
appartementen waardoor de bewoners
straks ‘kamerbreed’ uitkijken over de
Viaanse binnenstad.
Bij de verhuur reageerden ruim
300 woningzoekenden, dat zijn
16 kandidaten per appartement.
Bij toewijzing van alle appartementen
hebben wij voorrang gegeven aan
middeninkomens en bij vier van de
appartementen aan jongeren tot en
met 29 jaar. Hiermee wordt invulling
gegeven aan een gevarieerd
woningaanbod in de wijk én aan de
behoefte van deze doelgroepen.

Amelie
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Bouwen voor zorg

Bouwen voor zorg

Het Dorpshart

Aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik komt een

Het nieuwe dorp Hoef en Haag groeit hard waarbij LEKSTEDEwonen

kleinschalig woonzorggebouw. Het gebouw is ontworpen

invulling geeft aan het sociale huursegment. In Het Dorpshart

door GBS architecten. Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. realiseert

leveren wij najaar 2019 weer 39 huurwoningen met tuin op aan de

het gebouw. Februari 2019 is de bouw gestart en in 2020

Bastionstraat, Buitengrachtsteeg en Lekstraat. LEKSTEDEwonen

biedt het een thuis voor mensen met dementie (14 studio’s)

heeft gekozen voor woningen in oud Hollandse stijl in drie

en ouderen met een zorgvraag (16 appartementen). In de

verschillende typen met woonoppervlakten van 101 tot en met

gemeente Bunnik is grote behoefte aan dit soort woonruimte.

114 m2. Deze drie- en vierkamerwoningen zijn met de variatie in

LEKSTEDEwonen draagt hier graag aan bij door ook te

huurprijzen (tussen € 600 en € 720) bereikbaar voor alle woning-

bouwen voor mensen die zorg nodig hebben.

zoekenden. Bij de verhuur reageerden ruim 1.400 woningzoekenden;
van alleenstaanden tot gezinnen en van jongeren tot 65-plussers.

Het Dorpshart
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Werk in voorbereiding
Het Dorpshart
Aan de Kanteelstraat in Hoef en Haag komen 22 huurappartementen.
Alle twee- en driekamerappartementen hebben straks een balkon
of tuin. De appartementen worden gerealiseerd door ReinBouw.
De oplevering is gepland voor 2020.

Stationsweg Bunnik
In de gemeente Bunnik is een groot tekort aan kleinere sociale huurwoningen voor zowel starters als 65-plussers. Aan de Stationsweg
51-55 (naast de brandweerkazerne) bouwen wij daarom tien
appartementen. Deze twee- en driekamerappartementen hebben
woonoppervlakten van circa 65 m2. Het gebouw bestaat uit drie
woonlagen en is ontworpen door GBS architecten. In 2019 zullen
we starten met de bouw en de verhuur. Naar verwachting worden
de appartementen een jaar later opgeleverd.

Van Hallstraat

STUDEREN EN WONEN IN UTRECHT

Vier woningen aan de Mr. M.C. van Hallstraat in Vianen worden
hoogwaardig geïsoleerd. Deze woningen krijgen niet alleen een

Casa Confetti

nieuwe ‘jas’, maar gaan ook van het gas af. De woningen worden

LEKSTEDEwonen heeft een regeling met SSH in Utrecht voor

uitstekend geïsoleerd door complete vernieuwing van de

studenten die ook graag op De Uithof willen wonen. Jaarlijks

dak- en gevelelementen en het plaatsen van isolatieglas.

kunnen twee studenten, nu nog woonachtig in Vianen, gebruik

Een warmtepomp, in plaats van een (gas) cv-ketel, zorgt straks

maken van een regeling om onder voorwaarden met voorrang

voor warm water en verwarming. Met het grote aantal zonnepanelen op het dak krijgt de woning voldoende capaciteit om,
bij een gemiddeld energieverbruik, evenveel op te wekken als
te gebruiken.
Aannemer Plegt Vos start na de zomervakantie met de renovatie
en naar verwachting worden de vier woningen najaar 2019
opgeleverd.

Wat is er nog meer in voorbereiding?
- Zorglandgoed Bloemendaal Vianen:16 (zorg)woningen
voor Stichting De Iris en 16 zorgplaatsen voor ouderen met
dementie voor de Herbergier.
- Hazelaarplein Vianen: Ontwikkeling van het gebied tussen de
Lekdijk, Brugstraat en Hazelaarstraat.
- Hoef en Haag: In de wijk De Erven bouwen wij verschillende
type eengezinswoningen.
- Rhijnhaeghe Bunnik: Op de plaats van het huidige kantoorgebouw is woningbouw gepland. LEKSTEDEwonen is met de
projectontwikkelaar en de gemeente in gesprek om in de
nieuwbouw 27 huurappartementen af te nemen. Als er
overeenstemming is, volgt er meer informatie via onze website.
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Waar komt die straatnaam
toch vandaan?
We hebben elke dag met straatnamen te maken.
Achter veel straatnamen schuilen bijzondere
en interessante verhalen. In deze uitgave van
eigenPLEK zijn wij op zoek gegaan naar de
betekenis achter Sidewendervelt, een van de
straten in Zijderveld.
In 2015 zijn de 14 huurappartementen aan de Sidewendervelt in Zijderveld opgeleverd. Het woongebouw staat op
de hoek van de Dorpsweg en de Krooshofstraat. Het zijn
ruime 3 en 4 kamerappartementen. Door het gebruik van
traditionele bouwmaterialen zoals baksteen, gevelpannen
en de schuine kap sluit het gebouw goed aan bij het dorpse
Het Dorpshart

karakter van Zijderveld. De naam Sidewendervelt verwijst
naar de oude of oorspronkelijke naam van Zijderveld.

te kunnen gaan wonen in gebouw Casa Confetti aan de

Zijderveld

Heidelberglaan. Deze regeling is nog een uitvloeisel van het

Dit kleine dorp is de oudste nederzetting in de gemeente

feit dat LEKSTEDEwonen tot eind 2018 voor een deel

Vijfheerenlanden. Voor het begin van onze jaartelling werd

mede-eigenaar was van dit studentengebouw. Wil je er meer

er al gewoond door boeren, vissers en jagers. Uit historische

over weten, stuur dan een mail naar info@lekstedewonen.nl.

stukken van omstreeks 1322 blijkt dat Zijderveld toen

Vanzelfsprekend moet je wel studerend zijn om in aanmerking

al een “kerspel” had, een deel van een parochie of een

te komen.

kerkelijke gemeente. Namens het kerspel Sidewendervelt
was er sprake van belastingheffing in het gebied, als

Casa Confetti

onderdeel van de heerlijkheid Culemborg. Predikant
S.J. Seinen, verbonden aan de hervormde gemeente te
Zijderveld, schreef in 1973 het boek “Van Sidewendervelt
tot Zijderveld”; “Sidewendervelt is afgeleid van het woord
sidewende, wat binnendijk betekent en het woord velt betekent land of bouwland”.
Tijdens de bouw van het appartementengebouw heeft
de gemeente deze straatnaam vastgesteld. Een mooie
verwijzing naar de historische context.

Gaat u verhuizen?
Uw huidige woning opleveren...
Na jaren van plezierig wonen gaat u verhuizen. U wilt dan graag uw nieuwe woning
weer tot een thuis maken, maar ook uw huidige woning moet worden opgeleverd. Het is
dan prettig om vooraf te weten wat wij van u verwachten en u van ons kunt verwachten.

Opzeggen
De eerste stap is het opzeggen van de huurovereenkomst.

wat u ter overname mag aanbieden. Tijdens de eindcontrole

Dit kan met het opzeggingsformulier, dat is te downloaden op

kijken we of de woning volgens afspraak aan ons wordt

de website of op kantoor af te halen. U heeft een opzegtermijn

opgeleverd en levert u de sleutels in. In de tussentijd adverteren

van minimaal één maand en de einddatum moet op een

wij uw woning op WoningNet en kan de eerste kandidaat

werkdag vallen. Na ontvangst van uw huuropzegging nemen

contact met u opnemen voor een bezichtiging.

wij contact op om een afspraak te maken voor de vooropname
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en eindcontrole.

Opleveren

Tijdens de vooropname neemt de opzichter de woning op,

Of u voor de oplevering veel moet doen aan uw woning ligt vaak

maken wij afspraken over hoe u de woning moet opleveren en

aan wat u in de loop der jaren heeft veranderd. Wij gaan hierbij

niet uit van de oplevering zoals deze oorspronkelijk was, maar

voor uw rekening worden uitgevoerd (volgens de afspraken in de

van een oplevering in goede staat. Dat houdt in dat u de woning

vooropname). Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

schoon, heel en veilig moet opleveren. We merken dat veel
bewoners die lang in een woning wonen vaak veel gedaan hebben

Eindafrekening

in hun woning. Dit loopt uiteen van kleine veranderingen, zoals

Na het inleveren van de sleutels wordt bekeken of u nog geld van

bijvoorbeeld een vaatwasmachine aansluiting, tot uitgebreide

ons terugkrijgt omdat u wellicht voor het einde van de maand hebt

veranderingen zoals een nieuwe keuken of een aanbouw.

opgezegd. Daarnaast wordt gekeken welk bedrag er nog openstaat.
Dit kan bijvoorbeeld nog verschuldigde huur zijn of kosten doordat

Bij bewoners die al langer dan 25 jaar in onze woningen wonen,

wij zaken hebben verwijderd/hersteld. Binnen vier weken kunt u

hanteren wij als uitgangspunt dat wij coulant omgaan met

hierover van ons een bericht verwachten. Over eventuele servicekosten

kleinere aanpassingen. Wanneer aanpassingen zonder onze

die in uw huurprijs zijn opgenomen, ontvangt u later een afrekening.

toestemming zijn uitgevoerd en/of het niet vakkundig en veilig
is gebeurd dan moet u deze weghalen.

Overnames
Met de nieuwe huurder van uw woning kunt u afspraken maken
over overnames. Denk hierbij aan vloerbedekking en raambekleding, inbouwapparatuur of wandplanken. De overnames
regelt u onderling en LEKSTEDEwonen is hierbij geen partij.
Belangrijk is wel dat wij van het overnameformulier vóór de
eindcontrole een kopie krijgen. Zo weet de opzichter wat er
in de woning mag achterblijven.

Onverwachte kosten?
Tijdens de vooropname wordt afgesproken wat er gedaan moet
worden en wat de kosten zijn als u deze werkzaamheden door
LEKSTEDEwonen laat uitvoeren. In de woning wordt dit in een
brief voor u vastgelegd. Levert u de woning op zoals afgesproken,
dan zijn er geen kosten. Doet u dit niet dan wordt tijdens de
eindcontrole aangegeven welke benodigde werkzaamheden
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Huurverhoging 2019
Wat betekent het voor u?
De jaarlijkse huurverhoging staat weer voor deur. Voor LEKSTEDEwonen is de betaalbaarheid
van de woning een belangrijk uitgangspunt. Daarom hebben wij ook dit jaar de huurverhoging
beperkt gehouden. Het Huurdersberaad heeft positief geadviseerd over ons beleid voor dit
jaar. De huurverhoging wordt bepaald door meerdere factoren en kan per huurder verschillen.
Eind april hebben alle huurders bericht over hun huurverhoging ontvangen.

Jaarlijkse huuraanpassing

Uitzonderingen

Volgens de wet mag LEKSTEDEwonen de huren elk jaar per 1 juli

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (vanwege een

aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing

inkomen van meer dan € 42.436), zijn een paar uitzonderingen.

is, waarbij de huurverhoging ook gekoppeld is aan het inkomen

Zo geldt deze extra huurverhoging niet voor:

van de huurder. Voor mensen met een inkomen van méér dan

- huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde

€ 42.436 wordt een hogere huurverhoging gerekend. Dit jaar maken
wij bij de huurverhoging eenmalig onderscheid of een woning een

- huishoudens van minimaal vier personen;

dakgoot heeft of niet. In het kader leest u hier meer over.

- chronisch zieken.

Huurverhoging
In overleg met het Huurdersberaad hebben wij de
huurstijging voor het overgrote deel van de huurders
beperkt: 1,5% bij appartementen of woningen
zonder dakgoot en 1,6% voor woningen mét
dakgoot. Dit is ongeveer gelijk aan het
inflatiepercentage. Het gaat dan om
huurders met een verzamelinkomen
onder € 42.436. Voor deze
inkomensgroep biedt de wet
ruimte voor een verhoging
van maximaal 4,1%.
Voor huurders met een jaarinkomen hoger
dan € 42.436 geldt wettelijk een maximale
huurstijging van 5,6%. Ook hier heeft
LEKSTEDEwonen de huurverhoging beperkt
en wel tot 4,11% bij appartementen of
woningen zonder dakgoot en 4,2% voor
woningen met dakgoot.
Voor huurders van een woning in de vrije
sector stijgt de huur per 1 juli met 2,3%.
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leeftijd hebben bereikt;

Geef ook uw mening

SCHOONMAKEN DAKGOTEN, VANAF NU
STANDAARD IN DE HUUR
De afgelopen jaren kregen wij regelmatig het verzoek van
huurders om de dakgoten schoon te maken. Voor veel

Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Daarom zijn wij gestart met een digitaal
huurderspanel. Zo kunt u eenvoudig en
snel uw mening geven over diverse
onderwerpen. Met de uitkomsten kunnen
wij onze dienstverlening verbeteren.

huurders is dit namelijk een lastige klus. Het schoonmaken
van dakgoten hoort echter tot het huurdersonderhoud
(dit moeten huurders dus zelf (laten) doen).
Voorheen voerden wij dit soms als service uit. Vanwege de
vele verzoeken hebben wij met het Huurdersberaad
afgesproken dat LEKSTEDEwonen dit voortaan uitvoert.
De dakgoten worden vanaf dit najaar in een schema
tweejaarlijks schoongemaakt. Op onze website staat
komende zomer het schema hiervan.

Bezwaar?
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging,
dan kunt u tot en met 30 juni 2019 een bezwaarschrift bij ons
indienen.
Kijk voor meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging op
onze website: www.lekstedewonen.nl.

Snel en eenvoudig
Twee keer per jaar vragen wij naar uw mening over
bijvoorbeeld de kwaliteit van uw woning of wijk, uw
ervaringen met ons of uw wensen voor nieuwe producten of
diensten. Na afloop van ieder onderzoek hoort u uiteraard
wat de uitkomsten zijn en wat wij ermee doen.
Deelname aan het panel is vrijwillig en u bepaalt per
onderwerp of u meedoet.

Samenwerking Research 2Evolve
Wij hebben het panel opgezet met onafhankelijk onderzoeksbureau Research 2Evolve. Zij beheren het panel en
voeren de onderzoeken uit namens LEKSTEDEwonen.
Het bureau staat borg voor een zorgvuldige behandeling
van onderzoekgegevens. De antwoorden die u verstrekt
worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Aanmelden?
Wilt u deelnemen aan het panel, dat kan! Aanmelden gaat
heel eenvoudig via www.huurderspanel-lekstedewonen.nl.
Nadat u zich heeft aangemeld als panellid, ontvangt u
automatisch een bevestigingsmail. Bevestig vervolgens
uw aanmelding en u kunt deelnemen aan het digitale
klantenpanel LEKSTEDEwonen.

Wij bouwen verder
Ook in gemeente Bunnik
LEKSTEDEwonen is sinds najaar 2013 actief in de gemeente Bunnik. Met de gemeente hebben
wij een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 150 sociale huurwoningen.
De nodige projecten worden nu gebouwd of zijn in voorbereiding. Door de gemeentelijke
herindeling en woningmarktkeuze van de gemeente Vijfheerenlanden leek dit niet meer door
te kunnen gaan. April 2019 hebben wij een ontheffing van het ministerie ontvangen: hiermee
kunnen wij de komende vijf jaar ook in Bunnik sociale huurwoningen blijven bouwen.

LEKSTEDEwonen en Bunnik
In de gemeente Bunnik is er een groot tekort aan betaalbare

LEKSTEDEwonen, vanuit onze vestigingsplaats Vianen, niet meer

huurwoningen. Na de intentieovereenkomst hebben wij 12

in de Utrechtse regio mag bouwen. Erg vervelend, omdat in die

appartementen in Werkhoven gebouwd (Meester van Rooijenplein)

regio de woningnood groot is. Voor ons extra vervelend, omdat

en 18 appartementen in Bunnik overgenomen van Mitros

wij juist met de gemeente Bunnik afspraken hadden gemaakt om

(Hof van Bunnik). Begin 2019 zijn we begonnen met de realisatie

daar sociale woningbouw te realiseren. Formeel zou dat vanaf

van een woonzorggebouw aan de Laan van Broekhuijzen (14

1 januari 2019 niet meer mogen, behalve voor de projecten waar-

studio’s voor mensen met dementie en 16 (zorg)appartementen)

voor we al een omgevingsvergunning in bezit hebben.

en na de zomervakantie start de bouw van 10 huurappartementen aan de Stationsweg. Daarnaast hebben wij andere plannen

Ontheffing

voor de bouw van huurwoningen in voorbereiding.

De enige optie om toch in Bunnik te mogen blijven bouwen was
het verkrijgen van een ontheffing van het Ministerie. LEKSTEDE-

Nieuwe woningmarktregio

wonen heeft met de wethouder van Bunnik samengewerkt in een

Leerdam, Vianen en Zederik vormen per 1 januari 2019 de nieuwe

procedure voor een ontheffing en met succes. Het ministerie

gemeente Vijfheerenlanden. De drie gemeenten vielen tot die

heeft recent aangegeven dat wij tot en met 31 december 2024

datum onder twee woningmarktregio’s: Vianen hoorde bij U16

ontheffing hebben om in de gemeente Bunnik (hoort bij de

(regio Utrecht) en Leerdam en Zederik hoorden bij Woongaard.

Utrechtse regio) te bouwen.

Aangezien een gemeente zich verplicht bij één woningmarktregio
moet aansluiten, is door het ministerie ingestemd met het

Gelukkig kunnen wij met deze ontheffing dus blijven bijdragen

verzoek van de nieuwe gemeente om te behoren tot de woning-

aan het verminderen van de woningnood in de gemeente Bunnik.

marktregio Woongaard.

Voor de komende jaren staan er al diverse projecten gepland.

De consequentie van de instemming door het ministerie is dat

U leest er meer over op pagina 13 en 14 en op onze website.

Stationsweg Bunnik
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Betere dienstverlening
LEKSTEDEwonen online
Dagelijks bellen, mailen en praten wij veel met onze huurders, woningzoekenden en relaties.
Iedereen wil snel, goed en persoonlijk geholpen worden en daar zetten onze medewerkers zich
iedere dag voor in. Hierbij streven wij ernaar om onze dienstverlening continu te verbeteren.
Daarom voeren wij deze zomer een aantal veranderingen door die daaraan bijdragen.

Nieuwe website en huurdersportaal

leggen of de huurovereenkomst wilt opzeggen. Al deze zaken

Het is prettig om zaken zelf te kunnen regelen, op een zelf

worden direct met u afgehandeld. Voor persoonlijke vragen,

gekozen tijdstip, in uw eigen tempo en gewoon vanuit huis.

regelingen of meer ingewikkelde zaken wordt u geholpen door

Steeds vaker regelen we al zaken via internet, zoals bij de

een medewerker.

belastingdienst en gemeente en online shoppen.

Ook de telefonische bereikbaarheid wordt na de zomer

LEKSTEDEwonen voorziet hier sinds een paar jaar al in via

uitgebreid: we zijn dan van maandag tot en met donderdag

‘Mijn LEKSTEDEwonen’; ons 'huurdersportaal'.

van 8:00 tot 16:30 uur bereikbaar en op vrijdag tot 12:00 uur.

Het huurdersportaal wordt verder uitgebreid, zodat u meer

Reparatieverzoeken

zaken zelf kunt regelen. Deze zomer ontvangt u uw persoonlijke

Het melden van reparatieverzoeken kan online (via de website

inlogcode voor het vernieuwde huurdersportaal, zodat u gelijk

en huurdersportaal) en telefonisch. Voor spoedgevallen kun u

kunt inloggen. En als u inlogt, maakt u ook nog kans om prijzen

ons ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen bellen.

te winnen. Hou uw mail en brievenbus in de gaten.

Buiten onze openingstijden worden spoedgevallen door onze

Daarnaast wordt ook de website vernieuwd. De vernieuwde

meldkamer afgehandeld: zij schakelen de juiste personen of

website ziet er eigentijds uit en is goed te gebruiken op een

bedrijven in.

mobiel of een tablet. Daarnaast is gemakkelijk(er) te vinden wat
u zoekt en uiteraard ontbreken onze nieuwbouwprojecten,

Kom langs

actueel aanbod, nieuws en downloads niet.

Natuurlijk kunt u, naast zelf online uw zaken regelen, bellen
en mailen, ook langskomen op ons kantoor. Iedere ochtend

Beter bereikbaar

kunt u zonder afspraak binnenlopen. Soms is het praktisch om

Wij werken aan een betere bereikbaarheid. Na de zomer zal

voor ingewikkelde zaken vooraf een afspraak te maken, zodat

een team van drie, soms vier, mensen klaarstaan om uw vragen

de medewerker aanwezig is en voldoende tijd voor u heeft.

te beantwoorden: telefonisch, via de mail en bij ons op kantoor.

Komende zomer gaan we ons kantoor verbouwen zodat wij u

Dit team wordt getraind om vragen direct te kunnen beantwoorden.

nog beter van dienst kunnen zijn. Wellicht geeft dit even wat

Of u nu een reparatieverzoek heeft, een vraag over een nieuw-

overlast als u bij ons op bezoek komt, maar uiteindelijk hopen

bouwproject, de huur wilt betalen, advies wilt over laminaat

wij dat u zich bij ons ‘thuis’ gaat voelen.
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Woning zoeken na1juli
De nieuwe huisvestingsverordening
Vanaf 1 juli 2019 hanteert de gemeente Vijfheerenlanden een nieuwe huisvestingsverordening
voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Die geldt dus voor de huurwoningen in de
oude gemeente Vianen. In de nieuwe verordening verandert een aantal zaken. Zo wordt de
doorstroming bevorderd en komt er meer aandacht voor specifieke doelgroepen.
Wat verandert er per 1 juli?

Huisvestingsverordening
In de huisvestingsverordening is vastgelegd welke regels er gelden

Waarom deze regeling? De wachttijden bij WoningNet zijn lang en

bij het toewijzen van sociale huurwoningen, zoals huur-inkomens-

een inschrijving inzetten om een huurwoning te bemachtigen is

grenzen, aantal personen, urgenties en voorrangsregelingen.

een belangrijke beslissing. In de praktijk blijkt dat woningzoekenden

In de verordening staan de algemene regels, maar ook specifiek

ondanks hun aanmelding toch de aangeboden woning weigeren.

voor een gemeente (‘gemeentelijk woonbeleid’). Denk hierbij

Ze willen hun inschrijftijd niet kwijtraken of wachten op een nog

aan de kernbinding Everdingen, Hagestein en Zijderveld (oude

geschiktere woning. Om weigeren te voorkomen wordt geregeld

gemeente Vianen) en de voorrangsregeling zorgbehoevenden

dat woningzoekenden bij woningacceptatie 75% van hun inschrijf-

Hof van Batenstein. In principe wordt elke vier jaar de huisvestings-

duur kunnen behouden*. De stap om te verhuizen wordt daardoor

verordening herzien. Net als andere jaren blijven veel regels

sneller gemaakt en dat zorgt voor een betere doorstroming.

hetzelfde, maar deze keer zijn er enkele belangrijke wijzigingen.

WoningNet en gemeente Vijfheerenlanden
Van groot naar beter

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een huis-

Een aantal gemeenten maakt nu al gebruik van de doorstroom-

vestingsverordening, waarbij altijd regionale afstemming plaatsvindt

regeling “Van groot naar beter’. Ook LEKSTEDEwonen heeft al eerder

met de andere gemeenten. Door de gemeentelijke herindeling

gebruik gemaakt van deze regeling bij de verhuur van Hof van

heeft de gemeente Vijfheerenlanden de veranderingen met twee

Helsdingen en de Stammershoefstraat. Deze regeling is bedoeld

regio’s afgestemd om zo te komen tot de nieuwe huisvestings-

om bewoners van grotere woningen sneller te laten doorstromen

verordening Vijfheerenlanden. Hierin geldt voor het voormalige

naar een kleinere woning, zodat grotere woningen weer vrijkomen

grondgebied gemeente Vianen (en daarmee LEKSTEDEwonen)

voor andere woningzoekenden. Door hier nu regionaal de samen-

de nieuwe “Huisvestingsverordening Regio Utrecht” (WoningNet).

werking te zoeken komt er meer doorstroming in de regio Utrecht.

Bovenstaande wijzigingen gelden dan ook alleen voor WoningNet.

Andere maatregelen

Bij het zoeken naar en reageren op huurwoningen verandert er

Om ook starters tegemoet te komen wordt er regionaal meer

voor woningzoekenden niets. LEKSTEDEwonen blijft de woningen

aandacht besteed aan het verloten van woningen. LEKSTEDEwonen

in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld nog

verloot sinds vorig jaar al jongerenwoningen in de Benedictushof.

steeds adverteren via www.woningnetregioutrecht.nl. Om hierop

Hiermee gaan wij ook na juli door. In de verordening komt ook meer

te kunnen reageren, moet u dus ingeschreven staan bij WoningNet.

aandacht voor de middeninkomens (inkomen tot € 42.436), omdat

Op zoek naar een sociale huurwoning in de voormalige gemeenten

zij moeilijk een geschikte woning kunnen vinden.

Leerdam of Zederik? Dan kunt u zich inschrijven bij Woongaard en
reageren op vrijkomende huurwoningen via www.woongaard.com

Behoud 75% inschrijfduur
Dit is een grote verandering die in de Utrechtse regio is voorgesteld

* De woningzoekende moet zich wel binnen 12 maanden na acceptatie van de
woning opnieuw inschrijven bij WoningNet.

en de verwachting is dat deze regeling per 1 juli door de gemeenten
wordt ingevoerd. Dat betekent dat woningzoekenden bij woningacceptatie 75% van hun inschrijfduur kunnen behouden*.
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Dit artikel is begin juni geschreven. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de gemeenten in
de Utrechtse regio (WoningNet) met elkaar instemmen met de regeling ‘behoud 75%
inschrijfduur”. Daarnaast moet de Huisvestingsverordening Vijfheerenlanden op moment
van schrijven nog definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.

V

Vragen

&A
&

Antwoorden

Sleutel weg?
“Ik ben de sleutel van mijn woning verloren.
Hebben jullie een reservesleutel?”
Is de deur dichtgewaaid en heeft u geen sleutel bij u?
Schakel hiervoor een bedrijf in die de deur voor u openmaakt.
Zij gaan het slot dan forceren of gaan bijvoorbeeld via een raampje
naar binnen. Alle kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
Tip: geef een reservesleutel aan iemand die u goed kent, zo heeft
u altijd een sleutel mocht u zich buitensluiten.
Bent u een sleutel kwijt?
Met uw reservesleutel kunt u zelf sleutels laten bijmaken, dat
kan bij een sleutelmaker of bij de bouwmarkt. Heeft u een
gecertificeerde sleutel (er staat dan een nummer op uw sleutel)
of een druppel (elektrische sleutel)? Dan kunt u deze alleen
via LEKSTEDEwonen bestellen. De kosten zijn voor uw rekening.
Neem voor extra sleutels of bijbestellen contact met ons op.

Kalkaanslag
“In mijn badkamer heb ik last van kalkaanslag.
Het zit op de tegels en kranen.
Hoe maak ik dit het gemakkelijkst schoon?”
Schoonmaakazijn
Als er kalkaanslag op de tegels of kranen zit dan kunt u dit het
beste verwijderen met (schoonmaak)azijn. Neem het oppervlak
af met een vochtige doek gedrenkt in wat schoonmaakazijn.
Is de aanslag hardnekkig? Laat het dan een paar uur inwerken.
Spoel daarna de tegels of kraan af.

Douchekop niet vergeten...
Naast het ontkalken van de wanden en de kraan is het goed
om regelmatig de douchekop te ontkalken. Stop hiervoor de
douchekop in een emmer met water waaraan een flinke
scheut schoonmaakazijn is toegevoegd. Maak de douchekop
na het weken even schoon met een borstel. De gaatjes in
de douchekop gaan weer open en een prettige, regelmatige
douchestraal is het gevolg.
Antisliptegels
In de douche gebruiken wij antisliptegels voor uw veiligheid.
Omdat in het reliëf van de tegels meer water achterblijft dan op
een vlakke tegel, duurt het langer voordat een reliëfvloer opdroogt.
Hierdoor kunnen kalk, vuil en zeepresten zich sneller ophopen.
Na gebruik de vloer drogen, vermindert het risico op vuilophoping.
Mocht er desondanks toch vuil of kalk zich ophopen op de vloer
dan kan met een speciale tegelreiniger of kalkverwijderaar de vloer
gereinigd worden. Volg hierbij de doseringsvoorschriften van de
fabrikant. Laat het middel even inwerken en schrob vervolgens de
vloer. Verwijder daarna de reiniger en spoel na met water. Tot slot
moet de vloer goed drogen.
Voorkomen is beter dan genezen
Om kalkaanslag te voorkomen kunt het beste na het douchen
direct de tegels en kraan droogmaken met een doek of wisser.
En zorg voor voldoende ventilatie in de badkamer. Zo krijgt kalkaanslag bijna geen kans en dat scheelt weer schoonmaakwerk.

Verduurzaming

Afgelopen jaar hebben 69 eengezinswoningen in de wijk Hogeland een
metamorfose ondergaan. Hierbij zijn de woningen flink aangepakt: bijna alles is vernieuwd en geïsoleerd
(gemiddeld Energielabel A). De bewoners hebben nu meer wooncomfort en lagere woonlasten.
Bijzonder is dat 34 woningen een “badkapel” hebben gekregen: de badkamer is 2,5 m2 vergroot en hangt deels
aan de buitenkant van de woning.

