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Hierbij treft u weer een editie van ons bewonersblad EIGEN plek aan. 

We hebben ons ingezet om u weer op de hoogte te brengen van de dingen
waaraan LEKSTEDEwonen werkt. Er zijn in deze tijd ook andere dingen die 
ons allemaal bezighouden. Door de Coronacrisis en alle getroffen maatregelen
stond het leven van iedereen op de kop. 
Sommigen moesten zelfs hun geliefden door het virus verliezen. We hebben
met onze medewerkers geprobeerd mee te leven met alles wat er om ons 
heen gebeurt. We willen het eigenlijk niet, maar het lijkt erop dat we naar 
“een nieuw normaal” gaan in de samenleving. 
Daarbij hoort natuurlijk de vraag: gaan we hier ooit aan wennen? Ik twijfel 
daar nog sterk aan, omdat we erg aan onze vrijheden en rechten zijn 
verknocht. Onze belangrijkste zorg is natuurlijk dat we met elkaar gezond 
blijven. Laten we dat in elk geval voorop (blijven) stellen.

In deze editie leest u over de maatregelen die wij genomen hebben vanwege 
het coronavirus. Heel langzaam starten we veel werkzaamheden en bezoeken
aan huurders weer op.
U leest ook over onze nieuwbouw. Daarbij hebben we speciale aandacht voor 
de oplevering van de fraaie huurappartementen in Bunnik en de grote vraag 
die daar naar dit soort woningen is. LEKSTEDEwonen blijft daar de komende
jaren verder aan werken.
Ook leest u in deze editie waarom wij ervoor gekozen hebben ons 
Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen op te heffen. Wij danken nogmaals
degenen die daar jarenlang nuttige discussies met ons voerden over actuele
maatschappelijke zaken. Het krijgt een vervolg in netwerkbijeenkomsten 
waarover wij op de hoogte houden.
Vanzelfsprekend zijn een aantal praktische zaken rondom actualiteiten 
opgenomen en kunt u de belangrijkste zaken rondom de door ons behaalde
resultaten in 2019 lezen.

Ik wens u namens alle medewerkers van LEKSTEDEwonen een mooie zomer-
periode toe. Een periode die meer dan gebruikelijk in de buitenlucht wordt 
doorgebracht.
En net als in voorgaande jaren, vraag ik u daarbij rekening te houden met buren
en andere omwonenden. Zo werken we met z’n allen aan leuke en gezellige
buurten waar het goed wonen is.

Veel leesplezier.

Ed de Groot
Directeur-bestuurder

“Een nieuw normaal”
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Afscheid MPL, terugblik

Op naar de toekomst

Op 19 februari 2020 stond er voor LEKSTEDEwonen en de leden van het Maatschappelijk 
Platform LEKSTEDEwonen (MPL) een bijzondere gebeurtenis op de agenda. Na goed overleg is
gezamenlijk besloten het MPL op te heffen. Ondanks eerdere pogingen vanaf 2018 om de vorm
te veranderen bleek dat de huidige vorm van het MPL niet meer passend is bij deze tijd en
daarmee niet de gewenste input vanuit de maatschappij opleverde. Tijd om de blik op de 
toekomst te richten en de input uit de samenleving te blijven ophalen.

Van MPV naar MPL
Het MPL is in 2011 ontstaan vanuit de oude ledenraad van 

(toen nog) Bouwvereeniging Volksbelang. Met de wijziging van

vereniging naar stichting werd de ledenraad veranderd in het

Maatschappelijk Platform Vianen (MPV). Waar het Huurdersberaad

de belangen behartigt van al onze huurders, was het doel van 

dit platform om input op te halen vanuit de maatschappelijke 

ontwikkelingen in Vianen. Deze maatschappelijke reflectie

namen wij vervolgens mee bij het maken van verschillende 

beleidskeuzes. Wij zijn ons hierdoor onder andere meer gaan 

verdiepen in jongerenwoningen, conceptueel bouwen en 

duurzaamheid. Omdat LEKSTEDEwonen zich hoofdzakelijk, 

maar zeker niet alleen, in Vianen inzet is in 2016 de naam van het

MPV gewijzigd in MPL: van Vianen naar LEKSTEDEwonen.  

Betrokken leden
Gedurende het bestaan van dit platform, waaraan steeds 13 leden

konden deelnemen, zijn er ongeveer 25 personen actief geweest 

in het MPV/MPL. Via deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk

danken voor hun inzet. Tijdens de laatste vergadering van het 

MPL hebben wij afscheid genomen van de huidige leden onder 

het genot van een heerlijke taart en een persoonlijk woord van

dank door de bestuurder van LEKSTEDEwonen.

Input samenleving
Ondanks het opheffen van het MPL blijven wij continue op zoek 

naar input uit de samenleving. Dit blijft voor ons ontzettend 

belangrijk voor het maken van beleidskeuzes. De leden van het 

MPL hebben meegedacht over hoe dit in de toekomst vorm 

kan krijgen. Hieruit is het voorstel ontstaan om jaarlijks een 

thematische netwerkbijeenkomst te organiseren. Deze 

bijeenkomsten worden gericht op een specifiek thema en staan

open voor alle geïnteresseerden, daarnaast worden er ook 

professionals uitgenodigd. Aan de eerste bijeenkomst (thema 

en setting) wordt al gewerkt. Binnenkort maken wij hierover 

meer bekend op onze website. Wie weet deelt u dan uw kennis, 

ervaring of ideeën met ons?!  Wij nodigen u van harte uit!



| 5 |

Bouwen van jongerenwoningen

De vraag naar woningen in Bunnik is groot en het aanbod klein. Dat was in 2013 dan
ook de reden om afspraken te maken met de gemeente Bunnik over het bouwen van 
sociale huurwoningen. In de komende tien jaar worden er minimaal 150 sociale huur-
woningen gebouwd. In 2014 zijn in Werkhoven naar aanleiding van deze afspraken 
12 huurappartementen gebouwd. Daarnaast hebben wij ons bezit uitgebreid door eind
2016 18 appartementen in het complex Hof van Bunnik over te nemen van Mitros. Dit jaar
worden de eerste jongerenappartementen aan de Stationsweg in Bunnik opgeleverd.

Jongerenappartementen
Vooral onder jongeren is een grote vraag

naar betaalbare woningen in eigen dorp.

Daarom zijn wij gestart met het bouwen

van jongerenwoningen. Het resultaat zijn

tien mooi gelegen twee- en driekamer-

appartementen met verschillende 

afmetingen. De appartementen zijn 

allemaal voorzien van een terras of balkon

en hebben een eigen parkeerplaats.

Jongeren uit de gemeente Bunnik kregen bij

de verhuur voorrang op een appartement.

Dat er veel vraag was naar deze 

appartementen bleek al wel tijdens de

drukbezochte informatieavond in het 

gemeentehuis van Bunnik. Uiteindelijk

reageerden er bijna 500 jongere woning-

zoekenden (t/m 29 jaar) op de apparte-

menten. Met maar twee weigeringen 

werden nagenoeg alle appartementen

ook aan de eerste kandidaat toegewezen.

Extra mooi was dat deze kandidaten 

ook allemaal in de gemeente Bunnik

woonachtig zijn. 

Hiermee hebben wij kunnen bijdragen

aan de wens van jongeren om in Bunnik

betaalbare huurwoningen te bouwen 

en er te kunnen blijven wonen. 

De vraag blijft groot...
Een geweldig succes, maar ook een resultaat

dat aantoont hoe groot de woningvraag is

in de gemeente Bunnik. Daarom blijven

wij bouwen in Bunnik, niet alleen voor 

jongeren maar ook voor andere doelgroepen. 

In de zomer wordt gebouw “De Weijer” 

opgeleverd, een kleinschalig woonzorg-

centrum aan de Laan van Broekhuijzen. 

Dit gebouw komt tegemoet aan de 

behoefte die er is voor mensen met 

dementie of een andere zorgvraag om

binnen de gemeente te kunnen blijven

wonen. 

Aan de Rozelaar in Odijk realiseren wij een

kleinschalig gebouw van 12 sociale huur-

appartementen. Er komen verschillende

twee- en driekamerappartementen, met

een balkon of terras. En we starten dit jaar

met de bouw van 27 appartementen op

de locatie van het kantoor Rhijnhaeghe 

op de hoek van de Van Zijldreef/John F.

Kennedylaan in Bunnik. Daarnaast zijn er

enkele andere projecten in de gemeente

in voorbereiding. 

Met deze projecten willen de gemeente

Bunnik en LEKSTEDEwonen invulling 

geven aan de grote vraag naar betaalbare 

huurwoningen.

Wonen in Bunnik

Stationsweg Bunnik
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Wonen aan de Stationsweg

Eindelijk een eigen huis

“Begin juni ontving ik de sleutels van mijn appartement aan de Stationsweg in 
Bunnik. Na jaren van zoeken en reageren, heb ik nu eindelijk mijn eigen huis. 
Daar ben ik zo blij mee én ik ben niet de enige!” Aan het woord Rick van de Kant, 
een geboren en getogen Bunniker en een van de jongeren die sinds kort in de 
nieuwbouw aan de Stationsweg woont.

Bunnik in ontwikkeling
De woningnood in de regio is groot. Er staan veel woning-

zoekenden ingeschreven en er wordt (te) weinig gebouwd. 

Vooral voor jongeren is het lastig om zelfstandig te gaan wonen.

Voor velen is kopen te duur en voor huren hebben ze vaak te 

weinig inschrijftijd opgebouwd. Die situatie is in de gemeente

Bunnik niet anders en wordt nog eens extra versterkt door de 

hogere koopprijzen in Bunnik en een gebrek aan nieuwbouw. 

Aan dat laatste wordt nu wel hard gewerkt, want in de ‘Visie op

wonen’ heeft de gemeente van nieuwbouw (zowel koop als huur)

een speerpunt gemaakt en met succes! Sinds 2019 is er duidelijk

een verandering merkbaar en zichtbaar in Bunnik. Er wordt 

gebouwd en veel plannen zijn in voorbereiding of in ontwikkeling:

huur en koop. Een van de projecten zijn de 10 huurappartementen

aan de Stationsweg.

Lange zoektocht
Ook Rick van de Kant is al jaren op zoek naar de geschikte woning.

“Ik wilde al langer kopen, maar dat ging het niet worden. Een 

beetje huis of appartement in Bunnik is te koop vanaf 3 ton. 

Ik heb een aardige baan, maar ondanks dat is het niet te betalen.

Ook buiten de gemeente is het lastig, vooral de laatste paar jaren

stijgen de prijzen fors. En eigenlijk wil ik ook gewoon in Bunnik 

blijven wonen. Hier heb ik alles; vrienden, sporten en meer. 
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Dat kopen niet ging lukken werd mij snel duidelijk, maar huren 

was ook geen optie. Tenminste dat dacht ik lang. Er komt amper

een huurwoning vrij en als er iets vrijkomt, dan is het een 

eengezinswoning of je hebt tig jaar wachttijd nodig. En als je 

26 jaar bent, sta je eigenlijk altijd korter ingeschreven dan ouderen.

Totdat LEKSTEDEwonen ging bouwen aan de Stationsweg en 

bleek dat het allemaal appartementen voor jongeren werden. 

Tot en met 29 jaar én beter nog: met voorrang voor inwoners van

de gemeente Bunnik. Dat moest lukken en het is ook gelukt.”

Wonen aan de Stationsweg
Trots laat Rick zijn appartement zien: “Mooi toch?! Dit was mijn 

eerste keus en ik ben daarom echt gelukkig dat ik dit appartement

ook heb gekregen. Drie kamers en mooi uitzicht op de Stationsweg.

De keuken heb ik uitgezocht en afgestemd op mijn inrichting. 

Nu nog even schilderen, laminaat leggen en dan kan ik verhuizen.

Heerlijk genieten van mijn eigen huis!”

De twee- en driekamerappartementen hebben woonoppervlakten

van 50 tot 75 m2 en een balkon of tuin. Parkeren kan aan de 

achterzijde van het complex. Het appartementengebouw staat 

tussen de brandweerkazerne en de tandarts; hierdoor is een lege

plek weer ingevuld. De stationsweg is gerealiseerd door een 

lokale aannemer, die ook de brandweerkazerne heeft gebouwd, 

namelijk Bouwbedrijf Vd Tol.

Blije gezichten in Bunnik
“Na jaren wordt er eindelijk weer gebouwd in de gemeente Bunnik.

Er waren enkele nieuwbouwprojecten, maar dat was voor starters

niet te betalen. Niet alleen ik ben blij, maar ook mijn ouders: 

eindelijk het huis uit. Het is om de hoek van mijn ouders, dus 

missen zal ik ze niet. Ook een aantal van mijn vrienden zijn blij, 

want ook zij gaan aan de Stationsweg wonen. 

Tijdens de informatieavond (januari 2020, red.) leek het wel een 

reünie, zoveel oud-klasgenoten en bekenden kwam je tegen. 

Dit was eigenlijk het eerste project waarvoor ik en veel van mijn

leeftijdsgenoten in aanmerking kwamen. Het was niet alleen 

betaalbaar, maar als Bunnikers kregen we ook voorrang op 

andere woningzoekenden. Misschien had ik met mijn inschrijftijd

(bijna 9 jaar) het ook wel gekregen, maar dankzij die voorrang is 

het zeker gelukt. Daar zijn veel inwoners/jongeren de gemeente

Bunnik en LEKSTEDEwonen wel dankbaar voor.” 

Rick van de Kant op het balkon van zijn gloednieuwe huurappartement.
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Veranderingen dit jaar

De huurverhoging van 2020 ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Dit jaar hanteren wij voor 
alle huurders van een sociale huurwoning hetzelfde percentage: 2,4% huurverhoging. Eind april
hebben alle huurders bericht over de huurverhoging ontvangen. Ook kunnen huurders dit jaar 
gebruikmaken van twee nieuwe wettelijke regelingen als er sprake is van inkomensterugval.

Huurverhoging 2020

HUURVERHOGING 2020
De overheid stelt jaarlijks de maximumpercentages vast waarmee de huur van 

sociale huurwoningen mag worden verhoogd. Ook LEKSTEDEwonen houdt zich

aan deze kaders. Het percentage is afhankelijk van het verzamelinkomen dat 

huishoudens twee jaar geleden hadden, de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.

Hierbij kunnen huurders met een hoger inkomen meer huurverhoging krijgen, 

dan huurders met een lager inkomen. Hieronder vindt u de wettelijk toegestane

percentages voor sociale huurwoningen en onze huurverhoging.  

Inkomenscategorie             Huurverhoging 2020                      Maximaal wettelijk 

                                                bij LEKSTEDEwonen                         toegestane huurverhoging

Tot en met € 43.574                2,4%                                                   5,1%

(opbouw percentage)             (2,6% inflatie – 0,2% afslag)            (2,6% inflatie + 2,5%)

Hoger dan € 43.574                2,4%                                                   6,6%

(opbouw percentage)             (2,6% inflatie – 0,2% afslag)            (2,6% inflatie + 4,0%)
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Betaalbaarheid blijft belangrijk
Voor LEKSTEDEwonen blijft de betaalbaarheid van het huren 

een belangrijk uitgangspunt. Als maatschappelijk betrokken 

organisatie willen wij dat ook graag zo houden. Wij zijn er immers

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 inkomens-

afhankelijke huurverhoging te geven. Dat is dit jaar om 

technische redenen niet toegepast. 

Om de betaalbaarheid te waarborgen is in overleg met het 

Huurdersberaad besloten om onder het inflatiepercentage 

(2019) van 2,6% te blijven. Afhankelijk van het inkomen mochten 

de huren in 2020 respectievelijk met 5,1% en 6,6% verhoogd 

worden (zie kader). De huurverhoging van 2,4% voor alle 

sociale huurwoningen ligt daarmee ruim onder de wettelijk 

toegestane percentages.

Voor de vrije sector woningen geldt een huurverhoging van 3,2%

(2,6% inflatie + 0,6%). 

Nieuw in 2020
Vanaf 2020 zijn er twee nieuwe wettelijke regelingen als er sprake

is van inkomensterugval bij huurders:

-    De maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag zijn vervallen. 

     Door het vervallen van de maximale inkomensgrenzen loopt de 

     huurtoeslag ook door bij een hoger inkomen. Hierdoor verdwijnt

     de situatie waarbij bij een beperkte stijging van het inkomen 

     ineens de volledige huurtoeslag vervalt.

-    Er zijn afspraken gemaakt voor huurbevriezing en huurverlaging.

     Is uw inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs en woont 

     u in een sociale huurwoning, dan kunt u in een aantal gevallen 

     aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. 

Meer informatie hierover vindt u op www.lekstedewonen.nl. 

Van WIL naar Avres
Zelfde dienstverlening, 
andere organisatie
Vanaf dit jaar maakt de gemeente Vijfheeren-
landen gebruik van Avres. Tot en met 2019 werd 
deze dienstverlening voor de ‘gemeente Vianen’ 
uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom
(WIL). In de gemeente Leerdam en Zederik werd 
al gebruik gemaakt van Avres. 

Inkomensondersteuning
Inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden kunnen bij

Avres terecht voor hulp op het gebied van werk, inkomens-

ondersteuning en schuldhulpverlening. Dit betekent onder

meer dat huurders die recht hebben op een uitkering hun

uitkering ontvangen van Avres. De uitbetaaldata van 

uitkering zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de

WIL. Ook is Avres het aanspreekpunt voor al uw vragen over

werk en inkomen en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Avres heeft een kantoor aan de Voorstraat 45 in Vianen,

waar u op afspraak welkom bent. Zij zijn telefonisch 

bereikbaar op nummer (0183) 650 200 of per mail via

info@avres.nl. Kijk voor meer informatie op www.avres.nl.
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Lichtpuntjes in coronatijd

Maatregelen
Vanaf half maart ging Nederland “op slot” en dat bracht veel 

maatregelen met zich mee. Wij hebben onze dienstverlening 

moeten aanpassen om de gezondheid van onze kwetsbaren in de

samenleving te beschermen. Uiteraard was dit geenszins een 

dilemma want gezondheid gaat voor wat dan ook. We hebben wel

getracht onze dienstverlening op hoofdlijnen voor u te laten 

doorlopen. Zo zijn wij de gehele periode telefonisch bereikbaar 

geweest en hebben wij met gepaste afstand het verhuurproces

laten doorlopen.

Aandacht voor onze huurders
Als maatschappelijk betrokken organisatie hebben wij altijd 

al oog voor onze klanten. In deze tijden is dit alleen nog maar

versterkt. Regelmatig hebben we met huurders gesproken 

over hoe het met hen gaat en wat wij kunnen betekenen. 

Soms hebben wij onze huurders zelf proactief gebeld, soms

belde de huurders ons. Dit heeft zo nu en dan geleidt tot 

concrete acties voor LEKSTEDEwonen, maar vaak is alleen al

een luisterend oor al prettig. 

Maatregelen
Door alle omstandigheden hebben wij in eerste instantie besloten

ons kantoor gesloten te houden en niet meer op huisbezoek te

gaan. Dit druist geheel tegen ons gevoel in, maar ook hiervoor

geldt gezondheid staat op nummer 1. Gelukkig hebben we dit in 

de loop van de tijd weer kunnen aanpassen en zijn huurders, met

de nodige maatregelen, binnenkort weer welkom op afspraak op

ons kantoor.

In de hoogbouwcomplexen hebben wij ook onze verantwoor-

delijkheid genomen. Bij de ingang van de hoogbouwcomplexen

hebben we informatiefolders opgehangen. Daarnaast is in 

samenspraak met de bewoners besloten om extra maatregelen 

te nemen. Zo is er op de begane grond een vloersticker geplakt. 

Is er bij elke lift een streep geplakt met een bijbehorende flyer om

De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van het coronavirus. Een onzekere tijd
voor iedereen en met grote maatschappelijke gevolgen. Wij wilden toegankelijk blijven voor
onze huurders, maar daarbij stelden we de gezondheid van huurders, medewerkers en 
bezoekers centraal. “Wij zijn er voor u op afstand, maar toch dichtbij” was en is daarbij ons
motto. Er waren ook lichtpuntjes in deze lastige tijden, zoals raambezoeken die mogelijk 
werden gemaakt. Hierbij een terugblik op de afgelopen maanden.

Op afstand, maar toch

mensen attent te maken op de gewenste afstand en ‘spelregels’

voor het gebruik van de lift en in het gebouw. We hebben van veel

bewoners vernomen dat zij content waren met deze maatregelen. 

Raambezoek
In ons woningbestand hebben wij ook diverse zorgcomplexen.

Het grootste complex hiervan is Hof van Batenstein. Hier 

levert Zorgspectrum dagelijkse intensieve zorg aan mensen 

die lichamelijk zorg nodig hebben. Daarnaast is er een 

woongroep voor mensen met dementie. De normaal gesproken

zo levendige locatie met een gezellig Grand Café op de 

begane grond was weken erg stil. Bewoners mochten geen 

bezoek meer ontvangen en werden verplicht op hun afdeling

te blijven. De impact hiervan op zowel bewoners als bezoekers

is enorm. Bezoek ontvangen en elkaar zien is heel belangrijk,

daarom hebben wij geprobeerd een andere oplossing 

hiervoor te bedenken. En met succes! 

Op 29 en 30 april hadden bezoekers de mogelijkheid om 

met een hoogwerker een raambezoek te hebben met een 

bewoner. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door Collé,

een verhuurbedrijf die belangeloos een hoogwerker leverden.

Het was mooi om te zien hoe waardevol dit raambezoekje 

was voor de bewoners en hun bezoek. 

Hof van Batenstein
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Na dit succes is er ook bij het zorg-

complex De Plataan geregeld dat 

bewoners veilig hun familie konden zien.

Door een tent met een doorzichtig 

tussenschot op het parkeerterrein te

plaatsen konden de familieleden elkaar

eindelijk weer eens zien. 

Bij de Regenboog, een complex voor 

verstandelijk beperkten, hebben wij door

het uitlenen van ‘spatschermen’ ook 

bezoek mogelijk gemaakt. We hebben 

veel dankbare, maar ook ontroerende 

reacties gezien op deze initiatieven. 

We zijn blij dat we hierin mochten 

ondersteunen.

Op afstand, maar toch dichtbij…
Op het moment van schrijven (begin 

juni) krijgt Nederland steeds meer 

versoepelingen. Wij hopen dat dit doorzet

en we terug naar ‘normaal’ kunnen zodat

niemands gezondheid meer in gevaar is

door een virus als deze. Mocht u vragen 

of opmerkingen hebben, bel dan gerust.

Ook als u behoefte heeft aan een gesprek, 

uw zorgen wilt delen of hulp nodig heeft 

bij praktische zaken. 

Onze medewerkers zijn er voor u en denken

graag mee. Op afstand, maar dichtbij!

De Regenboog
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Kennismaken met...
Corina en Bowien

Regelmatig heeft u contact met hen. Daarom stellen wij ze graag aan u voor.
Deze keer onze collega’s Corina Boogaard en Bowien de Kriek. 

Corina werkt als Medewerkster Financiën 

bij LEKSTEDEwonen. Samen met haar 

collega’s zorgt zij ervoor dat de financiële 

administratie klopt. Het is een belangrijke,

maar voor huurders ‘onzichtbare’, taak 

binnen de organisatie. Een extra reden om

eens kennis te maken met haar.

Wie is Corina?
“Ik ben een gezellig persoon en word 

gelukkig als ik anderen kan helpen.

Fitnessen, zwemmen, fietsen en reizen

vind ik erg leuk om te doen in mijn vrije

tijd. Daarnaast doe ik kerkenwerk en sta 

ik als vrijwilligster in de Wereldwinkel in

Leerdam.”

Medewerkster Financiën; wat doe je 
dan allemaal?
“Ik zorg samen met mijn collega’s dat 

alle financiën bij LEKSTEDEwonen worden

bijgehouden. Een afwisselende functie

waar ik verantwoordelijk ben voor het 

verwerken van allerlei betalingen, 

waaronder ook de huren. Daarnaast 

verwerk ik de facturen, zodat deze tijdig

gecontroleerd en betaald worden.” 

Ben je al lang werkzaam bij 
woningcorporaties?
“Nee! Ik heb nog nooit bij een woning-

corporatie gewerkt. De afgelopen 25 jaar

heb ik gewerkt in financiële functies bij

verschillende bedrijven in uiteenlopende

branches. Begin 2019 was ik toe aan een

nieuwe uitdaging. Mijn oog viel op een

openstaande financiële vacature bij 

LEKSTEDEwonen.

Voor mij een functie in een ‘nieuwe 

wereld’, die complex en uitdagend is. 

In het begin was het dan ook echt wennen.

Inmiddels ben ik alweer een jaar 

werkzaam op de financiële administratie

en zou ik niet meer weg willen. Het is 

echt een functie in een wereld die bij 

mij past en ook het bedrijf spreekt me 

nog steeds enorm aan.”

Heb je nog tips?
“Ik ben continue bezig om de financiële

administratie bij te houden. Bij de 

huurders is dit natuurlijk geen dagelijkse

bezigheid, maar niet minder belangrijk.

Het geeft rust als je weet wat je inkomsten

en uitgaven zijn. Verzamel daarom altijd

alle administratie op een centrale plaats

en plan wekelijks een momentje om alles

bij te werken. Zo is het een kleine moeite

en heb je altijd overzicht.”Corina Bogaard
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Bowien de Kriek werkt sinds een ruim jaar 

als Landlady op de campus van University

College in Utrecht. LEKSTEDEwonen heeft 

op de campus 800 studenteneenheden en

Bowien heeft daar veel contacten met de 

(internationale) studenten die bij ons wonen.

Om ook onze andere huurders kennis met

haar te maken, stellen wij haar graag voor. 

Wie is Bowien?
“Ik ben geboren en getogen in Utrecht. 

De stad die mij weer naar zich toe heeft

getrokken, ondanks dat ik een jaar lang

vertrok naar het buitenland om daar mijn

leven voort te zetten. In mijn vrije tijd 

loop ik graag met mijn hond, kijk en speel

ik graag voetbal en lees ik zoveel mogelijk

boeken. Reizen hoort ook tot mijn 

favoriete bezigheid, met Italië als meest

geliefde bestemming. Verder studeer ik

naast mijn baan Bedrijfskunde.”

Landlady, wat houdt dat in?
“Ik werk nu een jaar met veel plezier voor

LEKSTEDEwonen als ‘Landlady’ op de 

campus van University College Utrecht.

Wij werken hier met een team van vier

personen, waarbij ik onder andere de 

administratie en het klachtonderhoud

verzorg. Daarnaast ben ik het aanspreek-

punt voor de Universiteit Utrecht en de

studenten. Het leuke hieraan vind ik dat

het een heel diverse functie is, waarbij ik

wel mijn vaste bezigheden heb, maar

geen enkele dag hetzelfde is. Daarnaast

sprak het internationale karakter van de

campus mij meteen aan. Ik vind het 

bijzonder om alle verschillende culturen

voorbij te zien komen op de internationale

campus. Ieder jaar komen en gaan er weer

studenten en dat geeft veel dynamiek.” 

Heb je nog tips?
“18 jaar? Schrijf je in bij WoningNet! 

Vaak zie ik dat studenten na hun studie de

volgende stap in hun wooncarrière willen

zetten. Ze willen graag een appartementje

met eigen voorzieningen. Met hun 

inkomen kunnen ze vaak niet kopen of

iets huren in de vrije sector en in Utrecht

zeker niet. Alleen zijn ze vergeten om 

zich in te schrijven bij WoningNet. Dat 

betekent dat ze lang moeten wachten tot

er een appartement voor hen beschikbaar

is. Terwijl als je je meteen inschrijft op je

18e je al mooi wat jaren hebt opgebouwd

op het moment dat je toe bent aan je 

eerste huisje.”

Bowien de Kriek
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koop- en huurwoningen in de regio moeten worden gebouwd.

Uit onderzoeken komt naar voren dat er in de Utrechtse regio

ieder jaar minstens 2.000 sociale huurwoningen moeten worden

bijgebouwd. Tellen we daar de vervangende woonruimte voor 

gesloopte of verkochte woningen bij op, dan moeten er jaarlijks

minstens 2.900 sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit is

een grote opgave die tot nu toe niet wordt behaald. Zo zijn er in

2019 nog geen 500 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd.

Kortom, het tempo moet flink omhoog en veel hobbels moeten

worden genomen.

En nog eens bouwen

Bouwen,bouwen,bouwen

We weten het allemaal. Er is in de regio Utrecht, en dus in de gemeenten Bunnik en 
Vijfheerenlanden waarin wij werken, een enorm tekort aan woningen. Naast een tekort aan
geschikte en betaalbare koopwoningen is er ook een groot tekort aan goede en betaalbare
huurwoningen. Deze krapte wordt helemaal zichtbaar als er 1.250 woningzoekenden 
reageren op een nieuwbouwproject. Ook de wachttijden voor huurwoningen lopen op:
wachttijden van 10 jaar en langer zijn niet aanvaardbaar. Er moet iets gebeuren dat is 
duidelijk, maar hoe? 

Woondeal
In de gemeenteraden wordt veelvuldig gepraat over het oplossen

van het woningtekort. Gelukkig is in de gemeente Vijfheerenlanden

een uitbreidingslocatie gerealiseerd: Hoef en Haag. Daarnaast

wordt er regionaal verder gezocht naar meer voor woningbouw

geschikte locaties. Ook landelijk staat het onderwerp hoog op 

de agenda. Vorig jaar is er door de regio Utrecht met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor het

wonen) de Woondeal met de gemeenten in de regio gesloten. 

In deze deal is opgenomen dat er tot 2040 ruim 100.000 nieuwe
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... Trots op onze nieuwbouw

Wij bouwen veel woningen; jaarlijks 50 tot 80 
woningen. Maar bouwen we ook naar tevreden-
heid van onze huurders? Wij vroegen het aan een
aantal bewoners van Hoef en Haag. Het antwoord
was volmondig Ja! 

Hoef en Haag
Met het invullen van een korte enquête konden de 

bewoners hun mening geven. Veel bewoners vinden het

ontwerp van de woning erg goed. Vooral de lichtinval,

plaats van de stopcontacten en schakelaars, draairichting

van de deuren, de trapkast en de schuifpui aan de 

achterzijde werden erg goed beoordeeld. Natuurlijk waren

er ook wat aandachtspunten. Zo vonden veel bewoners 

de bediening van de mechanische ventilatie lastig en 

wilden zij liever een dichte trap naar de zolder.

In Hoef en Haag heeft de gemeente een plan opgesteld

voor de uitstraling van straten en woningen. Daarom zijn

de erfafscheidingen al door ons voorzien van hedera. 

Dit wordt door veel bewoners ook gewaardeerd. Alleen de

erfafscheidingen tussen de woningen moeten huurders

zelf regelen, zoals dat bij al onze nieuwbouw het geval is.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 62% van de huurders dit

graag wil en het liefst door ons had laten regelen tegen een

huurverhoging of een eenmalig bedrag. 

Het is goed om te horen dat bewoners blij zijn met hun 

woning. De aandachtspunten nemen we uiteraard mee bij

volgende projecten, zodat we nog beter kunnen inspelen

op de wensen van de toekomstige bewoners. Samen 

zorgen we voor woningen, waar het prettig wonen is! 

De Woondeal moet daar een bijdrage aan leveren, door de 

knelpunten te inventariseren en er oplossingen voor te vinden. 

Ingewikkelde procedures, moeilijke locaties, de hoogte van

grondprijzen zijn voorbeelden van dergelijke knelpunten.

Onze bijdrage
Als we het wat kleiner maken, op het niveau van LEKSTEDEwonen,

dan zijn wij in staat om een flinke nieuwbouwproductie te 

leveren. Zo hebben wij als kleine corporatie de afgelopen vier 

jaar maar liefst 10,6% van de totale productie van sociale huur-

woningen in de regio gerealiseerd. In 2019 hebben wij zelfs 

72 van de 466 huurwoningen in de regio gebouwd.

De komende jaren gaan we daarmee door. Tot en met 2024 

hebben wij plannen in voorbereiding voor 450 huurwoningen 

in de gemeenten Vijfheerenlanden en in Bunnik. Zo leveren wij

onze bijdrage aan het oplossen van de tekorten.

Divers aanbod
Vanuit onze visie en het Ondernemingsplan bouwen we voor 

verschillende groepen. Van eengezinswoningen voor gezinnen 

tot appartementen voor jongeren en ouderen. Uiteraard houden

we daarbij rekening met de ontwikkelingen op het gebied van

vergrijzing. Maar ook voor specifieke doelgroepen, zoals voor

zorgbehoeftigen, gaan wij bouwprojecten realiseren. In de 

komende jaren besteden wij extra aandacht aan het bouwen 

voor jongeren. Naast een grote vraag vanuit deze groep, denken

wij dat het behoud van jongeren in de dorpen en kleinere 

steden van essentieel belang is voor het in stand houden van

voorzieningen. Zij moeten in hun vertrouwde omgeving hun

leven naar wens kunnen inrichten. En daar hoort een goede 

en betaalbare huurwoning bij! 

Een bijzondere aandachtgroep zijn huishoudens met een midden-

inkomen. Zij komen vanwege de hoogte van hun inkomen vaak

(net) niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar willen

of kunnen ook niet kopen. Op bescheiden schaal en met 

inachtneming van alle regels die ervoor zijn, willen wij de komende

jaren voor deze groep zo’n 30 nieuwbouwwoningen reserveren.

Samenwerking is essentieel
Wij rekenen op de volle medewerking van en een plezierige 

samenwerking in de gemeenten om alle doelstellingen te halen.

Want samen moeten we werken aan het oplossen van de 

woningtekorten die als we niet oppassen omslaan in woningnood. 
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Bijdragen aan een duurzame wereld

Heeft u zonnepanelen?!

Steeds meer huurders kiezen voor zonnepanelen en daar zijn wij én huurders blij mee! Zonnepanelen
dragen bij aan een duurzame wereld en leveren tegelijkertijd een besparing op uw energiekosten.
Niet alleen bij nieuwbouw en woningmutaties plaatsen wij zonnepanelen op de woningen, ook
zittende huurders kunnen in veel gevallen eenvoudig zonnepanelen laten plaatsen. 

500 adressen doen al mee
Alle geschikte eengezinswoningen hebben inmiddels een 

aanbod ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. 

De bewoners van 500 adressen hebben al gebruik gemaakt van

dit mooie aanbod. Zowel de plaatsing als het onderhoud is 

namelijk kosteloos. De bewoners betalen alleen voor de stroom

die zij opwekken met een tarief dat gemiddeld 25% lager ligt 

dan bij landelijke energieleveranciers. Dat scheelt al gauw 

5,5 cent per kWh en op jaarbasis kunt u daarmee € 100 tot € 150

besparen (afhankelijk van het aantal zonnepanelen). 

LEKSTEDEwonen werkt hiervoor samen met Wocozon, een 

stichting zonder winstoogmerk. Zij verzorgen de complete 

plaatsing en het onderhoud aan de zonnepanelen.

Bijna 500.000 kWh
In een jaar tijd (van oktober 2018 t/m september 2019) hebben 

de geïnstalleerde zonnepanelen al 493.879 kWh aan zonnestroom 

opgewekt. Dat is omgerekend het gemiddeld jaarverbruik van

meer dan 140 huishoudens. Een resultaat om trots op te zijn! 

ovendien zal het aantal opgewekte kWh per jaar verder oplopen,

omdat op sommige woningen nog maar een paar maanden 

zonnepanelen liggen. Daarnaast neemt het aantal installaties 

nog steeds toe, dus volgend jaar verwachten wij een veel hogere

opwekking: op naar een miljoen kWh!

“Zonnepanelen: 
optimaal profiteren van 

zonneenergie én 
maandelijks besparen 

op energiekosten”
[ ]

Ook zonnepanelen? 
Wilt u ook zonnepanelen laten plaatsen op uw eengezinswoning?

Maak gebruik van uw persoonlijke aanbod en Wocozon verzorgt

voor u de installatie. Bent u het aanbod kwijt of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Wocozon (085 - 744 10 58)  of kijk op

www.wocozon.nl. 

Woont u in een appartementengebouw met drie of meer lagen?

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden van het plaatsen

van zonnepanelen op hoogbouw (appartementen). Zodra wij over

dit traject meer kunnen melden, ontvangen de bewoners bericht.

Zonnepanelen in de ... straat.



2019 is alweer even voorbij en onlangs is ons jaarverslag 2019 verschenen. Wij delen graag een aantal belangrijke cijfers hieruit. 

Benieuwd naar het hele jaarverslag? Kijk op lekstedewonen.nl
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2019 in vogelvlucht 

€ 570
De gemiddelde huurprijs (excl. 
servicekosten) van onze woningen. 
In totaal zijn er 152 woningen met 
een huurprijs in de vrije sector 
(5,1% van het totaal).

€ 4,9miljoen
verschuldigd aan belastingen, 
zoals de verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting. 
Geld dat we liever aan nieuwbouw 
of renovatie hadden besteed. 

€ 20,4miljoen
We investeerden € 3,6 miljoen in 
onderhoud van woningen en voor 
€ 16,8 miljoen in nieuwbouwprojecten
en verbeteringen aan huurwoningen.

72
Nieuwe woningen zijn er in de 
gemeente Vijfheerenlanden 
opgeleverd. 15 in gebouw Hendrick,
18 in gebouw Amelie en 39 in 
Hoef en Haag.

3.953
Verhuureenheden hebben wij in 
bezit. Dit zijn woningen, studenten-
eenheden, zorgwoningen, garages 
en bedrijfsruimten.

2.546
Zoveel reparatieverzoeken zijn er 
behandeld voor onze huurwoningen
(exclusief studenteneenheden).

493.879
De totale opwekking in kWh van 
de zonnepanelen op bestaande 
woningen gedurende één jaar.

5.631
Woningzoekenden uit de 
gemeente Vijfheerenlanden staan er 
ingeschreven bij WoningNet 
Regio Utrecht.

7,4
Waardering voor onze dienstverlening.
Gemiddeld volgens KWH-metingen
onder XXX huurders.
Het gemiddelde cijfer van het 
visitatierapport uit 2019 is 7,7.

29
Betrokken huurders zetten zich in 
voor de belangen van alle huurders.
Dat doen zij in het Huurdersberaad,
Bewonerscommissies of als 
contactpersoon.

404
Verhuringen in drie gemeenten. 
1 in Bunnik, 183 in Utrecht  en 220 in
Vijfheerenlanden.

1,6%
Gemiddelde huurverhoging. 
Afhankelijk van het inkomen werd 
een hoger percentage toegepast: 
4,2% bij € 42.436 en hoger.
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering

Werken aan wonen. Welke nieuwbouwprojecten voeren wij uit en welke projecten zijn in
voorbereiding? Een aantal projecten in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik zetten wij
hier graag voor u in de spotlight. Kijk voor meer informatie over projecten op onze website.

De Erven
In mei is de bouw en verhuur van de eerste 25 huurwoningen in

de wijk 'De Erven' van Hoef en Haag gestart. De nieuwe wijk wordt

groen, landelijk en ruim opgezet. Er komen drie verschillende

woningtypen met oppervlakten van 97 tot en met 110 m2, naar

ontwerp van Hans Been architecten. De woningen krijgen een 

eigentijdse en landelijke uitstraling, zijn energiezuinig en hebben

een hoog wooncomfort.

De 25 woningen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen,

van alleenstaanden en gezinnen tot jongeren en 65-plussers. Er

worden twaalf driekamerwoningen en negen vierkamerwoningen

gebouwd, daarnaast komen er vier woningen die geschikt zijn

voor 65-plussers.  Ook bij dit project zijn er voorrangsregelingen

om verschillende doelgroepen meer kansen te bieden. 

Trebbe Wonen verwacht de woningen begin 2021 op te leveren.

HET KANTEEL
In ‘Het Dorpshart’ van Hoef en Haag komen 22 huurappartementen

aan de Kanteelstraat. In het gebouw van drie woonlagen liggen

12 verschillende appartementen, elk met een unieke indeling. 

De twee- en driekamerappartementen hebben een woon-

oppervlakte van 70 tot en met 80 m2 en een tuin of balkon. 

De eerste huurappartementen van Hoef en Haag zijn populair,

want ruim 1.250 woningzoekenden reageerden op ‘HET KANTEEL’.

Hieruit blijkt opnieuw dat Hoef en Haag voorziet in de grote

vraag naar betaalbare huurwoningen. In april bereikte ReinBouw

het hoogste punt en de appartementen worden najaar 2020 

opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

De Erven
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Werk in voorbereiding

Hoek Hogelandseweg – Stammershoefstraat
In de wijk Hogeland in Vianen worden vijf verouderde senioren-

woningen en drie eengezinswoningen gesloopt. Bij de 

herontwikkeling van deze locatie wordt in overleg met de 

gemeente Vijfheerenlanden ook het achterliggende terrein 

betrokken. Na de sloop van de acht woningen en leegmaken 

van het terrein, ontstaat ruimte voor nieuwbouw. De plannen 

bestaan uit nieuwe eengezinswoningen en woningen voor 

kleinere huishoudens.

De omwonenden zijn in april geïnformeerd over de voorlopige

plannen en het bestemmingsplan wordt voor de zomer 

aangevraagd bij de gemeente. Eind 2020 willen wij starten met

de voorbereidingen van de sloop en nieuwbouw.

Rozelaar Odijk
Aan de Rozelaar in Odijk komen twaalf sociale huurappartementen.

Het kleinschalige gebouw bestaat uit verschillende twee- en 

driekamerappartementen, met een balkon of terras. Afgelopen

jaar zijn de voorbereidingen getroffen en zijn omwonenden 

en belangstellenden betrokken bij de planvorming. Dit heeft 

geresulteerd in aangepaste nieuwbouwplannen en het 

aanvragen van een omgevingsvergunning. Naar verwachting

start de bouwwinter 2020-2021.  De totale bouw neemt niet

meer dan één jaar in beslag.

De Rozelaar is het vijfde nieuwbouwproject dat LEKSTEDEwonen

in de gemeente Bunnik realiseert. Hiermee wordt opnieuw 

invulling gegeven aan de grote vraag naar betaalbare 

huurwoningen in deze gemeente.

Wat is er nog meer in voorbereiding?
-  Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8-10 Vianen: Het bedrijfspand en de twee

  woningen willen wij herontwikkelen. Er zijn voorlopige plannen 

  voor sloop-en nieuwbouw om er tien appartementen voor 

  jongeren te realiseren.

-  Hazelaarplein Vianen: Ontwikkeling van het gebied tussen de 

  Lekdijk, Brugstraat en Hazelaarstraat. Er komen minimaal 125 

  appartementen en maisonnettes, gedeeltelijk voor midden-

  inkomens (vrije sector).

-  Hoef en Haag: De ontwikkeling van de volgende fase loopt 

  door. In deze fase komen (zorg) appartementen en eengezins-

  woningen. Deze liggen zowel centraal in het Dorpshart en aan 

  de Rozentuin, als iets meer aan de rand van de wijk. 

-  Zorglandgoed Bloemendaal Vianen: In de polder van Vianen 

  komen 16 (zorg)woningen voor Stichting De Iris, 16 zorgplaatsen

  voor ouderen met dementie voor de Herbergier en een open-

  baar landgoed. De bouw start naar verwachting eind 2020.

-  Oude Haven Odijk: In Odijk realiseert ontwikkelaar HSB 

  nieuwe woningen. Hiermee zijn principe afspraken gemaakt 

  voor de bouw van zes sociale huurwoningen, waarvan de 

  bouw naar verwachting najaar/eind 2020 kan starten.

-  Rhijnhaeghe Bunnik: In overleg met de gemeente Bunnik

kochten wij van projectontwikkelaar Sustay de grond om op 

deze locatie 27 huurappartementen te bouwen. Oplevering is

naar verwachting rond de jaarwisseling 2021-2022.

HET KANTEEL

Rozelaar Odijk
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Wat houdt dat in?

Servicekosten

Jaarlijks staan de servicekosten vermeld in de huurverhogingsbrief. Elk jaar op 1 juli worden 
de servicekosten aangepast, maar wat houdt dat in en waar betaalt u eigenlijk voor? En hoe
worden deze kosten afgerekend? Ingewikkelde materie waarover wij u graag meer vertellen.

Servicekosten
Servicekosten zijn kosten die bovenop de ‘kale’ huur van een 

woning komen. Enkele voorbeelden zijn kosten voor schoon-

maakwerkzaamheden, elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke

ruimten (verlichting en liften), tuinonderhoud of de huismeester.

Dit zijn kosten die wij bijvoorbeeld maken om de algemene 

ruimten in een complex schoon, heel en veilig te houden. 

Aangezien deze kosten worden gemaakt  alle bewoners, 

verdelen we deze kosten over alle bewoners. We noemen dat 

‘verrekenbare’ servicekosten. 

Maandelijks betaalt u een voorschotbijdrage in de servicekosten.

Gedurende het jaar houden wij bij wat de daadwerkelijke 

kosten zijn van bijvoorbeeld de schoonmaakwerkzaamheden. 

Aan het begin van elk jaar kijken we hoe de kosten van het 

afgelopen jaar zich verhouden tot de berekende voorschotten.

Op basis hiervan hebben we inzicht of er moet worden 

bijbetaald of dat u een bedrag terugkrijgt. De bewoners ontvangen

hiervan een afrekening. Daarnaast worden op basis van deze 

cijfers de nieuwe voorschotten voor het jaar erop bepaald en 

die voorschotten gaan meestal in per 1 juli. 

Naast deze ‘verrekenbare servicekosten’ zijn er ook servicekosten

die niet worden afgerekend. Dit zijn kosten voor de glasverzekering

en het rioolfonds en betreffen geringere bedragen per maand.

Deze kosten worden bij zowel appartementen als eengezins-

woningen in rekening gebracht. 

Verwarmingskosten
Het kan ook zijn dat u een voorschot betaalt voor verwarming en

het warm water in de woning. Bij woningen in een complex met

een gemeenschappelijk ketelhuis (“blokverwarming”) kunnen 

bewoners niet zelf een energieleverancier kiezen voor verwarming

en/of warm tapwater. 

In dat geval is LEKSTEDEwonen, naast uw verhuurder, ook uw 

energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater en is de

Warmtewet van toepassing. Voor de verwarmingskosten betaalt u

maandelijks een voorschot in de servicekosten. Per woning wordt

het individuele verbruik gemeten met behulp van warmtemeters

en op basis daarvan wordt er elk jaar een afrekening van deze 

kosten opgesteld.



   

SERVICEKOSTEN EN HUURTOESLAG
Voor sommige servicekosten kunt u huurtoeslag aanvragen, 

dit zijn ‘subsidiabele servicekosten’. Het gaat hierbij om 

de voorschotbedragen voor schoonmaakkosten, elektriciteits-

verbruik gemeenschappelijke ruimten en huismeesterkosten. 

Elke kostensoort telt bij de huurtoeslag mee voor maximaal 

€ 12,- per maand. Houd hier rekening mee als u huurtoeslag 

aanvraagt. Over de kosten glasverzekering en het rioolfonds kan

geen Huurtoeslag worden aangevraagd. Of u huurtoeslag krijgt

is afhankelijk van uw verzamelinkomen, de ‘kale’ huurprijs en

subsidiabele servicekosten. Op www.toeslagen.nl vindt u een

uitgebreide toelichting, kunt u een proefberekening maken en

huurtoeslag aanvragen.

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 eigen-
PLEK zijn wij op zoek gegaan naar het ontstaan
van Hofplein, één van de oudste straten in Vianen.

Sinds de inname van Vianen door de Spaanse troepen in

1567 raakte kasteel Batestein in verval. In 1828 en 1829 

werden uiteindelijk binnen de stadswallen van kasteel 

Batenstein de laatste resten gesloopt en opgeruimd. Op 

de vrijgekomen ruimte werd ondermeer het Hofplein 

aangelegd. Het Hofplein vormde een schakel tussen de

Kortendijk en de Lekdijk buiten de vesting, waarmee 

de doorgaande route over die dijk sinds eeuwen weer 

hersteld was. Het Hofplein begint bij de kruising Achter-

straat - Kortendijk en wordt afgesloten door de Hofpoort.

Samen met de Hofpoort vormt de waterpomp op het 

Hofplein een van de laatste zichtbare herinneringen aan

het ooit alom bekende kasteel Batestein. De pomp is in

1648 gebouwd in opdracht van Johan Wolfert van 

Brederode tijdens een grote operatie om het kasteel op 

te knappen en te verfraaien. Op de pomp staan de twee

mythische naamgeefsters van Vianen afgebeeld: Fy en Jane,

twee waardinnen van een herberg in de omgeving. Volgens

het verhaal kan een heer van de familie Van Beusichem 

niet tussen de dames kiezen en bouwt hij een huis in de

omgeving die hij naar beide vrouwen vernoemd: Vianen.

Afrekening 2019
De afgelopen jaren hebben wij door wijzigingen in de Warmtewet

dit verbruik afgerekend op basis van GigaJoules (GJ). Hiervoor 

worden de meterstanden van de warmtemeters omgerekend naar

GigaJoules. Dit gebeurt op basis van de begin 2019 vastgestelde

warmtetarieven (verbruik en vastrecht). Dit jaar ontvangt u voor 

de laatste keer een afrekening verwarmingskosten (over 2019) 

volgens deze rekenmethode*.

Wijzingen vanaf 2020
De Warmtewet is afgelopen jaar opnieuw gewijzigd. Het is 

daardoor mogelijk om weer terug te gaan naar de ‘oude manier’ 

van het doorberekenen van kosten. Deze manier is duidelijker en

daarom is in goed overleg met onze Bewonerscommissies en het

Huurdersberaad besloten om de oude manier weer te hanteren.

Vanaf 2020 worden de werkelijke kosten per warmte-eenheid 

berekend*. Hierbij worden de totale werkelijke verbruikskosten in

het gebouw gedeeld door het totaal aantal verbruikte warmte-

eenheden in het gebouw. Vervolgens wordt de prijs per eenheid

vermenigvuldigd met uw persoonlijke warmteverbruik, zoals 

geregistreerd op de meters van de radiatoren in de woning. 

Daarnaast betaalt u een bedrag aan vastrecht dat voor iedereen 

in het gebouw gelijk is. 

*  Let op: Er verandert niets voor complexen met een WKO-installatie (Warmte Koude 
Opslag), zoals Bascule en De Plataan.
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Over onkruid, water en dieren...

Zomerkriebels! 

Elke dag wordt het weer wat warmer en langzaamaan is alles mooi groen 
en gekleurd. Op een zonnige dag gaat u vast heerlijk in uw tuin zitten 
en ervan genieten. Deze periode is het ook handig om de tuin bij te houden,
zodat het een langere tijd mooi blijft. Met deze handige tips, kunt u 
genieten van een prachtige tuin!

Onkruid
Met elke warme dag zie je de tuin groeien,

maar helaas ook het onkruid. Plan daarom

een vast momentje in de week in voor 

uw tuin. Als u dit wekelijks bijhoudt, is het 

niet veel werk en ziet uw tuin er altijd 

verzorgd uit. 

Waterbesparing 
In droge periode is het goed om de tuin af

en toe water te geven. Door dit vooral in de

avond te doen verdampt er minder water,

waardoor er minder vaak gesproeid hoeft

te worden. Wilt u het gras water geven, kijk

dan of dit echt nodig is. Dit test u als volgt:

stap op het gras. Als de sprieten direct weer

terugveren, is water geven waarschijnlijk

nog niet direct noodzakelijk.

Diervriendelijk
Misschien zit u niet op bepaalde insecten 

te wachten, ze zijn wel erg nuttig in uw tuin

en het milieu in het algemeen. Maak

daarom uw tuin ook aantrekkelijk voor 

insecten en vogels. Dit kan door bepaalde

beplanting, maar ook door bijvoorbeeld 

het maken van een bijenhotel of insecten-

hotel. Op internet zijn veel websites te 

vinden met praktische informatie. 

Brochure ‘De Tuin’
In onze brochure ‘De Tuin; het visitekaartje

van uw woning’ geven wij u nog meer 

handige tips om uw tuin nog mooier te

maken! U vindt hem op onze website bij

tuinonderhoud. U kunt natuurlijk ook de

brochure afhalen op ons kantoor.
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V AVragen          &        Antwoorden&
Onderzoek door KWH
“Onlangs ben ik gebeld door KWH over mijn 
ingediende reparatieverzoek, klopt dat?” 

Dat kan kloppen. Sinds augustus 2019 laten wij onze dienst-

verlening onderzoeken door KWH. Wij willen graag weten of u 

tevreden bent over onze dienstverlening en of er zaken zijn die 

wij kunnen veranderen of verbeteren.

Niet alleen huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend,

kunnen ondervraagd worden door KWH. 

Via een steekproef kan KWH alle huurders benaderen om deel 

te nemen. De vragen gaan met name over de geleverde diensten.

Bijvoorbeeld bij een reparatieverzoek, bij uitgevoerde (groot) 

onderhoudswerkzaamheden of als u sinds kort bent verhuisd naar

óf vertrokken bent uit een woning van LEKSTEDEwonen.

KWH gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden

alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven 

anoniem. U kunt wel aangeven of u nog door LEKSTEDEwonen 

wilt worden gebeld, bijvoorbeeld als u ergens ontevreden over

bent of nog vragen heeft. Dan geeft KWH dat met uw toestemming

aan ons door. Meer over bescherming van uw gegevens leest u op 

www.kwh.nl.

Kleiner wonen
“Wij wonen al jaren in onze huurwoning. Onze 
kinderen zijn al een paar jaar uit huis en ons huis
wordt nu veel te groot voor ons tweeën. We willen
graag naar een wat kleinere woning verhuizen. 
Wij vragen ons af wat de mogelijkheden zijn? 
Krijgen wij voorrang omdat we een huurwoning
achterlaten?”

Om te verhuizen is het belangrijk dat u ingeschreven staat bij 

WoningNet. Daarnaast is er sinds 1 januari 2019 een nieuwe voor-

rangsregeling voor doorstromers; Van Groot naar Beter. U krijgt

hierbij voorrang als u een woning met minimaal vier kamers (dit is

inclusief uw woonkamer) verruilt voor een woning van maximaal

drie kamers. Het woningtype (woonhuis of appartement) maakt

niet uit. Wel moet u de hoofdhuurder zijn en een huurovereen-

komst voor onbepaalde tijd hebben. U krijgt dus geen voorrang 

als u onderhuurt, huisbewoner of inwonend bent of een tijdelijk

huurovereenkomst heeft. 

Gebruikmaken van deze regeling is nu ook extra voordelig. U gaat

namelijk maximaal € 50 per maand meer dan uw huidige huur 

betalen. Het gaat om de kale huur. De stook- en servicekosten 

blijven bij deze berekening bijvoorbeeld buiten beschouwing. 

Bij nieuwbouw wordt deze regeling niet altijd aangeboden. De 

corporaties bepalen per project of dit gebeurt.

Door voorrang te geven aan huurders van een grote woning 

die kleiner willen gaan wonen, hopen we dat er meer woningen

vrijkomen voor gezinnen en starters. 



Muurschildering Stationsweg

De jongerenappartementen aan de Stationsweg Bunnik zijn 4 juni 2020 
opgeleverd. De nieuwe bewoners van de twee- en driekamerappartementen zijn allemaal afkomstig 
uit de gemeente Bunnik. Blikvanger in het gebouw is de muurschildering van ruim 50 m2 in de centrale hal. 
Robert-Jan Brink (verfdokter.com) toverde de wand van drie etages om in een groene oase met vogels.


