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Wat een bijzonder jaar sluiten we af. Een jaar waarin we wereldwijd te maken
kregen met het coronavirus. Veel zaken die voorheen normaal waren, kunnen
nu niet meer. We zitten al maanden in een gedeeltelijke lockdown. We werken
allemaal veel meer vanuit huis en het is een jaar met veel minder sociale 
contacten. We worden geconfronteerd met zieken in onze gezinnen, families
en vriendenkringen. Soms ontvallen ons dierbaren. Zo kan een samenleving
plotseling in een heel andere situatie terechtkomen, een situatie die niemand
van tevoren had kunnen bedenken. 

Iedereen heeft zijn mening over het coronavirus en de aanpak ervan. Het is 
echter van belang om ons met elkaar in te spannen om het virus onder controle
te krijgen. De samenleving is niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch
geraakt door de diverse maatregelen. Wij zijn gelukkig tot nu toe in staat 
geweest, weliswaar met de nodige aanpassingen, onze dienstverlening door te
laten gaan. En natuurlijk doen we zoveel als mogelijk is om onze huurders en
onze medewerkers te beschermen. Ik wil onze huurders dan ook dank zeggen
voor het begrip dat er is voor de noodzakelijkerwijs aangepaste dienstverlening
en onze huidige manier van werken.

Laatst kreeg ik een mooi bericht van een tevreden huurder. Doordat we in 
verband met het coronavirus een renovatie en een opgeleverde nieuwbouw 
niet feestelijk konden vieren, besloten we de huurders te verrassen met een
herfstpakket als dank voor hun medewerking. Een huurder schreef ons als dank
een mailbericht over haar tevredenheid over de woning en het feit dat zij al
vanaf 1969 een trouwe klant van ons is. Het doet onze collega’s en mij goed om
zulke leuke berichten te ontvangen. Want daar doen we het tenslotte allemaal
voor en zetten we ons elk dag voor in.

We maken ons weer op voor de feestdagen en de jaarwisseling. Ondanks alle
omstandigheden wens ik u namens alle collega’s van LEKSTEDEwonen fijne 
feestdagen en in het bijzonder een gezond 2021 toe.
Ik wens u veel leesplezier!

Groet,

Ed de Groot
directeur-bestuurder

Een bijzonder jaar
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Energiezuinig en comfortabel wonen

Nul-Op-de-Meter woning

Begin dit jaar zijn de eerste nul-op-de-meter woningen van Vianen opgeleverd. 
Vier woningen aan de Mr. M.C. van Hallstraat zijn gerenoveerd en omgebouwd tot
zeer energiezuinige nul-op-de-meter woningen. Met deze verduurzaming en 
renovatie hebben we deze woningen weer klaar gemaakt voor de toekomst. 
Uitgangspunt is dat bewoners bij goed gebruik van de woning en de installaties op
hun energierekening gaan besparen: nul-op-de-meter is mogelijk. Inmiddels 
wonen de bewoners al bijna één jaar in hun gerenoveerde en aangepaste woning, 
zo ook mevrouw Castro Beekman en mevrouw Diermeier. Wij zijn benieuwd of zij 
ook echt nul-op-de-meter hebben behaald. 

Is het gelukt om de nul-op-de-meter te houden?
Mevrouw Castro Beekman twijfelt deze vraag volmondig met ‘ja’ 

te beantwoorden. “Of de nul-op-de-meter is gelukt, is nog even 

de vraag, want ik moet de afrekening nog ontvangen. Ik heb al wel

direct mijn voorschot verlaagd naar 19 euro per maand, dus mijn

maandlasten zijn al erg laag. Van de zomer heb ik veel terug 

geleverd met de zonnepanelen, dus het moet wel goed komen!”

En dat niet alleen. “We hebben ook toegang tot een app die ons

verbruik registreert. Alleen werkt deze app de laatste maanden

niet goed en ik heb nog geen tijd gehad om ernaar te kijken. Dus

dat maakt het extra spannend of het écht is gelukt.” 

Mevrouw Castro Beekman
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Mevrouw Diermeier heeft dezelfde ervaring. “Voor mij geldt 

hetzelfde. Ik ben erg benieuwd wat de afrekening gaat worden,

maar ik merk echt dat ik veel minder besteed aan elektra. Onlangs

kreeg ik wel een mail waarin stond dat ik over de helft van mijn

verbruik was om de nul te behouden. Dus volgens mij zit het 

wel goed”, sluit ze positief af.

Betekent dit een andere levensstijl?
Volgens mevrouw Castro Beekman is dat niet het geval. “Ik was 

altijd al erg bezig met besparen en zuinig zijn. Ik heb daarom ook

bewust geen vaatwasser en wasdroger. Ik heb toch een kamer 

over; dus waarom zou ik hier niet even de was ophangen?! 

Dat scheelt zoveel energie en daarmee geld!” 

Ook buitenshuis let mevrouw Castro Beekman op de kleintjes én 

op het milieu. “Mijn tuin is wel erg groot en van de zomer merkte ik

dat ik daardoor veel water verbruikte. Alles was net aangelegd 

en met de hitte betekende dat; veel sproeien. Er was plek voor een

zwembadje, dus ook die stond in de tuin. Ik heb daarom besloten

dat ik ga sparen voor een regenton. Hiermee kan ik regenwater 

opvangen en dat scheelt weer in mijn waterverbruik. Daarnaast

probeer ik water te besparen door korter te douchen en was ik 

vaak op een kort programma.” 

Voor mevrouw Diermeier is dat net iets anders. “Ik was eigenlijk

nooit zo bezig met energie besparen. Wel had ik al een laag 

energieverbruik. Misschien scheelt het dat ik ook geen wasdroger

heb. Dit is geen bewuste keuze, maar ik vond het nooit echt nodig.”

De vier Nul-Op-De-Meter woningen aan de Mr. M.C. van Hallstraat

“Elke dag 
geniet ik van 

het huis en de tuin, 
ik heb nu echt rust 

gevonden.” 
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Zijn de woningen voldoende comfortabel?
Een enthousiaste mevrouw Castro Beekman antwoordt al snel: 

“De woningen zijn heerlijk en mooi afgewerkt. De woning werd 

opgeleverd met een nieuwe keuken en badkamer. Dus wat dat 

betreft is het net een nieuwbouwwoning. We zijn nog wel 

bezig om de temperatuurinstellingen te verbeteren. Aan het

begin zijn deze zo ingesteld om voornamelijk energiezuinig te

zijn. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd comfortabel is. Vooral 

in de avond is de temperatuur in de woning soms wat te laag. 

Het is daarom nog even zoeken naar de juiste instellingen, 

maar daar wordt hard aan gewerkt.” Dat klinkt alsof alleen de

laatste puntjes nog op de i moeten worden gezet. Ook mevrouw

Diermeier heeft deze kritische kanttekening:“Ook ik merk dat het

niet echt warm is in de woning in de winter. Het voelt fris, ik hoop

dat ze dit snel anders ingesteld krijgen.”

Tips?
Om tips zitten beide dames niet verlegen. Mevrouw Castro 

Beekman adviseert: “het was mij niet helemaal duidelijk dat de 

afwerkvloer niet glad werd opgeleverd. Als dit beter was 

gecommuniceerd, had ik voorzorgsmaatregelen wat betreft 

de ondervloer kunnen treffen.” Van deze tip kunnen we als 

LEKSTEDEwonen leren voor de toekomst! 

“Verder ben ik heel blij met de tuin. Ik heb ervoor gekozen om mijn

tuin zelf aan te leggen en dat was echt leuk om te doen. Ik heb 

gestraat, plantenbakken gemaakt en schuttingen geplaatst. Tot slot

heb ik ook zelf het gras gelegd. Ik ben ook echt trots op hoe het is

geworden”, zegt een stralende mevrouw Castro Beekman.

Mevrouw Diermeier heeft ten slotte ook nog een tip. “De woningen

zijn vrij gehorig. Ik had verwacht dat dit in deze woningen minder

zou zijn, maar de tussenmuren zijn niet extra geïsoleerd dus 

daardoor is het net als in elk ouder huis gehorig.” De geluidservaring

is een belangrijk onderdeel van de woonbeleving, dus ook van 

deze tip kunnen we als LEKSTEDEwonen zeker leren!

“De woningen 
zijn heerlijk 
en mooi 

afgewerkt.”
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Zoekt nieuwe (bestuurs)leden!

In een school denken ouders van leerlingen mee met de schooldirectie via de 
medezeggenschapsraad. Bij een ziekenhuis kunnen cliënten dat doen via de cliëntenraad.
Maar hoe kunnen bij woningcorporaties huurders meedenken met de directie? Dat gaat 
al jaren via het Huurdersberaad. Het Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen is op zoek naar
nieuwe (bestuurs)leden. Een mooie kans om als huurder bij te dragen aan het beleid van
onze organisatie en om te zorgen dat iedereen plezierig kan (blijven) wonen.

Taken van het Huurdersberaad
Maar wat doet het Huurdersberaad nu eigenlijk precies? Het

Huurdersberaad vertegenwoordigt de huurders van LEKSTEDE-

wonen. Zij vergaderen vier keer per jaar met LEKSTEDEwonen.

Wij praten met het Huurdersberaad over actualiteiten rondom

ons werk en over beleidszaken en beleidsvoornemens. 

Gespreksonderwerpen tijdens de vergaderingen zijn bijvoorbeeld

de jaarlijkse huurprijsaanpassing, beleidsvoornemens op 

verschillende terreinen, het onderhoud en (nieuwbouw)projecten.

Het voeren van overleg met huurders is formeel vastgelegd in de

Wet op het overleg huurders verhuurder. Die wet geeft mogelijk-

heden en spelregels om zitting te nemen in een orgaan dat 

huurders van een woningcorporatie vertegenwoordigt. 

De relatie en afspraken tussen het Huurdersberaad en LEKSTEDE-

wonen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het Huurdersberaad doet ertoe
Het Huurdersberaad heeft dankzij deze Overlegwet ook écht iets te

zeggen. Zo heeft het Huurdersberaad voor een aantal onderwerpen

‘adviesrecht’. Daardoor mag het Huurdersberaad schriftelijk advies

geven aan de directie van LEKSTEDEwonen over het voorgenomen

beleid. Ook heeft het Huurdersberaad het recht tot informatie en tot

overleg. Hierdoor wordt er goed voor de belangen van huurders 

gezorgd en is er een balans in de besluitvorming bij LEKSTEDEwonen.

De vergaderingen zijn nuttig voor zowel de (bestuurs)leden van het

Huurdersberaad als voor ons. Door de ervaringen uit de dagelijkse

praktijk van onze huurders te horen, kunnen we de opmerkingen in

de besluitvorming meenemen. 

Maatschappelijk betrokken (bestuurs)leden
(Bestuurs)leden van het Huurdersberaad worden benoemd voor een

aantal jaren, doen het werk vrijwillig en ontvangen hiervoor een 

bescheiden vrijwilligersvergoeding. De (bestuurs)leden zijn 

maatschappelijk betrokken bij hun leef- en woonomgeving en 

willen graag bijdragen aan het (nog) beter laten functioneren van

zowel LEKSTEDEwonen als de wijken en buurten in de gemeente 

Vijfheerenlanden. De huidige (bestuurs)leden van het Huurdersberaad

vertellen graag aan geïnteresseerde huurders hoe zij tegen hun 

werk aankijken en wat zij tot op heden hebben bereikt.

Interesse? Word ook (bestuurs)lid!
Heeft u zin en tijd om (bestuurs)lid te worden van het Huurders-

beraad? Dan kunt u zich heel eenvoudig aanmelden als kandidaat. 

Dat kan bij de voorzitter van het Huurdersberaad, de heer 

Arie Baauw, telefoonnummer: (0347) 37 45 27 of per e-mail:

diane.breedveld@gmail.com, onder vermelding van het 

Huurdersberaad. Het Huurdersberaad nodigt u dan uit voor een 

kennismakingsgesprek. U ervaart dan al snel hoe leuk het is om

samen met andere huurders mee te praten over alle huurderszaken

en om LEKSTEDEwonen te adviseren. Hopelijk tot ziens!

Meer weten?
Op de website van het Huurdersberaad: huurdersberaadvianen.nl,

leest u meer over het werk van het Huurdersberaad.

Het Huurdersberaad
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Kennismaken met...
Victorine Kleijkers

Regelmatig heeft u contact met onze medewerkers. Daarom stellen wij ons graag aan u
voor. In deze editie van eigenPLEK maakt u kennis met Victorine Kleijkers. Sinds september
werkt zij als Woonconsulent Wijkbeheer en Kwaliteit.

Wie is Victorine?
“Ik ben 38 jaar, geboren en getogen in

Zuid-Limburg, getrouwd en ik heb een

dochter. In mijn vrije tijd houd ik van 

yoga, pilates, reizen en wandelen in de 

natuur. Daarnaast lees ik graag boeken 

en zet ik me in voor goede doelen.” 

Waarom heb je gekozen voor 
LEKSTEDEwonen?
“Sinds mijn studie Sociaal Juridische

Dienstverlening heb ik bij verschillende

woningcorporaties in Nederland gewerkt.

Zowel in dienst, maar ook als zelfstandige.

Nu onze dochter wat ouder is, zocht ik

naar een maatschappelijke organisatie

waar ik mijn steentje aan een nog 

betere wereld kan bijdragen. Dat werd

dus LEKSTEDEwonen.”

Wat houdt je functie precies in?
“Mijn functie is nieuw en bestaat uit een

combinatie van verschillende 

werkzaamheden. Zo zet ik me in voor 

de leefbaarheid in de gemeente 

Vijfheerenlanden. Mijn werkgebied richt

zich vooral op de voormalige kernen 

van Vianen. 

Ook ondersteun ik huurders die moeite 

hebben om hun huur te betalen. 

Daarnaast werk ik samen met collega’s

aan het vergroten van de klant-

tevredenheid en kwaliteit. 

Ten slotte mag ik me op het gebied 

van communicatie onder andere 

inzetten als redacteur van dit mooie 

bewoners-magazine!”

Heb je nog tips?
“Mij valt op dat veel overlast kan worden

voorkomen als buren elkaar persoonlijk

beter leren kennen. Dan ontstaat er 

meer wederzijds begrip en voorkomen

bewoners miscommunicatie en onnodige

conflicten. Beter een goede buur dan 

een verre vriend!”

Victorine Kleijkers
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Artikel in Algemeen Dagblad
Misschien heeft u het gelezen; op 26 september 2020 stond er 

in de regionale editie van het Algemeen Dagblad het volgende 

artikel: Woningcorporaties Vijfheerenlanden: ‘Wij hadden bijna 500

nieuwe gasloze woningen kunnen bouwen’. In dit krantenartikel

maken drie woningcorporaties, waaronder LEKSTEDEwonen, 

duidelijk welke alternatieven er hadden kunnen zijn vanuit die 

betaalde verhuurderheffing in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Vanwege de verhuurderheffing heeft LEKSTEDEwonen de 

afgelopen jaren ruim 14,5 miljoen euro afgedragen aan de 

Belastingdienst. Die gelden hadden we graag ingezet voor het 

bijdragen aan het opheffen van de woningschaarste in onze 

regio en het versneld verduurzamen van ons woningbezit. 

Afschaffen verhuurderheffing wenselijk
Wij zijn van mening dat het verstandig is als het nieuwe kabinet

dat na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 aantreedt

deze verhuurderheffing afschaft. Commerciële verhuurders 

hoeven zo’n heffing  niet te betalen. Er is een enorme woningnood

in Nederland, ook in onze regio. Daaraan besteden we liever deze

belastinggelden en voldoen we dan aan de wensen van onze 

woningzoekenden. 

Tweede Kamerverkiezingen
Via een brief aan de gemeente Vijfheerenlanden roepen de drie

woningcorporaties lokale politici op om hun landelijke partij-

genoten te overtuigen om de verhuurderheffing af te schaffen. 

Het is belangrijk dat er in de Tweede Kamer een meerderheid 

ontstaat die inziet dat het bouwen van extra woningen 

noodzakelijk is. Sommige politieke partijen zijn namelijk ook 

voorstander van het afschaffen van deze verhuurderheffing, 

terwijl anderen deze juist in stand willen houden. Ook zijn er 

Afschaffen extra belasting woningcorporaties

Verhuurderheffing

partijen die de verhuurderheffing niet willen afschaffen, maar 

wel willen hervormen. LEKSTEDEwonen ziet daarom graag dat 

met de uitkomst van de komende Tweede Kamerverkiezingen er

door de nieuwe regering verstandige keuzes worden gemaakt. 

Dit is namelijk in het belang van zowel huidige als toekomstige

huurders van sociale huurwoningen!

Uit het AD van 26 september 2020

In 2013 heeft de Rijksoverheid vanuit de landelijke woondeal de verhuurderheffing ingevoerd.
Deze heffing houdt in dat woningcorporaties over een percentage van de WOZ-waarde van hun
woningen belasting betalen. Deze belasting betalen we naast de jaarlijks verschuldigde 
vennootschapsbelasting. De opbrengst van de verhuurderheffing wordt door de Rijksoverheid 
gebruikt voor de zogeheten ‘Algemene middelen’; een extra inkomstenbron voor de overheid 
dus. Inmiddels zijn we zeven jaren verder en is er veel geld betaald aan deze 
heffing. Daarom hebben wij samen met FienWonen en KleurijkWonen 
een brief geschreven naar de gemeente Vijfheerenlanden. 

Het bouwen van extra woningen
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Neemt u al deel aan het  

We zijn benieuwdnaar u

Met het digitale huurderspanel van LEKSTEDEwonen kunt u snel en eenvoudig uw mening
geven. De onderwerpen verschillen, dus er is altijd iets dat u aanspreekt. Inmiddels hebben
wij het eerste onderzoek uitgevoerd en met succes. Ruim 70% van de panelleden heeft een
mening gegeven over het proces rondom reparatieverzoeken. 

De resultaten
Bijna alle deelnemers wisten hoe een reparatieverzoek kan worden

ingediend. Veelal melden de deelnemers hun verzoek telefonisch 

of via ‘Mijn  LEKSTEDEwonen’. Het melden van het verzoek en de

contacten met medewerkers worden als positief ervaren. Duidelijk

werd wel dat naast de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden,

de deelnemers vooral de reactiesnelheid van LEKSTEDEwonen 

erg belangrijk vinden. Een duidelijk aandachtspunt was de 

terugkoppeling richting huurders: deze kan worden verbeterd. 

Dat een reparatie niet in één keer kan worden uitgevoerd, is vaak

geen probleem. Als dit maar wel goed wordt gecommuniceerd. 

Hoe verder?
De resultaten van dit onderzoek hebben we meegenomen bij 

de resultaten vanuit KWH, het landelijke kwaliteitscentrum voor 

en door woningcorporaties. Zo kregen we een goed beeld van waar

het goed gaat en waar het nog beter kan. Aangezien we onze

dienstverlening continu willen verbeteren, gaan wij met deze 

verbeterpunten aan de slag, met als aandachtspunten communicatie

en verwachtingsmanagement. Hierbij proberen wij onze communicatie

te verbeteren en duidelijkere verwachtingen te scheppen. 



     huurderspanel? 

  w mening! Winterklaar maken 
van de tuin
De winter is in aantocht en voordat de echte vorst
zijn intrede doet, hier nog wat laatste tips om uw
tuin winterklaar te maken:

• Heeft u een buitenkraantje? Denkt u er dan aan om 

het buitenkraantje af te sluiten of te tappen.

• Heeft u een gazon? Wanneer het gazon is bevroren of 

er ligt een laagje sneeuw op, loop dan niet over het gras

heen. Het bevroren gras beschadigt anders. 

• Bekijk welke planten bescherming nodig hebben 

tegen vorst. Er zijn planten die winterhard zijn. Voor de

planten die niet tegen de vorst kunnen, is het goed deze 

te beschermen (inpakken) als ze buiten blijven staan. 

Sommige planten kunt u beter naar binnen halen. 

• Zodra het vriest, kunt u niet meer snoeien. Snoeit u toch 

tijdens het vriezen, dan ontstaan er kleine wondjes aan 

de plant. Hierdoor kan een gedeelte of zelfs een gehele 

plant gaan rotten. 

• Heeft u een vijver? Het voeren van de vissen in de winter 

is bijna niet nodig. Vissen zijn weinig actief in de winter. 

Tot ongeveer een temperatuur van zes graden kunt u ze

blijven voeren. 

• Help de vogels aan voedsel. U kunt vogelhuisjes ophangen.

Een vogelhuisje is ook leuk om zelf te maken, met 

bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen. Op de 

website www.vogelbescherming.nl vindt u leuke tips 

en manieren waarop u de vogels kunt helpen. 

Ook deelnemen?
Wilt u ook deelnemen aan het digitale huurderspanel? 

Dat kan!  Meld u dan nu aan via de volgende website: 

www.huurderspanel-lekstedewonen.nl. 
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Wonen doen we samen!

Zo’n vier miljoen Nederlanders huren een woning van een woningcorporatie. Vroeger stonden
we bekend als ‘de woningbouwvereniging’, maar inmiddels is de naam woningcorporatie 
aardig ingeburgerd. Maar wat doen woningcorporaties zoals LEKSTEDEwonen nu eigenlijk?
Een nieuwe, landelijke campagne van alle samenwerkende woningcorporaties geeft antwoord
op deze vraag onder de naam ‘Wonen doen we samen’. 

Woningcorporaties doen ertoe
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Je huis, je thuis
Waar zouden deze vier miljoen Nederlanders, waaronder de 

huurders van LEKSTEDEwonen, anders wonen als er geen woning-

corporatie zou bestaan? Zou iedereen dan in een koopwoning

wonen? Dat denken we niet. Een woning huren van een particuliere

verhuurder? De hoge huren die zij in rekening brengen, zijn lang

niet voor iedereen betaalbaar. Juist voor mensen die niet kunnen

of willen kopen en voor wie een particuliere huurwoning niet 

mogelijk is, zijn er woningcorporaties. Corporaties zorgen voor de

verhuur van goede en betaalbare huurwoningen. En daar blijft het

niet bij als het om het werk van woningcorporaties gaat. We zorgen

ervoor dat de woning goed en tijdig wordt onderhouden. Hierdoor

voorkomen we lekkages, dat huurders in de kou zitten en ander

ongemak. Dat onderhoud is niet alleen goed voor huurders, maar

ook voor de woning zelf en daarmee voor het behoud van de

waarde van de woning. Datzelfde geldt voor het schoon, heel en

veilig houden van de woonomgeving. 

Als woningcorporaties voelen we ons samen met onze huurders

verantwoordelijk om voor een goede leefbaarheid in de wijken

te zorgen. Het voorkomen van overlast begint in principe bij de

bewoners zelf. We helpen huurders die onderling onenigheid

hebben om er samen uit te komen en schakelen daarvoor zo

nodig instanties in. We treden dan op als bemiddelaar of bieden

simpelweg een luisterend oor. Zo zorgen we er samen voor dat

huurders goed, gezellig en comfortabel kunnen wonen in hun

huurwoning. Juist nu tijdens de coronapandemie is duidelijk 

geworden hoe belangrijk een fijn huis is. Waar je huis ook je thuis is. 

Onze speerpunten
Elke woningcorporatie is anders en legt weer andere accenten

op de zaken die zij belangrijk vindt. LEKSTEDEwonen heeft

haar speerpunten vastgelegd in een Ondernemingsplan 2018-

2021. Zo hechten we extra veel waarde aan klantgerichtheid.

Voor ons staan namelijk niet de stenen (woningen), maar de

mensen die erin wonen op de eerste plaats. LEKSTEDEwonen

was, is en blijft er voor de huurders! 

Daarnaast blijven we nieuwe sociale woningen bouwen.

Vooral voor jongeren en 65-plussers, omdat voor hen de 

woningnood het hoogst is. Een andere prioriteit is het 

verduurzamen van onze woningen. 

We willen graag bijdragen aan een goed milieu en klimaat 

in het belang van de huidige huurders, maar zeker ook voor

hun (klein)kinderen. Daarom investeren we in fasen in het 

CO2-neutraal maken van onze huurwoningen. In 2050 moet dat

een feit zijn. Andere speerpunten van LEKSTEDEwonen zijn

het betaalbaar houden van onze woningen, de leefbaarheid

en huurdersparticipatie. Over deze drie onderwerpen leest 

u meer in deze editie van eigenPLEK.  

Benieuwd naar ons werk?
Wilt u meer weten over het werk van woningcorporaties? 

Neem dan eens een kijkje op www.wonendoenwesamen.nl. 

Op deze website staat ook een inspirerende video, verhalen van

andere huurders uit Nederland en de belangrijkste landelijke

thema’s van en voor woningcorporaties. 
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Wij zetten ons ervoor in!

Hurenmet eenmiddenin

Woningzoekenden met bijvoorbeeld een dubbel inkomen verdienen al snel te veel voor 
een sociale huurwoning, maar vaak weer te weinig voor een koopwoning. Zij vallen ‘tussen 
wal en schip’ en daarom zetten wij ons ook in voor deze groep woningzoekenden. 

Voorrang voor middeninkomens
De wet- en regelgeving biedt ruimte voor woningcorporaties om ook middeninkomens (inkomens 

tussen € 39.055 tot € 43.574 per jaar) een woning te kunnen aanbieden. Tien procent van onze 

toewijzingen mogen wij doen aan woningzoekenden met een middeninkomen. Daarom bieden wij

sinds 2017 deze groep van woningzoekenden ook sociale huurwoningen met een huurprijs tussen 

€ 675 en € 737,14 (prijspeil 2020) aan. Dit betekent dat enkele woningen in deze huurklasse 

geadverteerd worden met voorrang voor middeninkomens. In de advertentie van WoningNet staat

duidelijk aangegeven welke woningen dit zijn. Op deze manier krijgen zij ook een kans op een 

(betaalbare) woning. 

Ook voor huishoudens met een inkomen boven € 43.574 tot circa € 60.000 per jaar willen we een 

aanbod van woningen creëren. Dat doen we met bestaande, iets duurdere huurwoningen en met 

het voornemen de komende jaren ruim 25 nieuwbouwwoningen met een maandelijkse huurprijs 

tussen € 825 en € 1.000 te bouwen. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Nieuwbouw
Ook bij nieuwbouw realiseerden we eerder een aanbod voor 

middeninkomens. Zo zijn de achttien appartementen in gebouw

Amelie (in de buurt Vijfheerenlanden) in Vianen met voorrang 

toegewezen aan woningzoekenden met een middeninkomen. 

Een groot succes, want er waren zo’n 300 reacties op de 

appartementen. De heer en mevrouw Dielissen waren één van 

de geïnteresseerden en zij wonen inmiddels een jaar op de 

bovenste verdieping. Met een prachtig uitzicht over Vianen, 

het water en de binnenstad genieten zij elke dag van hun mooie

appartement. 

Eindelijk een woning
Meneer en mevrouw Dielissen hebben ook ervaren hoe moeilijk 

het is om met een middeninkomen een woning te vinden. “Na een

lange zoektocht hebben wij uiteindelijk onze droomwoning 

gevonden. De eengezinswoning waarin wij woonden was na het

ongeluk van meneer niet meer passend. Elke dag de trappen op

zorgde voor veel lichamelijke problemen. Het werd al snel duidelijk

dat we moesten verhuizen, maar hoe? We wilden graag naar een

appartement in Vianen verhuizen. Gezien ons inkomen hebben we

eerst gekeken naar koopappartementen, maar daar was eigenlijk

geen aanbod voor ons. Toen kwam Sluiseiland, dat leek ons wel

wat. Maar helaas ging ook dat niet door. Op de borden bij de 

ingang van de buurt Vijfheerenlanden zagen wij wel dat er ook 

appartementen kwamen, maar wanneer en of we in aanmerking

konden komen, was nog niet duidelijk. 

We besloten verder te kijken en hebben veel contact gehad met

LEKSTEDEwonen. Telkens bleek dat we net te veel verdienden. 

Erg frustrerend, zo erg dat we op een gegeven moment hebben

Meneer en mevrouw Dielissen
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komen?

aangeboden om ons ‘te veel verdiende geld’ dan af te staan als

extra huur. Maar dat kon natuurlijk niet. Uiteindelijk gingen we 

ook buiten Vianen kijken, maar we worden ook ouder en verder

weg van de kinderen verhuizen leek ons daarom geen goed idee.

Na vijf jaren kwamen de appartementen van Amelie op WoningNet

en wat bleek? We kwamen ervoor in aanmerking én we werden

tweede op de lijst! Het appartement dat we graag wilden, konden 

we kiezen. Echt mazzel!” 

Nog lang van genieten 
“Voor we konden gaan genieten kwam er wel een moeilijk moment;

het huis leeghalen. We gingen van groot naar klein en dat betekende

spullen wegdoen. Veel spullen! We hebben veel ritjes gemaakt 

richting de kringloop en ook de kinderen hebben wat spullen 

overgenomen. Ondanks dat we wisten waarvoor we het deden was

dit echt niet makkelijk. Inmiddels wonen we nu heerlijk in ons 

appartement. We genieten elke dag van het prachtige uitzicht over

de Lek, de sluis en het oude Vianen. Maar misschien het belangrijkste

is voor ons wel dat mijn gezondheid zo enorm vooruit is gegaan. 

Ik heb nog steeds pijn, maar door veel minder traplopen heb ik meer

energie en kan ik eindelijk weer eens de dingen doen waar ik van 

geniet. We hopen dan ook nog lang hier te mogen wonen, heerlijk!”,

aldus meneer Dielissen. 

Amelie
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Planmatig onderhoud
Ook in 2021 gaan wij aan de slag! 

Om onze woningen in goede staat te houden, is onderhoud erg belangrijk. Prettig wonen begint 
met een goed onderhouden woning. Wij inspecteren daarom regelmatig onze woningen en elk jaar
voeren wij planmatig onderhoud uit. Als onderhoud noodzakelijk is voor meerdere woningen in 
een straat of complex, dan plannen we dit voor de komende jaren in. 

Dakgoten schoonmaken 
Ook in 2021 worden de goten iedere twee jaren bij veel 

eengezinswoningen schoongemaakt. Gaan wij bij uw woning

aan de slag, dan ontvangt u vooraf een kaartje in de brievenbus.

Voor het schoonmaken van de dakgoten hoeft u niet thuis te 

blijven. De planning vindt u ook op onze website. 

Vervangen rookmelder
In 2021 starten wij met het vervangen of plaatsen van een 

rookmelder. 

Schilderen buitenzijde woningen
In het jaar 2021 worden weer diverse woningen geschilderd. 

Hieronder het overzicht van de straten en woningen die aan 

de beurt zijn. 

• Hagestein: Het Laantje

• Houten: Nikkelslag

• Vianen: Achterstraat 2 - Bergmolen - Van den Brinkstraat 1 t/m 39 

     (oneven) en 8 t/m 42 (even) - Franciscushof - Burg. Jhr. Hoeufftlaan -

     Haviklaan 1 t/m 13 - Van Eijkstraat 9 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 12 

     (even) - M.E. Hartmanstraat 21 t/m 67 (oneven) en 40 t/m 66 (even) -

     Hofplein - Marienhof - Merenborch - Ravenstraat - Reigerstraat 3 

     t/m 9 - Roerdompplein - Schramstraat 1 t/m 8, Staartmolen - 

     Verhoefstraat 1 t/m 8 -  Wilhelminastraat 1 t/m 7 - Walsland 33 t/m 

     43 (oneven) - Clarissenhof - Langedijk - Badhuisstraat - Irenestraat 2 

     t/m 24 (even) - Korenbloem (Vijfheerenlanden) - Watergentiaan 

     (Vijfheerenlanden).

• Zijderveld: Sidewendervelt

Informatie
Uiteraard ontvangt u altijd vooraf een brief met meer informatie. 

Het complete overzicht van het planmatige onderhoud in 2021

vindt u op onze website.



Rookmelders in alle 
woningen
In 2019 waren er in Nederland bijna 4.000 woning-
branden, waarvan 38 branden met dodelijke afloop. 
Door het gebruik van rookmelders in woningen is
gebleken dat het risico op dodelijke slachtoffers
sterk vermindert.

Standaard
Rookmelders redden dus levens. In nieuwbouwwoningen

wordt standaard op elke verdieping een rookmelder 

geplaatst. Dit is ook wettelijk vastgelegd in het bouwbesluit.

In 2020 is het bouwbesluit op het plaatsen van rookmelders

aangepast. Vanaf 1 juli 2022 geldt dat de aanwezigheid van

rookmelders ook in bestaande bouw verplicht is. 

Daarom starten wij in 2021 met het plaatsen of vervangen

van rookmelders in alle bestaande woningen. De nieuwe 

rookmelders hebben een batterij met een levensduur 

van tien jaar.

Brief
U ontvangt een brief waarin wij aangeven wanneer wij de

rookmelders bij u komen vervangen of plaatsen. Voor uw

veiligheid is het belangrijk dat wij zelf de rookmelders 

in uw woning (laten) plaatsen. Alvast bedankt voor uw 

medewerking hiervoor! 

Tip!
Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid voor meer 

informatie wat u zelf kunt doen bij brand.
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Nieuwbouwprojecten
Vooruitblik 2020-2024

In de regio Utrecht is een groot tekort aan woningen en dan vooral aan goede en 
betaalbare huurwoningen. Afgelopen jaren heeft LEKSTEDEwonen al veel woningen 
opgeleverd. Ook de komende jaren willen en kunnen we een belangrijke bijdrage leveren 
in de vorm van ruim 400 nieuwbouwwoningen. Welke projecten realiseren wij zoal tot 
en met 2024 in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik? Meer informatie over onze 
projecten vindt u op de website.

         

         GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN                                                                                                         Woningen              Woningen met zorg

          Burg. Jhr. Hoeufftlaan Vianen                                                                                                                                                    18

          Sloop en nieuwbouw, realisatie appartementen voor alleenstaanden en jongeren.                                                                                        

          Dorp Everdingen                                                                                                                                                                                 19

          Specifiek voor ouderen (65-plussers) en jongeren.                                                                                                                                                            

          Hazelaarplein Vianen                                                                                                                                                                      128

          Verschillende woningtypen voor diverse doelgroepen, zoals kleinere 

          appartementen voor starters, maisonnettes voor gezinnen en appartementen 

          die zowel voor kleine huishoudens als ouderen geschikt zijn.                                                                                                                                     

          Het Dorpshart Hoef en Haag                                                                                                                                                      18                                             48

          Appartementengebouw in combinatie met een kleinschalig woonzorgcomplex.                                         

          De Erven Hoef en Haag                                                                                                                                                                   59

          Gezinswoningen en appartementen. Doelgroepen nog te bepalen.                                                                                                                       

          Hoek Hogelandseweg – Stammershoefstraat Vianen                                                                                              19

          Sloop en nieuwbouw, realisatie 15 appartementen en vier gezinswoningen.                                                                                                     

          Zorglandgoed Bloemendaal Vianen                                                                                                                                     16                                             17

          (Zorg)woningen voor Stichting De Iris, zorgplaatsen voor ouderen met 

          dementie voor de Herbergier en een ingericht natuurlandschap.                                                                           
        

         GEMEENTE BUNNIK                                                                                                                                       Woningen              Woningen met zorg

          Oude Haven Odijk                                                                                                                                                                                6

          Sloop kantoorgebouw door projectontwikkelaar, afname van beneden- 

          en bovenwoningen.                                                                                                                                                                                                                         

          Rhijnhaeghe Bunnik                                                                                                                                                                         27

          Sloop kantoorgebouw door projectontwikkelaar, afname huurappartementen 

          voor verschillende doelgroepen.                                                                                                                                                                                                

          Rozelaar Odijk                                                                                                                                                                                       12

          Appartementen voor jongeren en 65-plussers.                                                                                                                                                                   

          Overige projecten                                                                                                                                                                              20

          Locaties en doelgroepen nog niet bekend.                                                                                                                                                                    

        Totaal aantal woningen                                                                                                                                   342                                              65

                                                                                                                                                                              407
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Klussen in uw woning? 
Aanpassingen vooraf aanvragen!

Dat u goedkeuring van LEKSTEDEwonen nodig heeft om een aanbouw te plaatsen, is meestal wel 
duidelijk. Maar hoe zit dat met een zonnescherm bevestigen, een slimme thermostaat laten plaatsen
of een wandje verven? Heeft u daarvoor ook onze goedkeuring nodig? Wij informeren u graag! 

Van huis naar thuis
Veel bewoners maken van hun huis echt hun thuis. Daarbij 

horen ook kleine of grote aanpassingen in en aan de woning. 

Bijvoorbeeld een aan- of uitbouw of het aansluiten van een 

deurbel met camera. Voor kleine aanpassingen aan de 

binnenzijde van de woning hoeft u geen toestemming te 

vragen. Voor grotere aanpassingen aan de binnenzijde van de

woning én alle wijzigingen aan de buitenzijde van de woning, 

is er wél goedkeuring van LEKSTEDEwonen nodig. 

Klusschema
Om onduidelijkheid in de praktijk te voorkomen, hebben we een

schema opgesteld met daarin duidelijke richtlijnen. Als blijkt dat u

voor een aanpassing toestemming nodig heeft, kunt u daarvoor 

het online aanvraagformulier gebruiken. Door hierin duidelijk te

vermelden wat precies uw plannen zijn (liefst met een tekening

erbij), kunnen wij uw aanvraag goed en snel beoordelen. U ontvangt

dan een schriftelijk bericht met onze goedkeuring of een eventuele

afkeuring. Waar nodig, kunnen wij ook adviezen en tips geven over

het uitvoeren van de klus en denken wij graag met u mee! 

Aanpassingen altijd aanvragen
Als u iets in uw woning verandert en dat met ons heeft overlegd, 

is het mogelijk dat u bij een eventuele verhuizing deze verandering

niet hoeft te verwijderen. Ook worden alle herstelkosten dan niet

bij u in rekening gebracht. Eenmaal aangevraagde en goed-

gekeurde aanpassingen mag u bij het verlaten van de woning ter

overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Accepteert de

nieuwe huurder uw aanpassing(en), dan mag u deze laten zitten.

Als de nieuwe huurder deze niet wil overnemen, dan moet u deze

alsnog verwijderen. Goedgekeurde dakramen, dakkappellen en 

stenen aanbouwen mogen altijd blijven zitten en hoeven dus niet

worden overgenomen of weggehaald. Voor het onderhoud 

en/of vernieuwing van alle zelf aangebrachte veranderingen 

(of overgenomen zaken) is LEKSTEDEwonen niet verantwoordelijk.

Direct aan de slag?
Bent u enthousiast geworden en wilt u nu aan de slag? Bekijk 

de informatie en het schema op onze website. Vraag tijdig 

goedkeuring aan voordat u begint. Na ontvangst van een 

complete aanvraag, duurt het namelijk twee tot vier weken 

voordat u van ons bericht krijgt of wij wel of geen toestemming

geven. Komt u er niet uit of wilt u advies, neem dan contact met 

ons op. Wij helpen u graag! 



Waar komt die straatnaam 
toch vandaan? 
We hebben elke dag met straatnamen te maken.
Achter heel veel straatnamen schuilen bijzondere 
en interessante verhalen. In deze uitgave van 
eigenPLEK zijn wij op zoek gegaan naar het 
ontstaan van de Mr. M.C. van Hallstraat in Vianen.
Een straat die sinds de begin jaren ’50 van de 
vorige eeuw de wijk Hogeland siert.

Maurits Cornelis van Hall
In 1768 werd Maurits Cornelis van Hall in Vianen geboren.

Zijn vader was notaris en een belangrijke ambtenaar en zijn

moeder nam (na het overlijden van zijn vader) belangrijke

taken over. Van Hall kwam dus uit een goed gezin. Dat hielp

hem om te studeren aan de universiteit Leiden, waar 

hij rechten studeerde. Ook promoveerde hij aan deze 

universiteit. Later werd hij advocaat van de gemeente 

Amsterdam en daarna lid van de Eerste Kamer. Koning 

Willem I benoemde Maurits Cornelis van Hall tot onder 

andere voorzitter van de rechtbank in Amsterdam. Ook was

hij dijkgraaf van Zeedijk en heer van Heicop en Boeicop. 

Naast verschillende juridische boeken en publicaties

schreef Van Hall ook literatuur. Zo schreef hij verschillende

gedichten, veelal rijmdichten over allerlei onderwerpen.

Deze jurist, schrijver, dichter en politicus is 89 jaar 

geworden. 

“Waar nodig,
kunnen wij ook adviezen
en tips geven over het 
uitvoeren van de klus 
en denken wij graag 

met u mee!”
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Heeft u 
een vraag? 
Het TKS 

helpt u graag! 
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De volgende stap in klantgericht werken…

Team Klanten Service

In 2018 zijn wij gestart met het Team Klanten Service (TKS); ons nieuwe visitekaartje! 
De oprichting van het TKS is één van de stappen die wij hebben gezet in het klantgericht werken; 
één van de speerpunten van LEKSTEDEwonen. 

Even voorstellen!
Het TKS bestaat uit vier vaste medewerkers;

Brigitte, Cathleen, Claudia en Helena.

Deze dames zijn wellicht al bekend voor 

u, omdat Brigitte en Claudia altijd al de 

reparatieverzoeken behandelden en 

Helena ons vertrouwde gezicht was bij 

de receptie. Cathleen is een nieuwe 

medewerker en coördinator die al veel 

ervaring heeft met het werken in een TKS

bij andere woningcorporaties. 

Ondanks hun grote kennis en ervaring 

zijn er in de nieuwe functie ook veel

nieuwe werkzaamheden. Om die goed te

beheersen, hebben zij diverse cursussen

met succes gevolgd. 

Waarvoor kunt u terecht bij TKS? 
Als u een vraag heeft over een woning,

huurbetaling of bijvoorbeeld, na reparatie-

verzoek dan kunt u per mail of per telefoon 

contact opnemen met het TKS. Zij geven u

vaak direct antwoord op uw vraag of

maken een afspraak met één van onze 

aannemers. Soms is het nodig dat u een 

andere medewerker van LEKSTEDEwonen

spreekt. In dat geval verbinden zij u door

naar de betreffende medewerker.  

Heeft u een vraag?
Het TKS is van maandag tot donderdag 

van 08.00 uur tot 16.30 uur te bereiken op 

telefoonnummer (0347) 37 20 20. 

Op vrijdag zijn zij bereikbaar tot 12.00 uur. 

Ook kunt u mailen naar: 

info@lekstedewonen.nl of 

uw huurzaken zelf online regelen op 

Mijn LEKSTEDEwonen. 

Natuurlijk kunt u ook langskomen om uw

vraag persoonlijk te stellen. Let er wel op

dat er vanwege het coronavirus aangepaste

bezoekregels gelden. Kijk voor de actuele

situatie op onze website.  

Brigitte

Cathleen
Claudia

Helena
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V AVragen          &        Antwoorden&
Huurbevriezing 
of huurverlaging?
“Ik heb een laag inkomen en nu hoorde ik dat 
jullie dan de huur kunnen bevriezen of verlagen.
Klopt dit?”

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

u in een sociale huurwoning, dan kunt u in aanmerking komen

voor huurbevriezing of huurverlaging. Bij bevriezing van de huur-

prijs wordt er per 1 juli 2021 geen huurverhoging doorgevoerd. 

Bij verlaging brengen wij uw rekenhuur onder de liberalisatiegrens

(€ 737,14, prijspeil 2020). Dit geldt in principe steeds voor een jaar.

Mocht u daarna nog in dezelfde situatie zitten, dan kunt u opnieuw

een aanvraag indienen. We noemen dit ‘specifiek maatwerk’, 

ontstaan uit een gesloten Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de 

Woonbond.

Op onze website vindt u meer informatie en de bijbehorende 

voorwaarden. 

Tip: let op de data waarop u de aanvraag kunt doen.  

Moeite met het 
betalen van de huur?
“Door corona ben ik mijn baan kwijtgeraakt. 
Ik kan daardoor mijn huur niet meer betalen. 
Wat kan ik nu doen?”

Blijf er vooral niet mee zitten als u zich zorgen maakt of u de huur

wel kunt betalen of misschien zelfs al betalingsproblemen heeft.

Neem contact met ons op, dan zoeken wij samen met u naar 

een oplossing. Zo kunnen wij u een betalingsregeling aanbieden 

of doorverwijzen naar verschillende instanties die u verder 

ondersteunen. Wij helpen u graag door deze moeilijke periode

heen. Meer informatie vindt u op onze website. 

Bespaartip: op huurdersvoordeel.nl vindt u meer informatie over

collectieve korting op uw zorgverzekering als huurder. Daarnaast

zijn er meerdere aanbieders te vinden die via collectiviteit energie

inkopen. Door scherp naar de maandelijks terugkerende kosten als

deze te kijken en de mogelijkheid van goedkopere aanbieders te

onderzoeken, kunt u in sommige gevallen flink besparen. 

  



HET KANTEEL

De eerste huurappartementen in Hoef en Haag zijn eind oktober opgeleverd. 
HET KANTEEL bestaat uit 22 twee- en driekamerappartementen. Bij toewijzing van een aantal 
appartementen hebben wij jongeren t/m 29 jaar, 65-plussers en lokaal woningzoekenden voorrang gegeven. 
Met deze oplevering ontstaat er een mooie mix van woningen en bewoners in de nieuwe wijk Het Dorpshart 
in Hoef en Haag. 


