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We kijken weer uit naar hopelijk een mooie zomerperiode. Deze zomer is voor
geen enkele bewoner van LEKSTEDEwonen hetzelfde. En ook wij kijken net 
als iedereen uit naar de periode na corona. Nu het vaccineren op stoom komt, 
vertrouwen we erop dat we op enig moment weer naar het ‘oude normaal’ 
kunnen. We zien uit naar ontmoetingen zoals we die altijd kenden en het 
laatste jaar zo hebben moeten missen. 

Toch konden wij ondanks corona en alle wijzigingen in onze manier van werken
de meeste werkzaamheden gewoon door laten gaan. Ik ben dan ook trots op
enerzijds het begrip dat onze bewoners voor de maatregelen hebben en 
anderzijds op onze medewerkers die zich op allerlei manieren hebben ingezet
om het werk te kunnen laten doorgaan. Laten we vooral kijken naar wat er 
ondanks alle beperkingen wél is gedaan.

In deze editie leest u meer over de resultaten die we in 2020 hebben gerealiseerd.
We kunnen gelukkig nog steeds werken aan meer nieuwbouw voor Bunnik en
Vijfheerenlanden. Want de vraag naar goede en betaalbare woningen blijft 
ongekend groot. U leest over de verhuringen in 2020 en waar de nieuwe huurders
in de gemeente Vijfheerenlanden vandaan komen. We zien een toenemende
spanning op de vraag naar woningen, vooral onder starters. Door meer politieke
aandacht voor deze groep hopen wij meer locaties voor nieuwbouw beschikbaar
te krijgen. Ook van bewoners van bestaande woonomgevingen verwachten wij
medewerking om te kunnen bouwen in hun omgeving. Want tenslotte gunnen
we iedereen graag een goed dak boven het hoofd.

Met het artikel “Beter een goede buur...” doe ik aan iedereen een oproep om 
(nog meer) om te zien naar mensen die eenzaam zijn. Met kleine gebaren 
kunnen we soms heel veel voor elkaar betekenen. In het afgelopen jaar hebben
we geleerd hoe belangrijk dat kan zijn. U kent vast wel een alleenwonende
oudere of meer eenzame persoon in de straat. Neem het initiatief en maak een
verbinding op welke manier dan ook.

Ik wens u een mooie zomerperiode toe, waarop we hopelijk ook elkaar weer
meer mogen gaan ontmoeten. En bovenal: blijf gezond!

Ik wens u veel leesplezier! 

Groet,

Ed de Groot
directeur-bestuurder

De periode na corona
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Zelfstandig samen wonen

Stichting De Regenboog is een kleinschalig wooninitiatief in Vianen voor mensen met een
verstandelijke beperking. De stichting is op 1 september 1998 opgericht door de ouders 
en familie van de bewoners. Na drie jaren van vergunningen aanvragen en bouwen werden
in 2001 tien appartementen opgeleverd. Ongeveer vijf jaar geleden zijn hier nog eens 
vier appartementen bij gerealiseerd. Inmiddels is er plek voor 14 bewoners om hier zo 
zelfstandig mogelijk te wonen met begeleiding waar nodig. 

De Regenboog 

Samen wonen
Naast een eigen appartement zijn er ook twee gemeenschappelijke

huiskamers. De ontmoetingsplek is een fijne plek om samen te

komen na een dag werken, om even wat te drinken, samen te

koken of met medebewoners tv te kijken. Donne, Gemma, Henry,

Chris, Daan, Anja, Daniëlle, Jeanine, Alie-Janne, Louise, Lianne, 

Arnold en Bas wonen hier met plezier! De sfeer en de verhoudingen

onderling zijn heel erg goed. Iedereen let op elkaar en is zorgzaam.

Dit geldt niet alleen voor de bewoners onderling maar zeker ook

voor de 14 begeleiders van de stichting ASVZ. Ook de relatie met

en acceptatie van de buren van De Regenboog in de omgeving is

erg goed. Al met al een plek waar het fijn wonen is! Samen met

oud voorzitter en medeoprichter Victor Albers Spierings spraken

wij enkele bewoners bij hun thuiskomst na een dag werken. 

Gemma is erg creatief. De ketting die zichtbaar is op de foto maakte ze zelf en elke dag werkt ze in een naaiatelier. Een vrolijke vrouw die graag in de huiskamer is. 

Chris is de zoon van Victor Albers Spierings en is één v
an de eerste bewoners. 

Hij is graag in zijn appartement om één van zijn vele cd’s te luisteren. Een prachtig 

appartement bovenin het gebouw. Overdag werkt hij in de wink
el van Everdingen 

en daar heeft hij het echt naar zijn zin. 
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Sinds vijf jaar woont Donne bij de Regenboog. Ondanks de gezelli
gheid in de 

huiskamer trekt hij zich ook graag terug in zijn kamer. Daar maakt hij vaak muziek,

zingt of maakt een prachtig schilderij. Hij zit in twee bandjes en speelt zowe
l 

eigen gemaakte nummers als bekende liedjes. 

Henry woont ook al lang in de Regenboog. Hij heeft een nieuwe fiets die uiteraard op de foto moet!  

                                

Voor zover mogelijk heeft iedere bewoner een dag kookdienst. 
Vandaag de beurt aan Donne. Hij maakt een heerlijke andijviestamppot!

Daan woont al 15 jaar in de
 Regenboog. Tussentijds is

 hij wel 

verhuisd naar één van de n
ieuwe appartementen. Daan houdt ervan o

m

als acteur mee te doen aan een toneelv
oorstelling. Een waar fotom

odel! 
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Uw mening telt!

Enquête over eigenPLEK

In december 2020 en januari 2021 kon u via onze papieren of digitale enquête uw 
mening geven over ons bewonersblad. Wij vinden het namelijk belangrijk dat het 
bewonersblad aansluit bij uw behoeften en wensen. Wat zijn wij dan ook verrast dat
veel bewoners aan onze oproep gehoor hebben gegeven. Graag geven wij u een korte
weergave van de uitkomsten. Met al deze informatie gaan wij aan de slag om het 
bewonersblad nog meer uw blad te laten zijn. 

De resultaten 
Hieronder vindt u een korte weergave van de belangrijkste resultaten van de enquête. 

Totaal respons van 238 ingevulde enquêtes.

Het bewonersblad wordt gemiddeld met een 7.8 gewaardeerd. 

Onderstaand de meest voorkomende antwoorden op de open vraag “Wat mist u in eigenPLEK?”.

    Wat mist u in eigenPLEK?
  •  Rustiger opmaak, iets groter lettertype   •  Het laatste nieuws  •  Kijkje achter de schermen bij LEKSTEDEwonen  •  Tips over besparing, verbouwing en onderhoud van de woning of algemeen in de woning  •  Informatie over verloop van groot onderhoudsprojecten  •  Informatie over verloop van nieuwbouwprojecten  •  Puzzel  •  Interviews met huurders, als starters-, of oudste bewoner  •  Interviews met diverse mensen als Burgemeester  •  Vraagbaak of ideeënbus  •  Wat doen de bewonerscommissies  •  Leefbaarheid: hondenpoep, zwerfvuil, fitnessapparatuur buiten, verpaupering, schone wijken  •  Verhalen over wijken of buurten: hoe zag het er dertig jaar geleden uit?   •  Ontmoeting met buren  •  Starters of doorstromers  •  Kinderrubriek
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Onderwerpen

Foto’s

Vormgeving

Leuk om te lezen

64%

58%

43%

44%

Wat is er goed aan eigenPLEK?

Wilt u eigenPLEK liever digitaal ontvangen?
Nee

Ja

87%

13%

Is verschijning tweemaal per jaar voldoende?
Ja 79% Voldoende

1% Nee, te vaak

1% Niet ingevuld

“Wij zijn blij met alle ideeën en reacties die u heeft gegeven. Veel dank hiervoor!
De suggesties nemen wij mee bij de ontwikkeling van een nieuwe vorm van ons 
bewonersblad. Deze nieuwe versie wordt in december aan u gepresenteerd. 
Houd uw brievenbus in de gaten!”  

Nee 19% Te weinig

Winnaars VVV-bon
Wij feliciteren graag de drie winnaars: 

1. mevrouw N. Klein (foto links)

2. de heer M. Smoorenburg (foto rechts)

3. mevrouw G. Baars (niet op de foto)
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Kennismaken met...
Rosanne Veldhuijzen en Loek Ronteltrap 

Regelmatig heeft u contact met onze medewerkers. Daarom stellen wij ons graag aan u
voor. In deze editie van eigenPLEK maakt u kennis met Loek Ronteltrap en Rosanne 
Veldhuijzen. Sinds eind 2020 werken zij beiden voor afdeling Vastgoed. 
Loek als Projectleider Duurzaamheid en Rosanne als Coördinator Bedrijfsbureau.

Wie is Rosanne?
“Ik ben Rosanne, ik ben 28 jaar en woon 

in Soest samen met mijn vriend en zoon

van twee jaar.

In mijn vrije tijd ben ik gek op koken en

leuke dingen doen met mijn gezin. 

Daarnaast maak ik graag stedentrips en

hou van weekendjes weg gaan.”

Waarom heb je gekozen voor 
LEKSTEDEwonen?
“Het grappige is dat mijn vriend een 

aantal jaren als opzichter bij LEKSTEDE-

wonen heeft gewerkt. Hij was altijd erg

enthousiast over het team en zijn 

werkzaamheden. Toen ik de vacature van

Coördinator Bedrijfsbureau langs zag

komen, wist ik meteen dat ik hierop 

wilde reageren. Ik vind het ontzettend

leuk om nu zelf bij LEKSTEDEwonen te

werken en voel mij vanaf dag één thuis.

Het is fijn om samen te werken in zo’n 

gezellig team binnen een kleine organisatie.

Ik zit hier nog wel de komende 40 jaar!”

Wat houdt je functie precies in?
“Mijn functie bestaat voor een gedeelte

uit het aansturen van de Huismeesters, de

Complexbeheerder en ons team op de

campus in Utrecht. Wekelijks overleg ik

met ze over hun werkzaamheden, de

schoonmaak en wat er speelt binnen 

de complexen. 

Daarnaast houd ik mij bezig met analyses

die te maken hebben met vastgoed. Denk

hierbij aan de bewaking van de budgetten

en de voortgang van het aantal reparatie-

en mutatieverzoeken. Ik beoordeel ook 

de uitslagen van de klanttevredenheids-

onderzoeken. 

Als laatste ben ik bij meerdere projecten

binnen LEKSTEDEwonen betrokken, 

waaronder het verder automatiseren van

de factuurverwerking. Verder kijk ik 

graag naar de werkprocessen binnen

LEKSTEDEwonen en hoe deze efficiënter

kunnen worden ingericht.”

Ben je al lang werkzaam bij 
woningcorporaties?
“Nee, de woningcorporatiesector is nieuw

voor mij. Ik kom uit de facilitaire dienst-

verlening. Ik was facilitair (project)-

manager en heb daarna even kort voor

een taxatiebedrijf gewerkt. Ik heb heel

veel geleerd binnen de facilitaire dienst-

verlening en de hospitality zit diep in mij.

Toch was het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. En tot op de dag van vandaag 

heb ik hier nog steeds geen spijt van!”

Heb je nog tips?
“Wanneer u wordt benaderd voor een

klanttevredenheidsonderzoek, doet u dan

mee! Natuurlijk kost het even tijd, maar

we zijn erg blij met de feedback die u

geeft. Alleen op die manier kunnen we

samen verder verbeteringen aan onze

dienstverlening aanbrengen!” 

Rosanne Veldhuijzen
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Wie is Loek?
“Ik ben geboren en getogen in het Gooi.

Vier jaar geleden zijn we voor werk naar 

Vianen verhuisd. De afgelopen jaren heb

ik veel tijd gestoken in het moderniseren

en verduurzamen van mijn eigen woning.

Graag ga ik erop uit met de kinderen. 

Ik ben technisch en wetenschappelijk

breed geïnteresseerd, waarbij ik graag

alles tot de bodem uitzoek.”

Ben je al lang werkzaam voor 
LEKSTEDEwonen?
“Het werken voor een woningcorporatie 

is nieuw voor mij en sinds augustus 2020

werk ik bij LEKSTEDEwonen. Na mijn 

studie Bouwkunde heb ik gewerkt bij 

een architect. Tijdens de bouwcrisis ben 

ik ook nog zelfstandig Bouwkundig 

Tekenaar geweest. Toen de bouw en 

economie weer aantrok ben ik in Vianen

gaan werken.”

Projectleider Verduurzamen en 
Installaties wat houdt dat in?
“Ik ben verantwoordelijk voor verduur-

zamingsprojecten, de grote installaties 

in diverse gebouwen en verder alles wat

bij duurzaamheid hoort.”

Wat houdt het 
verduurzamingstraject in?
“Vanuit de klimaatdoelstellingen is er 

een enorme opgave om de huidige 

woningvoorraad te verduurzamen. De stip

aan de horizon is namelijk om in 2050 

volledig CO2 neutraal te zijn. Hierbij hoort

een aardgasvrije samenleving. Nadat we

eerder een actie voor het aanbrengen 

van zonnepanelen hebben gedaan, is

LEKSTEDEwonen nu gestart met verduur-

zamingstrajecten in woningcomplexen.

We beginnen met maatregelen om de

warmtevraag van woningen te verminderen.

In een later stadium, vanaf circa 2030, 

verwachten we pas aanpassingen aan 

installaties in de woningen te doen om

van het gas af te kunnen.”

Heb je nog tips?
“Voorafgaand aan een verduurzamings-

project krijgt u een brief van ons. In deze

brief kondigen wij aan dat wij graag 

verduurzamingswerkzaamheden aan uw

woning willen uitvoeren. Dit is voor u het

moment om te laten horen hoe u de woning

ervaart en waar u zelf mogelijkheden tot

verbetering ziet. Deze informatie is voor

ons waardevol en nemen wij uiteindelijk

mee in de definitieve plannen.”

Loek Ronteltrap 
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering 

Werken aan wonen. Welke nieuwbouwprojecten voeren wij uit en welke projecten zijn er in
voorbereiding? Een aantal projecten waar wij aan werken zetten wij graag in de spotlights. 
Kijk voor meer informatie over onze diverse projecten op onze website.

Zorglandgoed Bloemendaal (Vianen)
Na jarenlange planvorming, afstemming

en voorbereiding wordt er sinds maart

2021 gebouwd in de polder van Vianen.

Op Zorglandgoed Bloemendaal wordt een

nieuw (t)huis gerealiseerd voor Stichting

De Iris (jongeren met een verstandelijke

beperking) en voor De Herbergier (mensen

met geheugenproblemen /dementie).

Naar verwachting worden de twee 

gebouwen in het voorjaar van 2022 

opgeleverd door aannemer Roosdom 

Tijhuis. Het omliggende terrein wordt 

ingericht als openbaar gebied voor om-

wonenden om erin te kunnen wandelen. 

Rhijnhaeghe (Bunnik)
In januari is de bouw en verhuur van 27

sociale huurappartementen op de voor-

malige kantoorlocatie gestart. De nieuwe

woonwijk is ontwikkeld door project-

ontwikkelaar Sustay uit Utrecht en bestaat

straks uit 91 woningen. De wijk wordt een

mix van koopwoningen en huurwoningen.

De huurappartementen zijn van

LEKSTEDEwonen. De twee- en driekamer-

appartementen hebben woonoppervlakten

tot en met 65 m2 en kale huurprijzen zijn

vanaf € 633. De huurwoningen in 

Rhijnhaeghe zijn populair, want in totaal

reageerden maar liefst 1.284 woning-

zoekenden op de 27 appartementen! Alle

appartementen zijn inmiddels toegewezen

aan de nieuwe bewoners. Wij feliciteren

hen alvast van harte met de nieuwe woning.

Aannemer ‘Schutte bouw & ontwikkeling’

verwacht de huurappartementen voor

het einde van dit jaar op te leveren.

Rozelaar (Odijk)
Aan de Rozelaar in Odijk bouwen wij twaalf

sociale huurappartementen. Verdeeld

over drie woonlagen komen er verschillende

twee- en driekamerappartementen met

een tuin of balkon. Afgelopen maanden

zijn de voorbereidingen getroffen en eind

mei start aannemersbedrijf J. van Daalen

met de bouw. De verhuur start dit 

najaar en dan zijn ook alle huurprijzen,

plattegronden en toewijzingsvoorwaarden

bekend. In overleg met de gemeente 

Bunnik stellen wij voor dit project 

voorrangsregelingen op om zo jongeren,

65-plussers en lokaal woningzoekenden

meer kansen te bieden. 

Zorglandgoed Bloem
endaal

Rhijnhaeghe
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Werk in voorbereiding

Hoef en Haag
In Het Dorpshart starten wij dit najaar met

de bouw van 39 gezinswoningen. Daarnaast

werken wij aan de voorbereidingen van 

de volgende fasen met een gevarieerd

woningaanbod, zoals (zorg)appartementen

en eengezinswoningen. Eind 2021 is 

daarover meer informatie bekend. 

Hoek Hogelandseweg - 
Stammershoefstraat (Vianen)
Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen

getroffen en de omwonenden betrokken

bij de planvorming. Dit heeft geresulteerd

in een verbeterd plan en het aanvragen

van de omgevingsvergunning. 

Na de zomer- vakantie start aannemers-

bedrijf J. van Daalen met de sloop van vijf

verouderde seniorenwoningen en drie

eengezinswoningen. Vervolgens worden

er 15 appartementen en vijf eengezins-

woningen gebouwd. Zo blijven wij 

werken aan de verbetering van de wijk

Hogelandseweg - Stammershoefstraat. 

De sloop- en nieuwbouw neemt 

ongeveer één jaar in beslag. Dit project 

is onderdeel van de verbetering en 

vernieuwing van onze woningen in de

wijk Hogeland in Vianen.

Oude Haven (Odijk)
In Odijk realiseert ontwikkelaar HSB voor

LEKSTEDEwonen 15 grondgebonden

koopwoningen en zes sociale huurapparte-

menten. Het ontwerp van de woningen is

geïnspireerd op de jaren ‘30 architectuur.

De bouw van het drielaagse appartementen-

gebouw start najaar 2021. Begin 2022

start de verhuur en dan is er meer informatie

bekend over de huurprijzen, plattegronden

en toewijzingsvoorwaarden. 

Salamander (Odijk)
LEKSTEDEwonen en de gemeente hebben

een plan ontwikkeld om vijf  ‘schoolapparte-

menten’ te realiseren. De klaslokalen op

de eerste verdieping van de Salamander

worden al langer niet meer gebruikt en

deze ruimten waren oorspronkelijk al

voorbereid voor woonruimte. In de 

gemeente Bunnik is grote vraag naar

huurwoningen en zeker naar gelijkvloerse

woningen. De vrijgekomen ruimtes zijn

zeer geschikt voor ombouw naar woningen.

De vijf appartementen worden qua 

plattegronden hetzelfde als de boven-

liggende appartementen. 

In de zomervakantie starten de werkzaam-

heden en de oplevering is eind 2021.

Wat is er nog meer in voorbereiding?
Kijk voor meer informatie over deze en 

andere projecten op onze website.

Zorglandgoed Bloemendaal

Hoef en Haag

Hoef en Haag
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Vroegsignalering schulden

Het kan iedereen overkomen; uw baan verliezen, een echtscheiding of een onverwachte hoge
rekening krijgen. In sommige gevallen kan dit leiden tot betalingsachterstanden. 
Merkt u dat uzelf niet meer uit de betalingsachterstanden komt? Neemt u dan contact op 
met de Wijkwinkel, Maatje Vijfheerenlanden of met Team Vroeg Erbij van Avres. 

Team Vroeg Erbij

Avres
Bij schulden in het beginstadium, ondersteunt Avres u bij uw 

geldzaken. Samen zoekt Avres met u naar een passende oplossing,

door (tijdelijke) inkomensondersteuning en coaching bij schulden.

LEKSTEDEwonen kan ook een melding doen bij Avres na het 

signaleren van een huurachterstand. 

Vroegsignalering
In 2020 hebben meerdere partijen zoals gemeentes, woning-

corporaties en energiemaatschappijen besloten om beter te gaan

samenwerken. Het gaat om het signaleren en voorkomen van 

betalingsachterstanden binnen de wet Gemeentelijke Schuld-

hulpverlening. LEKSTEDEwonen sluit bij deze werkwijze aan en

ondertekent het convenant Vroegsignalering waarin afspraken

zijn gemaakt over de samenwerking en het delen van gegevens. 

Wat houdt Vroegsignalering voor u in? 
Op het moment dat u uw huur niet op tijd betaalt en u zoekt

geen contact met ons, geeft LEKSTEDEwonen dit door aan

Avres. Vervolgens neemt team Vroeg Erbij contact met u op

door middel van een sms, brief of e-mail om zo met u in 

contact te komen. Team Vroeg Erbij kan ook bij u op 

huisbezoek komen. Het hebben van een achterstand is 

vervelend en levert vaak veel stress op. Door juist tijdig aan 

de bel te trekken, kunnen we samen ernstige betalings-

problemen voorkomen. Avres denkt graag met u mee over

een passende oplossing voor het betalen van uw 

achterstanden. Daarnaast kunnen zij u behulpzaam zijn bij 

het stabiel krijgen van uw inkomen, zodat nieuwe 

achterstanden in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Meer informatie? 
Op de websites www.maatjevijfheerenlanden.nl en

www.avres.nl vindt u meer informatie over geldzaken en 

betalingsachterstanden. 

Maatje Vijfheerenlanden kunt u bereiken via telefoonnummer:

(06) 28 19 36 74. 

U kunt het Team Vroeg Erbij van Avres via telefoonnummer:

(0183) 650 200 bereiken. 

Ook kunt u uw naam en telefoonnummer mailen naar: 

vroegerbij@avres.nl. 

Vervolgens nemen zij zo snel mogelijk contact met u op.



BEZWAAR
Heeft u er bezwaar 

tegen dat wij 
uw betalingsachterstand 
doorgeven aan Avres? 
Laat ons dit dan weten, 
per brief of e-mail via 
info@lekstedewonen.nl

Werkwijze 
‘Van Groot naar Beter’ 
verandert

Wilt u kleiner gaan wonen? Dan heeft u misschien
recht op de voorrangsregeling ‘Van Groot naar
Beter’ als u via WoningNet zoekt naar een andere
woning. Deze regeling bestaat al geruime tijd,
maar is per 1 juni 2021 veranderd. Misschien zoekt
u nu ook al met voorrang? Om voorrang te krijgen
of te behouden, is het belangrijk dat u zich meldt
bij uw verhuurder. Zo voorkomt u dat u geen 
voorrang krijgt.

Voorwaarden Van Groot naar Beter
Om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling

van Groot naar Beter moet u voldoen aan de volgende

voorwaarden: 

• u huurt een sociale huurwoning met minimaal vier 

kamers én

• u staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht én

• u zoekt een woning met maximaal drie kamers via 

WoningNet regio Utrecht én

• uw huidige sociale huurwoning komt na uw verhuizing 

vrij (er blijft dus niemand wonen).

Als u nog geen inschrijving bij WoningNet hebt, regel dit

dan meteen op de website van WoningNet regio Utrecht. 

Nieuwe werkwijze
Per 1 juni is de nieuwe werkwijze gestart . Vanaf 1 juni is de 

voorrangsregeling automatisch aan uw account gekoppeld

als u zich heeft aangemeld voor deze regeling. Het is 

belangrijk dat wanneer u zich nog niet heeft aangemeld, 

u dit zo snel mogelijk doet. Zo voorkomt u dat u geen 

voorrang krijgt. Kijk voor meer informatie over Van Groot

naar Beter op de website van WoningNet regio Utrecht.

Voorrang aanvragen
Om voorrang te behouden of aan te vragen stuurt u een 

e-mail naar info@lekstedewonen.nl. U hoeft alleen maar

uw naam en adres door te geven. Vermeld in het 

onderwerp Aanvraag voorrang Van Groot naar Beter. 

Wij controleren uw recht op voorrang en registreren 

dit in het systeem van WoningNet. U ontvangt hiervan 

binnen twee tot vier weken een bevestiging OF een 

afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

| 13 |
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Wat zijn bijzondere doelgroepen? 
Woningcorporaties huisvesten naast de regulier woningzoekenden

ook doelgroepen die om een andere reden extra hulp nodig hebben

bij het vinden van een woning. Soms is er namelijk begeleiding

nodig bij het zelfstandig wonen. Denk hierbij aan mensen in de

Maatschappelijke Opvang, studenten, ouderen, arbeidsmigranten,

vergunninghouders. 

Waarom bieden we soms huizen met voorrang aan? 
Jaarlijks worden er veel mensen opgevangen in zorginstellingen

(Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen), omdat zij dak- en

thuisloos zijn geworden of bijvoorbeeld beschermd moeten gaan

wonen. Vaak is de behandeling erop gericht om uiteindelijk weer

terug te keren in de maatschappij. Om ervoor te zorgen dat dit 

Bijzondere doelgroepen

Huisvesting

mogelijk is, is er een regioconvenant opgesteld. Hierin is geregeld

dat een gemeente samen met corporaties afspraken maken. De 

afspraken gaan bijvoorbeeld over hoeveel mensen er gehuisvest

moeten worden en hoe de (tijdelijke/ permanente) begeleiding

wordt georganiseerd. Als de aantallen bekend zijn wordt er ook

een verdeling gemaakt over de verschillende corporaties. 

Automatisch volgt hieruit ook het aantal woningen dat wij als

LEKSTEDEwonen beschikbaar moeten stellen. 

Naast de uitstroom van de Maatschappelijk Opvang zijn gemeenten

ook verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders.

Meestal zijn het woningcorporaties die vergunninghouders 

huisvesten. Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden krijgen wij elk

half jaar de taakstelling. Hierin staat hoeveel vergunninghouders 

er het komende half jaar moeten worden gehuisvest. 

Veel woningzoekenden vinden hun woning via WoningNet. Voor sommige doelgroepen is dit 
niet mogelijk en/of gewenst. Voor hen worden andere afspraken gemaakt. 
Uiteraard wordt dit altijd zorgvuldig afgewogen. Graag nemen wij u hier in mee.



Waar komt die straatnaam 
toch vandaan? 
Achter veel straatnamen schuilen bijzondere en 
interessante verhalen. In deze uitgave zijn wij op
zoek gegaan naar het ontstaan van de Otto II van
Gelrestraat in Hoef en Haag. De straat is afgeleid
van Graaf Otto II van Gelre en Zutphen. 

Graaf Otto II van Gelre begon op vijftienjarige leeftijd met

regeren over Gelre en Zutphen. Hij had diverse bijnamen

zoals ‘de Lamme’, ‘de Hinkende’, ‘Otto met de Paardenvoet’.

Dit kwam door zijn klompvoet. Later kwam de bijnaam ‘de

Stedenstichter’ erbij, omdat hij aan veel steden stadsrechten

verleenden. Hij is ruim veertig jaar aan het bewind geweest. 

Betrokken graaf
Otto II stond naast het stichtten van steden, ook als een vrede-

lievende graaf bekend die erg betrokken was bij het welzijn van

zijn volk. Hij realiseerde daarnaast de aanzienlijke gebieds-

uitbreiding van Gelre. In de huidige tijd zouden we hem als een

sterk econoom en ook als een politieke strateeg zien. 

Steun aan Koning Willem II
Otto II steunde Koning Willem II met een aanzienlijke lening van

maar liefst 16.000 mark zilver. In die tijd was dit natuurlijk een

enorm bedrag, hiervoor kreeg Otto II de plaats Nijmegen in onder-

pand. Willem II gebruikte het geld om zijn oorlogen te voeren. 

Nijmegen werd Gelders
Doordat de schuld nooit werd afbetaald, was Nijmegen vanaf

dat moment Gelders. Officieel had Nijmegen haar onafhankelijk-

heid verloren. Otto II beloofde de Nijmegenaren echter dat 

al hun rechten en plichten behouden bleven. Hij maakte 

Nijmegen daarnaast tot één van de vier hoofdsteden van Gelre. 

Leuk weetje! 
De stadsbrouwerij van Wageningen heeft een bier gebrouwen

ter gelegenheid van het Wagenings 750 jarige jubileum. Dit bier

is geïnspireerd op graaf Otto II van Gelre die Wageningen in

1263 stadsrechten verleende. 

Vergunninghouders

                                                                                           2018             2019            2020

Aantal vergunninghouders                                      32             17             15

Aantal woningen                                                          7                5                5

Gemiddeld aantal personen per woning             4,5            3,4              3

Uitstroom Maatschappelijke Opvang (MO) / Beschermd Wonen (BW)

                                                                                           2018             2019            2020

       
Aantal MO/BW                                                              2                1                2

Aantal woningen                                                          2                1                2

Gemiddeld aantal personen per woning                1                1                1

QUOTE VAN EEN BEWONER:

“Eindelijk een plek voor mezelf! Na een aantal jaren in een 

appartement van een zorginstelling te hebben gewoond, was ik

er klaar voor om op “eigen benen” te gaan staan. Ik stond al 

ingeschreven bij WoningNet, maar had te weinig jaren opgebouwd

voor een woning. Om toch te kunnen verhuizen kreeg ik, via een 

urgentie, een woning aangeboden in een omgeving die past bij

mij. Een woning waar ik de hulp en ondersteuning krijg die ik

nodig heb. Ik weet nog dat ik de eerste keer door mijn nieuwe 

woning liep en dacht dit is van mij! Toch wel een gek idee, maar 

ik ben echt dankbaar dat het zo gegaan is. LEKSTEDEwonen heeft

ook echt meegedacht. Zij hebben een woning gezocht die 

passend is voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

Om hoeveel woningen gaat het op jaarbasis? 
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Amelie

Huren in 2021
Betrokken en sociaal

Elk jaar gaan op 1 juli bijna alle huren omhoog. In 2021 is dat voor veel huurders anders. De huren 
van de (sociale) huurwoningen met een gereguleerd contract worden dit jaar bevroren. U heeft een
gereguleerd huurcontract wanneer u een sociale huurwoning huurt, hierbij zijn de maximale 
huurprijzen vastgesteld door de overheid. Voor vrije huursectorwoningen geldt wel een huurverhoging.
Aan deze jaarlijkse huurverhoging heeft de overheid wel een maximum gesteld.

Jaarlijkse huurverhoging 
De minister stelt jaarlijks het percentage huurverhoging in de 

gereguleerde sector vast. De afgelopen jaren lag de maximale

verhoging standaard een aantal procenten boven de inflatie. 

Ondanks dat corporaties, waaronder ook LEKSTEDEwonen, de

huurverhoging gematigd doorvoerden, stegen de huren landelijk

soms harder dan de meeste inkomens. Dit was met de effecten

van de coronacrisis de reden voor het Kabinet om dit jaar de

maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen op 0% te

zetten. Hierdoor wijzigt er dus niks in de kale huurprijs van deze

woningen. De servicekosten kunnen eventueel worden aangepast,

waardoor de bruto huur wel kan veranderen. In de zogeheten

‘aanzeggingsbrief’ heeft u kunnen lezen of dit bij u het geval was.

Het besluit van het kabinet om de huren niet te verhogen, geldt

niet voor de vrije huursectorwoningen. De (kale) huren van deze

woningen mogen dit jaar wettelijk met maximaal 2,4% worden

verhoogd. Op advies van het Huurdersberaad heeft LEKSTEDEwonen

de huurverhoging vastgesteld op 1,9%. 

Eenmalige huurverlaging
In 2021 hebben huurders van corporaties (met een 

gereguleerd contract) met in verhouding een hoge 

huur en een laag inkomen recht op een eenmalige 

huurverlaging. Als u in aanmerking komt voor 

deze eenmalige huurverlaging, dan heeft u hierover 

in maart 2021 bericht ontvangen. Heeft u geen 

bericht ontvangen, maar denkt u wel aan alle 

voorwaarden te voldoen, dan kunt u de huur-

verlaging zelf aanvragen. Alle informatie 

kunt u op onze website vinden.  

Huurverlaging via Specifiek Maatwerk
Net als vorig jaar is er de mogelijkheid om gebruik 

te maken van Specifiek Maatwerk. 

Hiervoor kunt u in aanmerking komen als: 

• u in een sociale huurwoning woont; 

• de rekenhuur hoger is dan € 752,33; 

• uw huishouden uit minimaal drie personen bestaat; 

• uw inkomen tussen € 32.200 en € 34.200 ligt. 

Als u een juiste en complete aanvraag indient, brengen wij 

de rekenhuur van uw sociale huurwoning in dat geval onder de 

liberalisatiegrens (€ 752,33). 

Meer informatie vindt u op onze website.

TIP! 
Betaalt u de huur al automatisch? Door een machtiging af te

geven weet u zeker dat u op tijd de huur betaalt en worden

eventuele wijzigingen in de huur direct meegenomen. Dat

scheelt weer werk! Een Sepa-machtiging kunt u downloaden

via onze website of neem telefonisch contact met ons op. 
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Schematische weergave van het jaarverslag 

2020 in cijfers

Niemand is het vorige jaar ontgaan en iedereen heeft er
in meer of mindere mate mee te maken gehad; het jaar
2020 stond wereldwijd in het teken van corona. 
Ook voor ons als woningcorporatie was het schakelen. Wij
hebben getracht om onze dienstverlening binnen de 
beperkingen zo goed mogelijk door te laten lopen. 
Om u inzage te geven wat wij in deze periode hebben 
gerealiseerd, geven wij  hier een beknopte weergave. 
Bent u benieuwd wat 2020 ons nog meer heeft gebracht?
Op onze website vindt u vanaf medio juni 2021 het 
gedetailleerde verslag.

CIJFERS 2020 (in miljoenen)
Huuropbrengsten:                                                                      €   25,9

Investeringen nieuwbouw en woningverbetering:      €   16,0

Kosten onderhoud:                                                                    €     5,0

Belastingen en verhuurdersheffing:                                    €     5,3

Bedrijfslasten (inclusief OZB):                                                 €     4,1

Rente vanwege leningen:                                                        €     3,7

Uitgaven leefbaarheid:                                                             €     0,4

ONS WONINGBEZIT
Totaal     2992  woningen en 
                   103  zorgeenheden

   799  studenteneenheden in Utrecht
   101  overige verhuureenheden, zoals

      maatschappelijke ruimten en garages

Daarvan zijn er 483 geschikt voor senioren 
en 134 specifiek bestemd voor jongeren tot en met 29 jaar

DE HUREN
Gemiddelde netto huurprijs € 588 per maand 

(73% van maximaal redelijk huur)

Verdeling 2.992 woningen

Onder € 432,52                                                          301 = 10%

Van € 432,52 tot € 663,41                                   1.896 = 63%

Van € 663,41 tot € 737,15                                       645 = 22%

Boven € 737,14                                                          150 = 5%

ONS AANBOD

• 169 huuropzeggingen en 233 woningen (incl. nieuwbouw) verhuurd in Bunnik en Vijfheerenlanden*

• Verhuringen: 20 aan huishoudens met middeninkomen en 15 statushouders aan een woning geholpen

• Gemiddelde wachttijd woningzoekenden in Vijfheerenlanden: 10,2 jaar

• Verkocht: 4 bestaande woningen en 1 complex in Vijfheerenlanden 

• Opgeleverd: 75 nieuwe woningen en 16 overige eenheden in 4 complexen

• Nieuwbouwwoningen in voorbereiding: 393 in Vijfheerenlanden en 70 in Bunnik
* exclusief verhuringen studenteneenheden in Utrecht 

DUURZAAMHEID
Zonnepanelen op (afgerond) 700 woningen.

1.160.000 kWh opgewekt door zonnepanelen.

Gemiddelde Energie-index: 1,31.

(afspraken voor doelstelling al in 2019 behaald).

KLANTTEVREDENHEID
7,3 gemiddelde score algemene dienstverlening

HUURBETALING
4 9 huurders met een betalingsregeling voor de huur

0 ontruimingen in 2020
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Het is zomer!
Samen genieten van een prachtige tuin... 

Een goed onderhouden en ingerichte tuin is een plek waar het fijn is om te verblijven. Daarnaast 
zorgt de tuin ervoor dat uw buurt een plek wordt waar het prettig wonen is. Een mooie en prettige
tuin is voor iedereen anders, maar zeker de moeite waard om in te investeren. Een evenwichtig 
ingerichte tuin is een goede balans tussen groen en betegeling. Het zorgt ook voor een goede 
afwatering en verbetering van de luchtkwaliteit. 

Wist u dat? 

•U uw tuin mag inrichten als sier- of moestuin;

• Sommige beplanting hoger dan twee meter kan worden? 

    Let bij de aanschaf van planten altijd op hoe hoog een plant 

    kan worden;

• Het nodig is een boom twee meter van de erfgrens te planten;

• Dat sommige bomen wel dertig meter hoog kunnen worden, 

    laat u zich hier goed over informeren;

• Dat LEKSTEDEwonen groot onderhoud pleegt aan de 

    achterpaden, maar dat u samen met uw buren het klein 

    onderhoud verricht (denk aan het onkruidvrij houden van 

    de achterpaden).

Vogels, vlinders en bijen
Bij de inrichting van uw tuin kunt u rekening houden met vogels,

vlinders en bijen. De laatste jaren krijgen deze drie soorten het

steeds moeilijker, doordat we onze tuinen voor deze diersoorten

steeds minder aantrekkelijk inrichten. Plaatst u bijvoorbeeld een

vlinderstruik, naast mooie bloemen, dan trekt u ook vlinders aan 

in uw tuin. Samen met bijvoorbeeld uw (klein)kind kunt u een 

bijenhotel bouwen. Meer informatie over het bouwen hiervan 

kunt u vinden op www.oerrr.nl.

Heeft u hulp nodig bij het onderhouden van uw tuin?
Via het internet kunt u diverse alternatieven vinden, die u kunnen

helpen bij het onderhouden van uw tuin. De Stichting Welzijn 

Vianen biedt de mogelijkheid om vrijwilligers en/of hulp te vragen

via de website: www.welzijnvianen.nl. Er zijn ook studenten die

voor lage tarieven uw tuinonderhoud uitvoeren. 

DE TUIN

In onze folder: “De tuin: het visitekaartje van uw woning” 

leest u meer over onze tips en de regels die wij hanteren.

U kunt de folder downloaden op onze website of aanvragen 

via ons algemene telefoonnummer. 
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Weet u wie er naast u woont?

Beter een goede buur dan een verre vriend. Heeft ú goed contact met uw buren? 
Zeker in het afgelopen jaar is een goed contact met uw buren belangrijker dan ooit gebleken.
Geen uitstapjes meer, maar ook bezoek aan of van ouders, opa en oma, is niet zoals het was.
Helaas blijken de coronamaatregelen langer nodig dan we vooraf konden weten. 

Contact met uw buren
Heeft u contact met uw buren? Zeker met mooi weer, kunt u op

veilige afstand buiten afspreken. Samen een wandeling maken,

koffie in de tuin of op het balkon drinken. 

Eenzaamheid hoort erbij
Veel mensen schamen zich ervoor wanneer ze aangeven zich 

eenzaam te voelen. Echter, iedereen heeft er wel eens last van en dat

mag ook. Zeker in deze coronatijd is het een grote uitdaging om echt

in verbinding te staan met mensen. Eenzaamheid kan bij iedereen

ontstaan. Door bijvoorbeeld een overlijden of door het niet meer

naar buiten kunnen gaan. Daarnaast kunnen mensen u moeilijker 

bezoeken. 

Wat kunt u zelf doen?
Probeer wat vaker iemand te bellen, wellicht een oude vriendin die

u al een tijd niet heeft gesproken. Daarnaast kunt u misschien een

puzzel maken of meer uw creatieve kanten ontdekken, door het

maken van tekeningen. Misschien is vrijwilligerswerk iets voor u. 

Ondanks dat het niet zo lijkt, is er soms meer mogelijk dan u denkt.

Kijk anders eens op de volgende website www.vianenvoorelkaar.nl.  

Wat kunt u voor iemand anders doen?
Denk hierbij aan het halen van de post voor iemand, het doen van 

een boodschap of kook voor een persoon extra. Er zijn ook initiatieven

dat mensen via FaceTime samen eten. Dit zorgt toch voor verbinding

en uw buurvrouw of -man is er vaak erg mee geholpen. 

Behoefte aan een gesprek?

•   SamenDoen: https://samendoen.expert/

•   Stichting Welzijn Vianen: https://www.welzijnvianen.nl/

•   Vianen voor elkaar: https://www.vianenvoorelkaar.nl/

•   Stichting Vitaal Dorp: https://www.vitaal-dorp.nl/

Beter een goede buur...



HERKOMST WONINGZOEKENDEN

| 20 |

Waar komen onze huurders  
Wonen in de gemeente Vijfheerenlanden

In 2020 hebben wij weer veel woningen kunnen toewijzen. Deze toewijzingen bestaan voor een 
deel uit bestaande woningen (158 stuks) en uit nieuwbouwwoningen (49 stuks). De vraag naar onze
woningen blijft hoog. 

Woningzoekenden
Gemiddeld reageren er 132 woningzoekenden op één advertentie.

Al onze toewijzingen verlopen via WoningNet. Alleen als je als

woningzoekende staat ingeschreven, kun je reageren op deze

advertenties. Dit betekent echter niet dat woningzoekenden nu

ook in de regio Utrecht moeten wonen. Bent u benieuwd waar

onze huurders vandaan komen? Wij nemen u graag mee in de

toewijzingen van 2020. 

207
Totaal aantal verhuringen

Overige woonplaatsen 104

Gemeente Vijfheerenlanden 78

Verdeling herkomst 78 huurders uit de gemeente Vijfheerenlanden:

64
Vianen

5
Hagestein

1
Zijderveld

3
Everdingen

2
Hoef en

Haag

1
Lexmond

1
Nieuwland

1
Leerdam

182binnen de regio

25 buiten de regio

Herkomst binnen de regio 



    vandaan? Digitaal zijn wij 24/7 
te bereiken!

En wij willen u graag zo snel mogelijk bereiken!
Wist u dat wij onze dienstverlening digitaal steeds
verder uitbreiden? Dit zien wij als een aanvulling
op onze persoonlijke dienstverlening, die wij 
gewoon blijven leveren. 

Op het moment dat het u goed uitkomt, kunt u zelf van

alles regelen. U kunt natuurlijk uw vraag per e-mail aan ons

stellen. Via ‘mijnlekstedewonen.nl’ kunt u bijvoorbeeld uw

nieuwe telefoonnummer doorgeven. Wel zo gemakkelijk! 

Ook kunt u op onze website veel andere informatie vinden,

waardoor uw vraag zo vanuit uw stoel wordt beantwoord. 

In de komende maanden verbeteren wij onze website,

zodat wij u nog beter kunnen helpen. Langzaam kunt 

u steeds meer via de website www.lekstedewonen.nl

en www.mijnlekstedewonen.nl zelf invullen en wijzigen. 

Waar en wanneer u wilt, zodat het voor u makkelijker wordt! 

Neemt u gelijk een kijkje op onze website wat wij voor u

kunnen betekenen?

WOONGAARD EN WONINGNET
Sinds de gemeentelijke herindeling valt het grondgebied 

van de voormalige gemeente Vianen onder de gemeente 

Vijfheerenlanden. Binnen de nieuwe gemeente zijn er twee

woonruimteverdeelsystemen: Woongaard (voor woningen in

de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik) en WoningNet

regio Utrecht (voor woningen in de voormalige gemeente 

Vianen). Door de drie corporaties en de gemeente is besloten

om deze situatie voorlopig te handhaven. In de huidige 

huisvestingsverordening van de gemeente Vijfheerenlanden

(2019) zijn de twee woonruimteverdeelsystemen en 

bijbehorende verordeningen opgenomen. Hierdoor verandert

er de komende tijd niets voor de woningzoekenden en 

corporaties bij het toewijzen van sociale huurwoningen. 

Er blijft een grote vraag naar goede en betaalbare 

huurwoningen in onze regio. Eind 2020 staan er maar liefst 

6.780 woningzoekenden met een huisadres in de gemeente 

Vijfheerenlanden ingeschreven als woningzoekende bij 

WoningNet. Bijna 1.000 daarvan zijn actief op zoek naar een

huurwoning.

Van die 6.780 woningzoekenden zijn er bijna 2.600 jonger 

dan 35 jaar. Er is een enorme vraag naar woningen voor starters

en alleenstaanden. LEKSTEDEwonen bespreekt dit ook steeds

met de gemeente en probeert voor deze doelgroep extra 

bouwlocaties beschikbaar te krijgen. Ook de gemeente ziet dit 

in en denkt mee om nieuwe locaties te vinden. De politiek 

noemt daarbij zelfs het nemen van onorthodoxe maatregelen 

om het bouwen te versnellen. 

Daarom gaat LEKSTEDEwonen er vanuit dat er de komende 

jaren door de gemeente nieuwe locaties worden aangewezen,

ook in de verschillende dorpen. Het is voor de leefbaarheid 

van de wijken en de dorpen van groot belang dat starters er 

een passende en betaalbare woning kunnen vinden.    

                                                                                              

24/7
O N L I N E

  

   



| 22 |

Projecten Huurdersberaad in 2021

Frisse start 

Het Huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders en overlegt regelmatig met LEKSTEDEwonen,
de gemeente Vijfheerenlanden en collega-huurdersorganisaties. Het Huurdersberaad is dit jaar 
gestart met een aantal nieuwe projecten. Wij spraken hierover met de heer Arie Baauw, al jarenlang
voorzitter van het Huurdersberaad. 

Met welke nieuwe projecten is het
Huurdersberaad bezig?
Hiervoor hebben we een aantal werkgroepen

samengesteld. De eerste drie groepen, 

bestaande uit twee tot drie bestuursleden,

zijn gestart met vrij concrete items. 

Welke items zijn dat?
Ten eerste het ‘Doorstroomproject’. In dit

project besteden we aandacht aan het 

gewenste doorstroombeleid mede in relatie

tot de zelf aangebrachte voorzieningen

(ZAV). Met het doorstroombeleid stimuleert

een woningcorporatie om huurders te

verhuizen naar een woning die (nog)

beter bij hem/haar past. Deze adviesnota

is inmiddels geschreven en wordt binnen-

kort in het Huurdersberaad behandeld.

Het tweede item gaat over ‘Diverse 

woonvormen’. In dit project kijkt het 

Huurdersberaad naar de wenselijkheid en

haalbaarheid van uitbreiding van nieuwe

woonvormen in en rond Vianen. Hierbij

valt te denken aan bijvoorbeeld woningen

waar ‘wonen en werk’ gecombineerd 

kunnen worden of woningen die voor 

senioren levensloopbestendig zijn. Ook

deze adviesnota is in conceptvorm klaar.

Het derde item zal veel huurders 

aanspreken: ‘Leefbaarheid in de kernen’.

Deze werkgroep buigt zich over de 

leefbaarheid in de voormalige kernen van

Vianen. Goed wonen is meer dan alleen

een fijne woning, maar een aangename

woon- en leefomgeving is eveneens van

wezenlijk belang. En dat niet alleen. Ook

willen mensen het gevoel hebben dat ze

in hun eigen buurt, wijk of dorp zichzelf

kunnen zijn en volop mee mogen doen.

Dit project gaat binnenkort van start. 

Aan dit project werken behalve leden van

het Huurdersberaad ook twee leden 

van de Adviesraad Sociaal Domein 

Vijfheerenlanden mee. 

Zijn er naar aanleiding van de oproep in
de vorige editie nieuwe leden benoemd?
Inmiddels hebben wij een nieuw lid: de

heer Jos Peek, hij woont in de wijk 

Monnikenhof. Met een aantal anderen

zijn we nog in gesprek. Door corona 

verloopt alles een beetje moeizamer.

En wat zijn verder de plannen voor 2021?
De gesprekken om te komen tot nieuwe

prestatieafspraken met de gemeente 

Vijfheerenlanden en de drie corporaties

zijn weer gestart. Daarbij komen ook 

onderwerpen als duurzaamheid, betaal-

baarheid en leefbaarheid aan de orde. 

Wij trekken hierbij samen op met de huur-

dersorganisaties uit Zederik en Leerdam.

Die samenwerking verloopt prima. 

Hopelijk mogen we in het najaar van 

2021 weer een fysieke Huurdersavond 

organiseren. Tijdens deze avond willen 

we huurders een totaalbeeld geven van

alle projecten van het Huurdersberaad 

in 2021. De huurders van de kernen 

Everdingen, Hagestein, Zijderveld en de

huurders van Hoef en Haag worden hier-

voor (schriftelijk) uitgenodigd. Alle andere

huurders zijn uiteraard ook welkom!



V AVragen          &        Antwoorden&
Zelf een inboedel-
verzekering afsluiten?
“LEKSTEDEwonen is eigenaar van mijn woning
daarom heb ik geen opstalverzekering nodig. 
Maar heb ik wel een inboedelverzekering nodig?” 

Het antwoord op deze vraag valt uiteen in twee onderdelen. 

Een opstalverzekering dekt de schade aan spullen die vastzitten in

en aan het huis. Voor al onze woningen heeft LEKSTEDEwonen een

opstalverzekering afgesloten. Het afsluiten van een inboedel-

verzekering is voor u niet verplicht. Echter, het is wel heel 

verstandig om te doen. Belangrijke spullen in uw huis worden door

een inboedelverzekering beschermd tegen bijvoorbeeld brand-, 

water-, rook- en inbraakschade.

Ook adviseert LEKSTEDEwonen u een inboedelverzekering af te 

sluiten met een huurdersbelang. Als u een woning huurt, brengt u

waarschijnlijk zelf veranderingen aan in huis. Denk bijvoorbeeld aan

een uitbreiding van de keuken. Of een parketvloer die u heeft 

verlijmd (dus geen kliklaminaat). Dat soort verbeteringen noemt men

huurdersbelang. Hieronder vallen ook verbeteringen aan de woning

die de vorige bewoner heeft aangebracht en die u (misschien) 

tegen betaling heeft overgenomen. LEKSTEDEwonen heeft deze 

aanpassingen niet verzekerd. Het is dus verstandig dit zelf te regelen. 

Gegevens vermelden
bij de huurbetaling?
“Ik maak handmatig de huur over en soms duurt 
het lang voordat dit door jullie wordt verwerkt. 
Hoe kan dit en wat kan ik hier aan doen?” 

Bankverwerkingen worden door ons uitsluitend automatisch in 

het systeem gezet als de betaling de volgende kenmerken heeft:

•   het juiste contractnummer;

•   de betaling afkomstig is van uw eigen bankrekeningnummer, 

     dat bij ons bekend is;

•   én het juiste huurbedrag wordt overgemaakt. 

Als u hier rekening mee houdt, helpt u uzelf en ons. Wanneer u dit

niet doet, wordt de betaling op een uitvallijst gezet en duurt het

langer voordat de betaling (handmatig) is verwerkt.

Kan het nog handiger? Ja! Als u uw huur via automatische incasso

betaald. Wilt u toch zelf uw huur overmaken? Dat kan. Let u dan op

bovenstaande adviezen en zorg ervoor dat de huur voor of uiterlijk

op de eerste dag van de maand wordt betaald. Op die manier 

voorkomt u dat u van ons een herinnering krijgt.

  



Doe ook mee met ons blad!

Wilt u in de volgende editie iets vertellen over uw bijzondere hobby? 
Of woont u in de nieuwe wijk Hoef en Haag en wilt u vertellen hoe u het vindt om in deze wijk te wonen? 
Kent u iemand die groene vingers heeft en hierdoor een prachtige tuin? 
Laat het ons weten, misschien staat u dan in de volgende editie van eigenPLEK!  


