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Graag bied ik u deze nieuwe editie van ons bewonersblad eigenPLEK aan.

We leven met elkaar in een maatschappij waarin dagelijks veel gebeurt
en ook veel verandert. Daar hebben we allemaal mee te maken en 
rekening mee te houden. Ook in de wereld van woningcorporaties 
verandert er nogal wat. Daarom leest u deze keer een mooi artikel over
het verbeteren van onze klantgerichtheid. We komen graag bij u op 
de koffie om te bespreken wat u van ons werk vindt, wat er beter 
kan en of u ideeën heeft. Want we willen vooral van u leren om te 
verbeteren waar dat kan.

U leest ook over ons verkoopbeleid en een daarop gebaseerd aanbod voor 

middeninkomens. We merken steeds meer dat huishoudens met lagere midden-

inkomens moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen. Dat geldt voor 

huurwoningen, maar ook voor koopwoningen. Men verdient net te weinig om 

te kunnen kopen en net teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te

komen. Woningcorporaties mogen binnen de huidige regels nog maar een beperkt

aantal sociale huurwoningen aan deze huishoudens aanbieden. Wij komen nu 

ook met een aanbod in de koopsector, omdat we een aantal huurwoningen 

verkopen. Verder blijven we nadenken hoe we, eventueel met andere partijen, 

toch een groter aanbod van huurwoningen kunnen realiseren.

Er is feest gevierd vanwege het 25-jarig bestaan van de Donjon. In dat complex is

in de loop der tijd veel veranderd. Momenteel krijgen de bewoners te maken met

groot onderhoud. Hierdoor wordt het complex komende maanden nog mooier en

comfortabeler. Een artikel over de inhoud en het belang van intern toezicht legt

uit wat het werk van onze Raad van Commissarissen precies inhoudt.

Het jaar is weer bijna voorbij en we maken ons op voor 2018. Dat jaar zal bij ons 

in het teken staan van het verduurzamen van ons woningbezit. Zo plaatsen 

wij op een aantal woningen zonnepanelen. Daarnaast gaan we voorbereiden 

op de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een verandering voor onze be-

woners uit de gemeente Vianen, maar ook voor LEKSTEDEwonen. Ook bij onze 

nieuwbouwprojecten werken wij aan

duurzaamheid. Kijk voor meer infor-

matie op www.lekstedewonen.nl en

schrijf u in voor onze nieuwsbrieven.

Namens alle collega’s wens ik u hele

fijne feestdagen, een plezierig en

vooral gezond 2018 toe.

Ed de Groot

Directeur-bestuurder

Koffie drinken 
tijdens het werk!
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Diverse eengezinswoningen
De afgelopen jaren heeft LEKSTEDEwonen een terughoudend 

beleid gevoerd bij het verkopen van huurwoningen, maar dit 

gaat veranderen. Wij hebben besloten om de komende jaren een

aantal woningen te verkopen. Het gaat vooral om bestaande 

eengezinswoningen in diverse wijken en buurten in de gemeente

Vianen. Er is gekozen voor eengezinswoningen, omdat we de 

komende jaren veel nieuwe woningen in Vianen bouwen. Daarbij

zitten ook veel eengezinswoningen. Ons bestand van eengezins-

woningen en huurwoningen blijft daarom in aantal goed op peil,

maar we kunnen er zo wel voor zorgen dat het aanbod van 

huurwoningen wordt ‘verjongd’. Hierdoor kunnen we onze huur-

woningen met hedendaagse kwaliteitseisen blijven aanbieden.

Woningcorporaties onderzoeken regelmatig wat de toekomst 

van elk wooncomplex zal zijn. Dat doet LEKSTEDEwonen ook en

dat heet met een mooi woord portefeuillemanagement. We 

willen het totale bestand van huurwoningen ook steeds op tijd

vernieuwen. Bij dergelijke onderzoeken wordt een relatie gelegd

met enerzijds de nieuw te bouwen woningen en anderzijds 

met de vraag vanuit de markt. Ook de voor woningcorporaties 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving speelt een rol bij de 

keuze die we met elk complex voor de toekomst maken. 

Wanneer start de verkoop?
Wij hebben een deel van onze woningen voor verkoop 

aangewezen. In totaal gaat het om bijna 200 woningen. In 

januari plaatsen wij de verkooplijst en de verkoopprocedure 

op onze website. Dan wordt zichtbaar welke woningen wij voor

verkoop hebben aangewezen. U kunt zien of uw huurwoning 

daar ook bij zit en onder welke voorwaarden wij deze woningen

verkopen. Omdat wij niet in alle straten tegelijk de procedure 

kunnen starten, wordt de volgorde van de verkoop bepaald 

door de huuropzeggingen die wij krijgen. Het kan dus zo zijn 

dat in sommige straten de verkoop bijvoorbeeld pas in 2019 

van start gaat.

Hoe verloopt de verkoop?
Wordt een woning opgezegd (die voor verkoop is aangewezen),

dan start in die straat of het complex de verkoop voor zittende

huurders. Onze bewoners ontvangen dan bericht dat in hun 

straat de verkoop begint. Deze bewoners krijgen de gelegenheid

om hun eigen woning te kopen, als hun woning op de verkoop-

lijst staat.

Wij verkopen diverse eengezinswoningen

Woning kopen? 

Op zoek naar een leuke en betaalbare koopwoning? Lees dan snel verder, want
LEKSTEDEwonen verkoopt namelijk een aantal eengezinswoningen in Vianen. 
Vanaf januari starten wij gefaseerd met de verkoop van verschillende woningen.
Wellicht wilt en kunt u uw huurwoning ook kopen?
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Bij huuropzegging besluit LEKSTEDEwonen of deze woning 

eventueel in de vrije sector wordt verhuurd (zie kader midden-

inkomens). Bij verkoop laten wij de opgezegde woning door een

makelaar  taxeren om zo een verkoopprijs vast te stellen. We 

verkopen de woningen voor een vaste prijs en onderhandeling

over de verkoopprijs is daarom niet mogelijk. Huurders van 

LEKSTEDEwonen krijgen gedurende 10 werkdagen voorrang 

om de woning te kopen. Pas daarna kunnen andere belang-

stellenden een bieding uitbrengen. Als meerdere huurders hun

belangstelling kenbaar maken, dan wordt de kandidaten-

volgorde bepaald door loting. 

Staat uw woning op de verkooplijst?
Heeft u belangstelling om uw woning te kopen? Dan kunt u 

contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag met u de

procedure en het tijdstip voor de verkoop. Heeft u financiering

nodig, dan dient u daarvoor zelf een financier of een bank te 

raadplegen. LEKSTEDEwonen zal niet bemiddelen bij het 

verkrijgen van financieringen. Wilt u blijven huren, dan hoeft 

u niets te doen. In dat geval blijft uw woning een huurwoning, 

ook als deze woning op de verkooplijst staat.

Staat uw woning niet op de verkooplijst?
In dat geval gaan wij uw woning niet verkopen. Het indienen 

van een verzoek daartoe heeft ook geen zin. Is dit onredelijk? 

Nee, want wij hebben met de huurder een huurovereenkomst

waarin de verplichtingen door LEKSTEDEwonen worden 

nagekomen. En LEKSTEDEwonen is ook niet verplicht om 

woningen te koop aan te bieden of op een verkooplijst te 

zetten.

Een eigen huis
Misschien is dit een droom van u die binnenkort werkelijkheid 

kan worden. Wij kunnen ons voorstellen dat u een huurwoning

van ons wilt kopen. De huidige rentestand is zeer laag en binnen

voorwaarden heeft de gemeente Vianen een starterslening 

beschikbaar (zolang de voorraad strekt). En u weet wat u aankoopt

als u al jarenlang de woning van ons huurt.

Heeft u belangstelling, hou dan onze website in de gaten. 

In januari staat alles online en vervolgens zullen wij vrijkomende

woningen daarop te koop aanbieden. 

Huurdersberaad
Wij hebben de verkoopprocedure besproken met het 

Huurdersberaad en zij hebben hierover positief geadviseerd. 

Wij hebben gehoor gegeven aan hun verzoek om huurders 

voorrang te geven bij het aankopen van de woningen. Door 

deze voorrangsregel is de kans namelijk groter dat er weer 

een bestaande huurwoning vrijkomt. 

MIDDENINKOMENS
We zien dat er in Vianen veel vraag is naar woningen van 

huishoudens met (lagere) middeninkomens. Een deel van 

deze huishoudens wil graag een woning kopen, maar er is 

nauwelijks een betaalbaar aanbod beschikbaar. 

LEKSTEDEwonen voelt zich ook verantwoordelijk voor deze

doelgroep. Bovendien kan door de verkoop vaak weer een 

bestaande huurwoning vrijkomen die wij weer kunnen 

verhuren.

Daarnaast stellen wij een klein deel van de voor verkoop 

aangewezen eengezinswoningen bij huuropzegging be-

schikbaar voor verhuur in de vrije sector (€ 711,- tot € 900,-

per maand).  Want een deel van deze huishoudens wil ook

graag huren en deze huishoudens hebben door allerlei regels

van de overheid geen toegang tot de huurwoningen met

huurprijzen onder de € 710,69 per maand. 



Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wat vinden 
bewoners van LEKSTEDEwonen, wat gaat er goed en vooral, wat kan er beter?
Hoe kom je daar beter en sneller achter, dan door het direct aan onze bewoners 
te vragen?! Daarom gaan onze directeur en managers komende maanden 
“op de koffie” voor een goed gesprek. In oktober konden de eerste bewoners 
hun mening en ideeën geven. Niet alleen zeer leerzaam en soms confronterend,
maar vooral ook persoonlijk.

Op de koffie bij...

Uw mening horen wij graag



 Een goede dienstverlening
Dat willen wij toch allemaal, dus dat mogen onze huurders ook

van LEKSTEDEwonen verwachten. Maar niet alles is even vanzelf-

sprekend ook al doen wij onze best. Wat voor de één vanzelfsprekend

is, ligt soms voor de ander heel anders. Niet iedereen is (gelukkig)

hetzelfde, maar dat maakt het soms lastig om de goede dingen te

doen. Dagelijks proberen wij ervoor te zorgen dat u met plezier in

uw huis en woonomgeving woont. Wij werken met een kleine 

organisatie van circa 40 medewerkers die verschillende taken 

verrichten. Veel medewerkers zijn bezig met het dagelijks beheer,

andere medewerkers zijn aan het werk met groot onderhoud en

projecten. U wilt snel en goed geholpen worden en daar is onze

dienstverlening op gericht. Toch kan het voorkomen dat er iets

fout gaat of u niet tevreden bent met de dingen die wij (voor u)

doen. Als dat zo is, dan willen wij dat graag horen.

Een zeven gemiddeld
Afgelopen jaren doen wij mee aan het landelijke onderzoek 

van onze brancheorganisatie Aedes, waarbij de prestaties van 

corporaties wordt gemeten (‘benchmark’). Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de tevredenheid en de mening van huur-

ders. Zijn zij tevreden over de dienstverlening en wat vinden 

zij van de kwaliteit van de woning? Ieder jaar 

werken veel huurders mee aan het onderzoek,

waardoor de uitkomsten zeer betrouwbaar zijn.

Deze informatie helpt ons na te gaan waar we

zaken kunnen veranderen of verbeteren. In 2016

scoorden wij gemiddeld een 7 op alle onderdelen,

ofwel een ‘ruim voldoende’. Dat kan en moet

beter en daarom hebben wij het afgelopen jaar

een aantal verbeteracties ingezet. Met succes,

want dit jaar scoorden wij gemiddeld een 7,2.

Deze stijgende lijn willen wij graag doortrekken

en daarom maken wij nu een verdiepingsslag

door ‘op de koffie’ te gaan bij onze bewoners. 

Niet alleen zeer leerzaam, maar het helpt ons ook om vragen 

te kunnen beantwoorden en om te leren verder te verbeteren. 

Waarom doen we dit?
Ed de Groot: “Alle medewerkers worden getraind met het doel de

klanttevredenheid te verhogen. Tegelijk is het belangrijk om van

bewoners te horen wat er leeft en hoe zij naar onze dienstverle-

ning kijken. Het geeft ons ook de gelegenheid om soms toe te

lichten waarom wij dingen doen of niet doen. Ik merk dat dat

helpt. Soms hebben dingen gewoon een uitleg nodig. Het is ook

leuk bij de huurders op de koffie. Dat doe ik niet alleen, maar ook

de managers gaan op huisbezoek. Met de bevindingen uit deze

gesprekken gaan wij aan de slag om ervan te leren en vooral om

zaken en processen te kunnen verbeteren.
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Ada Jansen woont alweer 11 jaar in het centrum van Vianen.

Binnen de gemeente is zij een ‘bekende persoon’, want zij 

zet zich al jaren actief in voor Vluchtelingen Steunpunt 

Vianen en “haar vluchtelingen”. Zij is erg tevreden over 

haar appartement, maar heeft wel een aantal praktische 

aandachtspunten en tips voor LEKSTEDEwonen. Ook over

andere onderwerpen, zoals duurzaamheid, het Viaanse 

centrum en nieuwbouw, geeft Ada graag haar mening.

Wonen in Vianen 
“Het appartement is bijna perfect; jammer dat het niet in 

Utrecht staat. Ik ben een echt stadsmens en heb jaren in Utrecht 

gewoond en gewerkt, vandaar. Tijdens de bouw ben ik gaan 

kijken en was op slag verliefd, op het appartement en ook de

Voorstraat. Alles was nieuw en als nieuwe bewoner kon ik een

keuken en tegels voor badkamer en toilet uitkiezen: daar heb 

ik nog steeds plezier van. De tweede slaapkamer doet dienst als

logeerkamer en de grote slaapkamer is tevens mijn werkkamer 

voor Vluchtelingen Steunpunt Vianen.” Bijna dagelijks begeleidt

en helpt ze “haar vluchtelingen” met de verschillende instanties,

financiën, opvoeding en de taal. 

Het Viaanse centrum (en heel Vianen) kan wat haar betreft 

wel wat “leven” gebruiken. “Ik kom uit Utrecht, maar in Vianen 

is bijna alles dichtgeregeld. Kijk dan eens naar de omliggende

Ada Jansen
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plaatsen Leerdam of Nieuwegein; maak er eens wat van.” 

Afgezien van belletje trekken, ondervindt Ada geen hinder van

wonen in het centrum. “Wat dat betreft is het in Vianen top en

prettig wonen!” 

Kwaliteit en service 
“Een reparatieverzoek heb ik volgens mij nog nooit ingediend. 

Alleen voor het bijvullen en ontluchten van de radiator bel ik 

jullie. Mijn kinderen zeggen dat ik dat zelf kan doen, maar 

LEKSTEDEwonen doet dat als service voor de ouderen. Dus daar

maak ik graag gebruik van. De glasbewassing verdient wat haar

betreft extra aandacht en kan beter. Het gaat dan om ramen die

bewoners niet zelf kunnen wassen aan de buitenkant en ook 

vanwege de leeftijd van medebewoners. Om gelijk aan te vullen

dat ze last heeft van een klemmende slaapkamerdeur en ook de

galerijdeur zet weleens uit. Misschien is dat nog de werking van

het nieuwe gebouw of na oplevering iets verzakt? Ed de Groot

zegt ter plekke toe daar spoedig naar te laten kijken. Voor de

buurvrouw heeft Ada wel meteen een reparatieverzoek ingediend. 

Oogje in het zeil…
Zorgzaam, sociaal en betrokken, zo kunnen we Ada wel typeren.

Naast vluchtelingenwerk, helpt ze haar oudere medebewoners.

Ze zet de galerijdeur op een haakje, houdt een oogje in het zeil

en maakt natuurlijk ook een dagelijks praatje. “Kijk zo even naar

de woonkamer van mijn buurvrouw, Jopie. Ik ben haar ‘mantel-

zorger’ en maak me wel zorgen over de glazen woonkamerdeur.

Dat kan voor Jopie met haar rollator een gevaar opleveren. 

Ook de thermostaat hangt toch te hoog voor oudere mensen.

Van sommige dingen denk ik dan, er moet meer rekening wor-

den gehouden met oudere bewoners. En soms maken kleine 

aanpassingen een groot verschil.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor Ada heel belangrijk. “Dat doe ik mijn hele

leven al, de auto is na mijn pensioen de deur uit en ik ben tegen

verspilling. Afval scheiden, alle woningen goed isoleren en we

moeten meer gebruik maken van duurzame energiebronnen. 

Leg de flats in de Vijfheerenlanden vol met zonnepanelen, kijk

Ed de Groot van LEKSTEDEwonen gezellig  ‘Op de koffie’ bij Ada Jansen
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Fatima Birouk 
en Johan de Jong

Fatima is geboren en getogen aan de Reigerstraat. Haar ouders

waren de eerste bewoners in de toenmalige nieuwbouw en

zij is eigenlijk altijd in dezelfde straat blijven wonen! Vanuit

het ouderlijk huis is zij verhuist naar de Vijfheerenlanden,

maar het duurde niet lang of ze was weer (een paar deuren

verder) terug in de Reigerstraat. 

“Deze woning kwam vrij en ik dacht: dat lijkt mij wel wat. Dan 

zoeken we vanuit hier wel naar een huis in de Bomenbuurt. 

Daar is eigenlijk niets meer van gekomen en dit huis bevalt goed.” 

Vooral ook omdat haar man de woning naar eigen wens heeft

aangepast. Johan geeft aan zelf een hoekkeuken te hebben 

geplaatst: “Het toilet is verplaatst en ook hebben we de slaap-

kamers onder handen genomen. Uiteraard met jullie toestemming.

Het huis is niet echt groot, maar we hebben een ruime tuin. 

En het contact met de buren en buurt is goed: het is hier rustig

en prettig wonen”.

Contact met …
Hoe het contact met LEKSTEDEwonen verloopt? Fatima: “372020.

Jullie telefoonnummer ken ik uit mijn hoofd, maar we bellen 

eigenlijk nooit. Dat is gelukkig niet nodig. Kleine werkzaamheden

lossen we zelf op; voor de verwarming kunnen we Feenstra 

bellen en aan het huis mankeert verder niets.” Johan vult aan: 

“Alleen de afwatering van de dakgoot is niet optimaal, waardoor

er regelmatig water in blijft staan. Dat is een jaarlijks terugkerend

probleem waarvoor jullie langskomen. En ik heb een ladder, 

dus doe het ook zelf.” Over het contact met LEKSTEDEwonen 

zijn ze tevreden. Zowel over de bereikbaarheid als de snelheid 

en kwaliteit van reageren. “Door de medewerkers worden we 

vriendelijk en duidelijk te woord gestaan.” 

eens wat dat oplevert voor mens en milieu.” Ook de vluchtelingen

krijgen ‘les van Ada’ in het afval scheiden en sorteren, want dat

vindt ze belangrijk. Ada is zelf bereid om meer te betalen voor

een lager energieverbruik, bijvoorbeeld voor een zuinige ketel 

of nog betere isolatie. “Niet iedereen zal dat willen, dus om meer

mensen mee te krijgen is het belangrijk om meer voorlichting 

te geven. Laat met cijfers en bedragen zien wat ze nu kwijt zijn 

en wat ze kunnen besparen of verdienen. Dat werkt.”

Digitalisering en tips
Belangrijk voor LEKSTEDEwonen is om iedereen te kunnen 

helpen. “Ik ben eraan gewend en mijn ouders waren al 

vooruitstrevend. Maar niet iedereen kan even goed overweg 

met internet, vooral de ouderen. Daarom is het prettig dat 

bellen en persoonlijk contact bij LEKSTEDEwonen ook kan. 

De service en reacties van de medewerkers verschilt, maar 

dat is menselijk. Iedereen is toch anders en dat heb je overal. 

Het gaat er vooral om dat er gedaan wordt wat je wil of 

anders een duidelijk antwoord.”



Over het serviceabonnement hebben ze wel nagedacht. “We 

twijfelden om ons aan te melden, maar daarna is het ons een beetje

ontschoten. Een aanmelding voor zo’n abonnement kan over een

paar jaar ook nog, want Johan kan en doet bijna alles zelf. Maar

ja, misschien op termijn wel zo gemakkelijk. We worden immers

ook ouder.” Wel had de familie een vraag of de abonnements-

kosten jaarlijks worden verhoogd, net zoals de huurverhoging.

LEKSTEDEwonen geeft aan dat dit niet het geval is.

Isolatie van de woning
Voorjaar 2014 zijn de buitengevels vernieuwd en er zijn diverse

energiebesparende maatregelen getroffen. “We hebben nu 

overal dubbel glas, betere isolatie en de hele zolder is goed 

geïsoleerd. Dat scheelt een hoop! Het is nu veel comfortabeler 

in huis. We denken dat het ook scheelt in de energierekening,

maar dat hebben we nog niet uitgezocht.”

| 10 |

Toch nog tips voor ons! 
Johan: “Die verbouwing verliep goed en ook de werklui waren 

aardig. Alleen het schilderwerk, dat kan toch beter? De kozijnen

en voordeur vind ik slordig geschilderd”. Op de vraag waarom 

zij dit niet aan LEKSTEDEwonen hebben gemeld, zodat wij in de 

gelegenheid zijn om dit direct te herstellen, reageert de familie;

”Misschien een stukje gemakzucht dat we er niet over gebeld 

hebben, maar nu jullie er toch zijn. De volgende keer bellen we 

zeker.” “En meer bouwen voor jongeren, want leuke woningen 

voor jongeren zijn er haast niet meer in Vianen. Onze dochter 

wil graag een huis, maar de wachttijden zijn ruim 10 jaar. Dus 

als jullie daar ook iets aan kunnen doen?!” aldus Fatima. 

Gelukkig zijn er momenteel veel nieuwbouwprojecten in 

aanbouw en in voorbereiding waarop zij kan reageren. 
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Ilona Berndsen van LEKSTEDEwonen gezellig ‘Op de koffie bij...’ 

Fatima Birouk en Johan de Jong

OOK OP DE KOFFIE?
In oktober konden de eerste bewoners hun mening en

ideeën geven. Ed de Groot ging op de koffie bij Ada Jansen

en Ilona Berndsen ging op huisbezoek bij Fatima Birouk en 

Johan de Jong. De gesprekken en informatie-uitwisseling,

maakt dat de eerste huisbezoeken zeer geslaagd zijn. 

Een leerzame en ook leuke ervaring. 

Stelt u zo’n persoonlijk bezoek ook op prijs en wilt u dingen

met ons delen? Misschien heeft u ook ideeën waarop wij

onze dienstverlening kunnen verbeteren? Meld u dan aan

en wellicht komt onze directeur of een van de managers

ook bij u op de koffie. Dit kan via info@lekstedewonen.nl

onder vermelding van “op de koffie”.

Welke werkzaamheden gaan wij in 2018 aan de 
verschillende wooncomplexen uitvoeren? Op basis
van onze begroting maken wij ook een onder-
houdsplanning, waarin alle werkzaamheden staan
opgenomen die komend jaar worden uitgevoerd.
Wellicht staat uw woning of straat er ook bij?Aan
grotere werkzaamheden zijn voor 2018 gepland:

Schilderen kozijnen:
Batensteinplantsoen, Beltmolen, Dammolen, Van Eijkstraat,

Hogelandseweg, Kerkstraat, Korenmolen, Merenborch, 

Ruinkamp, Verduinstraat, Verhoefstraat, Vijfheerenlanden

(gebouwen Kruisdistel en Veldsalie), Walmolen, Walsland  

en ’t Werfje.

Vervangen dakbedekking:
Achterstraat en Brederodestraat.

Vervangen dakbedekking bergingen:
Johan Wolfertstraat.

Vervangen goten:
Burgemeester Jhr. Hoeufftlaan en M.E. Hartmanstraat.

Het complete overzicht van de planmatige onderhouds-

werkzaamheden kunt u vanaf begin 2018 terugvinden op

onze website. Dan kunt u zien of er ook in uw complex  

werkzaamheden gepland staan.

Planmatig onderhoud 
2018
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Kies voor gemak en zekerheid!

Serviceabonnement 

Met het Serviceabonnement kunt u een groot deel van het huurdersonderhoud
door LEKSTEDEwonen laten uitvoeren. Ruim 400 bewoners hebben zich al 
aangemeld. Zij bellen of mailen en wij komen de kleine klusjes en reparaties 
aan hun woning uitvoeren. Ook echtpaar De Launay kiest met het service-
abonnement voor gemak en zekerheid. Vanwege het succes hebben wij de actie
verlengd en kunt u zich nog tot 1 januari 2018 gratis aanmelden.

Wie doet wat?
LEKSTEDEwonen verzorgt de grote onderhoudswerkzaamheden

aan uw woning. Als bewoner wordt er van u verwacht dat u zelf

op tijd de kleine klusjes en reparaties aan uw woning uitvoert. 

Bij kleine klusjes kunt u bijvoorbeeld denken aan een lekkende

kraan, een losse deurkruk of een toilet dat blijft doorlopen. 

In het Onderhouds-ABC hebben wij alle soorten klussen op 

een rijtje gezet en aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk 

is ("wie moet wat doen"). Deze zomer hebben alle huurders 

het Onderhouds-ABC ontvangen.

Kleine klusjes en reparaties zijn voor de ene huurder geen 

probleem, maar voor de ander is dit toch lastig. Sommigen 

hebben onvoldoende technische kennis, anderen hebben 

simpelweg geen tijd of zin. Regelmatig worden wij dan ook 

gevraagd voor klusjes en reparaties die huurders eigenlijk zelf

moeten uitvoeren. Voor hen hebben wij sinds deze zomer de 

oplossing, namelijk het Serviceabonnement!
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Gratis aanmelden tot 1 januari 2018
Het Serviceabonnement zorgt voor gemak en zekerheid. Voor 

€ 6,00 per maand nemen wij een groot deel van het huurders-

onderhoud van u over. U belt of mailt en wij komen: er wordt 

een afspraak ingepland en de reparatie is kosteloos. Inmiddels

hebben al ruim 400 bewoners zich aangemeld voor het Service-

abonnement. Ondanks de vele aanmeldingen, horen wij dat 

veel bewoners er nog niet aan toe zijn gekomen om zich aan te

melden. Daarom hebben wij de gratis inschrijftermijn verlengd

tot 1 januari 2018. 

Meld u snel aan, dan betaalt u géén instapkosten (á € 30,-). 

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u bij aanmelding wel eenmalige 

instapkosten en maandelijkse abonnementskosten. 

Meer informatie en aanmelden?
Op onze website vindt u meer informatie over het Service-

abonnement, zoals het Onderhouds-ABC, de flyer en de 

Algemene Voorwaarden Serviceabonnement. U kunt zich 

aanmelden via het Aanmeldingsformulier Serviceabonnement 

en via www.lekstedewonen.nl.

HUURDERS AAN HET WOORD
De heer en mevrouw De Launay hebben het serviceabonnement

al afgesloten. “Naarmate we ouder worden hebben we steeds

minder zin om de kleine klusjes in en rondom het huis uit te voeren.

We hebben wel leukere dingen te doen!”, aldus het echtpaar.

Daarnaast vonden zij het altijd een zoektocht bij de bouwmarkt

om bijvoorbeeld de juiste maat kraanleertjes te vinden of andere

onderdelen die je dan nodig hebt. “De medewerkers van 

LEKSTEDEwonen kunnen het sneller dan wij en hebben alles bij de

hand. En ja, natuurlijk kunnen zij het ook beter dan wij...” Tot op

heden hebben zij nog geen gebruik gemaakt van het service-

abonnement, maar het idee dat het geregeld is geeft ze wel rust.

GEMAK EN ZEKERHEID
• U bespaart tijd. U belt of mailt en wij komen.

• Geen onverwacht hoge uitgaven. U betaalt geen 

materiaal- of voorrijkosten.

• Uw huis blijft in goede staat.

• De reparaties gebeuren vakkundig en snel.

KIES OOK 
VOOR GEMAK EN 

ZEKERHEID EN MELD 
U AAN VOOR 
1 JANUARI!

De heer en mevrouw De Launay
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering

Donjon
Eind oktober is het groot onderhoud aan de Donjon gestart.

LEKSTEDEwonen brengt in de 122 appartementen verbeteringen

aan ten aanzien van energiezuinigheid en verbetert het woon-

comfort. De plannen zijn met de Bewonerscommissie Donjon

doorgesproken en daar waar nodig aangepast. In de twee Donjon

zijvleugels worden de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd.

In de Donjontoren worden verschillende comfortverbeteringen

uitgevoerd. Hierbij gaat het om vervanging van dubbel glas en

verlaging van de drempel naar het balkon. Naar verwachting zijn

de werkzaamheden april 2018 afgerond door Zwaluwe Bouw. 

Stammershoefstraat
Aan de Stammershoefstraat worden 42 nieuwe woningen 

gerealiseerd, met verschillende woningtypen. De nieuwbouw 

bestaat uit twee woongebouwen met in totaal 30 appartementen

en vier maisonnettes en ertussen een rij van acht eengezins-

woningen. In totaal hebben 980 woningzoekenden gereageerd

en de woningen zijn inmiddels (bijna) allemaal toegewezen. 

De bouw door Trebbe verloopt zeer voorspoedig en de nieuwe

woningen worden naar verwachting voorjaar 2018 opgeleverd. 

Stammershoefstraat bouw Stammershoefstraat impressie

Stammershoefstraat, de eerste steen
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Het Lint (Hoef en Haag)
De voorbereidingen voor de 37 woningen in de wijk ‘Het Lint’ zijn 

in volle gang. De woningen worden verdeeld over twee bouw-

locaties, namelijk ‘Hagenborgh’ en ‘Achter de Boerderij’. Elk deelplan

krijgt zijn eigen uitstraling, om de dorpse sfeer van Hoef en Haag 

te benadrukken. De 20 eengezinswoningen in ‘Hagenborgh’ krijgen

een woonoppervlakte van circa 110 m2. De overige 17 woningen

vormen een eenheid met de erachter gelegen bestaande boerderij,

vandaar de naam. In dit deelplan komen woningen voor alleen-

staanden, starters en gezinnen, maar ook levensloopbestendige

woningen. Kortom, in Het Lint komen huurwoningen voor alle

doelgroepen. De huurprijzen liggen tussen de € 585 en € 710 per

maand (prijspeil 2017). De bouw en verhuur start begin 2018 en 

de eerste woningen worden voor de zomer 2018 opgeleverd. 

Vijfheerenlanden
In november is de aanneemovereenkomst ondertekend voor 

de bouw van 33 woningen in de buurt Vijfheerenlanden. Op de 

locatie Goudhaver komen vijf benedenwoningen en tien 

maisonnettes en aan de Hoekenstraat/Lafayettestraat komen 

achttien appartementen. Aannemingsbedrijf Van Grunsven uit 

Nijmegen gaat deze huurwoningen bouwen. Vooralsnog is de 

start van de bouw gepland in het tweede kwartaal van 2018. 

Werk in voorbereiding

Wonen in Helsdingen
Met aannemersbedrijf Van Daalen uit Gorinchem hebben wij 

een design-en-buildovereenkomst afgesloten. Hiermee kunnen 

de 27 seniorenappartementen in het project Wonen in Helsdingen 

worden gerealiseerd. Voor het doorstroomproject is veel belang-

stelling van bewoners uit de wijken Amaliastein en Monnikenhof. 

In december start de bouw en het is de bedoeling dat in het 

derde en vierde kwartaal 2018 de appartementen aan de nieuwe

bewoners worden opgeleverd.

Bunnik: ook buiten Vianen bezig
In 2017 zijn voor twee projecten in Bunnik de vergunnings-

aanvragen in voorbereiding. De wens is dat we in 2018 met de

bouw van deze projecten starten en deze een jaar later kunnen 

opleveren. 

Op de locatie Scholeneiland is met stichting QuaRijn een plan 

gemaakt voor een woonzorgcentrum. Er komen 14 plaatsen 

voor dementerende ouderen en 16 appartementen voor 

mensen die zorg nodig hebben. QuaRijn biedt senioren een 

breed pakket van wonen, welzijn en zorg, onder andere in de 

gemeente Bunnik. 

Aan de Stationsweg in Bunnik is een plan voor tien kleinere 

huurappartementen (2- en 3-kamer) gemaakt. 

Grondoverdracht Scholeneiland Bunnik

Vlnr: Ed de Groot, Erika Spil (wethouder) en Roland van Schelven (burgemeester)
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Brandveiligheid in huis
Tips om brand te voorkomen

• Kaarslicht is sfeervol, maar soms gevaarlijk. Zet kaarsen altijd in een 

stevige niet brandbare kandelaar ver weg van gordijnen en plaats 

waxinelichtjes op een onbrandbare ondergrond. 

• Ga veilig om met stekkerdozen. Gebruik goedgekeurde, niet 

beschadigde stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling 

met elkaar. Teveel stekkerdozen op één groep kunnen voor over-

belasting zorgen, met brand als gevolg. 

• Let op elektrische snoeren. Controleer losse snoeren regelmatig op 

beschadigingen en leg ze niet onder een tapijt of mat. Rol kabel-

haspels altijd helemaal uit voor u ze gebruikt. Opgerolde haspels 

kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

• Vergeet niet de ventielen van de mechanische ventilatie regel-

matig schoon te maken. Ook hier hoopt zich op den duur veel stof 

op. Dat kan bij kortsluiting vlam vatten. 

• De wasdroger staat met stip op één in de lijst van elektrische 

apparaten die brand veroorzaken. Tijdens het gebruik hoopt zich 

niet alleen stof op in het pluizenfilter, maar ook in andere delen van 

het apparaat. Dit stof kan in brand vliegen als het in aanraking komt 

met het hete verwarmingselement of door kortsluiting. Leeg 

daarom na elke droogbeurt het pluizenfilter en zuig bij afvoer-

drogers de ontluchtingsbuis drie keer per jaar uit met een stofzuiger. 

Laat de droger eens per vijf jaar grondig reinigen door een specialist.

Handig: een 'fireblocker' geeft bij brand automatisch een blus-

middel af, waardoor het vuur dooft. Dit kleine apparaatje kunt u 

eenvoudig zelf monteren aan de binnenkant van uw droger.

• Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting 

brand veroorzaken. Gebruik deze daarom op de juiste manier. 

Haalt u na de zomer de elektrische deken weer uit de kast? Test hem

dan even voor gebruik. De bedrading kan beschadigd zijn geraakt 

en kortsluiting veroorzaken. Als u de deken niet gebruikt, rol deze 

dan op, want bij opvouwen beschadigt mogelijk de bedrading.

• Als u in slaap valt, kan een brandende sigaret snel brand 

veroorzaken. Brand door roken in bed is een veel voorkomende 

oorzaak van een (fatale) woningbrand. Vooral synthetisch 

beddengoed vat snel vlam.

• Zet na het frituren altijd meteen de pan uit. Oververhitting kan 

een fikse brand veroorzaken.

Het kan iedereen overkomen: brand in huis. De brandweer krijgt jaarlijks 
duizenden meldingen van woningbranden. Gelukkig kunt u zelf ook veel 
doen om uw huis (brand)veiliger te maken. In dit artikel geven wij u graag 
een aantal praktische tips om brand te voorkomen. 

Test regelmatig uw rookmelders!

SLUIT BINNENDEUREN
Uit de praktijkproef op Oefencentrum Crailo in oktober 2016 blijkt

dat het sluiten van de binnendeuren ruim twee keer zoveel tijd

geeft om te vluchten bij brand. Waar bij open deuren na 3,5 minuut

al geen overleefbare situatie meer is, is dit bij gesloten deuren meer

dan 10 minuten. Kostbare tijd die levens redt. 

Ondanks dit belangrijke gegeven blijkt uit recent onderzoek 

dat nog steeds 39% van de Nederlanders de binnendeuren 

’s nachts open laat staan. 

Vlam in de pan... deksel erop!



Toch brand? 
Hieronder enkele tips om schade te voorkomen:

• Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn in ieder 

huis een must! Als u slaapt dan ruikt u niets, maar u hoort een 

rookmelder wel. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, zo 

belangrijk. Het geeft u tijd om te vluchten. Een rookmelder kan 

uw redding zijn. Hang op iedere verdieping een rookmelder op. 

Belangrijk is dat de rookmelder de vluchtweg van slaapkamer 

naar buiten ‘bewaakt’. Hang rookmelders in de buurt van de 

slaapkamers en in de gang of op de overloop op. 

• Vlam in de pan? Draai meteen het vuur uit en dek de pan af 

met een passende deksel of een blusdeken. Schakel ook 

onmiddellijk de afzuigkap uit. Blus nooit met water! Dit kan 

een enorme steekvlam veroorzaken. Laat de pan minstens 

15 minuten afkoelen.

Meer informatie
Kijk voor meer tips en informatie over brandveiligheid op:

www.brandweer.nl en www.brandwondenstichting.nl.

Waar komt die straatnaam 
toch vandaan?
We hebben elke dag met straatnamen te maken.
Achter veel straatnamen schuilen bijzondere 
en interessante verhalen. In deze uitgave van 
eigenPLEK zijn wij op zoek gegaan naar de 
betekenis achter de Donjon. Onze woontoren met
122 appartementen in de wijk De Hagen. 

Oorsprong 
Een Donjon is een middeleeuwse verdedigbare woontoren.

De eerste Donjons waren van hout. Later, na de (her)-

uitvinding van de baksteen, werden ze van steen gebouwd.

De naam is afkomstig van het Latijnse dominium / dominus

en betekent zoiets als "(huis van de) Heer".

Een Donjon was aanvankelijk een zelfstandig bouwwerk. 

In veel gevallen werden rond de Donjon andere gebouwen

opgetrokken of werd de Donjon opgenomen in een 

ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich het kasteel, 

waarbij de Donjon diende als laatste toevluchtsoord.

Nieuwbouw
In 1990 werd het besluit genomen om in de wijk De Hagen 

woningen voor senioren te bouwen. Dit resulteerde in de

buurt Vijfheerenlanden in een woontoren, genaamd de

Donjon. De Donjontoren, in een mooi gesloten ronde vorm,

werd ingepast tussen drie bestaande gebouwen. Al snel

werd de Donjon uitgebreid door appartementen van twee

naastgelegen gebouwen (zijvleugels) aan het senioren-

complex toe te voegen. Dit zorgde ervoor dat de Donjon

via luchtbruggen verbonden werd met de gebouwen 

Watergentiaan en Zwanenbloem.
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Ontstaan Donjon
Tijdens het feest werd stilgestaan de ontwikkelingen in de 

afgelopen 25 jaar. Op de begane grond was jarenlang het 

dienstencentrum gehuisvest, waar de SW(O)V diverse activiteiten

organiseerde. Enkele jaren geleden is er voor de bewoners een

huiskamer gecreëerd als ontmoetingsruimte, die volledig wordt

beheerd door bewoners/vrijwilligers. Hier vinden tal van 

activiteiten plaats en kunnen bewoners iedere ochtend gezellig

een kopje koffie drinken. Daarnaast bevinden zich op de 

begane grond diverse zorg gerelateerde bedrijfjes en het 

kantoor van de huismeester. 

Zaterdag 9 september was het feest in de Donjon! Het wooncomplex met 
122 appartementen voor senioren bestaat dit jaar namelijk 25 jaar. 
Dit jubileum was voor de Bewonerscommissie Donjon reden voor een feestje. 
De commissie organiseerde in de huiskamer een zeer gezellige en geslaagde
middag voor alle bewoners.

Feest in de Donjon!
25 jaar Donjon
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Half oktober is gestart met groot onderhoud aan de 

appartementen in de zijvleugels. Bij deze appartementen 

worden onder andere de keuken, het toilet en de badkamer 

volledig vernieuwd. In de toren worden maatregelen genomen

om de appartementen energiezuiniger te maken en te zorgen

voor meer wooncomfort. Een spannende periode voor de 

bewoners, maar met als resultaat comfortabele woningen die

weer aan de hedendaagse eisen voldoen.

25-jarig jubileum
Het feest ter ere van het jubileum werd massaal bezocht door

bijna 100 bewoners. De heer Frasa, voorzitter Bewoners-

commissie Donjon, heette de bewoners van harte welkom en

opende met een korte toespraak de gezellige middag. 

Onder het genot van een hapje en drankje werden de bewoners

deze middag vermaakt, met onder andere optredens van het

koor Windstilte en muziek van de Donjongens. 

Daarnaast had de Bewonerscommissie een gratis loterij 

georganiseerd, die mogelijk werd gemaakt dankzij sponsoring

door de Viaanse middenstand. De vijf eerste bewoners van de

Donjon werden door de Bewonerscommissie Donjon extra in 

het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen. 

Aan het einde van de middag bedankte bewoner mevrouw 

Witkamp de Bewonerscommissie Donjon voor haar inzet en 

organisatie van dit geweldige feest. Alle bewoners hebben

enorm genoten!
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RaadvanCommissarissen

De directeur-bestuurder van LEKSTEDEwonen is de heer 
Ed de Groot. LEKSTEDEwonen heeft naast een bestuur ook
een toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen
(RvC). Ondanks dat zij erg belangrijk zijn voor het goed 
functioneren van LEKSTEDEwonen is het voor onze huurders
niet altijd duidelijk wat zij doen. 
Wist u bijvoorbeeld dat zij naast toezicht houden, ons ook
adviseren? De afgelopen acht jaar heeft de heer Van der
Bruggen zich ingezet voor onze huurders als voorzitter van
de RvC, een mooie periode waar hij met plezier op terugkijkt.

De verschillende rollen van de RvC
De RvC is aangesteld om toezicht te houden op de werkzaam-

heden van de directeur-bestuurder, het reilen en zeilen van het

bedrijf en om ervoor te zorgen dat de taken, zoals die in de 

statuten van LEKSTEDEwonen zijn opgenomen, worden 

gerealiseerd. Daarnaast heeft de RvC een belangrijke advies-

functie, vormt zij klankbord voor nieuwe beleidsvoorstellen en

zijn zij werkgever. In de Woningwet is precies opgenomen wat 

de taken en verantwoordelijkheden van de RvC-leden zijn. 

Dit is verder uitgewerkt in de statuten en allerlei reglementen 

die worden gehanteerd bij de uitvoering van ons werk.

Toezichthouder en klankbord

Wat doet de RvC?
De RvC van LEKSTEDEwonen bestaat uit vijf leden. De leden 

leveren een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming binnen

LEKSTEDEwonen. Zo maken zij het mogelijk investeringen in

nieuwe woningen en onderhoudsplannen te doen en bewaken zij

de financiële continuïteit van ons bedrijf. Daarnaast controleren

zij het beleid en de visie op de toekomst. Om hun rol goed uit te

oefenen worden zij van veel informatie voorzien en vragen zij 

actief om informatie. Daarnaast spreken ze ondermeer een aantal

keren per jaar met de leden van het Maatschappelijk Platform

LEKSTEDEwonen (MPL) en het Huurdersberaad om te weten 

wat er onder de bewoners van Vianen leeft. Natuurlijk hebben 

de RvC-leden een sterk maatschappelijk gevoel en een sterke 

betrokkenheid om ervoor te zorgen dat de juiste volkshuis-

vestelijke opgave in Vianen en de regio worden gerealiseerd.

De leden worden telkens benoemd voor een periode van vier 

jaar met de mogelijkheid van een verlenging met vier jaar. Na in

totaal acht jaar moeten de leden volgens de Woningwet aftreden. 

Afscheid na acht jaar voorzitterschap…
De heer H.A.J.M. van der Bruggen heeft eind september afscheid

genomen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van

LEKSTEDEwonen. Na acht jaar voorzitterschap kijkt hij met veel

plezier terug op deze periode, waarin hij zich volop heeft ingezet

voor LEKSTEDEwonen.

H.A.J.M. van der Bruggen



Kennismaken met...
Susan van Oene
Susan van Oene is sinds november 2017 tijdelijk in dienst
bij LEKSTEDEwonen. Ter vervanging van een collega 
(vanwege zwangerschapsverlof) wordt zij onze tijdelijke
Medewerker Sociaal Beheer & Participatie. In het kader
van ‘Kennismaken met...’ hadden wij een interview.

Wie is Susan?
Ik ben een vrolijke jonge dame en moeder van twee kleine kindjes. 

Ik woon in de regio Amsterdam en ga ook graag uit in Amsterdam; 

op zoek naar nieuwe eettentjes, koffiebarretjes en concerten. De 

laatste tijd bezoek ik graag Standupcomedy shows.

Wat heb je voor werk gedaan?
Ik werk al ruim 10 jaar in de volkshuisvesting en heb bij veel verschil-

lende woningcorporaties gewerkt. Klein en groot, stedelijk en landelijk.

De afwisseling van de corporaties en functies spreekt mij zeer aan. 

De afgelopen jaren heb ik voornamelijk gewerkt op de afdeling 

Verhuur. Heel dankbaar werk, omdat de meeste nieuwe huurders heel

blij zijn als ze een nieuwe woning krijgen.

Wat houdt jouw functie in?
Ik ga me bezighouden met de participatie, denk aan overleg met de

bewonerscommissies en het organiseren van de klantenpeilingen.

Maar ook met het beleid, zoals rapportages opstellen en processen be-

schrijven. Daarnaast ga ik mijn collega ondersteunen met de verhuur

van de leeggekomen woningen en de verhuur van nieuwbouw-

woningen, want daar komen er veel van aan deze aankomende periode.

Ik heb er heel veel zin in om in Vianen aan de slag te gaan!

“Er is veel bereikt door LEKSTEDEwonen. Er zijn veel nieuwbouw-

projecten in Vianen gerealiseerd, de buurt Vijfheerenlanden is

grondig aangepakt en in de wijk Hogeland is het complex 

Wilhelminastraat gesloopt en is er een aantrekkelijk nieuwe 

buurt gebouwd. LEKSTEDEwonen levert ook een belangrijke 

bijdrage met de nieuwbouw in de regio; eerder in Houten en

Leerdam en thans in Bunnik. Ondanks al die opgaven is de 

financiële weerbaarheid van LEKSTEDEwonen goed gebleven,

dankzij een zorgvuldig toezicht. Ik ben daar trots op en het is

jammer dat die periode van acht jaar zo snel voorbij is gegaan.

Er is ook een zeer goede relatie met de gemeentebesturen van 

Vianen en Bunnik. Ik vertrouw erop dat die op termijn er ook zal

zijn in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een lastig punt

vond ik de invoering van een grote hoeveelheid nieuwe regel-

geving in 2015 en 2016. Het is spijtig dat door enkele landelijke

incidenten bij woningcorporaties er is besloten veel verplichte

verantwoordingen en controles in de werkprocessen op te

nemen. Die tijd en energie had ik liever besteed gezien in nog

meer nieuwe projecten en uitgaven die ten goede komen aan

onze bewoners. Want de vraag naar goede en betaalbare 

woningen in Vianen en de regio blijft groot. En LEKSTEDEwonen

kan en blijft daar graag een bijdrage aan leveren. Uiteraard wens

ik de Raad van Commissarissen en LEKSTEDEwonen een mooie

toekomst toe”. 

Vanaf oktober is de heer A.H. Brouwer aangetreden als nieuwe

voorzitter van de RvC. Sinds mei 2013 heeft de heer Brouwer 

al zitting in de RvC. In de volgende editie van eigenPLEK stellen

wij de heer Brouwer en de andere RvC-leden aan u voor. 

Susan van Oene

De overhandiging van de 4.000-ste sleutel aan mevrouw van Heeckeren, 

door dhr. Van der Bruggen.
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Kennismaken met...
John Vetzo

John Vetzo is sinds augustus in dienst bij LEKSTEDEwonen als Wijkbeheerder
Leefbaarheid. In het kader van ‘kennismaken met...’ hadden wij een interview
met John. 

Wie is John?
“Ik ben een vrolijke persoonlijkheid die ervan

houdt om mensen om me heen te hebben. 

Ik woon in Houten samen met mijn gezin en

honden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om

met mijn honden te wandelen of lekker te

sporten. Vooral mountainbiken vind ik 

heerlijk, maar ook voetballen doe ik graag.”

Waarom heb je gereageerd op deze 
functie bij LEKSTEDEwonen?
“Na ruim 28 jaar bij de politie te hebben 

gewerkt in diverse functies, vond ik het tijd

om eens een hele nieuwe uitdaging aan te

gaan. Dit is de reden dat ik ben overgestapt

naar “de wereld van de woningcorporaties”.

Een nieuwe wereld voor mij, maar wel één

met veel uitdagingen. Vooral het contact

met bewoners maakt het werken bij een 

woningcorporatie voor mij tot een leuke 

uitdaging. 

Hiervoor werkte ik bij een corporatie in 

Roosendaal als wijkbeheerder waar ik het

ontzettend naar mijn zin had, maar toen

deze functie in Vianen voorbij kwam wilde 

ik de kans om lekker dicht bij mijn woon-

plaats te gaan werken niet voorbij laten

gaan. Vervolgens heb ik gesolliciteerd op

deze nieuwe functie bij LEKSTEDEwonen.

Een mooie stap die goed voelt.” 

Wijkbeheerder Leefbaarheid 
wat houdt dat in?
De functie “Wijkbeheerder Leefbaarheid” 

bij LEKSTEDEwonen is ontstaan om ervoor

te zorgen dat onze complexen schoon, 

heel en veilig blijven. In deze functie werk ik 

veel samen met onze huismeester, complex-

beheerders en woonconsulenten, maar 

ook met de Gemeente Vianen en de Buiten-

gewoon Opsporingsambtenaren heb ik 

regelmatig contact.

In eerste instantie ga ik door middel van

controles en het aanspreken op ‘ongewenst

gedrag’ bewustwording creëren bij bewoners

over de gevolgen hiervan. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we

samen met de bewoners ervoor zorgen dat

de complexen en de woonomgeving netjes

en veilig blijven. 

Om dit te bewerkstelligen ziet u mij dan 

ook veel in de complexen rondlopen. 

Mocht u iets willen vragen of melden, 

spreek mij dan gerust aan. U bent altijd 

welkom en ik zie u graag! 

John Vetzo: “Spreek mij gerust aan”
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Medehuurderschap

Ik woon al een tijdje samen 
met mijn vriend, kan 
ik medehuurder worden?
U kunt medehuurderschap aanvragen als u 

voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

- U heeft tenminste twee jaar het hoofd-

verblijf in de woning van de hoofdhuurder 

en voert samen een duurzaam gemeen-

schappelijke huishouding.

- U heeft een samenlevingscontract.

Ik ben onlangs getrouwd, 
moet ik dit doorgeven aan 
LEKSTEDEwonen?
Indien u gehuwd bent of een geregistreerd

partnerschap heeft, dan wordt u van rechts-

wege beiden huurder van de woning. Ook als

uw naam niet op de huurovereenkomst staat.

Geef uw huwelijk of partnerschap aan ons

door, ook als u graag met beide namen of met

een andere naam dan voorheen wil worden

aangesproken. Dan passen wij uw gegevens

aan in onze huuradministratie.

Ik woon samen met mijn dochter 
in de woning, kan zij medehuurder
worden?
In principe verlenen wij geen medehuurder-

schap aan inwonende/thuiswonende kinderen,

omdat er sprake is van een aflopende samen-

levingssituatie. Er wordt aangenomen dat zij

na verloop van tijd het ouderlijk huis verlaten.

In uitzonderlijke situaties verlenen wij wel 

medehuurderschap. Hiervan is sprake als uw

kind 35 jaar of ouder is en altijd bij u thuis

heeft gewoond en het niet om een ‘gelabelde’

woning gaat (bijvoorbeeld een senioren- of

zorgwoning). Indien uw kind/dochter aan deze

voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek in-

dienen. Indien u twijfelt of u kind voldoet aan

de voorwaarden raden wij u altijd aan contact

op te nemen. Samen kunnen we kijken of er

sprake is van een uitzonderingssituatie. 

Regelmatig krijgen wij vragen over het medehuurderschap. Daarom staan 
hieronder de meest voorkomende vragen met bijbehorende antwoorden. 
Medehuurderschap aanvragen kunt u eenvoudig regelen door het formulier 
Aanvraag medehuurderschap in te vullen. Deze kunt u vinden op onze website 
of ophalen bij ons op het kantoor. 

Vragen & Antwoorden



Donjon atrium

De Donjon bestaat uit 122 appartementen, waarvan 58 in de Donjontoren. 
De toren bestaat uit 58 woningen die in hoefijzervorm zijn gegroepeerd rond een ruim atrium. 
Het atrium is met een glaskap afgedekt en volledig voorzien van groene beplanting. Dit maakt het atrium tot 
een oase van groen! Een prachtig gezicht waar vele bewoners al jaren van genieten.


