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In deze editie van ons bewonersblad ‘eigenPLEK’ nemen we u weer 
mee in de actualiteiten.
U maakt kennis met de leden van onze Raad van Commissarissen. Zij houden 

toezicht op de door LEKSTEDEwonen gemaakte beleidskeuzen en op ons werk.

Ook staan zij ons met raad bij, zoals dat zo mooi heet. Daarnaast treft u een 

interview aan met mevrouw Spil, de wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen

van de gemeente Bunnik. Sinds eind 2013 werkt LEKSTEDEwonen ook in deze

gemeente en daar worden momenteel drie nieuwbouwprojecten voorbereid.

In de regio blijft de vraag naar goede en betaalbare huurwoningen groot. Daarom

werken we daar waar mogelijk aan het bouwen van nieuwe woningen. In Vianen

zijn deze activiteiten dagelijks te zien in verschillende wijken. Dit jaar gaan we ruim

100 nieuwe huurwoningen opleveren. Wilt u daar meer over weten, u leest het 

bij de projecten of kijk op www.lekstedewonen.nl. Een ander artikel geeft een 

toelichting op de mogelijkheden om door te stromen naar een andere huur-

woning. We krijgen hier regelmatig vragen over en in dit artikel is na te lezen hoe

dat in zijn werk gaat. 

Naast het bouwen van nieuwe woningen, besteden we veel aandacht aan de 

bestaande huurwoningen. Behalve het opknappen van woningen in verschillende

wijken, starten we dit jaar met het aanbrengen van zonnecollectoren. Zo kunnen

we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen in het gebruik van duurzame 

energiebronnen. Hierbij doen wij ook een beroep op onze bewoners, want 

het verduurzamen van ons bezit kunnen we niet alleen. Ruim 400 huurders in 

Vianen krijgen dit jaar een aanbod om zonnecollectoren op hun woning te plaatsen.

Wij rekenen erop dat veel bewoners er gebruik van gaan maken. Het levert behalve 

een energiebesparing aan elkaar, ook een vermindering op van de maandelijkse 

woonlasten voor de bewoners. En daarmee weer direct in de portemonnee.

Na het afsluiten van ieder kalenderjaar maken we net als andere ondernemingen

de balans op. We laten u zien over welke gegevens dat gaat en waar de huur aan

wordt besteed. Onlangs verscheen ons nieuwe Ondernemingsplan 2018 >> 2021,

waarin de koers voor de komende jaren wordt beschreven. In het artikel leest u 

alvast onze voornemens, acties en speerpunten. Het Ondernemingsplan kunt u op

onze website downloaden, net als het jaarverslag 2017 waarin we terugblikken.

Tenslotte leest u meer over privacy 

en hoe LEKSTEDEwonen met uw 

gegevens omgaat. Wij voldoen aan 

de nieuwe Europese wetgeving die 

op 25 mei van kracht is geworden. 

Ik wens u namens alle collega’s 

veel leesplezier.

Ed de Groot

Directeur-bestuurder

Bouwen aan de 
toekomst
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Doorstromer
Geboren in Schoonrewoerd en al ruim 60 jaar woont ze aan de 

Stammershoefstraat, en alweer 50 jaar op nummer 34. Met het

verstrijken van de tijd, wordt het traplopen lastiger. Dit was 

voor mevrouw de reden om de kans naar de nieuwbouw aan 

‘de overkant’ te verhuizen direct aan te pakken. Als doorstromer 

uit de wijk kreeg zij voorrang, maar gezien haar inschrijftijd was 

ze anders ook zeker in aanmerking gekomen. Verhuizen uit de

Stammershoefstraat is voor mevrouw Witkamp geen optie; zij is

gehecht aan haar straat!

Stammershoefstraat 58 en 77
Het begon in de Stammershoefstraat met haar ouders. Vanuit

Schoonrewoerd verhuisde de familie naar Vianen vanwege het

werk van mevrouw Witkamps vader. Vanuit het Hofplein kon de

familie terecht in de eengezinswoning Stammershoefstraat 58.

Mevrouw Witkamp was toen 25 jaar oud. Vanuit deze woning is 

ze getrouwd en heeft ze een jaar op het Hofplein gewoond met

haar kersverse echtgenoot. Daarna heeft ze een appartement 

kunnen krijgen met haar man en zoontje op de Stammershoef-

straat 77. En wat waren ze blij met deze woning, een eigen 

toilet én warm water. De twee flats aan de Stammershoefstraat

zijn in 1958 gebouwd en waren de eerste hoogbouw-

woningen in Vianen. 

Mevrouw Witkamp blijft verhuizen

4 woningen in één straat

De wooncarrière van mevrouw Witkamp is behoorlijk uniek! Binnenkort verhuist
zij naar een nieuwbouwappartement aan de Stammershoefstraat en dat 
betekent haar vierde woning in deze straat. Afgelopen decennia is zij “over en
weer” verhuisd en ook nu is zij superblij met haar (vierde) woning aan de 
Stammershoefstraat. Vanwege deze unieke situatie werden wij nieuwsgierig 
naar mevrouw Witkamp, u ook?

Mevrouw straalt blijdschap uit voor haar nieuwe woning in aanbouw 

op de Stammershoefstraat.
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Stammershoefstraat 34
Nadat haar tweede kind was geboren 

(een dochter), hoorde mevrouw Witkamp

in de straat dat de woning Stammers-

hoefstraat 34 vrij zou komen. Haar man 

was als eerste die zich bij de gemeente 

meldde en zij kregen de eengezinswoning 

toegewezen. “Een woning met een tuin, 

wat was dat heerlijk”! 

De Stammershoefstraat was toen een wijk

met veel jonge gezinnen. Er was genoeg

ruimte voor de kinderen om te spelen. Nu 

is het een gemixte wijk; oud en jong woont

door elkaar en iedereen kijkt naar elkaar

om. De jongere bewoners brengen de 

ouderen ergens naar toe als het nodig is.

Mevrouw Witkamp is vooral geïnteresseerd

in de verhalen van de jongere bewoners.

“Zij brengen weer andere verhalen met 

zich mee dan de senioren. ’s Ochtends zie ik

de kinderen naar school gaan en ‘s middags

mensen die nog snel boodschappen gaan

doen.”

Ze woont maar liefst ruim 50 jaar in deze

eengezinswoning en eigenlijk wil ze niet

weg… De buurvrouw die een potje voor

haar kookt, de achterbuurman die de 

papierbak aan de straat zet. Er is altijd wel

iemand die langskomt. Voor haarzelf heeft

mevrouw Witkamp bedacht dat ze anders

richting Hof van Batenstein zou moeten

gaan. “Maar dan zou ik tussen allemaal 

bewoners met rollators gaan zitten, zoals

de fase waarin ik nu zit. Dan zou ik echt 

de aansluiting met de jongere mensen

gaan missen”.

Stammershoefstraat 91
Toen het aanbod vanuit LEKSTEDEwonen

kwam om aan de overkant in de gelijk-

vloerse appartementen te gaan wonen,

was mevrouw Witkamp dat in eerste 

instantie niet van plan. Maar toen het 

fysiek wat minder ging, bedacht ze zelf

wijs dat ze met deze stap in haar eigen

Mevrouw Witkamp, haar man en zoon in de achtertuin van de Stammershoefstraat 58. Op de achtergrond, 

op de fiets haar jongste broer Cees. 

Mevrouw poseert trots voor haar huidige woning op de Stammershoefstraat nr. 34.
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1)   Op nummer 58 woonde ze bij haar ouders.

2)   Op nummer 77 kreeg zij haar eerste ‘starterswoning’.

3)   Op nummer 34 woonde zij met haar gezin.

4)   En op nummer 91 komt zij gelijkvloers te wonen.

1

2

3

4

straat zou kunnen blijven! En daarbij laat ze nu ook een grotere

woning achter voor een gezin. Haar buren hebben al toegezegd

dat ze nog steeds langskomen en onder andere een potje soep

komen brengen.

Apart plankje
Ze weet ook al wie haar nieuwe buren worden. Dat zijn ook 

bewoners bij haar in de straat, nu een blokje verderop. Binnenkort 

mag zij haar nieuwe appartement betrekken. 

Wat niet mee kan? Met pijn in haar hart zal ze haar piano niet

meenemen, maar ze heeft hier een mooie bestemming voor 

gevonden. Een familie die oprecht geïnteresseerd is in het 

pronkstuk uit de 19e eeuw. Er zal dan wel een apart plankje 

opgehangen moeten worden in haar appartement voor de 

foto’s van al haar kleinkinderen. Mevrouw Witkamp vertelt dat 

ze zich focust op wat ze heeft en zo in het leven staat. 

Vanuit haar nieuwe appartement kijkt ze uit op haar eerste 

woning in de Stammershoefstraat, waar ze in 1957 met haar 

ouders kwam wonen. Hoe bijzonder is dat, na vier verhuizingen 

in één straat?

Mevrouw Witkamp speelde graag piano.
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Zo houden we wonen betaalbaar

Huurverhoging 2018

Net als voorgaande jaren worden de huurprijzen per 1 juli aangepast. 
Eind april hebben alle huurders een voorstel ontvangen voor de huurverhoging. 
De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is en daarbij wordt 
gekeken naar het inkomen van de huurder. Zoals u heeft kunnen lezen, is dit jaar
wederom gekozen voor een gematigde huurverhoging. Voor het grootste deel
van onze huurders (inkomen onder € 41.056) geldt een huurverhoging van 1,3%,
terwijl de wet ruimte biedt voor een verhoging van 3,9% voor deze huurders.

Betaalbaar wonen
LEKSTEDEwonen zet zich al jaren in om het huren betaalbaar 

te houden en ook voor het Huurdersberaad is dit een belangrijk

speerpunt.  Wij willen de jaarlijkse huurverhoging voor huis-

houdens met lagere inkomens zoveel mogelijk beperken tot het

niveau van de jaarlijkse inflatie. Betaalbaarheid is dan ook een

van de belangrijkste thema’s in ons beleid en handelen. 

Dit komt ook dit jaar weer tot uiting, want we passen wederom

een gematigde huurverhoging toe. 

Scheefwoners
Tegelijk staan wij ook achter het overheidsbeleid om huurders

met hogere inkomens extra te belasten. Ons beleid voor deze 

bewoners is om de prijs van de woning meer in overeenstemming

te brengen met de kwaliteit en de (maximaal redelijke) huurprijs

op grond van de punten van uw woning. Dit is het zogeheten

woningwaarderingsstelsel. Daarbij houden wij ook voor deze 

bewoners rekening met de betaalbaarheid en hanteren wij ook

hier niet de maximale toegestane huurverhoging. 

Huurverhoging
In overleg met het Huurdersberaad hanteert LEKSTEDEwonen

per 1 juli 2018 de volgende huurverhogingspercentages voor 

sociale huurwoningen:

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de inkomensafhankelijke

huurverhoging voor sociale huurwoningen. Deze geldt namelijk

niet voor huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-

gerechtigde leeftijd hebben bereikt en voor huishoudens van 

minimaal vier personen. Ook chronisch zieken, gehandicapten en

mantelzorgers zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke

huurverhoging. Voor hen gelden afwijkende huurverhogings-

percentages.

Voor vrije sector woningen (huur boven € 710,68) geldt dit jaar

een huurverhoging van 2,4%. 

Kijk voor meer informatie over de huurverhoging op: 

www.lekstedewonen.nl. 

     Inkomenscategorie                        Huurverhoging 1 juli 2018                Maximaal wettelijk 
                                                                   bij LEKSTEDEwonen                            toegestane huurverhoging

       Lager dan € 41.056                                            1,3%                                                                              3,9%

                                                                                         (1,4% inflatie – 0,1%)*                                             (1,4% inflatie + 2,5%)*

       Hoger dan € 41.056                                           4,0%                                                                                 5,4%

                                                                                         (1,4% inflatie + 2,6% extra)*                                  (1,4% inflatie + 4,0%)*

           * De opbouw van het huurverhogingspercentage
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Doorstromen naar een huurwoning

Komt u in aanmerking?

Nederlanders verhuizen gemiddeld zeven keer in hun 
leven, dus ongeveer één keer in de 10 jaar. Jongeren 
verhuizen veel vaker dan senioren. Bij ruim de helft 
van de verhuizingen verandert ook de samenstelling van 
het huishouden. Een verhuizing hangt vaak samen met 
uit huis gaan van kinderen, samenwonen of na een 
scheiding. Onder ouderen is vooral verhuizing naar een 
seniorenwoning of een verzorgingshuis een belangrijke
reden. In verband met alle regelgevingen informeren 
wij u graag of u (nog) in aanmerking kunt komen voor 
een sociale huurwoning. 

Welke maximale huur- en inkomensgrenzen gelden?
Huurders met een inkomen boven € 41.056 (prijspeil 2018)

komen in principe niet in aanmerking voor een huurwoning met

een huurprijs onder € 710,68 (prijspeil 2018). Een corporatie mag

maximaal tien procent van het aantal woningen toewijzen aan

een huurder met een inkomen boven deze gestelde inkomens-

grens (urgenten). De volgende regels gelden tot 1 januari 2021

voor het toewijzen van vrijkomende sociale huurwoningen:

-   80% toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tot € 36.798 

    (de primaire doelgroep);

-   10% toewijzen aan huurder(s) met een inkomen van € 36.798 

    tot € 41.056 (de middeninkomens);

-   10% vrij toewijzen, aan urgenten. 

Passend toewijzen
Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? 

Dan komt u vanaf 1 januari 2018 alleen nog in aanmerking voor

een woning met een huur tot € 597,30 (één of twee personen) 

of een huur tot € 640,14 (drie of meer personen). 

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben 

om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje 

omhoog. In 2018 zijn de inkomensgrenzen:

€ 22.400 voor alleenstaanden

€ 22.375 voor alleenstaanden (met AOW-leeftijd; 66 jaar)

€ 30.400 voor meerpersoonshuishoudens

Hoe wordt het inkomen berekend?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning kijken corporaties

naar het huishoudinkomen van de huurder, de partner en 

eventuele medebewoners. Er wordt uitgegaan van het 'verzamel-

inkomen' zoals de Belastingdienst dat hanteert.

Heeft Eigen Vermogen gevolgen voor 
de inkomenstoets?
U betaalt belasting over uw inkomen uit uw vermogen. 

Dit is de zogenoemde grondslag “sparen en beleggen” (box 3). 

De Belastingdienst geeft het volgende aan: “Eigen Vermogen is

de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van

het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen.

Wij belasten niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage

van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.” Zolang 

uw totaal belastbaar inkomen onder de grens van € 41.056 blijft,

komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning. Huurders

met een hoog Eigen Vermogen komen uiteraard niet in 

aanmerking voor Huurtoeslag. 

Kun je een huurwoning toegewezen krijgen 
als je een woning hebt verkocht?
Ja, dat is goed mogelijk. De voorwaarden zijn dat men als 

woningzoekende ingeschreven staat bij WoningNet en het 

belastbaar jaarinkomen passend is bij de huurprijs van de huur-

woning. Het Eigen Vermogen telt hierin mee, zoals hierboven 

staat uitgelegd. 

Vaak wordt gedacht dat senioren die een huis verkopen een

groot Eigen Vermogen hebben. Dat kan, maar dat hoeft niet. 

Er zijn senioren die een aflossingsvrije hypotheek hebben met

een behoorlijke restschuld. Sommigen hebben een koopwoning

die “onder water” staat. Het is dus maar de vraag of alle senioren

die een huis verkopen over een Eigen Vermogen beschikken. 

Ik heb een middeninkomen, kom ik in aanmerking?
LEKSTEDEwonen zet zich al langer in voor deze doelgroep en

sinds medio 2017 is besloten om huurwoningen met een kale

huurprijs tussen € 675,- en € 710,68 (prijspeil 2018) te verhuren

aan middeninkomens met inkomen hoger dan €36.798 en lager

dan € 41.056. Hierbij geldt wel een maximum van 10% van alle

vrijgekomen sociale verhuringen. De woningen bestemd voor

middeninkomens vindt u, net zoals de andere huurwoningen, 

op www.woningnetregioutrecht.nl. 
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Ik heb een inkomen hoger dan € 41.056, 
kom ik dan nog in aanmerking?
Nee, alleen de door LEKSTEDEwonen vastgestelde uitzonderingen

komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, zoals 

volkshuisvestelijke urgenten. Alternatieven voor hogere inkomens

om toch aan een (huur)woning te komen, zijn:

-   Een woning in de vrije sector huren bij een woningcorporatie 

    of particuliere verhuurder. Het gaat hier om woningen met een 

    maandelijkse huur hoger dan € 710,68 (prijspeil 2018). 

    LEKSTEDEwonen verhuurt en aantal keren per jaar vrije sector-

    woningen. Deze worden geadverteerd op WoningNet.nl, 

    Rooftrack.nl, Het Kontakt en onze website.

-   Een huurwoning van een corporatie kopen. LEKSTEDEwonen heeft 

     ruim 200 woningen voor verkoop aangewezen. De huidige huurders 

     kunnen hun huurwoning kopen (zie EIGENplek 7) en bij opzegging 

     krijgen huurders in die straat of complex voorrang om deze woning

     te kopen. Het actuele koopaanbod vindt u op onze website.

-   Informeren bij een makelaar naar de mogelijkheden een 

    woning te kopen.

TIPS VAN LEKSTEDEwonen
Indien u wenst te verhuizen, adviseren wij u om uw registratie

op WoningNet actueel te houden. Geef uw inkomen op aan

de hand van één van de volgende twee documenten:

- Een inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of als deze 

nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. U kunt deze 

zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomens-

verklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de 

Belastingtelefoon op het telefoonnummer 0800-0543 

(u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen).

- Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomsten-

belasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet 

beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over 

dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

Let u er ook op dat uw gezinssamenstelling in WoningNet

juist genoteerd is?
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Privacy

Wat betekent de nieuwe 
privacywetgeving voor mij als huurder?
Indien u een woning van ons wilt huren (of kopen), verwerken wij 

uw persoonsgegevens. LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk om 

u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en

waarvoor wij ze gebruiken. Wij vragen alleen naar uw persoons-

gegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze

diensten. Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens 

volgens de eisen van de wet. 

Belangrijke reden voor ons om serieus invulling te geven aan de 

veranderende wet zijn de maatschappelijke veranderingen en 

de verhoogde risico’s.

Bewaartermijn
LEKSTEDEwonen bewaart uw gegevens niet langer dan 

wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking 

van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden 

bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn 

kan dus per gegevens verschillen. Wanneer de termijn is

verstreken, zorgt LEKSTEDEwonen ervoor dat de betreffende 

gegevens worden vernietigd.

Identiteitsfraude
Wij bewaren geen burgerservicenummers (BSN) meer binnen 

LEKSTEDEwonen en vragen alleen een kopie van uw 

identiteitsbewijs als dit strikt noodzakelijk is. Ook hierbij geldt 

dat deze kopieën worden vernietigd op het moment dat zij niet 

meer nodig zijn. 

U kunt zelf ook maatregelen nemen door op kopieën van 

documenten de onnodige gegevens onleesbaar te maken. Maak 

in elk geval uw burgerservicenummer onleesbaar. Zo vermindert 

u het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude. Met de KopieID 

Woningcorporaties hebben net als heel veel andere 
organisaties te maken met het verwerken van persoons-
gegevens. Vanaf 25 mei wordt daarvoor Europese 
wetgeving van kracht, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een aanscherping 
van de Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp). 
Hoe gaat LEKSTEDEwonen om met uw gegevens?

Wat doen wij met uw gegevens?

app van de overheid maakt u met uw smartphone een veilige kopie

van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Ook zet u met deze app een

watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie.

Contact met aannemers
Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw

woning? Deze worden uitgevoerd door onze eigen onderhouds-

dienst of onze vaste aannemers. Om de werkzaamheden te kunnen

doen, geven wij de aannemer uw naam, adres, telefoonnummer

en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u

maken. Onze aannemers krijgen alleen de genoemde gegevens 

die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken en gaan 

uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken. 

Camerabeelden
In verschillende appartementengebouwen van LEKSTEDEwonen

hangen camera's. Door de preventieve werking van de camera's 

willen we zorgen voor meer veiligheid. Het cameratoezicht in de

gebouwen is altijd aangekondigd met stickers en/of borden. 

We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden en de afspraken



Persoonlijk of online uw zaken regelen?
Heeft u een vraag voor één van onze medewerkers? Wij staan

u graag persoonlijk te woord! In de ochtend is ons kantoor

elke werkdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur. U bent van

harte welkom en kunt zonder afspraak binnenlopen. Ook zijn

wij tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor al uw vragen. 

U kunt ons telefonisch bereiken op (0347) 37 20 20.

Vanaf 12.00 uur is ons kantoor niet meer vrij toegankelijk en

werken wij alleen op afspraak. Heeft u een vraag na 12.00

uur? Dan zijn onze medewerkers bereikbaar via mail

(info@lekstedewonen.nl) of u kunt een contactformulier 

invullen op www.lekstedewonen.nl. Een reparatieverzoek

kunt u altijd online en via ‘Mijn LEKSTEDEwonen’ melden. 

Mijn LEKSTEDEwonen
Wist u dat u met ons Klantenportaal diverse zaken zelf online

kunt regelen? Het gaat om zaken als uw huur betalen (iDEAL),

uw huurstand inzien, maar ook belangrijke gegevens van uw

woning zijn hier voor u zichtbaar. Ook via dit portaal kunt 

u uw reparatieverzoek bij ons kenbaar maken en gaan wij

hiermee aan de slag. Indien u nog geen gebruik maakt van

Mijn LEKSTEDEwonen, nodigen wij u van harte uit om u aan

te melden en de mogelijkheden te onderzoeken.

Contact buiten kantooruren
Tussen 16.30 uur en de volgende ochtend 08.00 uur, 

tijdens weekenden en op feestdagen is onze meldkamer 

altijd bereikbaar. Echter, deze dienst is alleen voor echte

spoedgevallen. Denkt u hierbij aan schades met grote 

gevolgen als een gaslekkage, maar ook bij liftstoringen 

en buitensluiting kunt u bij de meldkamer terecht. 

Voor zaken die geen spoed hebben, helpen wij u graag de

eerstvolgende werkdag. 

Heeft u onverhoopt problemen met uw CV- installatie, dan

kunt u zelf direct contact opnemen met uw verwarmings-

installateur. Dat kan zijn: Feenstra (088 - 84 55 000) of 

Paans Service BV (030 - 26 10 111). Bij een verstopping 

van de riolering kunt u de Riool Reinigings Service (RRS) 

bellen op telefoonnummer (0800) 099 13 13.

Waar kiest u zelf voor?

WAT IS DE ALGEMENE VErOrDENING 
GEGEVENSBESCHErMING (AVG)?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).

Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens

in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en

gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Door de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen

meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de

verwerking van hun gegevens. De privacyrechten worden

namelijk versterkt en uitgebreid. De verordening vervangt

de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sluit niet meer

aan op de huidige digitale wereld.

Het gaat om persoonlijke data in de breedste zin: 

naam, adres, foto’s, e-mailadres, vingerafdruk, medische

gegevens, IP-adressen en nog veel meer.

“Let wel”, Het verzamelen van persoonsgegevens mag 

nog steeds. Bedrijven zijn alleen verplicht om ze goed te

beschermen. En er moet worden aangetoond dat het 

verzamelen van deze gegevens een bepaald doel dient. 

Bedrijven moeten zich bewust zijn wat het versturen van

gegevens per mail precies inhoudt en wat voor gevolgen

het kan hebben voor de privacy van de ontvanger.

CAMErA TOEZICHT

staan in het cameraprotocol conform de wettelijke vereisten. 

Hierover hebben we vooraf afspraken gemaakt met de bewoners-

commissies. Medewerkers die inzage in beeldmateriaal krijgen, 

tekenen een inzageverklaring waarin is opgenomen dat zij 

hiermee integer omgaan.

Lees meer over de privacywetgeving op onze website en op

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

| 11 |
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Jaarresultaat 2017
Waar ging de huur naartoe?

LEKSTEDEwonen is een financieel gezonde woningcorporatie en wil dat ook
graag blijven. We doen dat door de inkomsten en uitgaven goed in balans te
houden. Ons jaarverslag 2017 is onlangs afgerond. Naast de beschrijving van
onze werkzaamheden worden ook de financiële resultaten opgenomen. 
Op deze pagina’s ziet u in een infographic (verkorte weergave) van de  
belangrijkste gegevens en kengetallen.

WONINGVOOrrAAD
2.869    woningen

    810    studenteneenheden

       96    overige eenheden 

              (maatschappelijk, bedrijfsvastgoed en garages)
Klanttevredenheid

7,2

Hoeveelheid woningen
                Gebouwd                       Gesloopt                       Verkocht

                             40 huurwoningen                       42 huurwoningen                               6 woningen
                                                                                                                                                                                   waarvan 1 nieuwbouwwoning en

2 teruggekochte woningen

Gemiddelde
huurverhoging

0,98%

Bedrijfslasten

per verhuureenh
eid

€ 672
Huurprijzen woningen
13%   goedkoop tot        € 414,02

68%   betaalbaar tot       € 635,05

14%   duurder tot             € 710,68

5%      vrije sector vanaf  € 710,69



| 13 |

Toewijzingen
Goedkoop tot € 414,02 14

betaalbaar tot € 635,05 126

duurdere tot € 710,68 13

vrije sector vanaf € 710,69 5

UITGAVEN 2017

Verhuringen
Nieuwe verhuringen in Vianen                        158 

Nieuwe verhuringen in Bunnik en Houten     10 

Ontruimingen                                                            2 

Vergunninghouders gehuisvest                        25 

Waar ging de huur naartoe?
Ons huishoudboekje in hoofdlijnen.

Als u een huurprijs betaalt van € 500,- 

per maand, ziet u hiernaast wat wij in

2017 met de huur hebben gedaan.

Hoe dit er procentueel uitziet, staat 

hieronder.
Personeel

41 medewerkers
34,7fte’s

Rentelasten                                      €    99

Onderhoud                                      €    61

Verhuurdersheffing                       €    46

Personeelsuitgaven                      €    49

Verhuur- en beheerkosten         €    32

Leefbaarheid                                   €    10

Investeringen en aflossing                     

leningen                                         € 166

Vennootschapsbelasting            €    37

Totaal                                                  € 500

Onderhoudskostenper verhuureenheid€ 756
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Kennismaken met...
Raad van Commissarissen 

Woningcorporaties hebben een maatschappelijke functie en moeten zich daarom aan allerlei wetten
en regels houden. De directeur-bestuurder Ed de Groot stuurt de organisatie hierin dagelijks aan.
Daarnaast wordt ook toezicht gehouden door de raad van Commissarissen. De raad bestaat uit vijf
ervaren mensen, die als het ware uw ogen en oren vormen binnen LEKSTEDEwonen. We vroegen 
onze nieuwe voorzitter Bert Brouwer naar zijn achtergrond en wat hij belangrijk vindt als het gaat 
om het werk van de raad van Commissarissen. Daarnaast laten wij u kort kennismaken met de andere
leden van de raad van Commissarissen en vertellen zij u welke thema’s hen bezighoudt.

RvC voorzitter Bert Brouwer
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Wat is uw achtergrond?
In het dagelijks leven ben ik bestuurder van Careander, een 

organisatie die zich bezighoudt met begeleiding van mensen

met een verstandelijke beperking. Sinds 2013 ben ik lid van de

Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen en sinds vorig

jaar benoemd tot voorzitter.

Waarom bent u lid van de Raad van 
Commissarissen geworden? 
Corporaties zijn een wezenlijk onderdeel van onze samenleving.

Ze zorgen voor goede woningen voor mensen die minder te 

besteden hebben. Ik vind het belangrijk dat we ons met elkaar

sterk blijven maken voor goede corporaties. Daarin ligt mijn 

motivatie om commissaris te zijn bij LEKSTEDEwonen. 

Wat veel mensen niet weten is dat LEKSTEDEwonen niet alleen

'gewone' woningen verhuurt, maar ook zorginstellingen als 

huurder heeft. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook mensen die

op hoge leeftijd zijn en extra aandacht nodig hebben, goed 

blijven wonen. Ik ben blij dat LEKSTEDEwonen dit doet en zelfs

verder gaat uitbouwen naar andere doelgroepen die extra 

zorg nodig hebben.

Waar legt u de accenten?
Het creëren van een goede samenwerking tussen Raad van 

Commissarissen en de bestuurder. Ik vind het belangrijk dat 

er goed geluisterd wordt en dat plannen degelijk worden 

doorgesproken. Als voorzitter heb ik daar een speciale taak in.

Ook heb ik oog voor de sfeer; dat misverstanden worden 

opgelost en  dat er ook gelachen kan worden.

Hoe controleert u de werkorganisatie?
De Raad van Commissarissen controleert de werkorganisatie op

verschillende manieren. We spreken regelmatig met Ed de Groot,

die ons als bestuurder voorziet van informatie. Zo krijgen we ieder

kwartaal een uitgebreid overzicht van opbrengsten en kosten,

mutaties en specifieke problemen. Daarnaast spreken we als 

Raad van Commissarissen éénmaal per jaar met de accountant 

die alle cijfers controleert. Zo zijn we er zeker van dat alles klopt. 

Ook hebben we minimaal één keer per jaar een gesprek met de

Ondernemingsraad, Interne Auditor en het Huurdersberaad 

over de gang van zaken. Dat levert veel informatie op.

Wat maakt het bijzonder om lid van de Raad van 
Commissarissen te zijn?
Uniek aan LEKSTEDEwonen is de positieve werksfeer. Dat is extra

bijzonder, omdat LEKSTEDEwonen over het algemeen prima 

woningen heeft voor een lage prijs. Niet iedereen weet het, maar

een huurder betaalt bij LEKSTEDEwonen vaak minder voor een

woning dan bij andere woningcorporaties. Hiermee voegt 

LEKSTEDEwonen ‘de daad bij het woord’ bij het thema 

“betaalbaarheid” voor de huurders. En wordt er goed en hard 

gewerkt in een positieve sfeer. Dat maakt het voor mij bijzonder

om voorzitter van de Raad van Commissarissen te zijn. 

Ik beschouw LEKSTEDEwonen als een prachtige organisatie 

waar we met elkaar trots op kunnen zijn.

Waar ligt de focus en wat is uw bijdrage daaraan?
Mijn bijdrage daaraan is dat ik in onze gesprekken met de directeur-

bestuurder de focus op de huurder houdt. Regels zijn belangrijk,

maar het draait uiteindelijk om goed wonen voor een goede prijs.

Op de volgende pagina de andere leden van de Raad van Commissarissen >>
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Bert Brouwer |  Voorzitter

Maatschappelijk middenveld, wonen en openbaar bestuur.

Het verder bouwen aan een goede relatie met het Huurdersberaad

en het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen (MPL). Dit zijn

voor LEKSTEDEwonen belangrijke groepen mensen, die elk een

unieke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie 

en de dienstverlening aan haar doelgroepen. 

Claudia Siewers |  Juridische zaken en Governance

Binnen de Raad ben ik actief om informatie over Vianen en de 

andere werkgebieden te delen binnen de Raad, zodat iedereen op

de hoogte is van de plaatselijke ontwikkelingen. Daarnaast is het

toch wel heel erg leuk om zo dicht betrokken te zijn bij het werk 

van LEKSTEDEwonen. Vaak ken ik wel iemand in een renovatie-

project of iemand die van LEKSTEDEwonen huurt. Huurders zijn 

dan geen abstract begrip, maar krijgen een gezicht.

Miranda rovers |  Volkshuisvesting en Bedrijfsvoering

Ik ben commissaris op voordracht van het Huurdersberaad. 

In mijn rol als commissaris kijk ik altijd nadrukkelijk naar het 

volkshuisvestelijk belang van investeringen en andere voorstellen 

die worden gedaan: wat betekent dit voor de volkshuisvesting in 

Vianen en de andere gemeenten waar LEKSTEDEwonen actief is 

en wat betekent dit voor de huurders van LEKSTEDEwonen? 

Daarbij houd ik ook altijd in het oog wat voorstellen betekenen voor 

de bedrijfsvoering van LEKSTEDEwonen: wat betekent dit voor de 

medewerkers en voor de financiële positie van LEKSTEDEwonen? 

De medewerkers zijn heel gedreven en werken hard om de 

dienstverlening aan de klant telkens weer verder te verbeteren. 

Dat maakt LEKSTEDEwonen een heel leuke corporatie waar ik 

graag toezicht op houd. 

Norbert Jansen |  Vastgoed

Woningcorporaties spelen een cruciale rol in de vastgoedwereld, 

terwijl hun wijze van denken en handelen onvergelijkbaar is met de

commerciële vastgoedpartijen. Ik wilde me verdiepen en bekwamen

in dit deel van de vastgoedwereld, waarbij ik tegelijkertijd de door

mij opgedane kennis en ervaring kan delen. LEKSTEDEwonen is een

open organisatie waarbij alle medewerkers, die ik tot op heden heb

gesproken, begaan zijn met hun huurders en met haar vastgoed-

bezit (in die volgorde ook). De Raad van Commissarissen kent leden

met een eigen visie en mening waardoor we stukken in een breder

kader kunnen plaatsen en bespreken. Alles kan worden gezegd, 

terwijl we toch op een prettige wijze, vaak met humor, vergaderen. 

Steef Klop |  Financiën en aanspreekpunt Huurdersberaad

Ik ben lid van de Raad van Commissarissen LEKSTEDEwonen, 

omdat wonen voorziet in een primaire levensbehoefte van een 

ieder en dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan het oplossen

van een steeds diverser wordend landschap van het wonen en

woonvormen. Dit doe ik door mijn expertise in te zetten op het 

gebied van besturen, financiën, toezicht houden en IT. Voorts zie 

ik het overdragen van mijn kennis aan derden in het algemeen als

een belangrijk persoonlijk levensdoel. 

RvC LEKSTEDEwonen, van links naar rechts: Bert Brouwer, Norbert Jansen, Claudia Siewers, Miranda Rovers en Steef Klop.
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LEKSTEDEwonen zet in op duurzaamheid

Zonnecollectoren

Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave, waarbij ook van 
corporaties een grote bijdrage wordt verwacht. LEKSTEDEwonen onderstreept
het belang van een duurzame aanpak van ons bezit, maar ook van de 
betaalbaarheid daarvan. Het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals 
zonnecollectoren, kan daaraan een grote bijdrage leveren. Gecombineerd 
met andere maatregelen en bewustwording, zetten wij de komende jaren 
graag in op duurzaamheid.

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over meer dan alleen ‘het milieu’. Het 

gaat ook over mensen en hun belangen, nu en in de toekomst. 

Ons beleid is daarom gericht op duurzame oplossingen in de

breedste zin van het woord. Belangrijke onderdelen daarin zijn

het gebruik van duurzame en alternatieve energiebronnen en

bewustwording bij zowel onze bewoners als eigen organisatie.

We verduurzamen ons bezit en zorgen voor betaalbare woningen.

We richten ons vooral op het beperken van de energievraag 

door de woningen goed te isoleren. Voor de resterende 

energiebehoefte willen we zoveel mogelijk duurzame energie-

bronnen inzetten, zoals wind en zon. 

Zonnecollectoren
Afgelopen jaren hebben we bij diverse complexen isolerende

maatregelen uitgevoerd. Ook dit jaar en de volgende jaren 

gaan we door met het uitvoeren van deze maatregelen. 

Een deel van onze woningen is al goed geïsoleerd en bij deze 

woningen willen we inzetten op het gebruik van duurzame 

energie. En wel in de vorm van zonne-energie, door een 

deel van de woningen te voorzien van zonnecollectoren 

(‘zonnepanelen’). De zonnecollectoren worden gekoppeld 

aan de elektrische installatie van de woning en dit levert een 

besparing in energiekosten op voor de bewoner. Sinds vorig 

jaar brengen wij op alle nieuwbouwprojecten standaard 

zonnecollectoren aan.

Hoe gaan we te werk?
Voor het aanbrengen van zonnecollectoren op ons bestaand

bezit, maakt LEKSTEDEwonen gebruik van de diensten van 

Wocozon. Zij verzorgen de complete plaatsing en het 

onderhoud van de zonnecollectoren; bewoners hoeven dus 

niets te doen. De met de zonnecollectoren opgewekte energie

(stroom) kunnen de bewoners gebruiken in hun woning, 

wat uiteraard een besparing oplevert op de energierekening. 

Voor het plaatsen van zonnepanelen betalen de bewoners 

maandelijks een bedrag, maar de besparing op de energie-

kosten is minimaal het dubbele. Energiekosten besparen is niet

alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 

Wocozon
We hebben de concepten van diverse aanbieders van zonne-

collectoren bekeken. Het concept van Wocozon uit de Meern kwam

daarbij als beste uit de bus. Wocozon is een niet-winstbeogende

instelling, die alleen voor corporaties werkt in alle provincies in 

Nederland. Zij werken op een transparante wijze, leveren een 

betrouwbaar product en is een partij die voor een lange termijn

een relatie met LEKSTEDEwonen wil aangaan. Landelijk hebben

12 woningcorporaties zich aangesloten bij Wocozon, zoals Mitros

en Viveste in regio Utrecht. Op dit moment heeft Wocozon 

landelijk zo’n 3.500 zonnepanelen geplaatst. Naar verwachting

wordt aan het eind van dit jaar het 10.000ste zonnepaneel gelegd.

Van start
We willen rond de zomer starten met de eengezinswoningen 

in de wijken Amaliastein en Monnikenhof. In de loop van 2018

wordt bekend bij welke andere complexen en woningen wij 

zonnecollectoren plaatsen. We starten eerst met de eengezins-

woningen en daarna bekijken we de mogelijkheden voor de

hoogbouw. Zodra er meer bekend is over welke complexen en 

de planning vermelden wij dat op onze website. Dit zal naar 

verwachting begin september zijn.
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Gemeente Bunnik 

Maatschappelijk betrokken
Sinds januari 2017 is mevrouw Spil wethouder van de gemeente

Bunnik. Maatschappelijk betrokken, zo kan mevrouw Spil kort en

krachtig omschreven worden. Voordat ze wethouder werd heeft

ze bij verschillende internationale Fairtrade organisaties gewerkt

en (mede hierdoor) in het buitenland echte armoede gezien. 

“Ik kan oprecht zeggen, dat we het echt goed hebben in 

Nederland.” Ze maakt zich vooral zorgen dat sommige mensen

echt niet kunnen meekomen, bijvoorbeeld door laaggeletterd-

heid of afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook zorgbehoevenden.

“In Nederland wordt er veel gepraat, en dat is ook nodig, maar 

belangrijker nog is om echt iets te bereiken. Om zo het verschil te

kunnen maken voor die mensen en voor hen iets te bewerkstelligen.

Daar zet ik mij en de gemeente zich dagelijks voor in.” 

Goed wonen
Ruim 15.000 mensen wonen in Bunnik, Odijk en Werkhoven en

het is er goed wonen. De gemeente Bunnik staat in top 3 van de

gelukkigste gemeenten van Nederland. Zo is de gemeente vorig

jaar opnieuw (door Weekblad Elsevier) uitgeroepen tot de beste

woongemeente van de provincie Utrecht. “Daar zijn wij als 

gemeente trots op en dat willen wij uiteraard zo houden. 

Daarvoor is wel groei nodig: niet alleen als gemeente, maar ook

in aantal woningen.”

Mevrouw Spil licht toe: “Als gemeente moet je groeien, omdat we

vanuit Den Haag steeds meer taken en verantwoordelijkheden

krijgen. Als ‘organisatie’ moet je hierop voorbereid zijn en voor 

de bewoners invulling aan geven. Aan de andere kant is groei in

woningen nodig; voor de samenleving en de gemeente die 

Bunnik graag wil zijn.” Afgelopen jaren is er weinig gebouwd in

de gemeente, zowel huur- als koopwoningen, waardoor er haast

geen doorstroming is. In Bunnik staan vooral duurdere koop-

woningen en vrije sector huurwoningen. Het percentage sociale

huurwoningen bedraagt slechts 16% en er komen gemiddeld 

Een nadere kennismaking

35 huurwoningen per jaar beschikbaar. 

Inwoners (vooral jongeren) trekken weg, er is weinig instroom,

een eenzijdig woningaanbod en ook Bunnik vergrijst. Dit alles

heeft gevolgen voor de gemeenschap en de voorzieningen. 

“Het is goed voor gemeenten dat er sprake is van een 

gemêleerde bevolkingsopbouw, afwisseling in leeftijd, cultuur,

opleiding, werkzaamheden en interesses.” 

Visie op wonen
De gemeente streeft naar een gevarieerde woningvoorraad met

voor alle inwoners van Bunnik een (zorg) geschikte woning, 

afgestemd op woonwensen, levensfase en financiële mogelijk-

heden. Tot 2030 zijn er zo’n 1.390 extra woningen nodig voor 

de ‘autonome groei’, ofwel om de eigen bevolking de kans te 

bieden om in de eigen gemeente te blijven wonen. 

Mevrouw Spil:  “De bevolking groeit, er is sprake van huishoudens-

verdunning (scheiden en vergrijzing) en ook om de huidige 

voorzieningen in stand te houden. Wegtrekkende inwoners 

gaan immers ten koste van de gemeenschap en heeft gevolgen

voor (sport)verenigingen, winkels, vrijwilligerswerk, etc... 

Daarnaast ligt er nog een regionale woningbouwopgave.”

In de Visie op Wonen gaat het niet alleen om aantallen, maar

ook om woningtypen, huur en koop en voor verschillende 

doelgroepen. Zo is er extra aandacht voor lagere inkomens, 

middeninkomens, starters en senioren. “Je wilt voorkomen dat

jongeren tot 30 jaar wegtrekken (deels logisch vanwege

studie/werk), omdat ze geen betaalbare starterswoning kunnen

vinden. Ook senioren willen in Bunnik blijven wonen, maar 

verhuizen naar elders omdat er in onze gemeente geen 

Bunnik, Odijk en Werkhoven. De gemeente Bunnik wil komende jaren groeien en heeft
meer behoefte aan (sociale) woningbouw. Sinds 2013 is LEKSTEDEwonen actief in de 
gemeente Bunnik en wij hebben een aantal nieuwbouwprojecten in voorbereiding. 
Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met deze gemeente en met wethouder
Spil. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de volkshuisvesting en ruimtelijke 
ontwikkeling. Wat speelt er zoal in de gemeente Bunnik? We spraken haar half april, 
een maand na de gemeenteraadsverkiezingen.

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”[ ]
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80.000 woningen. Bunnik ligt centraal in Nederland en vlak bij

Utrecht Science Park; ideaal toch voor velen en de medewerkers

aldaar? Mevrouw Spil: “De lokale en regionale opgaven zijn 

bekend en urgent, maar eerst moeten de randvoorwaarden 

ingevuld worden: de gemeente gaat niet bouwen om te 

bouwen. Het gaat daarbij om kaders en vragen, zoals: Welke 

woningtypen en voor wie bouwen? Welke oplossingen zijn er

voor het mobiliteitsprobleem? Iedere dag staat er nu al file op de

wegen in en rond Bunnik en hoe het OV-knooppunt verbeteren?

Wethouder Spil

gelijkvloerse woningen of zorgwoningen zijn, waar ze ook op 

hogere leeftijd kunnen wonen. ” Voor beide doelgroepen zijn 

appartementen zeer geschikt, vooral vanwege de doorstroming.

Daarnaast streeft de gemeente naar minimaal 30% sociale huur 

bij ieder nieuwbouwproject.”

Bouwen voor... 
De gemeente Bunnik kijkt ook naar de mogelijkheden om een

bijdrage te leveren aan de regionale bouwopgave van circa
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Waar bouwen, met behoud van groen en identiteit kernen en

oog voor duurzaamheid? De gemeente Bunnik zal extra bouwen

als het wat toevoegt aan de leefbaarheid.”

Mogelijkheden in Bunnik
Diverse nieuwbouwprojecten zijn dan ook al in ontwikkeling of 

in voorbereiding. De kern Werkhoven is de laatste jaren ingevuld

en gegroeid. Binnen Bunnik zijn er diverse plannen en locaties 

en bij Odijk ligt een grote uitleglocatie. “Ook particuliere 

initiatieven omarmen wij, want als gemeente kunnen wij niet

alles. Alleen ga je wel sneller, maar samen kom je verder.

Ik gun iedereen een goede woning. Bijzonder gelukkig ben 

ik met de lopende plannen voor Scholeneiland in Bunnik. 

Dit biedt straks een thuis voor dementerende ouderen. 

Zonder deze nieuwbouw moeten ze anders de gemeente uit, 

terwijl het voor hen juist belangrijk is dat wat ze wel kennen 

kunnen vasthouden, met de familie in de buurt.”

Mooi en dankbaar werk
Mevrouw Spil is nu wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening en daarmee verantwoordelijk voor projecten en 

ruimtelijke ordening. “Daarmee kan ‘ik’ ervoor zorgen dat er echt

gebouwd wordt voor de vraag en specifieke doelgroepen. 

Voorheen was ik vijf jaar wethouder Sociaal Domein in de 

gemeente De Ronde Venen. Dan signaleer je dezelfde opgaven,

maar ben je voor de realisatie ‘afhankelijk’ van anderen. Het is

mooi om van beide kanten een bijdrage te kunnen leveren. 

In beide posities staat de samenleving, de (toekomstige) 

bewoners en het algemeen belang van de gemeente centraal.” 

“Geen gemeente, maar 
een gemeenschap”[ ]



Slimme thermostaat

Om energie (en geld) te besparen kiezen huurders
steeds vaker voor een slimme thermostaat. 

Maar zorg ervoor dat u de CV-installatie goed
checkt voordat de installateur uw woning weer  
verlaat, want het kan vervelende kosten met zich
meebrengen.

Besparen 
Onze CV installateurs worden regelmatig geconfronteerd

met afwijkende thermostaten. Denk hierbij aan de 

slimme thermostaat die u helpt besparen. 

De Toon thermostaat is daar een voorbeeld van. Met 

deze thermostaat bedient u de verwarming en ziet u 

precies hoeveel energie er wordt verbruikt en wat de 

bijbehorende kosten zijn.

Storingen
Ondanks dat deze slimme thermostaten geplaatst zijn 

door deskundigen, blijken ze regelmatig oorzaak te zijn 

van storingen in uw installatie. Het onderhoudscontract 

dat wij met onze CV-installateur hebben dekt deze 

storingen niet. De kosten kunnen daardoor bij u in 

rekening worden gebracht. Zorg er daarom goed voor dat

de CV installatie goed aangesloten is als zo’n thermostaat

wordt aangebracht in uw woning.

Wat het werk als wethouder speciaal maakt? “Het is belangrijk 

om te luisteren, mensen te verbinden en transparant uit te

leggen waarom je keuzen maakt. Zoveel mogelijk proberen 

om iedereen te horen of in ieder geval het gevoel te geven 

dat zij ook gehoord zijn.” Tot nu toe heeft mevrouw Spil al veel

kunnen bereiken. “Ik ben vooral trots dat ik een bijdrage heb 

kunnen leveren aan de totstandkoming, zodat het straks 

gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld de sociale woningbouw: 

momenteel heeft de gemeente 16% sociaal en over vijf jaar 

is de 20% in zicht.”

“Bunnik is een kleine, ambitieuze gemeente, maar
met elkaar bereiken we grootse dingen! 
We zijn geen gemeente, maar een gemeenschap.”

LEKSTEDEWONEN IN BUNNIK
Sinds 2013 is LEKSTEDEwonen actief in Bunnik en heeft

met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten

voor de realisatie van 150 sociale huurwoningen. 

Januari 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Visie op wonen

2017-2021’ vastgesteld. LEKSTEDEwonen werkt graag 

verder met de gemeente Bunnik aan de opgave om 

passende huisvesting te bieden voor inwoners die zijn

aangewezen op een sociale huurwoning.

Huidige bezit 

12 appartementen in Werkhoven (Meester van Rooijen-

plein) en 18 appartementen Hof van Bunnik (Spoorzijde)

In voorbereiding 

Scholeneiland Bunnik (woon-zorgcomplex 32 eenheden)

en Stationsweg 51-55 (10 appartementen)

Stationsweg Bunnik

TOON, een voorbeeld van een slimme thermostaat.
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Ondernemingsplan 2018  
Verbindend in Wonen: Sociaal en Solide

Om de vier jaar maken wij een Ondernemingsplan. In dit plan staat waar wij de
komende jaren aan werken, onze voornemens, doelstellingen en ambities. 
Het nieuwe Ondernemingsplan loopt van 2018 tot en met 2021. In deze periode
zijn onze speerpunten klantgerichtheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid; mooie thema’s die erg actueel zijn voor een hedendaagse 
woningcorporatie. Benieuwd naar hoe wij dat willen realiseren?

Verbindend in Wonen: Sociaal en Solide
De titel van ons Ondernemingsplan is zeer passend bij ons werk

en onze doelstellingen voor de komende jaren. De periode 2018

tot en met 2021 staat namelijk in het teken van een grote 

verduurzamingsopgave, een fors investeringsprogramma in

nieuwbouw en het opknappen van ons bestaand bezit. Ook de

verhoging van de klanttevredenheid en ons werk op een goede

manier realiseren zijn belangrijke opgaven. Aan de hand van 

acht thema’s beschrijven wij onze voornemens en acties, ofwel

“waar staan wij voor?” 

Aanpak en stappen
Ondernemen is vooruitkijken en reageren op de (veranderende)

omgeving. Onze aanpak is erop gericht om op termijn 

kwalitatief goede en betaalbare woningen te bieden en goed 

te communiceren met onze bewoners. Daarnaast hebben we 

natuurlijk meer ambities die we willen realiseren, die richten zich

vooral op duurzaamheidsmaatregelen. Welke doelen wij de 

komende jaren onder andere halen, leest u in onderstaande tabel.

      STAPPEN

        2018           -   Klanttevredenheidsscore van minimaal 7,5 in de Aedes Benchmark

                             -   Invoering nieuw leefbaarheidsbeleid

                             -   Oplevering minimaal 100 sociale huurwoningen in de gemeente Vianen

        2019            -   Voorrang voor lokaal woningzoekenden handhaven in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

                             -   In Control: procedures geactualiseerd en gereed

                             -   Koppelen onderhoudswerkzaamheden aan duurzaamheidsmaatregelen

        2020           -   Toevoeging van 90 woningen voor senioren / wonen en zorg Bedrijfsvoering inrichten volgens  

                                  de principes van projectmatig werken

                             -   Optimalisering van het Klantenportaal (Mijn LEKSTEDEwonen)

        2021           -   Woningbestand naar een gemiddeld Energielabel B

                             -   Actualiseren van de strategie voor de toekomst van onze woningen

                             -   Toevoeging 30 nieuwe huurwoningen voor de lagere middeninkomens

        Langere    -   De woonomgevingen dienen ‘schoon, heel en veilig’ te zijn

        termijn       -   Blijvend financieel solide zijn

                             -   In 2050 zijn onze woningen CO2-neutraal



Vier jaargetijden

Net zoals elk jaar in de herfst de blaadjes van de
bomen vallen, heeft ongedierte ook een favoriet
seizoen waarin ze tevoorschijn komen. Wat kunt u
wanneer verwachten en wat kunt u eraan doen?

Vier jaargetijden
Lente: De lente wordt gezien voor een nieuw begin. 

Een aantal soorten ongedierte vindt dit jaargetijde een

goede start om uw huis lastig te vallen. Veel voorkomend

ongedierte in de lente zijn; kleermotten, duiven en 

kakkerlakken. 

Zomer: Een aantal ongedierte geniet net als u van de

lange dagen en het warme weer in de zomermaanden.

Denk hierbij aan muggen, mieren, kakkerlakken en vliegen. 

Herfst: Als het weer wat kouder wordt, dan probeert 

een aantal soorten ongedierte naar binnen te komen, om

voedsel te zoeken en om te schuilen. Veel voorkomend 

ongedierte zijn spinnen, vlooien en bedwantsen.

Winter: In de winter zijn enkele soorten ongedierte 

op zoek naar een warme schuilplaats, waaronder uw 

woning. Dit zijn vooral ratten en muizen.

Bestrijding
Als huurder bent verantwoordelijk voor het bestrijden van

ongedierte in hun woning, berging/schuur, balkon en 

tuin bestrijden. LEKSTEDEwonen is verantwoordelijk de 

gemeenschappelijke ruimten (appartementengebouwen)

en het bestrijden van boktorren, faraomieren en hout-

wormen. Deze overlast kunt u melden bij ons servicebureau.

Ongedierte en/of overlast is vaak te voorkomen, zeker in de

zomer. Etensresten trekt ongedierte aan, zoals muizen, rat-

ten, duiven, vliegen en wespen. Zorg er dus voor dat uw

tuin en balkon vrij zijn van etensresten. Bij wespen kunt u

poeder verstuiven in de gaten waar de wespen uitkomen.

Heeft u een muis of rat in huis, dan kunt u naast het 

plaatsen van een muizenval en het nemen van preventieve

maatregelen, ook contact opnemen met de gemeente 

Vianen op telefoonnummer (0347) 369 911. 
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 - 2021

Alles weten?
Het Ondernemingsplan is tot stand gekomen in samenwerking

met een brede vertegenwoordiging van onze belanghouders,

waarvoor wij ze zeer dankbaar zijn. Zo leggen wij verbindingen

in het wonen: tussen vraag en aanbod en tussen klanten, 

stakeholders en onze organisatie.

Benieuwd naar alle doelstellingen, ambities en onze aanpak? 

U kunt het Ondernemingsplan 2018 – 2021 downloaden op onze

website of kom een exemplaar ophalen op ons kantoor.
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering

Hoef en Haag - Het Lint

Gebouwen Amelie en Hendrick
In mei zijn de werkzaamheden op twee bouwlocaties in de wijk

Vijfheerenlanden gestart. Aannemingsbedrijf Van Grunsven 

heeft geheid voor de achttien appartementen aan de 

Hoekenstraat (Amelie) en vervolgens voor de vijf beneden-

woningen en tien maisonnettes in het hart van de wijk 

(Hendrick). Naar verwachting wordt gebouw Hendrick medio

2019 en gebouw Amelie in het najaar van 2019 opgeleverd. 

Naast gebouw Hendrick realiseert RoosdomTijhuis gebouw 

Lodewijck met 23 koopappartementen. Waarschijnlijk worden 

deze appartementen in 2018 opgeleverd. 

Werken aan wonen. Welke nieuwbouwprojecten voeren wij uit en welke 
projecten zijn in voorbereiding? Hieronder een greep uit onze projecten in de 
gemeenten Vianen en Bunnik. Kijk voor meer informatie over deze en andere
projecten en aanmelden voor de nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl

Hagenborgh en 
Achter de Boerderij 
De 37 woningen in Hoef en Haag worden deze zomer 

opgeleverd; als eerste locatie ‘Hagenborgh’ en daarna locatie

‘Achter de Boerderij’. Voor de woningen in de wijk ’Het Lint’ 

was zeer veel belangstelling, want ruim 1.100 woningzoekenden 

hebben gereageerd. Met het gevarieerde woningaanbod in 

‘Hagenborgh’ en ‘Achter de Boerderij’ bedienen wij alle doel-

groepen: alleenstaanden, starters, gezinnen en 65-plussers. 

De bouw verloopt zeer voorspoedig en in circa zes maanden 

worden de woningen gerealiseerd door Trebbe Wonen. 
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Hof van Helsdingen 
De contouren van Hof van Helsdingen zijn duidelijk zichtbaar en 

half mei heeft aannemersbedrijf Van Daalen het hoogste punt 

bereikt. Naar verwachting worden de 27 appartementen voor 

65-plussers opgeleverd in het najaar 2018. 

De woonoppervlakten van de driekamerappartementen variëren 

van 71 tot 88 m2 en de kale huurprijzen liggen tussen € 597 en € 710.

De verhuur van de appartementen is gestart en ruim 150 65-plussers 

willen in Hof van Helsdingen wonen. 

Een aantal appartementen wordt met voorrang toegewezen aan 

bewoners (huurders) van 65 jaar en ouder uit de wijken Amaliastein

en Monnikenhof, als zij een grote eengezinswoning achterlaten 

(doorstroomproject 'Van groot naar beter'). 

Hof van Helsdingen

Stammershoefstraat
De 42 woningen aan de Stammershoefstraat worden voor de

bouwvak opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De nieuwbouw

bestaat uit twee woongebouwen met in totaal 30 appartementen

en vier maisonnettes, met ertussen een rij van acht eengezins-

woningen. 

Met de oplevering is de herstructurering van de Stammershoef-

straat afgerond, waaraan de afgelopen vijf jaar hard is gewerkt 

en veelvuldig met de bewoners en omwonenden is gesproken. 

Bij de nieuwe bewoners zitten tien terugkeerders (oorspronkelijke

bewoners) en acht wijkbewoners die gebruik hebben gemaakt

van de doorstroomregeling. Trebbe Wonen verzorgt de nieuw-

bouw en aansluitend gaat gemeente Vianen de openbare ruimte

opnieuw inrichten.
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Stationsweg Bunnik 
De gemeente merkt dat er in Bunnik grote behoefte is aan 

betaalbare woonruimte voor starters en wil graag tegemoet 

komen aan die behoefte. 

LEKSTEDEwonen heeft daarom een plan ontwikkeld voor de 

Stationsweg 51-55, bestaande uit tien kleinere twee- en 

driekamerappartementen. De omgevingsvergunning voor de

bouw van deze woningen is aangevraagd. Als de vergunnings-

procedure voorspoedig verloopt, verwachten wij begin 2019 

met de bouw te starten.

Hoef en Haag - Het Dorpshart
Het nieuwe dorp aan de Lek groeit hard. In het najaar van 2018

starten wij alweer met de volgende bouwfase en wel in Het 

Dorpshart. Hier komen 39 eengezinswoningen met woonopper-

vlakten van circa 100 tot 115 m2. Met de getrapte gevels en

schuine kappen ontstaat een zeer divers beeld en een dorpse 

sfeer. De huurprijzen liggen tussen de € 620 en € 710 per maand 

(prijspeil 2018). De planning is dat de bouw en verhuur eind 

2018 start en dan is ook alle verhuurinformatie beschikbaar. 

De sleutels van de woningen worden waarschijnlijk half 2019 

uitgereikt aan de bewoners.

Werk in voorbereiding
Groot onderhoud wijk Hogeland
De 69 eengezinswoningen aan de Cambierstraat, Stammershoef-

straat, Van Mourikstraat e.o. krijgen een flinke opknapbeurt. 

Half juni start aannemer C. van Dillen met het vernieuwen van 

de keukens, toiletten en badkamers, het plaatsen van nieuwe 

kozijnen (met dubbel glas en ventilatieroosters) en het vervangen

van cv-ketels. In het najaar worden de daken en goten vernieuwd

en de gevels en daken geïsoleerd. 

De verwachting is dat de werkzaamheden doorlopen tot en met

het tweede kwartaal van 2019. Met de afronding van dit project

heeft LEKSTEDEwonen weer gewerkt aan een duurzame toekomst. 

Isolatieproject wijk Hogeland
In september start LEKSTEDEwonen met energiebesparende 

maatregelen bij 68 eengezinswoningen aan de Schramstraat, 

Van den Brinkstraat, Van Eijkstraat e.o... De bewoners kunnen 

kiezen voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie. Voor de bewoners

levert het meer wooncomfort en een grote besparing op de 

energiekosten op. Dit alles tegen een kleine bijdrage.

Hoef en Haag - Het Dorpshart



Inwoning
V

“De relatie van onze dochter is uit.  
Nu komt ze tijdelijk weer thuis wonen. 
Mag dat van LEKSTEDEwonen en/of moeten
we dat bij  de gemeente melden?”

Toestemming

U heeft altijd toestemming van ons nodig om iemand (tijdelijk) 

te laten inwonen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier inwoning

gebruiken. Inwoning mag niet leiden tot overbewoning van de 

woning of overlast geven. Ook mag u geen vergoeding voor 

de huur vragen (anders is het onderverhuur). Degene die bij u 

intrekt wordt door de toestemming voor inwoning geen mede-

huurder en heeft geen recht op de woning. Binnen twee weken na

aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw inwoningsverzoek

wordt toegewezen of afgewezen. Na toestemming dient de 

inwoner zich wel in te schrijven bij de gemeente.

Let op: 

Omdat inwoning gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw

huurtoeslag en/of uitkering, bent u verplicht om inwoning te 

melden bij de Belastingdienst en/of bij uw uitkeringsinstantie. 

Dit geldt voor alle veranderingen in uw huishoudsamenstelling.

Kijk voor meer informatie op: www.toeslagen.nl.

AVragen          &        Antwoorden&
Verzekeringen
“Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en
daarom kunt u maar beter goed verzekerd zijn.
Wij hebben uw woning verzekerd tegen storm-
en brandschade, maar welke verzekeringen
kunt u het beste zelf afsluiten? ”

Welke verzekeringen moet ik als huurder afsluiten?

Wij raden u aan een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten,

inclusief een “dekking voor huurdersbelang”. Echter als huurder

hoeft u geen opstal- of woonhuisverzekering af te sluiten, dit 

wordt door LEKSTEDEwonen verzorgd. Doordat deze verzekering

niet de eventuele gevolgschade dekt van bijvoorbeeld brand- 

en stormschade of schade aan uw inboedel, is een uitgebreide 

inboedelverzekering belangrijk. 

Ook een glasverzekering afsluiten is niet nodig, als u lid bent van

het Glasfonds van LEKSTEDEwonen. De kosten van reparatie bij

glasbreuk komen dan voor rekening van LEKSTEDEwonen. 

Wat is huurdersbelang?

Wellicht heeft u veranderingen in de woning aangebracht (of 

overgenomen), die niet eenvoudig kunnen worden verwijderd. 

Bijvoorbeeld aan een keuken, de badkamer, een vloer of behang.

Deze zaken zijn uw eigendom en ook onderdeel van de woning en

vallen normaal gesproken onder uw opstalverzekering. 

In een huurwoning heeft u geen opstalverzekering en daarom kunt

u deze vaste onderdelen meeverzekeren op uw inboedel-

verzekering. Dit noemen verzekeraars ‘huurdersbelang’. 

Moet ik ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Het is ook handig om een aansprakelijkheidsverzekering af 

te sluiten (WA-verzekering). De aansprakelijkheidsverzekering 

vergoedt schade wanneer u, een gezinslid of zelfs uw huisdier

schade veroorzaakt bij een ander. Als er per ongeluk een bloempot

van uw balkon valt en bij de benedenburen op de glazen tuintafel

terecht komt, dan worden de kosten voor u vergoed. 



Stammershoefstraat

De oplevering van de Stammershoefstraat in Vianen is nabij. 
De jaren ’50 hoogbouw heeft plaatsgemaakt voor drie verschillende woonblokken met 
30 appartementen met tuin of balkon, 4 maisonnettes met tuin en 8 eengezinswoningen met tuin. 
De nieuwbouw vormt een verbinding tussen de oude wijk Hogeland en de nieuwe Blankenborch.


