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De nieuwe editie van ons bewonersblad is weer uit. 

In deze editie van eigenPLEK lichten wij enkele actualiteiten toe en 
natuurlijk ook een aantal handige ‘weetjes’, bijvoorbeeld over het 
onderhoud in 2019 en woningruil.

In 2018 hebben we veel tijd besteed aan het verduurzamen van onze woningen.

Dit doen we bij groot onderhoud en in onze nieuwbouwwoningen. Daarnaast 

hebben nu al zo’n 150 bewoners zonnepanelen op het dak van hun eengezins-

woning. Dat is een fantastisch aantal, waar we trots op zijn. Behalve dat het de 

bewoners in hun portemonnee scheelt, levert het ook een flinke bijdrage aan het

milieu. Vanaf januari 2019 gaan we gefaseerd een aanbod voor de andere eengezins-

woningen in Vianen uitrollen. Uiteraard hoort daar een uitnodiging voor een 

informatieavond bij. Ik zou willen zeggen: houd de brievenbus in de gaten, 

laat u informeren en maak er ook gebruik van. Zonnepanelen leveren een flinke 

besparing in de woonlasten op.

Dit bewonersblad verschijnt in de laatste maand van het bestaan van de gemeente

Vianen. Vanwege de herindeling wordt Vianen per 1 januari 2019 deel van de 

gemeente Vijfheerenlanden. We gaan op in schaalvergroting en zullen allemaal

moeten wennen. Dit heeft ook consequenties voor woningzoekenden. U leest er

meer over in deze uitgave.

Ik roep op om die toekomst met een frisse kijk tegemoet te gaan. In het algemeen

levert een herindeling van gemeenten (op termijn) per saldo voordelen op. 

Voor ons verandert er ook veel: volgens het voorstel van de gemeente aan de 

minister worden we onderdeel van woningmarktregio Woongaard en krijgen we

twee collega-corporaties, die ook in de nieuwe gemeente werkzaam zijn. Wij blijven

werken aan betaalbare en kwalitatief goede woningen en daar gaan we in 2019

gewoon mee door.

De maand december is bij uitstek de maand van feest en van het gezellig bijeenzijn.

Dat zijn ook dagen om eens na te denken. Ook over mensen die misschien anders

zijn of mensen die erg eenzaam zijn. Wat zou er mooier zijn dan om met hen eens

het gesprek aan te gaan of hen misschien op een andere manier te helpen? 

Met het elkaar steunen en ondersteunen brengen we soms ongemerkt de 

samenleving weer een stapje verder en maken we vooral een aantal mensen blij.

Ik wens u namens alle collega’s 

hele fijne feestdagen en een gezond 

en prettig 2019 toe.

Ed de Groot

Directeur-bestuurder

Zonnepanelen-succes,
doet u ook mee?
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Ook profiteren van zonne-

LEKSTEDEwonen en Wocozon
Bij de plaatsing van zonnepanelen op eengezinswoningen 

werken wij samen met Wocozon. De zonnepanelen worden gratis

op het dak geplaatst en ook het onderhoud is kosteloos. Huurders 

betalen alleen voor stroom die de zonnepanelen opwekken (per

kWh), net zoals zij nu aan de huidige energieleverancier betalen.

Alleen de stroomprijs van zonnepanelen is gemiddeld zo’n

20% lager dan die van de energieleverancier. Daardoor kunnen 

huurders jaarlijks al snel € 100,- besparen, dit afhankelijk van het

aantal panelen en hun verbruik. Energiekosten besparen is niet 

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

Verdere uitrol zonnepanelen in 2019

Succesvolle start
LEKSTEDEwonen is in de zomermaanden gestart met zeven 

complexen in de wijken Amaliastein, De Hagen en Monnikenhof.

Van de 550 huurders in deze wijken, hebben al ruim 150 huurders

gebruik gemaakt van het aanbod. Onder hen ook Frits Docter 

(zie interview op pagina 6), die als één van de eerste bewoners

zonnepanelen heeft laten plaatsen.

Bij de start waren er een aantal aandachtspunten en liepen nog

niet alle zaken helemaal volgens de planning. Dat hoort ook bij

een nieuw en dergelijk project. Daarom is gekozen voor fasering,

zodat we de opgedane kennis en ervaring kunnen gebruiken bij 

de verdere uitrol van zonnepanelen.

Vervolg
In 2019 kunnen veel meer huurders van eengezinswoningen 

profiteren van zonne-energie. Het gaat om circa 1.000 een-

gezinswoningen, waarvan wij de bewoners per wijk (gefaseerd) 

uitnodigen: iedereen ontvangt dan een persoonlijk aanbod. 

Op sommige woningen kunnen helaas geen zonnepanelen 

geplaatst worden vanwege de zonligging, hoge bomen of de

dakconstructie. 

Aan de precieze uitrol en planning per wijk werken wij 

momenteel. Begin 2019 is hierover meer duidelijkheid en dit

nieuws plaatsen wij op onze website en de bewoners 

ontvangen persoonlijk bericht.

Ook gaan wij vanaf medio 2019 standaard zonnepanelen 

plaatsen als een bewoner verhuist (bij mutatie). Hierdoor ziet 

u de komende maanden op steeds meer huurwoningen 

zonnepanelen liggen. 

Heeft u belangstelling voor zonnepanelen en wilt u profiteren van

de voordelen van zonnestroom? Meldt u dan als belangstellende

via onze website, zodat wij u kunnen informeren over het vervolg. 

Veel huurders willen profiteren van zonne-energie en maandelijks op hun energiekosten 
besparen. Sinds deze zomer kunnen 550 huurders van eengezinswoningen kiezen voor 
zonnepanelen en inmiddels zijn er op ruim 150 woningen zonnepanelen geplaatst. Het gebruik
van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, levert een grote bijdrage aan het verlagen
van de woonlasten. Daarom starten wij in 2019 met de gefaseerde uitrol van zonnepanelen,
zodat alle huurders van eengezinswoningen kunnen profiteren van zonne-energie.

Nathaniel en Jochem (Zonmaat)
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   energie?

Zonnepanelen installeren
Wocozon verzorgt de plaatsing en het onderhoud van de 

zonnepanelen. Kiest u voor zonnepanelen dan worden deze

geïnstalleerd door medewerkers van de firma Zonmaat. 

De installatie duurt ongeveer een halve dag: de zonnepanelen

worden door één team op het dak geplaatst en daarna wordt de

kabel van de zonnepanelen in de meterkast aangesloten door

een installateur. Alleen voor de installatie moet u dus thuisblijven

en daarna kunt u genieten van de zon en zonne-energie.

Appartementencomplexen
LEKSTEDEwonen onderzoekt in 2019 de mogelijkheden voor 

de plaatsing van zonnepanelen bij hoogbouwcomplexen. Het 

aansluiten van appartementen op zonnepanelen is namelijk 

anders dan bij eengezinswoningen. Een oplossing en de 

mogelijkheden bespreken we eerst met het Huurdersberaad.

Steeds meer zonnepanelen op huurwoningen in Vianen

Voordelen zonnepanelen
•  20% lagere kosten per kWh;

•  Gratis zonnepanelen en onderhoud (geen gedoe);

•  Verhuist u, dan zit u nergens aan vast (de zonnepanelen 

    blijven liggen);

•  Bijdrage aan een beter milieu;

•  Voordelig voor uw portemonnee.

HOE WERKEN ZONNEPANELEN?

Zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom en 

deze opgewekte stroom noemen we zonnestroom. 

De met zonnepanelen opgewekte energie (stroom)

kunnen bewoners gebruiken in hun woning, wat 

uiteraard een besparing oplevert op de energie-

rekening. Met de zonnepanelen wordt ongeveer 

85% van alle benodigde stroom van een gemiddeld

huishouden opgewekt.
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Frits Docter woont sinds 1971 aan de Berkenstraat. Als eerste
bewoner heeft hij vele buurtbewoners zien komen en gaan. 
In al die jaren is er veel veranderd, niet alleen in zijn gezin
(kinderen geboren en uit huis), maar ook aan de woning. 
Zo is bijna 10 jaar geleden zijn woning volledig geïsoleerd en
sinds deze zomer liggen er zonnepanelen op het dak. Daar is
hij zeer blij mee, want hij wil graag bijdragen aan een beter
milieu. De financiële besparing die erbij hoort is natuurlijk
mooi meegenomen. 

Meer wooncomfort door isoleren
“Bijna 10 jaar geleden hebben wij ons huis al volledig laten 

isoleren door LEKSTEDEwonen, toen nog Volksbelang. Overal 

is dubbel glas geplaatst, het dak en de vloer zijn geïsoleerd én 

dat werkt. Voor deze isolatie betalen wij wel iets meer huur dan

we besparen aan de lagere stookkosten. 

Dat maakt niet uit, want het levert ons veel meer wooncomfort 

op en het is ook goed voor het milieu. In de winter komen we 

’s ochtends beneden in een warme woonkamer, lekker behaaglijk

en dat was vroeger zeker niet zo. Van die isolatie en kosten 

hebben we zeker geen spijt, want wooncomfort is ook geld waard.

Zeker als je wat ouder bent, dan krijg je het sneller koud.”

Eindelijk zonnepanelen...
Frits is al langer bezig met zonnepanelen. Hij verbaast zich er

over dat ze pas de laatste paar jaar ingeburgerd raken, want in

Duitsland zie je al jaren overal zonnepanelen. Ook met andere

vormen van energiebesparing en duurzaamheid lopen ze daar

vooruit. 

“Wij willen al jaren zonnepanelen hebben en onderzochten 

de mogelijkheden om ze zelf te kopen. Het idee van LEKSTEDE-

wonen sprak ons zeer aan en we waren gelijk enthousiast. 

Het kost ons niets en we hoeven dus geen groot bedrag te 

investeren voor de aanschaf. Terwijl het ons wel voordeel 

oplevert en ook belangrijk we hoeven niets te regelen. Eindelijk

hebben we zonnepanelen.”

Frits Docter: “eindelijk zonnepanelen”

Frits Docter



Waar komt die straatnaam 
toch vandaan? 

We hebben elke dag met straatnamen te maken.
Achter veel straatnamen schuilen bijzondere en 
interessante verhalen. In deze eigenPLEK zijn wij
op zoek gegaan naar de betekenis achter het 
Valse IJsboutpad. Eén van de nieuwe straten in
Hoef en Haag.

Valse IJsbout
Hoef en Haag bestaat nu uit de wijken ‘Het Dorpshart’ en

‘Het Lint’. De wijk ‘De Erven’ wordt later gebouwd. In een 

gedeelte van ‘Het Lint’ zijn de straatnamen gebaseerd op

verschillende soorten appels en peren. In dit geval de 

Valse IJsbout. 

De ‘Pyrus communis’ ofwel de Valse IJsbout is een peren-

boom die in mei met kleine witte bloemen bloeit. De peren

zijn in oktober/november rijp om te plukken. De Valse 

IJsbout is vooral een stoofpeer, maar kan ook als handpeer

gebruikt worden. De peren van deze perenboom smaken

het beste als ze een nachtvorst hebben meegemaakt.

Stoofperen eten?
Stoofpeerrecepten zijn al van oudsher een groot succes 

op tafel. Veel mensen kennen de stoofpeer alleen als 

bijgerecht bij wild in het winterseizoen. Dit is erg jammer,

want stoofperen kunnen ook prima worden verwerkt in 

bijvoorbeeld cakes, taarten, maaltijdsalades en desserts.

Maar ook als hoofdgerecht zijn ze heerlijk. 

Kijk voor lekkere recepten op internet of vraag het de

groenteman.

Volgende stap in besparen
Met de zonnepanelen zet het echtpaar Docter de volgende 

stap in energiebesparing. “Het voordeel is dat we er geen 

omkijken naar hebben. Geen installatie- of onderhoudskosten 

en als er vragen zijn wordt het geregeld. Voor de zomer hebben

we het aanbod van Wocozon geaccepteerd en vervolgens 

waren de zonnepanelen snel gelegd.” Het financiële voordeel is

voor Frits minder van belang. “De besparing van € 10,- per 

maand is mooi meegenomen, maar het gaat ons ook om het 

bijdragen aan een beter milieu. Dat is ook belangrijk en 

bijvoorbeeld al dat plastic en zwerfvuil irriteert mij . Als je 

zelf iets kunt bijdragen, moet je dat zeker doen.”

Snel en makkelijk
“De installateurs van Zonmaatje hebben de zonnepanelen 

netjes aangebracht en goed met ons afgestemd. Complimenten

daarvoor. Misschien treffen we het met de indeling van onze 

woning, want in huis zijn er (haast) geen leidingen zichtbaar. 

En met de gemakkelijke app kun je altijd zien hoeveel energie 

je opwekt, vooral in het begin en zeker met het mooie weer 

is dat erg leuk.”

Een zonnige toekomst...
“Dankzij de tropische zomer hebben we in vier maanden 

bijna 1.300 KwH opgewekt, dat is ongeveer de helft van ons 

jaargebruik. We verwachten niet ieder jaar zo’n mooie zomer,

maar het helpt wel lekker mee. Ik kan de zonnepanelen dan 

ook iedereen aanbevelen; als je ziet wat ze opleveren, dan is 

het ideaal. Niet alleen voor de besparing, maar ook voor het 

milieu. Wij zijn blij met onze zonnepanelen en ik vind het 

goed om te zien dat ze op steeds meer (huur)woningen in de 

wijk liggen.”

“Ik kan het iedereen 
aanbevelen”[ ]
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bij de Clarissenhof - Zeven Boompjes en hebben de bewoners 

van de Sidewendervelt een bijdrage gekregen in de opstartkosten

voor hun gezamenlijke activiteiten. Heeft u zelf ideeën om de 

leefbaarheid in uw wijk of buurt te verbeteren, kijk dan op onze

website voor meer informatie en het aanvraagformulier. 

Huurdersbelangen
Samen werken aan een prettige woonomgeving kan ook door je

in te zetten bij het Huurdersberaad of in een Bewonerscommissie.

Hierbij vertegenwoordig je de belangen van alle huurders of die

van een specifiek complex. 

Regelmatig bespreken wij met hen uiteenlopende onderwerpen

LEEFfonds LEKSTEDEwonen

Samen bereik je meer

Een plek om te spelen voor de kinderen, contact leggen met elkaar of zorgen voor een fijne 
woonomgeving. Zomaar wat voorbeelden van waardevolle initiatieven om elkaar beter te leren
kennen die wij graag ondersteunen met een bijdrage uit het LEEFfonds! Want een goed woon- 
en leefklimaat creëer je samen en maakt het wonen prettiger. 

LEEFfonds 
Wij willen graag de leefbaarheid in wijken verbeteren, maar 

dat kunnen we niet alleen. Een goed woon- en leefklimaat 

heeft immers alles te maken met betrokken bewoners die hun

verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat huurders 

ook zelf aan de slag gaan. Dit kan een eigen actie zijn of samen

met LEKSTEDEwonen. 

Wij ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan de

voorzieningen, veiligheid en/of sociale omgeving. Om dit 

mogelijk te maken stellen wij jaarlijks via het LEEFfonds een 

bedrag van € 10.000,- beschikbaar.

In 2018 is er twee keer een aanvraag toegekend vanuit het 

LEEFfonds. Hierdoor is er een mooie speeltuin ontwikkeld 

Schoonmaakactie Korenbloem
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of vragen advies over bepaalde zaken. Dit kan onder andere gaan

over de jaarlijkse huurverhoging, het woon- en leefbaarheidsbeleid

in de wijken, het algemeen (groot)onderhoud en verbetering van

de woningen. Heeft u interesse om deel te nemen aan het 

Huurdersberaad of de Bewonerscommissie? Er zijn regelmatig 

vacatures! 

Kijk voor meer informatie op www.huurdersberaadvianen.nl. 

In 2018 is gerealiseerd: 
Sidewendervelt
De bewoners van de Sidewendervelt in Zijderveld willen elkaar

graag beter leren kennen. Om dit mogelijk te maken, hebben 

een aantal bewoners het initiatief genomen om gezamenlijke 

activiteiten te organiseren. De eerste twee barbecues zijn 

inmiddels een feit en er gaan nog veel activiteiten plaatsvinden. 

De bijdrage uit het LEEFfonds helpt bij de opstartkosten en de

aanschaf van een servies.  

Speeltuin
Een stuk groen en veel kinderen; het idee voor een speeltuin 

was snel ontstaan. De buurtbewoners van De Zeven Boompjes

hebben de handen ineen geslagen en gezocht naar mogelijk-

heden om de speeltuin daadwerkelijk te realiseren. Na ruim 

een jaar was het op Burendag (22 september) eindelijk zover: 

de speeltuin werd feestelijk geopend. 

Een bijdrage uit het LEEFfonds heeft er mede voor gezorgd dat 

er speeltoestellen konden worden aangeschaft.

Schoonmaakactie
Soms organiseert LEKSTEDEwonen zelf ook een actie, waarbij 

we bewoners vragen om mee te helpen. Zo is er in september 

als pilot een schoonmaakactie georganiseerd bij gebouw 

Korenbloem in de Vijfheerenlanden. Tijdens deze actie hebben

medewerkers van LEKSTEDEwonen, een schoonmaakbedrijf 

én bewoners zich ingezet om samen weer de puntjes op de ‘i’ 

te zetten wat betreft de schoonmaak. Met als resultaat: een

schoon gebouw waar het prettig wonen is! 
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Nieuwe gemeente Vijfhee  

Woningmarktregio
Nederland is verdeeld in 19 woningmarkt-

regio’s. Zo behoort de gemeente Vianen 

tot eind 2018 bij de woningmarktregio 

U16, een samenwerkingsverband van 16 

gemeenten rondom Utrecht. De gemeenten

Leerdam en Zederik behoren tot de 

woningmarktregio Woongaard. Aangezien

een gemeente niet in twee woningmarkt-

regio’s kan liggen, heeft de nieuwe gemeente

een keuze moeten maken. Op basis van 

onderzoek van een adviesbureau, hebben

de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam

aan de minister voorgesteld om de nieuwe

gemeente Vijfheerenlanden onderdeel te

laten uitmaken van woningmarktregio

Woongaard. Een woningcorporatie mag 

in principe alleen maar bouwen in één 

woningmarktregio. Per 2019 betekent dit

dat LEKSTEDEwonen eigenlijk alleen maar

mag bouwen in de woningmarktregio 

Woongaard en niet meer in de Utrechtse 

regio. Dit, terwijl we woningen hebben in 

Vianen, Houten, Utrecht en Bunnik en ook 

nog plannen hebben voor het bouwen 

van vier projecten in Bunnik. 

Om toch te kunnen blijven bouwen in Bunnik,

start LEKSTEDEwonen een zogenaamde

ontheffingsprocedure. Als we toestemming

krijgen, kunnen we onze projecten in 

Bunnik bouwen en ook daar voldoen aan de

vraag naar sociale huurwoningen.

Vanaf 1 januari 2019 is het een feit en worden de inwoners van de gemeente Vianen, Leerdam
en Zederik inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Op 21 november 2018 zijn de 
verkiezingen geweest en binnenkort treedt het nieuwe gemeentebestuur aan. Afgelopen
maanden was er in de lokale en regionale media veel te doen over de herindeling en natuurlijk
is wonen een belangrijk thema voor de nieuwe gemeente. Ondanks dat nog niet alles 
duidelijk is, geven wij wel al graag antwoord op vragen zoals: wat zijn de gevolgen voor 
LEKSTEDEwonen, wat betekent dit voor de toekomstige woningbouw en verandert de 
inschrijving voor woningzoekenden? 

Wat gaat er allemaal veranderen?

Woonruimteverdeelsysteem
Inwoners van Vianen die zoeken naar een

huurwoning in Vianen of in de Utrechtse

regio, staan ingeschreven als woning-

zoekende bij WoningNet. Voor een 

huurwoning in de oude gemeenten 

Zederik en Leerdam is een inschrijving 

bij Woongaard een vereiste.

De gemeente en drie corporaties hebben

afgesproken dat daar als overgangs-

regeling in 2019 nog niets aan verandert.

LEKSTEDEwonen blijft de leegkomende

huurwoningen adverteren via de website

van WoningNet. De collega-corporaties

KleurrijkWonen en Fien Wonen blijven

hun woningen adverteren via de website

van Woongaard. Eind 2019 wordt bepaald

hoe de sociale huurwoningen in de 

gemeente Vijfheerenlanden in de toekomst

worden verdeeld en aangeboden.

De gemeente gaat over de regels en de

verdelingsmethodiek van sociale huur-

woningen. Daarvoor gebruikt ze een 

huisvestingsverordening waarin staat 

wie wel en niet voor een huurwoning in

aanmerking komt, onder welke voor-

waarden en wie voorrang krijgt (zoals bij

urgentie). Aangezien er voor Vianen een

andere huisvestingsverordening is dan

voor de gemeenten Leerdam en Zederik



Bent u huurder van LEKSTEDEwonen? Dan horen wij

graag uw mening en dat kan via ons digitale huurders-

panel. Ongeveer twee keer per jaar kunt u uw mening

geven over wisselende onderwerpen. Bijvoorbeeld over

de kwaliteit van uw woning of uw wijk, uw ervaringen

met LEKSTEDEwonen of uw ideeën over nieuwbouw. 

Via het huurderspanel bent u snel op de hoogte van wat

wij doen met de uitkomsten. Doet u ook mee?

Snel, leuk en waardevol
Met het digitale huurderspanel van LEKSTEDEwonen kunt 

u snel en eenvoudig uw mening geven. De onderwerpen 

verschillen dus er is altijd iets dat u aanspreekt. Uw mening

is waardevol en geeft ons meer inzicht, waarmee we onze 

dienstverlening kunnen verbeteren.  

Deelname aan het digitale huurderspanel is geheel vrijwillig.

U kunt op elk moment uw medewerking stoppen of een

keertje overslaan. Onderzoeksbureau Research 2Evolve heeft

het digitale huurderspanel opgezet. Zij zijn onafhankelijk, 

beheren het panel en voeren de onderzoeken uit.

Meld u aan en geef uw mening
Heeft u interesse om deel te nemen aan het digitale huurders-

panel? Ga dan naar: www.lekstedewonen.nl/huurderspanel

om u aan te melden. Uw gegevens worden door Research

2Evolve vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en 

uitsluitend gebruikt voor het digitale huurders-panel van

LEKSTEDEwonen. Wij hebben dan ook geen inzage in uw 

aanmeldingen en/of gegevens. Na aanmelding ontvangt u 

ter bevestiging een e-mail. 

Aanmelden huurderspanel  renlanden 

stelt de gemeente Vijfheerenlanden in 2019 een nieuwe 

(gezamenlijke) huisvestingsverordening op. Wij blijven ons voor

u inzetten zodat u nog steeds de woning kunt krijgen die u wilt

én dat u uw opgebouwde rechten niet kwijtraakt. 

Door de gemeentelijke herindeling vervalt uw inschrijving bij

WoningNet regio Utrecht niet. In die regio behoudt u altijd het

aantal opgebouwde jaren (uw wachttijd). Met uw inschrijving 

bij WoningNet kunt u ook in 2019 dus nog gewoon reageren op

het aanbod van huurwoningen in de oude gemeente Vianen en

in de Utrechtse regio. Wilt u een woning in de (oude) gemeenten

Leerdam of Zederik, dan moet u zich hiervoor inschrijven bij

Woongaard. Ook dat is nog niet anders dan nu al het geval is.

In 2019 moet duidelijk worden welke nieuwe regels er gaan

komen voor woningtoewijzing, urgentie en het systeem waarop 

de woningen worden aangeboden.

Toekomst 
LEKSTEDEwonen had liever gezien dat de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden gekozen had voor de woningmarktregio U16 

(de Utrechtse regio). Dat is veel logischer omdat de gemeente bij 

de provincie Utrecht gaat horen. Wij hebben ons daar samen 

met het Huurdersberaad sterk voor gemaakt maar de gemeente (en

de minister) heeft een andere beslissing genomen.

Wij gaan ons inzetten voor een goede (overgangs)regeling voor 

degenen die ingeschreven staan bij WoningNet en graag in een

huurwoning van LEKSTEDEwonen willen wonen. 

Daarom geldt: wordt vervolgd! 

WONINGNET REGIO UTRECHT
Inschrijven en reageren: www.woningnetregioutrecht.nl

Aanbod LEKSTEDEwonen

Sociale huurwoningen: via WoningNet

Vrije sector huur: via WoningNet en onze website 

Koopwoningen: via onze website en makelaars
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Samen, nooit alleen
Tips om verward gedrag te herkennen

In de media staan regelmatig berichten over mensen met psychische aandoeningen of 
bijvoorbeeld ouderen met dementie. Ook wij krijgen steeds vaker te maken met huurders met 
verward gedrag, wat onder meer leidt tot verwaarlozing, vervuiling, woonoverlast of agressie. 
Dit is vervelend voor de persoon zelf, maar ook voor omwonenden. Maakt u zich ook wel eens
zorgen om mensen in uw omgeving? Wij geven graag enkele tips om verward gedrag te herkennen.

Wie zijn deze mensen?
Altijd al zijn er mensen geweest met ander gedrag. Waren het

honderd jaar geleden nog een opa die de hele tijd in zichzelf

praatte of het rare buurjongetje. Tegenwoordig hebben mensen

een diagnose en heeft hun gedrag een naam gekregen. 

En dan de ‘vergrijzing’: er komen meer ouderen, meer mensen

met dementie en ouder worden komt voor sommigen met 

gebreken. Een rollator is zichtbaar, maar (beginnende) dementie

niet. Er is een breed scala aan psychische aandoeningen. Het 

zijn mensen die opvallen door wat ze doen of juist niet doen.

Deze groep is divers. Mensen vertonen als gevolg van hun ziekte 

onvoorspelbaar gedrag wat als overlast en bedreigend ervaren

kan worden. Er zijn ook mensen die je juist niet ziet of hoort, die

moeite hebben om in contact te blijven met mensen en het liefst

in hun huis blijven met de gordijnen dicht. 

Mensen met (beginnende) dementie kunnen soms ook verward

en onvoorspelbaar gedrag vertonen. Het is moeilijker geworden

om in een verpleeghuis te gaan wonen. Hierdoor zijn er ouderen

die nog in hun eigen huis wonen, ook als dit eigenlijk niet meer

gaat. Wellicht heeft u al iemand met dementie in uw familie 

meegemaakt. Dan heeft u al eens gezien dat mensen zich anders

kunnen gaan gedragen. 

Zorgen voor elkaar
In een stad of dorp leven we met veel mensen dicht bij elkaar.

‘Samen leven’ doe je in een samenleving. Je komt elkaar dan ook

tegen. Zou het niet mooi zijn als we een beetje zorgen voor elkaar.

Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken:

een vriendelijke groet, een helpende hand. Dan is het wél goed 

als je de signalen herkent. 

Onbekend maakt onbemind
Wat u met alle informatie kunt? Niet direct oordelen. Geef uzelf

de tijd om de mens achter het gedrag te zien. Vaak zit er geen
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kwade bedoeling achter en is er niets aan de hand. Een enkele

keer treft u iemand die opvalt door afwijkend gedrag vanwege

een psychische aandoening en soms ervaart u het als overlast.

Houdt er dan rekening mee dat het gedrag kan voortkomen 

uit een ziekte en vaak onbewust en onbedoeld is, maar meldt 

het wel. Wij kunnen dan kijken wat wij kunnen doen om 

overlast voor u te verminderen en de mensen te helpen die 

hulp nodig hebben. 

Zorgen? Meld het! 
Naast het melden van uw zorgen bij LEKSTEDEwonen kan dat ook

bij het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente. U kunt 

op werkdagen (tussen 9.00 en 12:30 uur) een melding doen via 

telefoonnummer (0800) 5016 of kijk op de website van de 

gemeente (www.vijfheerenlanden.nl). 

Ervaart u overlast, dan kunt u dit melden aan onze woonconsulent

via info@lekstedewonen.nl.  
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Kenmerken van dementie en verward gedrag
Van nature en onbewust vergelijken we anderen vaak met onszelf. En gedraagt iemand zich zoals je dat zelf niet zou doen, dan valt het op. 

Afwijkend gedrag is lang niet altijd een teken van een psychische aandoening. Hoe kunt u dementie of verward gedrag herkennen? 

Hieronder vindt u wat informatie over beide onderwerpen.

Herkennen van dementie
1. Vergeetachtigheid en vergissingen

    Elke keer dezelfde vraag. Telkens weer hetzelfde verhaal. 

    Het kan een teken zijn van beginnende dementie. Soms is er 

    ook minder besef van tijd en raakt hij of zij vaker de weg kwijt. 

2. Een moeizaam gesprek

    Midden in een gesprek stoppen met praten en vergeten hoe 

    je verder moet. Of juist herhaling van wat er net gezegd is. 

3. Spullen kwijtraken

    Iemand met (beginnende) dementie kan spullen op vreemde 

    plekken laten liggen. En als dat in een winkel gebeurt met een 

    tas, sleutels of portemonnee, is dat ook echt vervelend. Even 

    wijzen op de vergeten spullen is een kleine moeite.

4. Steeds minder zichtbaar

    Er zijn mensen die steeds minder vaak naar buiten gaan, 

    minder doen. Dat kan een keuze zijn maar ook een signaal 

    dat het niet zo goed meer gaat. De buurman steeds minder 

    vaak zien? Misschien een keer aanbellen en even een praatje 

    maken. 

5. Veranderingen in gedrag en karakter

    Mensen kunnen echt veranderen bij dementie: verward, 

    achterdochtig, depressief of angstig worden. Neem altijd even 

    de tijd om te bekijken of iemand bewust onaardig doet of dat 

    er méér aan de hand is. 

Herkennen van verward gedrag
1. Hyperactief of juist sloom en apathisch

    Opvallend (hyper)actief gedrag, niet stil kunnen zitten of staan 

    en schijnbaar overdreven grote(ske) gebaren, kunnen een 

    signaal zijn. Sloom en apathisch gedrag trouwens ook. 

    Drukte, veel gebaren en veel kabaal kan bedreigend overkomen. 

    Voor mensen met een psychische aandoening kan dit een 

    manier zijn om de buitenwereld op afstand te houden. 

2. Een niet te volgen gesprek: snel, niet te stoppen en 

    springend van de hak op de tak

    Soms lijkt het geen gesprek maar eenrichtingsverkeer, is het 

    moeilijk om ertussen te komen. Een psychische aandoening 

    kan hier een verklaring van zijn. 

3. Impulsief gedrag, soms pratend en tierend tegen zichzelf

    Iedereen is wel eens in gedachten verzonken. Bij sommigen 

    is dit duidelijk zichtbaar en hoorbaar, ook voor anderen. Het is 

    goed om dat te beseffen. Soms helpt het om gewoon gedag 

    te zeggen waarmee het besef van een vriendelijke omgeving 

    weer doordringt in de eigen gedachtewereld.

4. Dag en nacht, het loopt door elkaar

    Er zijn mensen die er een ander dagritme op na houden, meer

    ’s nachts leven en overdag slapen. Dit is niet altijd bewust 

    gedrag en een keuze. En niet iedereen beseft dat het overlast 

    kan geven voor de buren.
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Misschien is woningruil iets voor u

Een andere woning? 

Voldoet uw woning niet meer aan uw woonwensen, omdat 
deze te klein of juist te groot is geworden? Bent u op zoek
naar andere woonruimte, maar staat u nog te kort 
ingeschreven bij WoningNet? Dan is woningruil misschien
een optie voor u. 

Woningruil
Bij woningruil spreken twee huurders af om van woning te ruilen.

Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurder(s) van

beide woningen. Voordat er geruild kan worden moet u 

natuurlijk eerst op zoek naar een geschikte woning. Dit kan op

verschillende manieren. Zo zijn op internet veel websites waar

huurders hun woning te ruil aanbieden. 

Ook via de Huisjehuisje-app kunt u een woning vinden. Via deze

app kunt u uw eigen woning te ruil aanbieden en zien welke 

woningen er te ruil worden aangeboden. Huizen die u leuk 

vindt, kunt u ‘liken’ en wanneer de ander uw woning ook leuk

vindt, dan kunt u via de chat meer informatie uitwisselen. 

Een geschikte woning gevonden? 
Dan kunt u de woningruil schriftelijk aanvragen en LEKSTEDE-

wonen beoordeelt uw aanvraag. Dit houdt in dat wij kijken of 

de woningen passend zijn (gezinssamenstelling, inkomen en

leeftijd). Daarnaast kijken wij naar uw huurverleden en dat van

uw ruilpartner. Vervolgens plannen we een afspraak in om de 

woningen te inspecteren. Hierbij worden afspraken gemaakt 

over de oplevering van de woning en wordt vastgelegd wat er

eventueel overgenomen kan worden. Daarnaast bepalen wij 

aan de hand van deze opname de nieuwe huurprijs van de 

woningen. 

Als er geruild wordt met een huurwoning van een andere 

corporatie dan hebben wij contact met deze corporatie. 

De woningruilprocedure van de andere corporatie kan anders

zijn dan die van ons. Indien beide corporaties akkoord zijn dan

worden vervolgafspraken gemaakt met beide ruilpartners.  

Huurovereenkomst tekenen
Als wij akkoord gaan met de aanvraag kan de woningruil 

daadwerkelijk plaatsvinden. Op de dag van de ruiling wordt 

de nieuwe huurovereenkomst getekend en de woning 

opgeleverd. Daarna kunt u uw inboedel verhuizen. 

Tips voor woningruil
•   Zorg ervoor dat u uw eigen woning zo goed mogelijk laat  

    zien. Maak foto’s van de buitenkant en de binnenkant van de 

    woning. Veel geïnteresseerden willen namelijk graag de 

    binnenzijde van de woning bekijken. Let op: plaats geen foto’s 

    van een rommelig huis of een tuin waar al ruim een jaar niets 

    aan is gedaan. Zo zorgt u ervoor dat uw woning er aantrekkelijk

    uitziet. 

•   Geïnteresseerd in een woning? Kijk verder dan de woning; 

    rijdt op verschillende tijdstippen door de straat en wijk. Zo kunt

    u zien wanneer de zon in de tuin is en ook hoe de omgeving is. 

•   Maak kennis met wat omwonenden en vraag ook andere 

    mensen naar hun mening. Zo komt u meer te weten over de 

    straat en buurt. 

•   Maak goede afspraken met de andere huurder (uw ruilpartner).

    Bij woningruil is er altijd sprake van één tot enkele dagen dat 

    de verhuizingen door elkaar lopen. Is het duidelijk wat er 

    achter blijft en wat juist niet. Het is goed om dit vooraf te 

    bespreken.

Huurprijs bij woningruil
Bij de HuisjeHuisje app en andere woningruilsites wordt 

vaak een huurprijs vermeld. Dit is meestal de huurprijs die 

de huidige huurder betaalt. Echter, bij woningruil stellen 

wij de huurprijs altijd opnieuw vast. In de meeste gevallen

betekent dit dat de huurprijs omhoog gaat. 

De nieuwe huurprijs kan gevolgen hebben voor de toewijzing

en kan er toe leiden dat u niet meer in aanmerking komt

voor de woning. Het omgekeerde kan ook; in eerste instantie

lijkt u niet in aanmerking te komen, maar na de huurprijs-

wijziging is dit wel het geval. Het is daarom goed om hier

vooraf rekening mee te houden. 
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Goed onderhoud = prettig wonen

Planmatig onderhoud

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

Schoonmaken goten
Komend jaar worden er bij veel woningen de goten schoon-

gemaakt. Gaan we bij uw woning aan de slag dan ontvangt u

vooraf een kaartje in de brievenbus. Voor het schoonmaken van

de dakgoten hoeft u niet thuis te blijven. 

Keuken of CV-ketel vervangen?
Regelmatig krijgen we vragen over de levensduur van bijvoorbeeld

keukens en CV-ketels. Wij hanteren als uitgangspunt dat een 

keuken na 20 jaar kan worden vervangen en een CV-ketel na 18

jaar. Indien uw keuken 20 jaar of ouder is, mag u altijd contact

met ons opnemen om te informeren naar de mogelijkheden. 

Indien de keuken wordt vervangen dan krijgt u de basiskeuken-

opstelling gratis, eventuele extra opties zijn voor rekening van 

de huurder. Denk hierbij aan de uitbreiding van het aantal 

keukenkasten, verlenging van het aanrechtblad of bijvoorbeeld

een hoekkeuken. 

SCHILDEREN BUITENZIJDE WONINGEN IN 2019
Aletta Jacobsdreef  - 2 t/m 22 (even)  •  Amaliastein - 26 t/m 36 

(even) en 27 t/m 33 (oneven)  •  Buizerdlaan - 1 t/m 47 (oneven) 

Cambierstraat - 2 t/m 8 (even)  •  Christina Weinder Slorsstraat - 

2 t/m 20 (even)  •  Haviklaan - 2 t/m 56 (even)  •  Herlaerstraat - 

1 t/m 7  •  Hubrecht van Everdingenplein - 9 t/m 12  •  Jan van 

Arkelstraat - 1 t/m 11 (oneven) en 2 t/m 14 (even)  •  Johan 

Wolfertstraat - 1 t/m 29 (oneven) en 2 t/m 22 (even)  •  Joke 

Smitlaan - 20 t/m 30 (even)  •  M.E. Hartmanstraat - 21 t/m 67 

(oneven) en 40 t/m 66 (even)  •  Marga Klompé straat - 1 t/m

11(oneven)  •  Merelstraat - 1 t/m 7 (oneven) en 2 t/m 14 (even)  

•  Reigerstraat - 11 t/m 19 (oneven)  •  Suze Groenewegenstraat - 

1 t/m 15 (oneven) •  Sperwerstraat - 20 t/m 30 (even)  •  Staten 

van Holland-plein - 1 t/m 5  •  Sweder van Boesichemstraat - 

1 t/m 11 (oneven)  •  Walraven1straat - 1 t/m 9 (oneven) en 

2 t/m 16 (even)  •  Achterstraat •  Benedictushof •  Boterbloem

• Brederodestraat •  Donjon •  Ursulinenhof •  Zilvermos. 

Voor het onderhoud van de CV-ketel (iedere drie jaar) wordt 

contact met u opgenomen. Ook als uw CV-ketel aan vervanging

toe is dan ontvangt u bericht van LEKSTEDEwonen. 

Benieuwd of wij in 2019 onderhoudswerkzaamheden aan uw 

woning uitvoeren? Een compleet overzicht van het planmatig 

onderhoud vindt u vanaf januari 2019 op www.lekstedewonen.nl.
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Voor iedereen die niet kan of wil klussen

Het Serviceabonnement 

De douchekop is defect? De deurkruk zit los? Het toilet blijft doorlopen? 
Als bewoner wordt er van u verwacht dat u op tijd de kleine klusjes en 
reparaties aan uw woning uitvoert. Misschien heeft u daarvoor geen tijd of 
bent u niet zo handig. Met het Serviceabonnement kunt u een groot deel 
van het huurdersonderhoud door LEKSTEDEwonen laten uitvoeren. 
Kies ook voor gemak en zekerheid: u belt of mailt en wij komen.

Wie doet wat?
LEKSTEDEwonen verzorgt de grote onderhoudswerkzaamheden

aan uw woning. Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor 

de kleine klusjes en reparaties. Kleine klusjes en reparaties zijn

meestal geen probleem, maar we merken dat dit voor steeds

meer huurders lastig is. Sommigen hebben onvoldoende 

technische kennis, anderen hebben simpelweg geen tijd of zin. 

Regelmatig worden wij dan gevraagd voor klusjes en reparaties

die huurders eigenlijk zelf moeten uitvoeren. Voor hen hebben

wij de oplossing, namelijk het Serviceabonnement!

Gemak en zekerheid
Het Serviceabonnement zorgt voor gemak en zekerheid. 

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

huurdersonderhoud van u over. U belt of mailt en wij komen. 

Er wordt een afspraak ingepland en de reparatie 

is kosteloos. De eenmalige instapkosten zijn 

€ 30,-, behalve als u zich binnen drie maanden 

na ondertekening van de huurovereenkomst 

aanmeldt. Dan betaalt u 

geen instapkosten.

VOORDELEN
Met een Serviceabonnement voeren wij een groot aantal 

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van het huurders-

onderhoud voor u uit. Wat zijn de voordelen?

•  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.

Wilt u zich aanmelden? 

Dat kan via onze website www.lekstedewonen.nl.
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Kennismaken met...
Henk Kooij: de man van de centen

Ja, het moest er een keer van komen; een interview met Henk Kooij. 
Al meer dan 10 jaar werkzaam bij LEKSTEDEwonen als Manager Financiën 
en sinds zes jaar plaatsvervangend directeur.

Wie is Henk?
Ik ben geboren en getogen in ’t Gooi.

Daar woon ik nog steeds met mijn vrouw

met veel plezier in een appartement.

Onze twee kinderen zijn al geruime tijd

het huis uit en inmiddels ben ik de trotse

opa van twee prachtige kleindochters.

Mijn grote hobby is motorrijden. Bijna

elke dag ga ik daarom heerlijk met de

motor naar het werk. Een half uurtje 

rijden, maar wel (veilig) tussen de file

door. Ook vakanties doen we tegen-

woordig met de motor. Zo zijn we al in 

Ierland, Noorwegen en Denemarken 

geweest. Daarnaast speel ik graag gitaar

en hou verder van koken en tuinieren. 

Dat laatste doe ik overigens in de tuin 

van ons appartementencomplex.

Waarom werk je bij een woning-
corporatie?
Als afsluiting van een opleiding heb ik 

een half jaar stage gelopen bij een 

woningbouwvereniging. Ik denk dat 

daar het virus van de volkshuisvesting 

is toegeslagen. Daarna ben ik de sector

namelijk niet meer uit geweest en heb 

inmiddels bij heel veel woningcorporaties

gewerkt. Wat het werk zo leuk maakt is

dat je aan de ene kant sociaal bezig bent

met het voorzien in de eerste levens-

behoefte, namelijk zorgen voor een

“een dak boven je hoofd”. Aan de andere

kant probeer je dat financieel goed te

doen.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Mijn werk is heel breed dus ik zit niet de

hele dag te cijferen. Eigenlijk is het werk

een beetje te vergelijken met het bij-

houden van een huishoudboekje. Wat

komt erin en wat gaat er uit? Zolang je 

ervoor zorgt dat wat binnen komt in 



Lege woningen 

Ik ben op zoek naar een woning. In mijn favoriete
wijk zag ik een woning leegstaan en volgens mij
woont er niemand. Deze woning zie ik niet op 
WoningNet staan, hoe kan dat?

Vier jaargetijden
In principe plaatsen wij alle vrijkomende woningen op 

WoningNet. Soms hebben wij een woning nodig voor een

project als wissel- of logeerwoning. Hierbij kunt u denken

aan sloopprojecten, waarbij de bewoners na de sloop in de

nieuwbouw kunnen terugkeren. Zij hebben dan tijdelijk

een woning nodig. Het kan ook gaan om bewoners die 

vanwege groot onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet

in hun eigen woning kunnen verblijven.

Wij proberen zo min mogelijk woningen hiervoor te 

gebruiken. Als deze woningen niet meer nodig zijn voor het

project, dan adverteren we deze zo snel als mogelijk alsnog

op WoningNet. 

Soms worden woningen opgezegd, maar adverteren 

wij deze niet op Woningnet. Deze woningen worden dan

direct toegewezen aan (bemiddeling aan) woningzoekende

uit de maatschappelijke opvang, vergunninghouders  en 

mensen met een beperking. Hierbij gaat het jaarlijks om

ongeveer 10 woningen. Ook dit hoort bij onze taak als 

sociale huisvester. 

In een enkel geval wordt een woning verkocht en staat

deze daarom even leeg.

evenwicht is met wat er uit gaat, loopt het goed. Bij LEKSTEDE-

wonen gaat het alleen om wat grotere bedragen.

De afdeling Financiën bestaat uit een team van vijf leuke 

collega’s. Met dit kleine team zorgen wij dat huren worden 

geboekt, dat de administratie dagelijks bij is, servicekosten-

afrekeningen worden opgesteld en facturen op tijd worden 

betaald. Ook het verkopen van huurwoningen verzorgen wij. 

Een ander belangrijk onderdeel vormt het opstellen van de 

begroting, de kwartaalrapportage en de jaarrekening. Een 

goede automatisering is daarbij onmisbaar en die valt ook 

onder mijn verantwoording. Verder zit ik in het Management-

team dat iedere twee weken bij elkaar komt.

Wat vind je minder leuk?
In de afgelopen jaren is de regelgeving bij woningcorporaties

heel erg toegenomen. Daarom moeten wij steeds meer 

verantwoorden aan de overheid en accountant. Natuurlijk is 

het goed om je te verantwoorden, maar soms lijkt het erop 

dat het verantwoorden een doel op zich is geworden. Ik kijk 

liever vooruit.

Over vooruitkijken, wat zijn de ontwikkelingen voor 
de komende jaren?
LEKSTEDEwonen heeft een ondernemingsplan gemaakt voor 

de periode 2018-2021 met de titel “Verbindend in Wonen: 

Sociaal en Solide”. De uitdaging is om ook in de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden blijvend te zorgen voor goed en 

betaalbaar wonen. Dat is en blijft onze sociale taak. Om dit de 

komende jaren waar te maken moeten we ook financieel 

gezond zijn. Laten we daar voor gaan! ?
“Het virus van de 
volkshuisvesting”[ ]
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering

Er wordt hard gewerkt aan de 69 eengezinswoningen in de wijk Hogeland.

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.

Verduurzaming 69 eengezinswoningen
LEKSTEDEwonen is bezig met het verduurzamen van het 

woningbezit. In de wijk Hogeland in Vianen worden 69 eengezins-

woningen ingrijpend verbouwd. De woningen worden geïsoleerd,

keukens worden vervangen en de voorbereidingen voor zonne-

panelen worden getroffen. De jaren ’50 woningen worden 

hiermee verduurzaamd en energiezuinig, maar blijven betaalbaar.

De bewoners besparen daardoor op hun energiekosten en krijgen

meer wooncomfort. De eerste woningen zijn in december 

opgeleverd/verbouwd en Bouwbedrijf Van Dillen verwacht in het

tweede kwartaal 2019 klaar te zijn met alle 69 woningen.

Gebouwen Amelie en Hendrick
De werkzaamheden op de twee bouwlocaties in de wijk 

Vijfheerenlanden in Vianen verlopen voorspoedig. Inmiddels 

zijn beide gebouwen goed zichtbaar in de wijk, vooral gebouw

Amelie. Naar verwachting wordt gebouw Hendrick met 15 

woningen in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. 

Gebouw Amelie met 18 appartementen wordt waarschijnlijk 

najaar 2019 opgeleverd. Alle woningen zijn inmiddels toegewezen. 
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Het Dorpshart (fase 2) in Hoef en Haag
In Hoef en Haag worden op twee locaties “Het Dorpshart” 39 woningen

gebouwd. In opdracht van LEKSTEDEwonen is BAM Wonen november

2018 gestart met de bouw. Aan de Buitengrachtsteeg komen 17 

woningen en aan de Bastionstraat en Lekstraat komen 22 woningen.

November 2018 is de bouw gestart en naar verwachting worden 

alle woningen najaar 2019 opgeleverd.

Buitengrachtsteeg
Tussen het Dorpsplein en de Meander vormen 17 woningen 

samen de Buitengrachtsteeg. Er komen twee woningtypen met

woonoppervlakten van 100 tot 105 m2.

Acht woningen hebben op de begane grond, naast de woonkamer 

en open keuken, een slaapkamer en een badkamer. Op de 

verdieping is naast veel bergruimte ook nog een tweede slaapkamer.

Hierdoor zijn deze acht woningen geschikt voor 65-plussers. 

De andere negen woningen hebben een tuingerichte woonkamer

met open keuken, op de 1e verdieping twee slaapkamers en een 

badkamer (met douche, wastafel en tweede toilet) en een 

bergzolder op de 2e verdieping. 

Werk in voorbereiding

Lammert Hol
werkt aan wonen
Uitvoerder Hof van Helsdingen
Lammert Hol is al 43 jaar werkzaam bij aannemersbedrijf 

J. van Daalen B.V.. Deze aannemer was verantwoordelijk

voor de bouw van Hof van Helsdingen en Lammert is 

uitvoerder bij dit project. Afgelopen jaar is onder zijn 

leiding een prachtig complex gebouwd. Samen met 

Lammert blikken wij terug op dit proces.

Vol trots vertelt Lammert over de bouw. “Het was een hele

klus en ik ben meer dan tevreden over het resultaat. Het 

is telkens de uitdaging om de planning te halen en er 

tegelijkertijd wat moois van te maken. Ons doel is dat zowel

de huurders als LEKSTEDEwonen tevreden kunnen zijn met

de nieuwe woningen.

Om de kwaliteit continue te bewaken was er om de vier

weken een bouwvergadering tussen aannemersbedrijf 

J. van Daalen B.V. als aannemer en LEKSTEDEwonen als 

opdrachtgever. Goede en waardevolle gesprekken die 

hebben geleid tot een vlot bouwproces. December 2017

zijn we gestart en november 2018 is het gebouw 

opgeleverd. De enige vertraging die we hebben opgelopen

kwam door de kou in december 2017. Door drie weken

vorst hebben we drie weken vertraging opgelopen. 

Met die kou kun je niks doen en dat is erg vervelend. 

Ik kijk terug op een goede bouwperiode en wens de 

bewoners veel woonplezier. 

Lammert Hol

Gebouw Amelie in uitvoering
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Bastionstraat en Lekstraat
De 22 woningen aan de Bastionstraat en Lekstraat hebben een 

tuingerichte woonkamer met open keuken. Op de 1e verdieping 

bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer (met douche, 

wastafel en tweede toilet). Op de 2e verdieping is een grote zolder

(bereikbaar met vaste trap). De totale woonoppervlakte is circa 

110 tot 115 m2.

Zorglandgoed Bloemendaal Vianen
Op dit landgoed langs de Lange Waaijsteeg wordt gewerkt 

aan een nieuwbouwplan met 16 (zorg)appartementen voor 

jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking. 

Dit is een uitwerking van het initiatief van stichting Iris. 

Daarnaast wordt voorzien in zorgplaatsen voor ouderen met 

dementie, die er begeleid gaan wonen. 

Gemeente Bunnik, Scholeneiland
Dit plan is in samenwerking met stichting QuaRijn ontwikkeld. 

En biedt plaats aan 14 dementerende ouderen, daarnaast zijn 

er 16 appartementen voor senioren die zorg nodig hebben. 

Inmiddels is er een omgevingsvergunning ontvangen. We 

verwachten dat de bouw in 2019 kan starten.

OPGELEVERD IN 2018!
in Vianen zijn 106 nieuwe sociale huurwoningen 

gerealiseerd en verhuurd:

-   Stammershoefstraat (42 eengezinswoningen, appartementen

    en maisonnettes)

-   Hof van Helsdingen (27 appartementen)

-   Hagenborgh (20 eengezinswoningen)

- Achter de Boerderij (17 woningen)

Daarnaast is er aan zo’n 150 woningen groot onderhoud gepleegd.

Gemeente Bunnik, Stationsweg
Naast de brandweerkazerne in Bunnik gaan we tien kleinere

huurappartementen (2- en 3-kamer) bouwen, waarvan de 

start van de bouw ook in 2019 zal zijn.

Gemeente Bunnik, overige
Op verzoek van de gemeente Bunnik participeren we in 

drie andere nieuwbouwontwikkelingen. In deze plannen zullen

een flink aantal appartementen voor meerdere doelgroepen

worden gerealiseerd. Om de ontwikkelingen te volgen kijk 

op www.lekstedewonen.nl.

Hoef en Haag, Achter de Boerderij opgeleverd!



Servicekosten
V

“ I k  wo o n  s i n d s  k o r t  i n  e e n  a p p a r te m e n t.
Nu moet ik ook betalen voor servicekosten.
Waar voor is da t en hoe werkt het eigenlijk?”

Welke servicekosten moet ik betalen?

De huurprijs bestaat uit een ‘kale’ huur en bijkomende kosten. 

De ‘kale’ huur is het bedrag dat u betaalt voor het daadwerkelijk

huren (het zogenaamde ‘enkele gebruik’) van de woonruimte. 

De bijkomende kosten worden ook wel ‘servicekosten’ genoemd,

dat vooral bij appartementen voorkomt. Denk hierbij de gemeen-

schappelijke ruimten schoonmaken, stroomverbruik van lift 

en verlichting, ramen wassen, de kosten van de huismeester en

tuinonderhoud. Onder de servicekosten vallen ook het Glasfonds

en Rioolfonds, wat ook geldt voor eengezinswoningen.

Verrekenbaar of niet verrekenbaar?

Niet verrekenbare servicekosten zijn kosten gebaseerd op een 

vast tarief. Alle huurders betalen hiervoor dezelfde kosten, onaf-

hankelijk van het gebruik. Het gaat bijvoorbeeld om het Glasfonds

en Rioolfonds. Verrekenbare servicekosten kunnen per huurder 

verschillen. Wij berekenen de kosten door op basis van het daad-

werkelijke gebruik en de daaraan gekoppelde kosten. Denk hierbij

aan elektra, water, schoonmaak en verwarming.

Welke servicekosten mag ik opgeven voor de huurtoeslag?

Heeft u recht op huurtoeslag, dan kunt u naast de ‘kale’ huur, ook

over een aantal servicekosten huurtoeslag ontvangen. 

Het gaat om verrekenbare servicekosten, 

zoals: schoonmaakkosten voor 

gemeenschappelijke 

AVragen          &        Antwoorden&
ruimten, elektraverbruik voor gemeenschappelijke ruimten, 

huismeesterkosten en/of kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Let op: Het maximale bedrag is € 12,- per rubriek, ook al betaalt u

een hoger bedrag voor deze rubriek.

Wanneer ontvang ik de afrekening van de servicekosten?

Zodra de werkelijke kosten bekend zijn, ontvangt u een 

eindafrekening van de servicekosten. Daarnaast ontvangt u ook

een afrekening van de verwarmingskosten. Uiterlijk een half jaar

na het eind van een kalenderjaar ontvangt u een afrekening van

de servicekosten. Bijvoorbeeld, de afrekening over 2018 kunt u 

vóór 1 juli 2019 verwachten. Bij de eindafrekening kunnen de

maandelijkse servicekosten door LEKSTEDEwonen 

worden aangepast. Ook op verzoek van 

de bewoners kunnen wij het 

voorschot voor de stook-

kosten tussentijds 

verhogen.



Hof van Helsdingen

Eind november is Hof van Helsdingen opgeleverd. 
Dit gebouw bestaat uit drie woonlagen met in totaal 27 appartementen voor 65-plussers. 
Leuk detail: de vormgeving van het naambord is door de bewoners gekozen. De naam wordt binnenkort geplaatst 
en dan is het appartementengebouw echt af!


