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Zoals u ziet, heeft het huurdersblad eigenplek een ware metamorfose ondergaan. Met 

veel plezier hebben we ons magazine frisser en eigentijdser gemaakt! Met onderwer-

pen, artikelen en interviews in een nieuwe vormgeving sluiten we aan bij de wensen die 

voortkwamen uit de enquête in eigenplek 14.

Nieuw, vernieuwing, meegaan met de tijd … dit zijn onderwerpen waar lekstede- 
wonen actief mee bezig is en waar we u graag meer over vertellen in deze editie. Zo 

vormt het verduurzamen van onze woningen een belangrijk aandachtspunt en werken 

we in dit verband aan plannen voor meerdere complexen. Tegelijk werken we volop aan 

diverse nieuwbouwprojecten in Vianen, Hoef en Haag en Bunnik. En vanzelfsprekend 

gaat het normale onderhoud aan onze woningen ook door.

De nieuwbouw vindt ook plaats in bestaande buurten, waarbij er eerst woningen wor-

den gesloopt. U leest welk belang wethouder Verweij aan deze wijkvernieuwing hecht. 

Er komt daardoor meer verschil in het woningaanbod en buurten krijgen tegelijk een 

verbeteringsimpuls. 

Betrokken zijn bij onze huurders vinden wij belangrijk. We zijn op 

pad gegaan en hebben één van onze huurders geïnterviewd. Mia 

vertelt meer over haar leuke hobby! Maar ook willen we meer 

vertellen over het Huurdersberaad van lekstedewonen. In 

deze uitgave stellen we een nieuw lid van het Huurdersberaad 

voor: Jos Peek. Hij vertelt over de activiteiten van de vertegen-

woordigers van onze huurders. Zo werken wij bijvoorbeeld met 

hen aan prestatieafspraken met de gemeente Vijfheerenlanden. 

In die afspraken leggen we voor een aantal jaren vast wat er ver-

wacht mag worden van ons en van de gemeente. Dat gaat onder andere 

over betaalbare huren, beperkte stijging gemeentelijke woonlasten en toe-

voeging van nieuwe woningen.

Het is een bewogen jaar geweest met allerlei beperkingen en soms grote zorgen vanuit 

de Corona-pandemie. We hopen dat u ondanks dit een goed jaar heeft gehad. Het jaar 

is al weer bijna om en de feestdagen komen er weer aan!

Namens alle collega’s van lekstedewonen wens ik u en uw naasten fijne feestdagen en 

in het bijzonder een gezond en plezierig 2022 toe.

Veel kijk- en leesplezier!

Groet,

Ed de Groot
directeur-bestuurder

NIEUW 
VERNIEUWING 

 EN MEEGAAN 
MET DE TIJD
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JIJ BENT PROJECTLEIDER NIEUW-
BOUW, KUN JE HIER IETS MEER OVER 
VERTELLEN?
Ik houd mij bezig met de ontwikkeling 

van nieuwbouwprojecten. Dat kunnen 

herstructureringsprojecten zijn waarbij 

de wijk ‘op de schop’ gaat. Oude huizen 

maken dan plaats voor nieuwbouw. Ook 

kunnen dat uitleglocaties zijn, waar nog 

gebouwd wordt in de wei zoals het nieu-

we dorp Hoef en Haag. 

Ik ben betrokken bij de eerste ideevor-

ming, samen met architecten en (ontwik-

kelende) aannemers tot aan de start van 

de bouwwerkzaamheden. Mijn collega’s 

begeleiden vervolgens de bouw en de 

bewoners. Ook spelen zij een belangrijke 

rol tijdens de planontwikkeling, bij het 

beoordelen van woningplattegronden 

en de kwaliteit van de materialen van de 

woning. Het is namelijk belangrijk dat de 

materialen lang mee gaan en voor de be-

woners goed te onderhouden zijn.      

 

HOE LANG DUURT EEN NIEUWBOUW-
PROJECT VAN BEGIN TOT EIND?
De daadwerkelijke bouw van onze meeste 

projecten duurt gemiddeld een jaar. Dit 

is maar een klein deel van het totale ont-

wikkelproces, dat vanaf de eerste ideevor-

ming tot aan de oplevering wel 10 jaar kan 

duren. Vooral herstructureringsprojecten 

zijn ingewikkeld en kosten veel tijd omdat 

ze een grote impact hebben op de bewo-

ners en de directe leefomgeving.        

WELK PROJECT WAS TOT NU TOE HET 
MEEST UITDAGEND, EN WAAROM?
Herstructureringsprojecten vind ik het 

meest uitdagend. Hierbij komen alle fa-

cetten van het ontwikkelproces aan bod. 

Dit zijn intensieve trajecten voor bewoners 

die hun (t)huis moeten verlaten voor ver-

vangende nieuwbouw, maar ook voor de 

omgeving omdat de bekende buurt veran-

dert. Het is belangrijk hier zorgvuldig mee 

om te gaan en de buurt te betrekken ge-

durende de planvorming. Het toenemen-

de spanningsveld van een steeds grotere 

vraag naar (betaalbare) nieuwe woningen 

in combinatie met beperkte bouwruimte, 

maakt het uitdagend om projecten naar ie-

ders tevredenheid in te passen. Ook vragen 

thema’s als flora en fauna, duurzaam bou-

wen (klimaatproof) steeds meer onze aan-

dacht. De uitdaging is dan ook groot om 

een goede balans te vinden in wat moet en 

wat gewenst wordt. We willen immers de 

woningen betaalbaar houden voor nu en 

in de toekomst. 

HOE TYPEREN JOUW COLLEGA’S JOU?
Betrokken en resultaatgericht.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP, 
WERKGERELATEERD?
Het meest trots ben ik als wij weer een 

project met elkaar hebben gerealiseerd 

en de nieuwe bewoners blij hun sleutels 

in ontvangst nemen. Ook is het leuk om 

van de omgeving te horen dat de buurt er 

mooier van is geworden.  

Even voorstellen

IN HET KORT
Ik ben per 1 januari 2021 gestart bij 

lekstedewonen. Hiervoor heb ik bij 

diverse andere woningcorporaties 

gewerkt. Ik woon in De Ronde Venen in 

het dorp Mijdrecht.  

HOBBIES
Tennissen/ fietsen

Lezen

Musea/ stadsbezoeken

FAVORIETE MUZIEK
Van alles wat

FAVORIETE FILM
The Shawshank Redemption 

LEVENSMOTTO
Ik heb in mijn leven meer geleerd 

door te luisteren dan door te spreken.

WINDELD 
VAN DEN BOR
Projectleider Nieuwbouw Projectleider Nieuwbouw 
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Dakgoten schoonmaken
Iedere twee jaar worden bij onze eengezinswoningen de dakgo-

ten schoongemaakt. Ook voor komend jaar staan weer verschil-

lende woningen op de planning. Als we bij uw woning aan de slag 

gaan, dan ontvangt u daar vooraf bericht van. Voor het schoon-

maken van de dakgoten hoeft u niet thuis te zijn. 

Vervangen / aanbrengen rookmelders
In 2021 zijn we gestart met het vervangen of plaatsen van rook-

melders. Komend jaar gaan we hier mee door. 

Schilderen kozijnen
In het jaar 2022 worden de kozijnen van verschillende woningen 

geschilderd. Hieronder vindt u een overzicht van de straten en 

woningen die aan de beurt zijn:

Everdingen:

Bingse Boogerd 1, 3, 5, 7, 9 en 13 – J.W. Frisostraat

Hagestein:

Stuwstraat – Mr. Vosstraat – Gasperdenstraat 1, 2, 3, 4 en 6 

Kerkeland 2 t/m 10 (even)

Hoef en Haag:

Lekstraat 90 t/m 112, Hagesteinsestraat, Otto van Gelrestraat 

Vianen:

De Bol – Hogelandseweg - Van Eijkstraat – Verduinstraat – Ver-

hoefstraat – Beatrix van Egmondstraat – Joke Smitlaan 2 t/m 18 

(even) – Amaliastein – H. Vianendreef – M. van Borselenstraat – 

Hof van Batenstein – Weesdijk – gebouw Zilvermos (Vijfheeren-

landen 63 t/m 116) – gebouw Zwanenbloem (Vijfheerenlanden 

436 t/m 486)  

Zijderveld:

Schoolstraat, Krooshofstraat, ’t Werfje 1 t/m 15 (oneven) en 25 

t/m 31 (oneven)

Informatie

Uiteraard ontvangt u altijd vooraf een brief met meer informatie. 

Het complete overzicht van het planmatige onderhoud vindt u 

op www.lekstedewonen.nl

Ook in 2022 gaan wij aan de slag!

Planmatig onderhoud

Fijn wonen begint met een goed onderhouden woning. Wij inspecteren daarom  

regelmatig onze woningen, elk jaar voeren wij zogenaamd planmatig onderhoud uit. 
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Als u bij ons een woning huurt, dan krijgt u vroeg of laat 

een keer te maken met De Gooijer Renovatie en Onder- 

houdsbedrijf. Bij lekkage, toiletreparatie of andere  

reparaties komt er, in opdracht van lekstedewonen, een 

monteur van De Gooijer langs om dit voor u te herstellen. 

Het bedrijf bestaat bijna vijf jaar en is in korte tijd enorm 

gegroeid. 

Kunnen wij het maken? 

Nou en of!

Kennismaken met
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Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij de BAM, is Elroy 

de Gooijer vijf jaar geleden voor zichzelf begonnen. Hij 

startte alleen op, maar al snel voegden zijn zoon, doch-

ter en vrouw zich bij hem. Het bedrijf heeft een enor-

me groei doorgemaakt en inmiddels heeft hij bijna 50 

werknemers in dienst.

Ongeveer acht mensen regelen de werkzaamheden 

op kantoor en de overige werknemers rijden rond voor 

reparaties en onderhoud. Dit zijn bijvoorbeeld loodgie-

ters, tegelzetters, timmermannen en elektriciens.

Mutatiewoningen 
De Gooijer Renovatie en Onderhoudsbedrijf werkt nu 

bijna 2,5 jaar voor lekstedewonen. Naast reparatiever-

zoeken onderhouden zij ook onze mutatiewoningen. 

Dit zijn woningen die leegkomen en die worden opge-

knapt voor de volgende bewoner. Er wordt bijvoorbeeld 

een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken geplaatst 

die voldoet aan deze tijd. 

Reparatieverzoeken
Een reparatieverzoek indienen kan via de website van 

lekstedewonen of door telefonisch contact op te ne-

men. Is het een reparatieverzoek dat door de Gooijer 

opgepakt moet worden dan komt dat via lekstede- 
wonen bij hen terecht. Zij nemen binnen 48 uur con-

tact met u op en plannen samen met u een afspraak om 

langs te komen.

Elke dag rijdt er sowieso één bus in de omgeving van 

Vianen om (spoed) reparatieverzoeken op te pakken. 

Op deze manier proberen ze zo klantgericht mogelijk te 

werken. 

Afspraak
Om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk ver-

loopt en de monteurs snel aan de slag kunnen, is het fijn 

dat alles goed is opgeruimd. Komen ze voor een keuken- 

renovatie? Dan is het prettig dat de oude keuken al  

helemaal is leeggehaald. Hetzelfde geldt voor een  

lekkage op zolder of een badkamerrenovatie.  

De monteurs van De Gooijer helpen onze huurders met 

plezier. Wie weet komen ze ook een keer bij u langs!
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Interview

lekstedewonen  heeft een Huurders-

beraad die de belangen behartigt van 

alle huurders. Jos Peek is vorig jaar 

gestart in het Huurdersberaad. Graag 

leren we hem wat beter kennen!

 

Jos is geboren in Vianen op de Mr. M.C. van 

Hallstraat en is vervolgens opgegroeid 

in de jaren ’60 in de wijk Hogeland. Nu 

zijn dit zogenaamde NOM (Nul-op-de-

Meter)-woningen, maar in zijn jeugd 

waren het arbeiderswoningen waarbij 

in de winter de ijsbloemen op de ramen 

stonden.  Ze moesten zich wassen in een 

granieten lavet; een soort douchewasbak.

In 1980 ontmoette hij zijn vrouw Laura 

en hij is daar nu 38 jaar gelukkig mee 

getrouwd. Na een korte periode gewoond 

te hebben in één van de Vijfheerenlanden 

flats, zijn zij in 1984 verhuisd naar een 

mooie zonnige tussenwoning aan de 

Mariënhof. Daar wonen ze nu nog steeds 

met veel plezier. Hun kinderen zijn 

inmiddels uitgevlogen en Jos is opa van 

drie kleinkinderen.

WERK
“Ik werk momenteel als Adviseur Werving 

en Selectie voor de Belastingdienst in 

Utrecht en heb een achtergrond als HR 

Professional en Corporate Recruiter bij 

onder andere KPN, ING, Volker Stevin 

en internationale IT-organisaties. Naast 

een post HBO- studie Veranderkunde 

heb ik een aantal jaren geleden een 

Masterstudie Storytelling gevolgd. 

Ook ben ik geïnteresseerd in hoe een 

boodschap op verschillende manieren 

kan worden verteld.” 

HOBBY’S
“Ik zing graag en soms figureer of acteer 

ik in commercials, tv-series en films. 

Uiteraard alleen als de tijd er voor is en 

ik word uitgekozen. Leren omgaan met 

teleurstellingen en afwijzingen is hierbij 

essentieel en heel veel kunnen wachten 

op de set ook!”

HET HUURDERSBERAAD. WAAROM?
“Als huurder sinds 1981 zie ik huren 

stijgen en maak ik me zorgen of 

mijn kleinkinderen later nog wel een 

(betaalbare) woning kunnen krijgen. 

Mijn beide kinderen hebben in de goede 

tijd nog gekocht en wij konden ook een 

keuze maken; kopen of huren. Helaas is 

dat tegenwoordig een stuk moeilijker … 

Ik wil graag meewerken en meedenken 

om onze generatie van ouder wordende 

huurders, maar ook de aankomende 

starters, een betaalbare, energiezuinige 

en toekomstbestendige woning te 

kunnen blijven bieden.”

LEUK
“Wat de leuke kanten zijn aan mijn 

functie bij het Huurdersberaad? Dat is 

het vergroten van mijn inzicht in het 

woningaanbod in onze nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden en samenwerken met 

de huidige bestuursleden. Van hen hoop 

ik veel te leren. En vooral samen naar 

oplossingen zoeken, die oplossingen 

vinden en ook realiseren; want ‘in 

woorden kun je niet wonen’ (de nette 

versie van Jan Schaefer).” 

ACTIVITEITEN DIT JAAR
“Ik ben net pas begonnen en door  

Corona was het vergaderen via Teams 

(videobellen via de computer) niet ideaal 

om er snel in te komen. Veel beslissingen 

waren al genomen en naast wat tekstuele 

en inhoudelijke aanpassingen in diverse 

stukken, heb ik nog geen echte concrete 

bijdrage kunnen leveren. Ik zit nu in 

een aantal commissies en leer elke dag 

weer bij. Mijn tijd komt nog! En ik hoop 

nog lang een gewaardeerd lid te mogen 

blijven.”

ACTIVITEITEN 2022
Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Bijzon-

dere doelgroepen, Duurzaamheid, Leef-

baarheid en Participatie. Dit zijn onder- 

werpen die in de meerjarige prestatie- 

afspraken 2021-2024 tussen de gemeente, 

woningcorporaties en huurdersorganisa-

ties zijn opgenomen. Genoeg uitdagingen 

dus. Laten we maar gewoon beginnen  

zou ik zeggen. Ik heb er zin in!

Kennismaken met … 
Jos Peek van het Huurdersberaad

“In woorden “In woorden 

kun je kun je 

niet wonen”niet wonen”



9

Wat is het Huurdersberaad?
Het Huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders van lekstede- 
wonen. De bestuursleden hebben zitting in een bewonerscommis-

sie of vertegenwoordigen een wijk. Het doel is om de belangen van 

de huurders zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet het Huurdersberaad?
•  Vergaderen over verschillende onderwerpen die door lekstede- 

wonen worden aangedragen of door het Huurderberaad zelf 

op de agenda zijn gezet. Alle onderwerpen zijn in het belang 

van de huurders.

•  Betrokken bij het realiseren van plannen (prestatieafspra-

ken) die door de drie corporaties uit Leerdam, Vianen en 

Zederik aan de gemeente Vijfheerenlanden zijn voorge-

legd. Hierover vinden een paar keer per jaar vergaderin-

gen plaats met de gemeente, corporaties en de verschil-

lende huurdersberaden uit bovengenoemde plaatsen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deel uitmaken van het 

Huurderberaad? Neem dan contact op via e-mail: 

info@huurdersberaadvianen.nl.
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Duurzaam

Stapsgewijs
Het verduurzamen van bestaande wo-

ningen is niet iets wat van de één op de 

andere dag is gebeurd. Er moeten ver-

schillende stappen worden gezet om 

de landelijke klimaatdoelstellingen voor 

2050 te kunnen behalen. Door het ne-

men van verschillende maatregelen en 

het plaatsen van zonnepanelen hebben 

onze woningen in 2020 een gemiddeld 

energielabel B behaald. De volgende stap 

is om in 2030 onze huurwoningen op een 

gemiddeld energielabel A te hebben. Dit 

wil lekstedewonen behalen door de 

energievraag van de woningen terug te 

brengen. Maar hoe doen we dat? 

Door het uitvoeren van verschillende 

maatregelen kan de energievraag wor-

den verlaagd. Hierbij kunt u denken aan 

het beter isoleren van de woning.  

Een andere maatregel is het dichten 

van ongewenste kieren in de woning, 

waardoor nu de warmte ongehinderd 

kan ontsnappen. Vaak lijken deze kieren  

minimaal, maar deze hebben een grote 

invloed op het energieverbruik. 

Ook het plaatsen van zonnepanelen is 

een maatregel die u veel kan opleveren. 

Zonnepanelen hebben altijd een positief 

effect op het energielabel van de woning 

én uw energiekosten. Dit ziet u weer te-

rug in uw portemonnee, want u bespaart 

hier uiteindelijk mee! 

Met het uitvoeren van deze maatrege-

len zijn veel woningen te verbeteren 

en werken we toe naar een gemiddeld  

energielabel A in 2030. Daarom spant 

lekstedewonen zich in om in verschil-

lende complexen bovengenoemde maat-

regelen uit te voeren.

Onderzoek installaties
Op termijn worden de installaties in de 

woning aangepakt. Denk hierbij vooral 

aan hoe de woningen nu en straks wor-

den verwarmd. De keuze voor hoe wo-

ningen worden verwarmd, is afhankelijk 

van veel factoren en van innovatieve 

producten. Systemen die nu nieuw en 

veelbelovend zijn, kunnen over enkele 

jaren achterhaald zijn. lekstedewonen 

wil hierin een weloverwogen besluit ne-

men, waarbij zoveel mogelijk onzeker- 

heden met betrekking tot de installaties 

zijn weggenomen.

Energietransitie
De gemeente Vijfheerenlanden is in  

samenspraak met lekstedewonen, de  

andere corporaties en andere stake- 

holders die in de gemeente actief zijn, een 

document aan het opstellen over de ener-

gietransitie. Energietransitie betekent de 

overgang van energie uit fossiele brand-

stoffen zoals gas, kernenergie en steen-

kolen naar volledig groene energie. In het 

document, die de “Transitievisie Warmte” 

wordt genoemd, wordt beschreven hoe 

de gemeente in 2050 energieneutraal wil 

zijn. Dit is een dynamisch document die 

elke 5 jaar wordt herzien en aangevuld.

Ook in de gemeente Bunnik is een derge-

lijke visie opgesteld. lekstedewonen zal 

met deze gemeenten overleggen op wel-

ke wijze we tot een goede aanpak van wo-

ningen kunnen komen. Daarbij is het met 

elkaar afstemmen welke wijken het eerste 

van het gas afgaan de belangrijkste. 

Voorbereiden op de toekomst

Het kan u in het nieuws bijna niet zijn ontgaan… De overheid zet zich in om het 

gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beper-

ken. Alle woningeigenaren komen daarom vroeg of laat in aanraking met het 

verduurzamen van hun woning. Zo ook lekstedewonen, want bij het voorberei-

den op de toekomst is verduurzamen een belangrijk onderwerp. Het levert u uit-

eindelijk ook een besparing in de woonlasten op! 



Thermostaat instellen
Door de kamertemperatuur lager te 

zetten, kunt u gemakkelijk energie 

besparen. Zet de verwarming ook  

’s nachts en als u de deur uitgaat een 

paar graden lager en niet helemaal 

uit. Het opwarmen van de woning 

kost meer energie dan de woning 

op temperatuur houden.

Verlichting
Controleer voordat u de 

deur uitgaat of alle ver-

lichting en apparatuur uit 

staat. Heeft u nog gloei- of 

halogeenlampen, vervang 

deze voor veel energiezui-

nigere ledlampen.

Wassen en drogen
Zet de wasmachine, droger of 

vaatwasser pas aan als deze hele-

maal vol is. Ook met wassen 

op een lagere temperatuur 

bespaart u energie. 

Sluipverbruik
Veel apparaten blijven 

stand-by staan als u ze uitscha-

kelt. Bij sommige apparaten kunt 

u in het menu kiezen voor een energie-

zuinigere uitstand. Nog beter is om 

de stekker uit het stopcontact te 

trekken als u het apparaat niet 

gebruikt.

Vriezer
Een vriezer waarin veel ijs zit, 

verbruikt meer stroom dan 

een schone vriezer. Zit er een 

laag ijs in uw vriezer of koel-

kast, laat deze ontdooien 

en maak hem schoon. 

Kort(er) douchen
Korter douchen bespaart een hoop 

water en energie. Met slechts 4 minu-

ten korter douchen wordt per persoon 

op jaarbasis 11.000 liter water en 80 m3 

gas bespaart. In euro’s is dat alweer 

ruim € 70,- per jaar! 
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Voorbereiden op de toekomst

Wat kunt u doen?
Wilt u zelf al energie besparen? Wilt u zelf al energie besparen? 

Hier heeft u alvast een paar energie bespaartips!Hier heeft u alvast een paar energie bespaartips!
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Er zijn mensen die een erg leuke hobby hebben. Ook onze 

huurders kunnen er wat van! Leuk toch, om een kijkje te ne-

men in iemands bezigheden? In deze editie lezen we over 

Mia Besseling. Zij woont in Hoef en Haag en haar hobby is 

het breien van onder andere babykleertjes.

Wat een leuke hobby!

Huurder in beeld



Hoi Mia, kun je kort iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Mia Besseling, 64 jaar oud, getrouwd en moeder van twee 

zoons en één dochter. Ik ben inmiddels oma van vijf kleinkinderen: 

vier meisjes en een jongen. In mijn werkzame leven was ik tandarts-, 

kaakchirurg- en implantoloogassistente. Dit heb ik 25 jaar gedaan.

Mijn creatieve kant heb ik van mijn vader en mijn oma geërfd. 

Toen ik 5 jaar was mocht ik op de kleuterschool samen met mijn 

vriendinnetje leren breien, het zat er toen al in. Ik was toen dage-

lijks bij mijn oma te vinden die mij het vak verder leerde. Ik ben 

verder gegaan op de modevakschool, alleen 

heb ik er niet mijn beroep van gemaakt. Wel 

zat ik veel achter de naaimachine, waar ik de 

leukste creaties maakte.”

Nu ben je voornamelijk aan het breien. 
Wat brei je zoal?
“Ik brei van alles wat. Het zijn vaak truien 

voor familie en mijn kleinkinderen. Maar ook 

veel mutsen en sjaals; voor groot en klein. Ik 

doe bijna alles tegenwoordig uit mijn hoofd, 

dus ik gebruik geen breipatroon. Soms zie ik 

een leuk plaatje, dan gok ik het erop.”

Deze mutsjes en sjaals voor baby’s zijn 
zo leuk! Wat is je inspiratie?
“Toen ik zwanger was van mijn eerste kind-

je ben ik aan het breien geslagen. Ik breide ook veel voor de op 

komst zijnde neefjes en nichtjes. Héérlijk om te doen! Mijn pa-

troontjes haalde ik destijds uit de Ariadne en er waren toen ook 

veel meer wol- en stoffenwinkels. Die mis ik af en toe wel … On-

line koop ik geen wol, want ik wil het kunnen voelen.

Later kwam er een tijd dat mijn kinderen geen zelfgemaakte en 

gebreide kleding meer wilden en breien werd een beetje afge-

stempeld als tuttig en voor oude mensen. Ik durfde niet meer in 

het openbaar te breien.“

En wanneer ben je weer begonnen?
“Mijn hobby heb ik weer opgepakt nadat ik een paar jaar geleden 

in het buitenland was. Het was februari en erg koud in de avond. 
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Ik kon geen geschikte trui vinden, maar wel heel veel wol. Toen 

dacht ik: ‘Nou, dan brei ik wel een trui!’. Als ik de tijd heb brei ik 

zo een trui in twee dagen. Dus het probleem was snel opgelost.” 

Hoeveel tijd besteed je aan het breien? Elke dag of elke week? 

“Om deze vraag moeten mijn man en ik wel even lachen. Ik brei 

namelijk dagelijks en een aantal uur per dag. Mijn man hoort het 

getik van de naalden niet meer. Mijn dochter vroeg laatst nog: 

‘Pa, word je niet gek van dat getik??’”

Waar brei je vooral? Heb je daarvoor 
een speciale plek?
“Ik heb geen speciale plek. Ik brei overal: bin-

nen, buiten, ik neem het ook altijd mee als 

we een weekendje weggaan. En een wolwin-

kel is niet veilig bij mij. Ik heb een hele voor-

raad wol in mijn kamertje. Kleding maken 

vind ik ook nog steeds leuk, maar dan moet 

ik echt in mijn kamertje gaan zitten, dat vind 

ik dan ongezelliger.”

Verkoop je je creaties?
“De sjaals en mutsjes voor kinderen bied ik 

hier en daar aan, meestal tegen kostprijs. Ik 

kan niet stil zitten, vind het heerlijk om te 

doen en de moeders zijn er super blij mee! 

Ze sturen dan een foto met zo’n lekker kop-

pie in mijn mutsje. Laatst heb ik ook het één en ander verkocht 

op de Zomerweidedag in Hoef en Haag, heel leuk!”

Geef jij het breien ook door aan je kleinkinderen, net zo-
als jij het van jouw oma hebt geleerd?
“Op dit moment leer ik mijn kleindochters ook breien. Ik pas één 

dag in de week op de kleinkinderen. Zij vinden het gezellig mij zo 

te zien en vragen: ‘Oma, wil je het mij ook leren?’ Meestal doen ze 

het niet voor lang en het is allemaal een beetje onhandig nog, maar 

ze hebben het snel door én uiteraard moeten ze blijven oefenen!”

“Al met al is het is een verslavende hobby geworden. Ik zou niet 

meer zonder kunnen. Het geeft rust en je kunt heerlijk je gedach-

ten laten gaan!”

‘Oma, ‘Oma, 
wil je het mij wil je het mij 
ook leren?’ ook leren?’ 

Vindt u het leuk om de volgende keer met uw hobby in 

dit blad te staan? Neem contact op met Meriam Kroes 

via  info@lekstedewonen.nlinfo@lekstedewonen.nl. Vermeld uw naam, contact- 

gegevens en uw hobby en wie weet staat u in de  

volgende editie!
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In de steigers

Komende jaren willen we veel nieuwbouwwoningen realiseren. Vooral in het  

sociale huursegment, maar ook woningen met een middenhuur. Jaarlijks proberen  

wij 80 tot 100 huurwoningen in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik te  

bouwen. Met de nieuwbouw geven wij invulling aan de grote vraag naar sociale 

huurwoningen in deze gemeenten en de regio. Hieronder ziet u de projecten en 

het aantal te bouwen woningen weergegeven. Hieronder ziet u de projecten en het 

aantal te bouwen woningen weergegeven.

Rozelaar in Odijk
De nieuwbouw aan de Rozelaar in Odijk 

is bijna afgerond. De bouwvakkers zijn 

druk met de laatste werkzaamheden en 

binnen worden keukens en sanitair ge-

plaatst. Het woongebouw sluit met de 

drie verdiepingen en het materiaalge-

bruik goed aan op de omliggende be-

bouwing. De nieuwe bewoners kunnen 

straks hun intrek nemen in een twee- of 

driekamerappartement met tuin/terras of 

(inpandig) balkon.

Aannemersbedrijf J. van Daalen verwacht 

de appartementen januari 2022 te kun-

nen opleveren. Daarmee worden er weer 

12 huurappartementen toegevoegd aan 

de woningvoorraad in de gemeente Bun-

nik. Met ruim 1.400 reacties van woning-

zoekenden is dat ook hard nodig. Vanwe-

ge de grote vraag heeft lekstedewonen 

bij verhuur voorrang gegeven aan jonge-

ren, 65-plussers en inwoners van de ge-

meente Bunnik. 

In de steigers

2021 - 4

Salamander 

Odijk (5)

2022 - 1

Rhijnhaeghe Bunnik (27)

Rozelaar Odijk (12)

2022 - 2

Zorglandgoed 

Bloemendaal

2022 - 3

Het Dorpshart 

van Hoef en Haag (39)
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Het Dorpshart van Hoef en Haag
In Hoef en Haag wordt hard gebouwd, 

want bijna ieder kwartaal start een nieu-

we serie woningen. In oktober 2021 is 

begonnen met de bouw van 39 gezins-

woningen in Het Dorpshart. Dit is alweer 

het vierde project dat BAM Wonen voor 

lekstedewonen realiseert in Hoef en 

Haag. De woningen worden uitgevoerd in  

Oudhollandse architectuurstijl en hebben 

een woonoppervlakte van circa 114 m2. 

De vierkamerwoningen komen te liggen 

aan de Bastidestraat, de Greppelstraat en 

de Lekstraat. Er reageerden bijna 3.000 

belangstellenden op de woningen. De 

oplevering is naar verwachting zomer 

2022.

De Rozentuin in Hoef en Haag
December 2021 is gestart met de bouw 

van de Rozentuin in Het Dorpshart van 

Hoef en Haag. Het gebouw grenst straks 

aan de rozentuin, waaraan het zijn naam 

ontleend. De architectuur is geïnspireerd 

op de statige landhuizen en herenhuizen  

van vroeger. De Rozentuin biedt plaats 

aan 24 appartementen, namelijk verschil-

lende twee- en driekamerappartementen. 

De woonoppervlakten variëren tussen  

de 65 en 71 m2 en alle appartementen zijn  

voorzien van een tuin/terras of een  

balkon. De appartementen zijn geschikt 

voor 1 t/m 3 personen.

In januari 2022 start lekstedewonen  

met de verhuur van deze appartementen 

en dan is alle verhuurinformatie beschik-

baar. De 24 appartementen worden ge-

bouwd door Trebbe en naar verwachting  

wordt De Rozentuin eind 2022 opge- 

leverd.

Wat is er nog meer 
in voorbereiding?

Kijk voor meer informatie 

over deze en andere pro-

jecten op onze website.

2022 - 4

De Rozentuin 

in Hoef en Haag (24)

2023 - 1

Oude Haven 

Odijk (6)

2023 - 2

Hoek Hogelandseweg – 

Stammershoefstraat (20)

2023 - 3

Het Dorpshart 

van Hoef en Haag (23)

De oplevering is een prognose                        en afhankelijk van                                           veel factoren
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Oproep

U kent ze inmiddels wel … Steeds meer daken liggen vol met zonnepanelen. Zonne-

panelen zorgen voor een lagere energierekening zonder dat u er veel voor hoeft te 

doen. Zo’n financiële meevaller is toch overal welkom? Dat wordt dubbel genieten 

van zonnige dagen.

Al 700 deelnemers
Wocozon is een stichting zonder winst-

doelstelling met als hoofddoel het gene-

reren van lagere energielasten voor huur-

ders van sociale huurwoningen. Sinds 

2018 werken wij samen met Wocozon en 

bieden wij de bewoners van eengezins-

woningen de mogelijkheid om zonne-

panelen te plaatsen. Wocozon heeft alle 

geschikte woningen in kaart gebracht en 

bewoners een voorstel gedaan om hun 

woningen te voorzien van zonnepane-

len. Inmiddels zijn al ruim 700 woningen 

(40%) voorzien van zonnepanelen. Wij 

vinden dit al een heel mooi resultaat!

Herinneringsactie
U kunt zich nog steeds aanmelden voor 

zonnepanelen. Meer informatie hierover 

vindt u op onze website. Aanvragen 

voor zonnepanelen ontvangen wij het 

hele jaar door. Losse aanvragen worden 

gebundeld en een paar keer per jaar als 

een klein project uitgevoerd. Vanwege de 

hoeveelheid van deze losse aanvragen, 

gaan we dit nu groter oppakken. Begin 

2022 starten wij een herinneringsactie. 

Alle bewoners van geschikte woningen 

die nog geen zonnepanelen hebben, 

worden aangeschreven. 

Kiezen voor zonnepanelen?
Daar gaat u zelf toch ook een beetje van stralen!Daar gaat u zelf toch ook een beetje van stralen!

Oproepje!

Wij komen graag in contact met be-

woners die al zonnepanelen hebben 

laten plaatsen. Voor het maken van 

een brochure horen wij graag (posi-

tieve) ervaringen. 

Bijvoorbeeld: Waarom heeft u geko-

zen voor zonnepanelen? Heeft u al 

zicht op uw financiële voordeel? 

Kortom, bent u enthousiast over uw 

zonnepanelen en wilt u hier iets over 

vertellen? Neem dan contact op met 

Loek Ronteltap via info@lekstede-

wonen.nl. 



Tijd voor elkaar 

Het komt wel eens voor dat u op ons kantoor wilt langskomen om iets na te 

vragen, af te geven of om iets te melden. In het verleden kon u tijdens de ope-

ningstijden zonder afspraak binnenlopen. Door de Corona-crisis is dit komen te 

vervallen en ontvangen wij u alleen nog op afspraak. En wat is gebleken? Het 

werken op afspraak is wel heel prettig. Voor ons, maar vooral ook voor u!

Waarom een afspraak inplannen?
Wilt u iets afgeven op kantoor of heeft u een vraag die u graag met een medewerker wilt 

bespreken? Dan kunt u hier een afspraak voor inplannen. Het is niet meer mogelijk om 

zomaar langs te komen.

Door op deze manier te werken, houden wij rekening met uw komst, kunnen wij zaken 

voorbereiden en hebben wij voldoende tijd om u te woord te staan. U hoeft niet meer 

te wachten tot er een medewerker vrij is en wij hebben de eventuele voorbereidingen 

reeds gedaan. Dit bespaart u tijd en is prettiger voor u.

Hoe plan ik een afspraak in?
Om een afspraak te maken, belt u naar ons algemene nummer: (0347) 37 20 20. U krijgt 

dan één van onze medewerkers van het Team Klantenservice aan de telefoon. Samen 

met de medewerker plant u een afspraak in. Snel, save en simple …

Contact

17
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In gesprek met ...

Wijkvernieuwing is vaak een langlopend en intensief project. Het succes wordt 

vooral bepaald door de afstemming met de huidige en toekomstige bewoners. 

Ook de samenwerking tussen en afspraken met de betrokken partijen, zoals ge-

meente, aannemers en lekstedewonen, draagt bij aan het eindresultaat. In de 

wijk Hogeland in Vianen wordt al jaren gewerkt aan wijkvernieuwing en binnen-

kort start de volgende fase. Tijd om ervaringen te delen tussen Marcel Verweij 

(Wethouden Wonen, Gemeente Vijfheerenlanden) en directeur Ed de Groot.

Hoe het begon?
Ed de Groot: “Eind 2013 is begonnen 

met de sloop van 50 woningen aan de 

Wilhelminastraat en omgeving. Voor die 

periode liep al de planontwikkeling voor 

de verouderde hoogbouw aan de Stam-

mershoefstraat. Als we verder teruggaan 

in de tijd, dan was het in 1993 al aange-

kondigd. Toen hebben wij het voormalige 

gemeentelijke woningbestand overgeno-

men. Een van de afspraken was om bin-

nen 20-25 jaar de oud-gemeentewonin-

gen in de wijk Hogeland aan te pakken. 

Dat waren deze 50 woningen.”

Marcel Verweij: “In overleg tussen de ge-

meente en corporatie is besproken hoe we 

deze buurt toekomstbestendig kunnen 

maken. Dan hebben we het over verschil-

lende woningtypen voor diverse huis-

houdens qua samenstelling en leeftijd, 

maar ook naar nieuwe bouwregels, ener-

giezuinigheid, wooncomfort en woon- 

omgeving. Een mooie uitdaging om aan 

die verschillende projecten in deze wijk te 

werken.”

Leuk die plannen van de corporatie 
en gemeente. En de bewoners dan?
Ed: “Beslissingen over sloop- en nieuw-

bouw neem je niet van de ene op de 

andere dag. Dat zijn lange en intensieve 

trajecten, waarbij het vooral gaat om de 

bewoners. Het is immers hun huis, waar-

mee je iets van plan bent en zij moeten 

ermee instemmen. Dan heb je het over 

bewonersavonden, huisbezoeken, indi-

viduele afspraken maken en uiteindelijk 

verhuizen.”

Marcel: “Volgens mij hebben jullie voor 

de flats aan de Stammershoefstraat tien 

jaar geleden de eerste bewonersavond al 

gehouden? Zo zie je dat er tussen plan en 

Samenwerken met resultaatSamenwerken met resultaat

Wijkvernieuwing Hogeland

Marcel Verweij Ed de Groot
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uitvoering de nodige jaren zitten. De ge-

meente wil het juiste voor haar (toekom-

stige) inwoners doen en is daarom actief 

betrokken bij de planvorming. Participa-

tie van de gemeente, maar belangrijker 

nog die van de bewoners.”

Succesfactoren
Ed: “Zoals net al gezegd, het begint met 

de afstemming met de bewoners. Ook de 

medewerking van de gemeente is nood-

zakelijk als het gaat om het herhuisvesten 

van bewoners. Bij sloop- en nieuwbouw 

krijgen de bewoners altijd een terugkeer-

garantie van lekstedewonen, en met 

de urgentie van de gemeente kunnen 

zij ook ergens anders gaan wonen. Soms 

duurt het vinden van een nieuwe woning 

langer dan verwacht en in die gevallen 

heeft de gemeente de urgenties steeds 

verlengd om zo de bewoners te helpen.”

Marcel vult aan: “Door de inzet en vast-

houdendheid van de verschillende partij-

en wordt dit mogelijk. Wijkvernieuwing is 

een langlopend proces en het gaat uitein-

delijk om het bereiken van het gezamen-

lijke doel.”

Dat had anders gekund …
Ed: “Regelgeving ... Natuurlijk toetst de 

gemeente onze plannen en is de gemeen-

te verantwoordelijk voor het afgeven van 

de benodigde vergunningen. Alleen bij 

de voorbereiding van ‘De Poorten van 

Oranje’ en ‘Stammershoefstraat’ wijzigde  

de regelgeving vanuit Den Haag bijna 

ieder half jaar: geluidsnormen, stikstof-

regelingen, flora & fauna-onderzoeken 

en ga zo maar door. Aan die regels moet 

de gemeente zich ook houden, maar het 

zorgde wel voor de nodige vertragingen.”

Marcel: “Achteraf is het altijd makkelijk 

praten over wat anders of sneller kon. De 

gemeente heeft zich sterk gemaakt deze 

projecten op een goede manier in te vul-

len. Ook bij de gemeente moeten we die 

nieuwe regelgeving steeds weer eigen  

maken. Als je nu ziet wat er allemaal is 

bereikt en de nieuwe, extra woningen 

zijn gerealiseerd, dan is dat een mooie 

toevoeging. En soms moeten we ook   ➭

“Het zijn lange “Het zijn lange 

en intensieve trajecten, en intensieve trajecten, 

waarbij het vooral gaat waarbij het vooral gaat 

om de bewoners.”om de bewoners.”
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In gesprek met ...

accepteren dat plannen nu eenmaal  

langer duren dan iedereen wenst.”

Trots op ...
Ed: “Dat de bewoners hier met veel ple-

zier kunnen blijven wonen. In de wijk is er 

nu een divers woningaanbod ontstaan: 

van woningen tot appartementen, voor 

jong en oud en voor alleenstaanden en 

gezinnen. Dat komt de bewoners en de 

leefbaarheid in Hogeland zeker ten goe-

de. Deze ervaringen gebruiken we ook bij 

andere projecten.”

Marcel vult aan: “De eindresultaten mo-

gen er zijn. Het is mooi om te zien dat er 

hierdoor ook doorstroming in Vianen ont-

staat en dat hierop wordt ingezet. Zoals 

ouderen die in hun zo geliefde wijk Hoge-

land kunnen blijven wonen, maar ook de 

starters die nu een eigen plek hebben. En 

met de extra woningen wordt er ook vol-

daan aan de grote vraag. Daar doen we 

het uiteindelijk toch allemaal voor?!”

Wijkvernieuwing Hogeland

Oplevering Omschrijving

2015 - 2016 De Poorten van Oranje
 Vervangende nieuwbouw 

 12 appartementen, 43 huurwoningen en 13 koopwoningen

2018  Stammershoefstraat
 Vervangende nieuwbouw 

 30 appartementen, 4 maisonnettes en 8 gezinswoningen

2018 Schramstraat, Van den Brinkstraat en Van Eijkstraat 
 Verduurzamen 68 woningen 

2019 Mr. M.C. van Hallstraat
 4 Nul-op-de-Meter-woningen

2019 Cambierstraat, Hogelandseweg, Stammershoefstraat en Van Mourikstraat 
 Groot onderhoud en verduurzamen 69 woningen 

2023 Hoek Hogelandseweg – Stammershoefstraat
 Vervangende nieuwbouw 

 15 appartementen en 5 gezinswoningen

Stammershoefstraat            Poorten van Oranje
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De winter is weer begonnen … helaas staat wintertijd gelijk aan extra  

inbraaktijd. ’s Avonds is het eerder donker en heeft een inbreker meer tijd om 

toe te slaan. In deze donkere maanden ligt het aantal inbraken 2 tot 3 keer hoger 

dan in de zomermaanden. Belangrijk dus om waakzaam te zijn en uw woning 

inbraakproof te maken!

In Vijfheerenlanden werken onder andere de gemeente, politie en lekstedewonen  

samen om de gemeente nog veiliger te maken. Het terugdringen van woninginbraken 

vormt een prioriteit.  Helaas is woninginbraak nooit helemaal te voorkomen, maar met 

de nodige voorzorgsmaatregelen is de kans op inbraak wel te verkleinen. Helpen een 

inbraak te voorkomen? Hiernaast staan enkele tips.

Geef inbrekers 
geen kans!

Tips
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Laat onbekenden niet zomaar binnen 
Open deuren voor onbekenden nooit  

zomaar via de intercom. Vraag altijd om  

legitimatie, ook aan de onderhouds- 

monteur. Bij twijfel geldt: niet binnenlaten!

Laat sleutels nooit aan de binnenkant 
van de deur zitten
Vooral niet als het een deur met of naast be-

glazing betreft. Inbrekers kunnen het glas 

inslaan en zo eenvoudig de deur openen. 

Laat sowieso geen sleutels in het zicht lig-

gen.

Mijd Social Media
Heerlijk om even op vakantie te zijn, maar 

wacht met het plaatsen van foto’s op Face-

book of Instagram tot u weer terug bent. In-

brekers volgen social media ook, en zoeken 

op woorden als ‘vertrokken’ of ‘vakantie’. Via 

allerlei wegen kunnen zij gemakkelijk aan 

uw adres komen. Geen leuk einde van uw 

vakantie als uw huis overhoop is gehaald …

Installeer een inbraakalarm
Een gemakkelijke manier om een inbraak 

te voorkomen, is het plaatsen van een in-

braakalarm. Niet alleen tijdens uw vakantie 

is dit handig, maar voor alle momenten dat 

u even van huis bent.

Laat geen gereedschap liggen
Een tuin, balkon of dakterras: de perfecte 

plaats voor allerlei (tuin)gereedschap, lad-

ders, kisten en containers. Laat dit nou juist 

ook goed van pas komen als gereedschap 

voor inbrekers. Ze kunnen “hun” gereed-

schap gewoon weer terugleggen als ze hun 

klus hebben voltooid. Wilt u een inbraak 

voorkomen? Ruim deze spullen op voordat 

u op vakantie gaat.

Zorg voor goede sloten
Hoe langer het duurt om uw woning in te komen, hoe 

groter de kans dat inbrekers uw woning overslaan. 

Als uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk Vei-

lig Wonen, heeft u 90% minder risico op inbraak. Kijk 

voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl. 

 Niets in het zicht
Ook is het belangrijk om niet alles in het zicht te zet-

ten. Inbrekers werken heel ‘buitgericht’. Een laptop 

of lcd-scherm, die voor het grijpen ligt, is zó weg. Een 

stoeptegel door de ruit en drie seconden later is het 

kwaad geschied. Zet daarom waardevolle spullen 

nooit direct in het zicht of sluit de gordijnen.

Vertel het uw buren als u op vakantie gaat
Als buurtbewoners kunt u voor elkaar een oogje in 

het zeil houden bij afwezigheid. Is het toch misge-

gaan? Bel dan direct de politie en raak niks aan. Zo 

voorkomt u dat sporen worden gewist.

 

Maak gebruik van tijdschakelaars 
Gaat u op vakantie of bent u voor langere tijd weg? 

Wanneer uw woning onverlicht is, zien inbrekers dat 

u niet thuis bent. Daarom is het verstandig gebruik 

te maken van tijdschakelaars en buitenlampen die 

werken met een sensor. Geef de woning dus een be-

woonde indruk en speel de inbreker in de kijker door 

goede verlichting te plaatsen.

Doe alles op slot
Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als 

u alleen even boodschappen gaat doen of de hond 

gaat uitlaten.

TIP
1

TIP
6

TIP
2

TIP
7

TIP
3

TIP
8

TIP
4

TIP
9

TIP
5 TIP
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Verdachte situatie?

Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt 

liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan betekent een liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan betekent een 

grotere kans om de inbrekers te pakken.grotere kans om de inbrekers te pakken.
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Waarom deze regeling?
De woningmarkt in Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijf-

duur is ongeveer 10 jaar. Dit komt voor een deel doordat er wei-

nig doorstroming is. Dat wil zeggen, huurders van een sociale 

huurwoning verhuizen niet snel en ook niet vaak. Veel huurders 

willen wel verhuizen, maar doen dit niet. Bijvoorbeeld uit angst 

voor een hogere huur. Hierdoor hebben ook starters minder kans 

op een woning.

Door huurders die kleiner willen gaan wonen voorrang te geven 

via de voorrangsregeling Van Groot naar Beter, hopen woning-

corporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en 

starters. Elke woningcorporatie en verhuurder die via WoningNet 

(regio Utrecht) woningen verhuurt, doet mee aan de regeling 

Van Groot naar Beter. Maar ook als u ergens anders uw woning 

huurt die onder de sociale huurprijs ligt, kunt u hierop aanspraak 

maken. Per 1 juni 2021 is de werkwijze veranderd. Wilt u in aan-

merking komen voor voorrang? Dan is het belangrijk dat u dit bij 

ons meldt.

Wanneer heeft u recht op voorrang?
De volgende vier voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt 

komen voor voorrang:

• u huurt een sociale huurwoning met minimaal vier kamers;

• u staat ingeschreven bij WoningNet (regio Utrecht);

•  u zoekt een woning met maximaal drie kamers via Woning-

Net (regio Utrecht);

•  uw huidige sociale huurwoning komt na uw verhuizing vrij (er 

blijft dus niemand wonen).

Wanneer heeft u geen recht op voorrang?
U krijgt geen voorrang als u onderhuurt, huisbewoner of inwo-

nend bent of een tijdelijke huurovereenkomst heeft. Ook bij wo-

ningen die worden verloot geldt deze voorrangsregeling niet.

Voorrang aanvragen
Huurt u van lekstedewonen en wilt u voorrang aanvragen? 

Stuur dan een e-mail naar info@lekstedewonen.nl. U hoeft al-

leen uw naam en adres door te geven. Vermeld in het onderwerp 

‘Aanvraag voorrang Van Groot naar Beter’. Wij controleren uw 

recht op voorrang en registreren dit in het systeem van Woning-

Net. U ontvangt binnen twee tot vier weken een bevestiging óf 

een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Aantrekkelijke regeling
Als u verhuist via de Van Groot naar Beter regeling, komt u mo-

gelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke regeling voor wat 

betreft de huurprijs. Wanneer de kale huur van de nieuwe wo-

ning meer dan € 50,- per maand hoger is dan de kale huur van uw 

huidige woning, dan wordt deze aangepast. Voor de kale huur is 

de maximale stijging € 50 per maand. 

Dit geldt niet wanneer u een nieuwbouwwoning gaat huren. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of 

kijk op www.woningnetregioutrecht.nl. 

Passend toewijzen
Uw nieuwe woning moet qua huurprijs passen bij uw inkomen. 

Daarom voeren wij bij iedere verhuring een inkomenstoets uit. 

Is uw inkomen in 2022 lager dan € 24.075 (1 persoon) of € 32.675 

(twee of meer personen)? Dan kunt u normaal gesproken alleen 

op goedkopere woningen reageren. Woningcorporaties zijn na-

melijk wettelijk verplicht om hun woningen passend toe te wij-

zen. Laat u echter een grote woning achter, dan kunt u ook rea-

geren op de duurdere sociale huurwoningen. Door de korting op 

de huur van uw nieuwe woning kan het zijn dat de woning mo-

gelijk toch passend is bij uw inkomen. Als de woning, ondanks de 

korting, nog steeds niet bij uw inkomen past, kan de corporatie 

de aanbieding intrekken. 

Van Groot naar Beter: 
komt u in aanmerking? 

Huurt u een sociale huurwoning in de regio Utrecht met minimaal vier kamers en wilt u kleiner gaan wonen? Huurt u een sociale huurwoning in de regio Utrecht met minimaal vier kamers en wilt u kleiner gaan wonen? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor de voorrangsregeling Van Groot naar Beter.Dan komt u misschien in aanmerking voor de voorrangsregeling Van Groot naar Beter.
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Waarschijnlijk hoort u de knallen al op straat. Het is weer 

december! Einde van de maand gaat er weer een hoop 

vuurwerk de lucht in. En laat dat nou net niet altijd legaal 

vuurwerk zijn … De politie heeft woningcorporaties ge-

vraagd om huurders te waarschuwen voor de risico’s van 

illegaal vuurwerk. 

Regelmatig vindt de politie grote hoeveelheden illegaal vuur-

werk in woningen en garages. Levensgevaarlijk voor de bewoners 

én voor hun directe omgeving. Als het om een grote hoeveelheid 

Illegaal vuurwerk … 
neem geen risico’s!

vuurwerk of illegaal vuurwerk gaat, kan lekstedewonen (net als 

bij een hennepplantage of drugsvondst), een ontbinding van de 

huurovereenkomst en ontruiming van de woning aanvragen bij 

de rechter. Een huurder die zo’n risico neemt, brengt namelijk 

niet alleen zichzelf en zijn huisgenoten in gevaar, maar ook zijn 

buren.

Wanneer u vermoedt dat er ergens (illegaal) vuurwerk 

is opgeslagen, meldt dit dan bij de politie via telefoon-

nummer (0900) 88 44.

Attentie!



Waar komt die 
straatnaam toch 
vandaan? 
In elke editie van het bewonersblad gaan wij op 

zoek naar de betekenis van straatnamen. Deze keer 

is de Aletta Jacobsdreef aan de beurt. Wie was Aletta 

Jacobs eigenlijk?

Aletta Jacobs werd geboren in 1854 als dochter van 

huisarts Abraham Jacobs en Anna de Jongh. Zij wilde 

graag in de voetsporen treden van haar vader. Destijds 

was het niet vanzelfsprekend dat meisjes gingen stude-

ren en werken. Toch hebben de ouders van Aletta haar 

en hun andere kinderen gestimuleerd om te gaan leren. 

Aletta was de eerste vrouw die aan de Hogereburger-

school (HBS) ging studeren en later vrijstelling kreeg om 

te gaan studeren aan de Universiteit van Groningen. In 

1878 slaagde zij voor haar artsexamen en was daarmee 

de eerste vrouwelijke arts in Nederland.

In 1929 overleed Aletta. Tot die tijd is zij van grote beteke-

nis geweest voor onder andere de wereldvrede, het vrou-

wenkiesrecht en het uitvinden van het pessarium. Van-

daag de dag zijn er veel initiatieven naar haar vernoemd, 

zoals de Tour d’Aletta en het Aletta Jacobs Fonds. Maar 

ook deze straat in Vianen draagt dus haar naam!

Wist u dat?Huurder in het zonnetje
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Aletta Jacobsdreef

Het goed onderhouden van woning, tuin en achterpad 

bevordert de leefbaarheid in de wijk. Wij zijn dan ook erg blij als 

we zien dat huurders zich inzetten voor een schone wijk!

Huurder Guillermo is onlangs in het zonnetje gezet. 

Samen met zijn broer Francis is hij druk bezig geweest met het 

onkruidvrij maken van het achterpad rondom zijn woning.

Tips voor het onderhouden van uw tuin? 
Bekijk de tuinfolder op onze website!  

Bedankt!

D R E K M
Z E G E B E N E D E N

E E U W N O M A D E
E L K E R G O H E S

K A N O P A L T
E G O I S M E L I D

L R A D E L A A R
T O S C A N E E R I

B O O R L E N G T E
H E N M E E S E S T

D E E N L A M
A M E N G R A N A A T

O K E T A K T E
W E G R E D E N L L

R E E T O R A K E L
P A N T S E R S A T E

S E C E P E P E R
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? !
Vraag en antwoord

Dagelijks krijgen wij veel vragen van huurders binnen over 

kleine reparaties. Voor welke klussen bent u zelf verant-

woordelijk en welke worden kosteloos door lekstedewonen 

uitgevoerd? Ter verduidelijking vindt u hieronder de vijf 

meest voorkomende klussen.

1. De (meng)kraan
Het ontkalken van de (meng)kraan is iets waar de huurder zelf 

voor dient te zorgen, ook al is er een serviceabonnement afge-

sloten. Het repareren en vervangen van onderdelen van kranen 

en mengkranen, zoals kraanleertjes en filters, valt onder het ser-

viceabonnement. Alleen slijtage aan de (meng)kraan komt voor 

rekening van lekstedewonen. Het onderhoud van thermostati-

sche douchemengkranen komt wel voor rekening van lekstede- 
wonen. 

2. Rookmelder
lekstedewonen onderhoudt alleen rookmelders die op het 

lichtnet zijn aangesloten. U dient zelf voor een batterij te zorgen 

(9volt). Het onderhoud van losse rookmelders komt voor reke-

ning van de huurder. Dit valt buiten het serviceabonnement.

Klussen in en om het huis
3. Dakgoten
Regelmatig worden er veel vragen gesteld over het schoon- 

maken van de dakgoten. Iedere twee jaar worden de dakgoten 

van eengezinswoningen schoongemaakt door lekstedewonen. 

Hiervoor komt de firma Molenaar bij u langs. Op onze website vindt 

u de planning per jaar en ziet u welke complexen en woningen  

wanneer aan de beurt zijn.  

4. Centrale verwarming (CV)
Doet de CV in de woning het niet? In de verhuurdersmap en op 

onze website is informatie te vinden met welk bedrijf u contact 

kunt opnemen. Dit kan de firma Feenstra of de firma Paans zijn. 

Van beide firma’s is het storingsnummer 7 dagen per week en 24 

uur per dag bereikbaar.

5. Verstoppingen
Is uw toiletpot verstopt? Of loopt uw doucheputje niet goed 

door? De meeste huurders betalen hiervoor een maandelijkse 

bijdrage aan het Rioolfonds. Voor deze vragen en overige vragen 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Riool Reinigings 

Service (RRS) via 088-030 13 13. Bent u geen lid van het Riool- 

fonds, dan moet u het riool op eigen kosten laten ontstoppen.

Serviceabonnement
Bent u al op de hoogte van het gemak van ons  

serviceabonnement? Door het afsluiten van het  

serviceabonnement nemen wij veel kleine reparaties 

van u over. Denk aan reparaties van lichtschakelaars, 

stopcontacten, afvoeren, deurbellen en hang- en sluit-

werk van binnendeuren en ramen.

De kosten van het serviceabonnement zijn € 6,00 per 

maand. Het gebruik is simpel. U belt of mailt en er wordt een 

afspraak samen met u gepland. Wij komen dan de repara-

tie(s) kosteloos uitvoeren.

De eenmalige instapkosten zijn € 30,00, behalve als u zich 

binnen drie maanden na ondertekening van de huurovereen-

komst aanmeldt. Dan betaalt u geen instapkosten. Voor meer 

informatie over het serviceabonnement en voor aanmelden 

gaat u naar onze website: www.lekstedewonen.nl.
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““lekstedelekstedewonen gaat steeds meer voor duurzaam.wonen gaat steeds meer voor duurzaam.
Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”

Duurzaam ...


