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Wie een vraag heeft voor Woonservice,
komt terecht bij één van de acht medewerkers van de klantenservice. Dat kan
via het online portaal Mijn Woonservice,
per e-mail, telefoon of bij de balie.
Jeffrey Keijl vertelt er meer over.
"Op onze website www.woonservice.nl staat veel
informatie", steekt Jeffrey van wal. "En niet alleen
dat, sinds september vorig jaar kunnen huurders via
ons online portaal ‘Mijn Woonservice’ ook heel veel
zaken zelf regelen. Denk aan het doorgeven van een
reparatieverzoek, het aanvragen van zonnepanelen of
het opzeggen van de huur. Het grote voordeel is dat
huurders dat kunnen doen als het hen goed uitkomt,
ze hoeven niet te wachten tot wij geopend zijn of
achter de telefoon zitten."

Tevreden
Inmiddels weten steeds meer huurders de weg naar
het online portaal te vinden. Naar volle tevredenheid,
zo blijkt uit de eerste klanttevredenheidsmetingen.
Daarnaast nemen huurders ook contact op met
Woonservice via e-mail en telefoon of gaan ze naar
het kantoor in Westerbork. "Sommige mensen vinden
het gewoon fijner om even te bellen of bij ons langs te
komen. Dat mag natuurlijk ook”, zegt Jeffrey.

Oplossing
Als medewerker klantenservice moet je snel kunnen
schakelen en meedenken met de klant. Jeffrey: “Stel,
een vakman is bij een huurder voor een lekkende
kraan. Als hij ter plaatse is, blijken er nog twee
reparaties te zijn die de huurder niet had doorgeven.
Dan belt hij ons op om te overleggen. Is er tijd om de
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reparaties direct uit te voeren, of wordt hij inmiddels
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op het volgende adres verwacht? Soms kan hij het zelf
oplossen of kan een andere vakman bijspringen. Lukt
dat niet, dan plan ik direct een vervolgafspraak in. Zo
proberen we altijd een goede oplossing voor de klant
te bedenken.”

Postadres:
Contact:
		
		
		
		

Postbus 29, 9430 AA Westerbork
Telefoon 0593 56 46 00
info@woonservice.nl
www.woonservice.nl
@wonenindrenthe
Woonservice

NOABERSCHAP

"Het is een beetje als in dat tv-programma
Taxi met Maarten Spanjer, ken je dat?"

ANWB Automaatje:
Een hele mooie
oplossing

Mevrouw Szarzec: "Als iemand vervoer nodig heeft dan
worden wij gebeld door de matchmaker met de vraag of wij
op een bepaalde dag en tijd kunnen rijden. Als wij kunnen,
dan krijgen we het adres."
Meneer Szarzec: "Het is heel leuk hoor om chauffeur
te zijn. Ik heb altijd hele prettige gesprekken. Het is een
beetje als in dat tv-programma Taxi met Maarten Spanjer,
ken je dat? En als je mensen vaker ergens naar toe rijdt,
leer je elkaar steeds beter kennen. Mijn vader had vroeger
Limonadefabriek De Bron. De meeste oud-Beilenaren
kennen dat wel. Het is leuk om daarover te praten.”

Een jaar geleden startte Welzijnswerk Midden Drenthe in opdracht van de gemeente MiddenDrenthe met het project ANWB AutoMaatje. Een
vervoersservice waarbij vrijwilligers met hun
eigen auto plaatsgenoten op verzoek vervoeren.
Een handige oplossing voor inwoners die
minder mobiel zijn en voor hun vervoer
afhankelijk van anderen.

Mevrouw Szarzec: "Voor ons voelt het absoluut niet als een
verplichting. Als de matchmaker belt en wij kunnen niet, dan
is dat geen enkel probleem. Het is leuk om te doen, je hebt
een daginvulling en je ontmoet nog meer mensen."
Een van de gebruikers is de familie Boer uit Beilen. De heer
Boer: "Wij gaan graag naar het Koersbal in het Karspelhuus,
dat is elke woensdag. Om daar te komen zijn we sinds kort
voor het vervoer afhankelijk van anderen. Het is heel fijn om
gebruik te maken van ANWB AutoMaatje.”

Meneer en mevrouw Szarzec uit Beilen zijn vrijwilliger bij ANWB
AutoMaatje. Wekelijks vervoeren zij een aantal mensen. Meneer
Szarzec "Ik was net een half jaar met pensioen toen mijn vrouw
een reportage las in de huis aan huis krant over het project
ANWB AutoMaatje. Er stond in dat ze vrijwilligers zochten.
Mijn vrouw zei meteen: "Dit is iets voor ons". We verveelden ons
nog niet hoor, maar je moet wel zorgen dat je bezig en onder de
mensen blijft. En aangezien we ook van autorijden houden,
past dit uitstekend bij ons."

Aanmelden
Woont u in de gemeente Midden-Drenthe en wilt u ook
gebruik maken van AutoMaatje, vrijwilliger worden of
meer informatie? Neem dan contact op met Welzijnswerk
Midden - Drenthe. Bel naar 088 16 51 200 of stuur een
e-mail naar wm.scholma@welzijnswerkmd.nl.

Kent u een mooi voorbeeld van noaberschap?
Geef het door via info@woonservice.nl
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BUURTFONDS

Idee voor uw buurt?
Doe ook een aanvraag bij het
Woonservice Buurtfonds
Het Woonservice Buurtfonds is er voor ideeën en initiatieven van bewoners in
wijken en straten waar Woonservice woningen verhuurt. Met een bijdrage uit het
fonds willen we buurtbewoners helpen met het creëren van een prettige buurt,
waar het fijn wonen is. Zij gingen u voor:

€ 2.000,Stichting Zwembad Zweeloo
Realiseren bijgebouw en plaatsen zonnecollectoren
Sweelpop en Stichting Zweeler markt. Op het dak van de opslagruimte plaatsen we zonnepanelen. Voor het naastgelegen
zwembad betekent dit een besparing van ongeveer € 1.600,per jaar op de energierekening.’’

‘‘Met de bijdrage van het Woonservice buurtfonds hebben we een
opslagruimte gebouwd voor materialen en gereedschappen van
zes lokale verenigingen: Stichting Folk veur Volk, Masterspringen,
De Oranjevereniging, Tennisvereniging L.T.C. Zweeloo, Stichting
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€ 2.000,-

Bewonerscommissie
Maarshorst in
Stadskanaal

Speeltuinvereniging
Noorderesch
in Exloo

Aanschaf van een
nieuw servies

Opknappen speeltuin
‘‘Met de bijdrage van het Woonservice
Buurtfonds konden we de speeltuin
opknappen en een prachtig klimrek
aanschaffen. Zo houden we, samen
met de bijdrage van andere organisaties, de vrijwilligers en een kleine
eigen bijdrage van de gebruikers,
de speeltuin in stand. Voor onze
kinderen betekent dit dat ze een
fijne en veilige plek hebben om te
spelen.’’

‘‘Ons servies was aan vervanging
toe. Woonconsulent Yvonne Stel
wees ons op het buurtfonds. Van de
bijdrage hebben we een nieuw servies
gekocht. Nu kunnen we weer koffiebijeenkomsten en andere activiteiten organiseren.’’

€ 275,Een Aanvraagformulier
vindt u op de achterflap
van de Deurpost.

€ 475,Stichting Udik in Klijndijk
Aanschaffen partytenten
‘‘We hebben met de bijdrage van het Woonservice Buurtfonds
een brunch georganiseerd voor alle dorpsbewoners. Het was
een leuke manier om ook de statushouders die in Klijndijk
zijn komen wonen kennis te laten maken met het dorp.’’

Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk?
En kunt u daarvoor een financiële bijdrage
gebruiken? Doe dan een aanvraag bij het
Woonservice Buurtfonds. Hiervoor kunt u
gebruik maken van het aanvraagformulier.

WEBSITE NIEUWS

Ontdek het gemak
van Mijn Woonservice
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Regel uw zaken op het moment dat het u uitkomt.
Via ons portaal Mijn Woonservice kunt u 24 uur
per dag, 7 dagen per week, zaken met Woonservice
regelen. U hoeft niet te wachten tot wij geopend
zijn, maar regelt uw zaken op het moment dat het u
uitkomt.

Direct akkoord geven
Vraagt u iets aan via het portaal, zoals
zonnepanelen? Dan kunt u direct
aangeven dat u akkoord gaat met de
bijbehorende huurverhoging. U hoeft
dus niet te wachten op onze brief en
deze naar ons terug te sturen. Zo gaat
uw aanvraag een stuk sneller.

Dit kunt u regelen via het portaal:

Zonnepanelen aanvragen
Een reparatieverzoek doorgeven
Uw huurcontract bekijken
Een vraag aan ons stellen
Overlast melden
Uw huur opzeggen
Openstaande posten betalen via Ideal
Stroomaansluiting voor inductie koken aanvragen
Een product uit het ThuisBest pakket aanvragen

Een account aanmaken
Nog geen account voor Mijn Woonservice? Doe dan het volgende:
Is uw e-mailadres bekend bij Woonservice?
Ga naar www.woonservice.nl en klik op de groene knop
‘Mijn Woonservice’. In het midden ziet u staan ‘Persoonlijke
pagina’. Klik op ‘Inloggen’. Vervolgens kiest u de optie
‘Wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan binnen enkele
minuten een e-mail met een nieuw wachtwoord. Zodra
u bent ingelogd kunt u dit wachtwoord zelf aanpassen
naar een wachtwoord dat u goed kunt onthouden.

Is er nog geen e-mailadres van u bij ons bekend?
Ga dan naar www.woonservice.nl/registreren. Hier kunt u uw
e-mailadres aan ons doorgeven. Zodra wij uw e-mailadres
geregistreerd hebben, ontvangt u een e-mail met daarin
een tijdelijk wachtwoord. Zodra u bent ingelogd kunt u dit
wachtwoord zelf aanpassen naar een wachtwoord dat u
goed kunt onhouden.
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Hoe werkt Mijn Woonserice?

Ga naar www.woonservice.nl

Klik op de groene knop 'Mijn Woonservice'
rechts bovenin. U komt dan bij het portaal.

Hier logt u in met uw e-mailadres en
wachtwoord. Zodra u bent ingelogd ziet
u het volgende scherm. Hier ziet u de
verschillende zaken die u kunt regelen.
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ASBESTSANERING

Asbestsanering in Aalden
'Ik snap dat het eruit moet '
Trees Kool gaat een paar dagen logeren in
het Wapen van Aalden. Voor hond Loek heeft
ze een hondenpension geregeld. Ondertussen
gaan de mannen van asbestverwijderaar
Revoort BV in haar huis aan de slag. Uit de
inventarisatie van Woonservice bleek
namelijk dat er asbest zit in de plafonds
van haar woning in Aalden.

Ze vonden asbest in de plafonds van de wc en een deel van de
woonkamer. Dat gaan ze nu weghalen. Er zit ook asbest in een
oude rioolafvoer die niet meer in gebruik is, maar die ligt in de
kruipruimte, daar kom je niet bij. Dat laten ze eerst zitten.” Trees
haalt haar schouders op. “Ach, van mij hadden ze ook de plafonds
mogen laten zitten, maar ik snap dat het eruit moet.”

Draaiboek
Jos Gengler ging bij alle bewoners van het rijtje van Trees langs
om te vertellen wat er ging gebeuren. “Achteraf was het handiger
geweest als hij ons bij elkaar had geroepen”, denkt Trees. “Dan
had iedereen vragen kunnen stellen en hadden we allemaal
dezelfde informatie gekregen. Nu was er toch wat onduidelijkheid
hier en daar. Hoe zit het met de kasten, moeten die leeg? Wie
verplaatst de meubels? Ik hoop dat er voor de volgende keer een
goed draaiboek ligt.”

Bij prettig wonen hoort een veilige en gezonde woonomgeving.
"Daar hoort natuurlijk geen asbest bij", zegt Jos Gengler, senior
medewerker vastgoedbeheer. “Asbest is sterk, slijtvast en brandwerend. Tot 1994 werd dit materiaal veel gebruikt in de bouw,
onder meer in vensterbanken, plafonds en wanden. Toen duidelijk
werd dat loskomende asbestvezels schadelijk zijn voor de
gezondheid, werd het verboden.”

Negen werkdagen

Asbestkaart

In eerste instantie kreeg Trees de boodschap dat de sanering
een paar dagen in beslag zou nemen. “Dat was een beetje te
laag ingeschat. Uiteindelijk moet ik minimaal negen werkdagen
mijn huis uit. De eerste dag gaan ze alles afplakken, zodat de
vezels zich niet kunnen verspreiden. Dan komt een bedrijf de
boel saneren. Vervolgens wordt de luchtkwaliteit gemeten. Is
het schoon, dan kunnen de bouwvakkers aan de slag met het
aanbrengen van de nieuwe plafonds. Tot slot wordt de boel weer
geschilderd en netjes gemaakt. Het verhuisbedrijf zet de meubels
terug en dan kan ik mijn huis weer in. Maar dan moet er niets
tegen zitten!”

Vorig jaar controleerde Woonservice steekproefsgewijs woningen
van vòòr 1994 op aanwezigheid van asbest. “In iedere woning
komt een asbestkaart in de meterkast te hangen. Daarop staat
of er asbest is verwijderd en waar eventueel nog asbest zit. Bij
werkzaamheden in de woning kan Woonservice, maar ook een
huurder die wil gaan klussen, daar rekening mee houden.”

Soorten
Bij de inventarisatie is gekeken naar verschillende soorten asbest.
“Soms zit de asbest in leidingen onder de grond of in het beton”,
legt Jos uit. “Dan kom je er niet bij, zolang je het met rust laat, is
het niet gevaarlijk. Maar asbest van een minder hechtgebonden
soort in bijvoorbeeld plafonds, kan veel makkelijker beschadigen.
Dat moet er gewoon uit en daar zijn we nu mee bezig.”

Vergoeding
Woonservice vergoedt alle onkosten die Trees maakt als gevolg
van de sanering. “Het verblijf in het hotel, het hondenpension,
alles wordt betaald. Mijn buurvrouw gaat naar haar dochter, zij
krijgt een vergoeding van 250 euro per week. Dat is allemaal
prima geregeld. Weet je, ik til er niet zo zwaar aan. Alleen dat je
zo lang je huis uit moet, terwijl je spullen blijven staan, dat vind ik
minder fijn. Wat dat betreft ben ik blij als het achter de rug is.”

Plafonds
De woning van Trees Kool stamt uit de jaren vijftig. Trees:
“Eerst kreeg ik een brief dat mijn huis gecontroleerd zou worden.
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Asbestverwijdering:
Het verwijderen van asbest gebeurt volgens
wettelijke richtlijnen. Woonservice schakelt
hiervoor het bedrijf Revoort in. De sanering
verloopt in een aantal vaste stappen:

Stap 1 Opbouwen van een unit voor
medewerkers van Revoort waar
zij zich kunnen omkleden.
Stap 2 Verwijderen van het asbest,
starten van luchtmetingen (48 uur).
Stap 3 Meetresultaten opsturen naar
laboratorium. Niet goed? Dan
nogmaals saneren / schoonmaken.
Stap 4 Afbreken units en vrijgeven woning.
Stap 5 Herstel van het gesaneerde gebied.
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EEN NIEUWE WONING

Een nieuwe woning
Bert en Ingrid den Dekker woonden in Zeewolde, maar wilden graag
dichter bij hun kinderen en kleinkinderen in Drenthe wonen. Ze schreven
zich bij verschillende verhuurders in en gingen op zoek naar een
vrijstaand huurhuis. Dat vonden ze in Westerbork.

afspraken over hoe de woning moet worden achtergelaten. Op
mijn tablet leg ik alles vast. Voor ieder vertrek geef ik aan wat
er moet gebeuren en wat de kosten zijn. Wat moet Woonservice
doen, wat zijn acties voor de vertrekkende huurder? Uiteraard
verwachten we dat hij of zij de woning schoon achterlaat. Soms
zijn er nog bijzondere dingen, bijvoorbeeld een buitendeur met
kattenluik die vervangen moet worden. Daarnaast beoordeel ik
wat geschikt is voor overname. Via de app kan ik direct foto’s
toevoegen, dat is superhandig.”

Zonnepanelen
Toen de woning leeg was, volgde een asbestinventarisatie.
Sanering bleek niet nodig. “Aan de binnenkant van de meterkastdeur plaats ik de actuele asbestkaart. De vakmannen die de
woning controleren of onderhoud uitvoeren, weten dan waar ze
voorzichtig moet zijn. Ook voor de bewoners is het een prettig
idee dat het huis gecontroleerd is.” Woonservice grijpt wisseling
van huurders ook aan om energiemaatregelen te nemen.
Robert: “Deze woning had al dubbel glas en vloerisolatie,
maar we hebben nog wel zonnepanelen aangebracht.”

“De eerste tijd visten we steeds achter het net als we iets leuks
zagen”, zegt Bert, “maar dat veranderde toen we vorig jaar via
www.drenthehuurt.nl bij Woonservice terecht kwamen. Al heel
snel kwam een woning in de Wilhelminastraat in Westerbork
voorbij. Anderen vonden het te klein, maar voor ons was het
prima. We gingen direct kijken. Het was de eerste keer dat we in
Westerbork kwamen.” Ingrid: “We vonden het zó mooi hier! Je
voelt het verleden, hier zit echt historie. Het huis is inderdaad
klein, maar gelukkig konden we het royale tuinhuis overnemen.”

Overnamelijst
Als na controle van de vakman blijkt dat de woning in orde is,
maakt Robert samen met de nieuwe bewoners een rondje door
het huis. “Ik leg onder andere uit hoe het werkt met de cv en de
zonnepanelen en we lopen samen de overnamelijst na. In dit
geval ging het om laminaatvloeren, rolgordijnen en het tuinhuis.”
Tijdens het rondje zagen Bert en Ingrid lelijke vlekken in de
donkere badkamervloer. Ingrid: “Robert gaf aan dat Woonservice
eerst zou proberen of het schoon gemaakt kon worden. Lukte
dat niet, dan zouden ze de tegels vervangen. Uiteindelijk hebben
we zelf flink staan boenen, helaas zonder resultaat. Vervolgens

Afspraken
De dag nadat de huur van het huis aan de Wilhelminastraat
was opgezegd, ging mutatieopzichter Robert Vos langs voor
de vooropname. “Dat doe ik standaard. Ik maak dan ter plekke
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kwam een aannemer kijken. Hij durfde de klus in eerste instantie
niet aan, omdat hij niet zeker wist wat hij onder de vloer aan zou
treffen. Na overleg met Woonservice gaat hij alsnog aan de slag
en wordt gelukkig de hele vloer vervangen.”

'Wij gaan hier
niet meer weg!'

Wensen
Tijdens de ronde door het huis vraagt Robert ook altijd of de
nieuwe bewoners zelf nog wensen of ideeën hebben. “Waar het
kan, komen we tegemoet aan de wensen van de huurders of
geven we hen toestemming om het zelf te doen. Bert en Ingrid
wilden bijvoorbeeld de toog in de woonkamer weghalen.” Bert:
“Dat mocht van Woonservice, maar inmiddels vinden we ‘m
eigenlijk steeds leuker. Het past hier wel, met al die sfeervolle
details. Ik denk dat we het zo laten.”

handig.” Robert: “Woonservice levert de woning schoon en netjes
op, maar meestal moet er nog wel wat gebeuren om er je eigen
plekje van te maken. Met de klusemmer leveren we daar een
kleine bijdrage aan.”

Mooiste straat

Klusemmer

Robert vindt het prettig om de woning op deze manier over te
dragen. “Voorheen werd de sleutel afgehaald bij het kantoor van
Woonservice. Ik zag de nieuwe huurders pas als er een probleem
was. Zo is het veel fijner.” Ook Bert en Ingrid zijn goed te spreken
over de gang van zaken. “Wij wonen in de mooiste straat van
Westerbork. Wij gaan hier niet meer weg!”

Aan het eind van de inspectieronde tekenden Bert en Ingrid
het huurcontract in de keuken. Ingrid: “Toen kregen we een
klusemmer van Robert, zo leuk! Er zat van alles in, zoals
een spanningszoeker, doekjes, een rolmaat, een verfset en
verfreiniger. De doekjes heb ik direct gebruikt, dat was heel

11

BINNENKIJKEN

Hoe wonen onze huurders? Hoe hebben zij van hun huis een thuis gemaakt?
In de nieuwe rubriek binnenkijken laten trotse huurders hun huis zien.

Mogen we binnenkijken?
Binnenkijken bij Jaap en Dina Bakker-Gils aan de Esweg in Beilen

aanzienlijke grote tuin. We hebben 25 kuub zand
gestort om de boel recht te krijgen, er was een
afloop van 75 cm. De tuinstoelen stonden scheef.
We woonden letterlijk en figuurlijk op de Es.”
Dina: “De vorige bewoners hebben hier 53 jaar
gewoond en nooit iets aan het huis gedaan.
Het was verouderd, overal zaten schrootjes.
Wij keken daar dwars doorheen en zagen de
potentie van de woning en de ruimte eromheen.
We hebben in overleg met Woonservice muren
en deuren uitgebroken en verplaatst, getimmerd,
geschilderd, alles ingedeeld en ingericht naar
onze eigen smaak en daarbij geprobeerd het
levensloopbestendig te maken.”

“Welkom in ons huisje op de Es.” Jaap en Dina
Bakker-Gils staan trots in de deuropening van
hun huisje aan de Esweg in Beilen. De familie
woont hier vijf jaar, heeft het huis van boven tot
onder gestript en is erg blij met het resultaat.
Dina: “Wij hebben 36 jaar aan de Vos van
Steenwijkstraat gewoond totdat deze woningen
helaas werden afgebroken. We hebben ons toen
ingeschreven voor een aantal woningen maar
omdat het traject zo lang duurde, waren we dit
huisje eigenlijk al vergeten. Vlak voor Pasen
kregen we bericht. Ik trok de stoute schoenen
aan en ging kijken zonder mijn man. Toen ik
de woning zag, ging mijn hart tekeer. Ik was
gelijk om.”
Jaap: “Bij ons vorige huis stond een grote schuur
waar we onze verjaardagen vierden. Voor mij
moest een nieuwe woning iets vergelijkbaars
hebben. Dina keek dan ook niet naar het huis,
maar naar de ruimte erachter. Dit huis heeft een
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Buitenhuis
en 'mancave'
Dina: “Toen het huis klaar was, hebben we het terras
gelegd en de overkapping gemaakt. Dit is een buitenhuis
geworden met een complete keuken. Heerlijk om te zitten.
Vervolgens hebben wij de tweede kamer ernaast gemaakt.
Deze ruimte is het beste te omschrijven als een ‘mancave’
met cd’s, lp’s en een stamtafel. Wij zijn motorliefhebbers en
we verzamelen hier met onze motorvrienden voor we een
tocht gaan maken. Daarna komen we weer terug om een
biertje te drinken en motorsport te kijken.”

en onze zoon komen vaak langs. We zitten dan altijd aan de
keukentafel. Ik denk dat dat onze favoriete plek van het huis is.
Al is het heel moeilijk kiezen.”

Bent u trots op uw woning en vindt u het leuk om dit met anderen
te delen? Meld u dan aan voor onze rubriek. Dit kan door een
e-mail te sturen naar info@woonservice.nl. We maken dan een
fotoreportage van u en uw woning. De foto’s krijgt u van ons kado!

Jaap: “We zijn erg blij met het totaalplaatje, alles is naar
onze wens. Hier kunnen we wel 80 worden. Onze vrienden
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Energiepioniers testen
innovatieve systemen
De komende jaren ligt onze focus nog meer op verduurzaming.
En dat willen we niet alleen doen! Want u, onze huurder, moet
straks met deze nieuwe systemen leven. Daarom zijn we in 2016
gestart met het Energiepioniersproject. Waarbij we samen met
huurders onderzoeken welke vormen van duurzame energie
er mogelijk zijn in onze woningen. Hierbij kijken we niet alleen
naar de technische aspecten, maar juist naar hoe het is om zo’n
systeem in je huis te hebben. Is het dan nog wel lekker warm?
Hoe snel is het warm, wat doet het qua energiebesparing? Deze
ervaringen bepalen mee welke systemen we straks op grote
schaal gaan plaatsen in onze woningen.

Bij Woonservice zijn we volop bezig met
duurzaamheid. Het aardgas raakt op en wordt
daardoor alleen maar duurder. Wij willen dat
wonen betaalbaar blijft én we willen de goede
dingen doen voor het milieu. Het grootste deel
van onze woningen is inmiddels geïsoleerd en al
meer dan 1.000 huurders hebben gekozen voor
zonnepanelen. Hiermee zijn we goed op weg.

Peter en Annie van der Kamp en Derk en Grietje Struik vormen
twee van de twaalf energiepioniers. Zij volgden presentaties,
deden onderzoek én installeerden een innovatief systeem in
hun woning. Hoe dit is gegaan en hoe hen dit bevalt vertellen
ze in deze Deurpost.
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ENERGIEPIONIERS

Namen: Peter en Annie
van der Kamp
Leeftijd: Allebei 66 jaar
Beroep: Pensioen
Woonplaats: Westerbork
Gezinssamenstelling:
Met z’n tweeën in deze
eengezinswoning
Geïnstalleerde systemen:
VAILLANT all electric warmtepomp
met 300 l boiler, Eclipse knoppen van
IMI-hydronics, extra PV-zonnepanelen,
lage temperatuur radiatoren, Plugwise
slim monitoringsysteem en een ATAG
inductie kookplaat.

Peter en Annie leven zonder gas
Annie: “Ik las over het Energie-

Peter: “Tijdens het project kun je

pioniersproject in de krant en heb me
aangemeld uit nieuwsgierigheid. Toen ik
de presentaties volgde, ging één daarvan
over wonen zonder gas. Ik wist niet dat
dit mogelijk was en het boeide mij direct.
Op een gegeven moment werd de materie
mij te technisch, dus haalde ik mijn
man erbij. Toen wij middenin het traject
zaten, speelden de aardbevingen weer in
Groningen. Daardoor raakten wij er steeds
meer van overtuigd dat we zonder gas
wilden leven.”

aangeven welke duurzame maatregelen je
wilt toepassen in jouw huis, bijvoorbeeld
installatie van zonnepanelen. Er komt een
team langs om te kijken of de woning in
aanmerking komt voor jouw wensen en
ik wilde per se een systeem waarmee we
gasloos konden leven. Anders zouden we
onze deelname intrekken. Gelukkig is ons
huis geschikt verklaard en konden we de
aanpassingen doorvoeren.”

Bespaartip
van Peter en Annie:
Bekijk of het zinvol is om
zonnepanelen te plaatsen!
Dat is de eerste stap
naar energiebesparing.

Annie: "Onze woning wordt nu
verwarmd door een warmtepomp. Een
warmtepomp maakt binnen gebruik van
de energie van buiten. Met gemiddeld
25 procent elektrische energie produceert
het 100 procent warmte-energie en het
is nóg zuiniger als je een warmtepomp
combineert met zonnepanelen. We
hadden er al acht, maar er moesten nog
zes panelen bij om de warmtepomp goed
te kunnen laten draaien. Ook werden onze
radiatoren vervangen door radiotoren die
tot maximaal 35 graden gaan in plaats
van tot 60 graden. Vervolgens werd onze
gasketel vervangen door een elektrische
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ketel en een boiler van 200 liter. We maken
nu geen gebruik meer van gas, er zit een
slotje op de gaskraan. Het was eerlijk
gezegd minder ingewikkeld dan ik dacht.”
Janny Grootjans

Peter: “We hebben nu overal in huis
dezelfde temperatuur en dat voelt heel
comfortabel. Een andere consequentie
van gasloos leven is het plaatsen van een
inductie kookplaat. Koken op deze plaat
is ook even wennen, maar voor mijn doen
had ik het snel in de gaten. En de platte
kookplaat is gemakkelijk en snel schoon
te maken. We zijn erg blij met onze keuze.”

Annie: “Natuurlijk vinden wij energiebesparing belangrijk. We hebben sinds
kort een app waarop we de opbrengst
van de zonnepanelen en het verbruik van
elektrische apparaten kunnen zien. Met
de besparing die we maken, spelen we
quitte. Dat is mooi. Je bent beter bezig
voor het milieu en het kost je geen cent.
Als er iets uitgevonden wordt om energie
en het milieu te sparen, dan moet je dat
doen. Dit is de toekomst.”

ENERGIEPIONIERS

Derk en Grietje Struik hebben
een lucht/water warmtepomp
Derk: “Uit nieuwsgierigheid meldde ik
me aan voor het Energiepionierstraject.
Gaandeweg bleek dat mijn vrouw en ik
vooral interesse hadden in woonlastenvermindering en energiebesparing. We
kregen een aantal opties voorgelegd
om deze besparing te kunnen bewerkstelligen, uiteraard rekening houdend met
het huis. De lucht/water warmtepomp van
Nefit leek mij de beste keuze.”
“De pomp haalt warmte uit de buitenlucht,
perst het samen en zet het om in warm
cv-water. Hiervoor wordt geen gas
gebruikt, maar we leven niet gasloos.
Wij hebben een hybride systeem waarbij
de gasketel bijspringt. Het uitgangspunt
van dit systeem is: wat is de goedkoopste
manier om het huis te verwarmen bij
een bepaalde temperatuur. Gaat het
vriezen en wordt het min vijf, dan kost
het te veel om de buitenlucht warm te
maken en gaat het via de gasketel.”

We kregen spouwmuurisolatie en
vloerisolatie. Ook zijn er, naast de
bestaande acht zonnepanelen, vier extra
zonnepanelen geplaatst en hebben we
in de woonkamer een infraroodpaneel
geïnstalleerd om de kou weg te halen na
een dagje uit. Ik zet de pomp dan namelijk
even uit. Ter vergelijking: een straalkachel
van dit formaat verbruikt 4.000 watt, dit
paneel 400 watt.”

Grietje: “We zijn erg tevreden over
het systeem. Onze radiatoren waren
altijd gloeiend heet, maar dat is nu niet
meer het geval. Dit ligt ook aan de
Eclipse knoppen die we hebben gekregen. We hebben nu overal in huis
dezelfde, constante warmte en dat is
heel behaaglijk en prettig.”

Derk: “Tot nu toe hebben we een
gasbesparing van 30 procent. Er is wel
een verhoging in elektriciteitsverbruik
maar dat staat niet in verhouding tot de
besparing. We houden dit allemaal bij
via de zogenaamde Plugwise app, heel
handig. Het Energiepioniersproject heeft
ons een hoop kennis gebracht. Ik wil
deze kennis graag delen en heb om die
reden cursussen gevolgd waardoor ik nu
energiecoach ben. Ik had leraar moeten
worden!”

Bespaartip
van Derk en Grietje:
Met weinig middelen
kun je al energie besparen.
Denk bijvoorbeeld aan het
Janny gebruik
Grootjans van een rolluik
om tocht tegen te gaan.

“Ik ben techneut van oorsprong en heb
me verdiept in de materie. Ik wilde geen
duur systeem als het zijn rendement
niet haalt, dus ik had één voorwaarde:
het huis moet goed geïsoleerd zijn.

Namen: Derk en Grietje Struik
Leeftijd: 72 jaar en 71 jaar
Beroep: Pensioen
Woonplaats: Schoonoord
Gezinssamenstelling: Met z’n
tweetjes in deze eengezinswoning
Geïnstalleerde systemen: Nefit lucht/
water warmtepomp, infraroodpaneel,
Eclipse knoppen van IMI-hydronics,
extra PV-zonnepanelen en slimme
monitoring van Plugwise.
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VRAAG HET DE VAKMAN
Onze vakmannen gaan niet alleen op pad voor reparaties, keukens bouwen en storingen
verhelpen. Ze beantwoorden ook graag al uw vragen. Daarom deze rubriek: ‘Vraag het de vakman’,
waarbij één van onze vakmannen een ingezonden of veelgestelde vraag beantwoordt.

Vraag het de Vakman
Deze keer een tip van onze vakman Jan Hoekstra. Jan werkt als
allround vakman bij Woonservice. Hij komt bij veel huurders over
de vloer om allerlei reparaties uit te voeren. Regelmatig ziet hij
dan dat rookmelders met batterijen het niet meer doen.

“Rookmelders zijn ontzettend belangrijk. Ze zorgen voor
een veilig gevoel in huis. Bij het geringste brandgevaar
slaan ze alarm. U hoort dan een harde, nare piep waar
Grietje Klaster
u zelfs wakker van wordt. En dat is maar goed ook, want
hiermee kunnen rookmelders levens redden.”
Heeft u een rookmelder op batterijen?
Voer dan de 3 onderstaande stappen uit zodat u zeker weet
dat deze rookmelders in uw woning goed hun werk doen.
Heeft u een rookmelder die is aangesloten op de electra?
Ook hier zit een batterij in, deze is bedoeld als back-up en
hoeft u minder vaak te vervangen.
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Heeft u een vraag voor onze vakmannen? E-mail
uw vraag naar info@woonservice.nl en wellicht
behandelen we uw vraag in onze volgende Deurpost.

DE VOORZIENINGENWIJZER

Woonservice vindt het belangrijk dat u goed kunt wonen, tegen een
betaalbare prijs. Daarom zijn we kritisch op onze huurprijzen en bieden
we energiebesparende maatregelen aan. Door onderzoek weten we dat
er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook geld te verdienen valt:
door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende
zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. Om die
reden is Woonservice in 2016 samen met Domesta gestart met de pilot De
Voorzieningenwijzer. Inmiddels hebben meer dan 1.500 huishoudens door
heel Nederland deelgenomen aan De Voorzieningenwijzer.

DE VOORZIENINGENWIJZER
Wat is De Voorzieningenwijzer?

Een expert aan het woord

De Voorzieningenwijzer is een combinatie van persoonlijke,
professionele ondersteuning en een uniek computerprogramma.
Samen met een adviseur van De Voorzieningenwijzer doorloopt
u het computerprogramma met daarin alle gemeentelijke
regelingen, zorgverzekeringen, energieleveranciers en toeslagen.
Zo kunt u direct zien wat het beste bij uw wensen en situatie past.
Stel u gebruikt bepaalde medicijnen en heeft specifieke medische
behandelingen nodig, dan ziet het computerprogramma direct
welke zorgverzekering en welk pakket daar het beste bij past.

Willeke Mulder is één van de consulenten van De Voorzieningenwijzer. Zij benadert huurders of ze mee willen doen aan De
Voorzieningenwijzer, plant de gesprekken en gaat op pad om
huurders te adviseren. Willeke vertelt: “Huurders van
Woonservice krijgen per post een flyer met daarin informatie over
De Voorzieningenwijzer. Vervolgens bel ik ze op om te vragen of
ze mee willen doen en om het gesprek met onze adviseurs te
plannen. Ik merk dat mensen best wel bang zijn dat ik ze iets wil
verkopen. Gelukkig kan ik goed uitleggen dat dit absoluut niet het
geval is. De Voorzieningenwijzer is er om ze te helpen. Om inzicht
te krijgen en de juiste keuzes te maken. En het wordt ze gratis en
vrijblijvend aangeboden door Woonservice en de gemeente.”

Waarom biedt Woonservice dit aan?
Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de huur wordt betaald.
En we vinden het ook fijn dat er na het betalen van de vaste
lasten geld overblijft voor de dingen die het leven mooi maken.
Ellen Stevens, manager Klant & Markt licht toe: “Er zijn zo veel
regelingen, toeslagen en aanbieders. Het is heel moeilijk om
in dat grote aanbod goede keuzes te maken. Terwijl om rond te
komen het juist zo belangrijk kan zijn om optimaal gebruik te
maken van toeslagen en de best passende zorgverzekering te
kiezen.”

Een hoop informatie
Het gesprek met de expert van De Voorzieningenwijzer duurt
ongeveer 1 uur. Na dit gesprek heeft men een mooi overzicht van
regelingen waarvoor men in aanmerking komt, de best passende
zorgverzekering, etc. En wanneer iemand dat prettig vindt, helpt
De Voorzieningenwijzer met het aanvragen van regelingen of het
overstappen naar een andere energieleverancier.
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DE VOORZIENINGENWIJZER

Overstappen op een andere energieleverancier

Een paar tientjes per maand

Als we Willeke vragen wat voor mensen vaak de grootste eyeopener is, hoeft ze niet lang na te denken. “De energie-rekening.
De meeste mensen zijn heel trouw, soms ook uit angst om
zonder stroom te komen zitten. Maar dat gebeurt tegenwoordig
eigenlijk niet meer.” Ook de zorgverzekering kan mensen flink
geld opleveren, door te kiezen voor een ander pakket of een
andere aanbieder. Willeke: “We zien regelmatig dat mensen
verzekerd zijn voor fysiotherapie terwijl ze nooit bij een fysiotherapeut komen. Of een uitgebreide tandartsverzekering bij
iemand die al jaren een kunstgebit heeft. Dat is gewoon zonde
van het geld en helemaal niet nodig.” De reacties op de
gesprekken zijn vrijwel altijd positief. “Iedereen vindt het leuk
om geld over te houden.”

Voorafgaand aan het gesprek kreeg de familie Starken een
bevestigingsbrief met het verzoek om een aantal zaken klaar
te leggen, zoals een inkomstenoverzicht, energiecontract en
zorgpolis. “Het was een heel prettig gesprek. Het bleek dat wij
op de ziektekostenverzekering van mijn vrouw konden besparen,
door over te stappen op de collectieve verzekering via haar werk.
Dat scheelt ons een paar tientjes per maand en daar zijn we
heel blij mee. Verder hadden wij het eigenlijk best wel goed voor
elkaar, dat was heel fijn om te horen.”
Meer weten over De Voorzieningenwijzer en de mogelijkheden
in uw gemeente? Kijk dan op www.woonservice.nl.

Wat levert het u op?

VERDIEN GEMI
DDELD ¤ 600,PE
MET DE VOOR
ZIENINGENWIJZ R JAAR
ER

In Borger-Odoorn hebben de experts van De Voorzieningenwijzer
met 87 huurders een gesprek gevoerd. Zij konden gemiddeld
€ 620,- per jaar besparen. In Schoonoord vonden 91 gesprekken
plaats, hier bespaarden huurders gemiddeld € 466,- per jaar.
Een van de huurders die gebruik heeft gemaakt van De Voorzieningenwijzer is de familie Starken. Zij ontvingen eind 2017 een
flyer van De Voorzieningenwijzer in huis. Meneer Starken: ”Ik was
direct nieuwsgierig. Wij proberen namelijk al een aantal jaren om
onze uitgaven in balans te brengen met onze inkomsten. Maar we
kwamen steeds niet uit zoals we graag wilden. We hoopten dat
De Voorzieningenwijzer ons hierbij kon helpen.”
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WOONSERVICE BOUWT

Woonservice bouwt
In 2018 verwachten we met deze
nieuwbouwprojecten aan de slag
te gaan. Meer informatie vindt u
op www.woonservice.nl

Herstructureren in Sleen

Verlengde Havenstraat
Beilen (2e fase)
In 2017 hebben we aan de Verlengde Havenstraat in Beilen 16 woningen gesloopt. Op
deze locatie bouwen we 14 seniorenwoningen
terug. Deze woningen komen verder naar
achteren te staan. Hierdoor komt het grasveld dat achter de gesloopte woningen lag,
nu voor de woningen te liggen.
Voor wie: 55+’ers
Verwachte start bouw: mei 2018

Aan de Broekveldstraat, Aumuhlerstraat en Entingestraat in Sleen
vervangen we 20 woningen door nieuwbouw. We bouwen hier twee type
woningen terug; een seniorenwoning en een levensloopwoning. Alle
woningen krijgen een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
Voor wie: De seniorenwoningen zijn bedoeld voor 55+’ers.
De levensloopbestendige woningen zijn niet leeftijdgebonden.
Verwachte start bouw: eind 2018

Brinkwonen in Schoonoord
Aan de Legerstraat, Stikkerstraat en Stortstraat in Schoonoord
realiseert Woonservice het nieuwbouwplan Brinkwonen. Dit
nieuwbouwplan bestaat uit 19 woningen, verdeeld over 5 erven. Deze
erven zijn verschillend in grootte. Op de erven komt een mix van
twee woningtypen, de woningen ‘Schuur’ en ‘Voorhuis’.
Voor wie: 65+’ers en woningzoekenden met een lichte zorgvraag
Verwachte start bouw: april/mei 2018

Wegwijzerlocatie
Westerbork
In Westerbork aan de Zuidbrink 26, waar
voorheen de school De Wegwijzer stond,
realiseert Woonservice de nieuwbouw
van 27 appartementen voor senioren. Het
wooncomplex komt naast het ’t Derkshoes
en bestaat uit 4 gebouwen. Door middel van
een loopbrug verbinden we deze gebouwen
aan elkaar. De ruime entree richten we zo
in dat het tegelijk een ontmoetingsruimte
en buurtkamer is waar bewoners gezellig
samen kunnen komen.
Voor wie: Deze woningen bouwen we voor
70+’ers die zelfstandig willen blijven wonen,
maar wel behoefte hebben aan een beschutte woonomgeving met zorg dichtbij.
Verwachte start bouw: eind 2018
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Onderhoud van woningen
Kwalitatief goede woningen, tegen een betaalbare prijs. Dat
is waar Woonservice voor staat. Om de woningen van goede
kwaliteit te houden, is regelmatig onderhoud belangrijk. Hoe
pakt Woonservice dit aan? Werkvoorbereider Jurjen Hoitsma
geeft ons een kijkje achter de schermen.

Zo rond september maakt Woonservice de onderhoudsbegroting voor het komende jaar gereed. “We weten dan
waar we volgend jaar gaan schilderen, dakgoten vervangen, nieuwe cv-ketels plaatsen of daken gaan
vervangen”, zegt Jurjen. “In 2018 hebben we voor dit
geplande onderhoud iets meer dan vier miljoen euro
begroot. Daarnaast hebben we nog een apart budget
voor het keuze onderhoud, zoals douche en toilet,
keukens en zonnepanelen.”

Uitstel
Woonservice heeft voor alle geplande onderhoudswerkzaamheden bepaald hoe vaak ze uitgevoerd moeten
worden. Een cv-ketel wordt na 20 jaar vervangen. Voor het
schilderwerk van woningen staat zes jaar. Jurjen licht toe:
“Soms blijkt uit onze voorcontrole dat het schilderwerk
nog zo goed is, dat het niet nodig is om te gaan verven. Dan
stellen we het schilderwerk nog een jaar uit, zodat we dit
geld aan ander onderhoud kunnen besteden.”

begin van het project. De schilders sturen zelf een week van
tevoren een bericht naar de bewoners dat ze langskomen om
te verven.”

Zonde
Een vraag die regelmatig terugkeert, is waarom Woonservice
niet alle onderhoudswerkzaamheden in één keer uitvoert.
Zou dat niet veel makkelijker zijn? Jurjen: “Misschien wel
makkelijker, zeker om het te organiseren, maar ook minder
efficiënt: als je alles in één keer doet, vervang je wellicht
ook dingen die nog prima in orde zijn. Dat vinden we zonde.
Bovendien is zo’n ingrijpende operatie een enorme belasting
voor de huurder. Daarom kiezen we voor het gepande onderhoud zoals we het nu doen. We kunnen ons geld maar één
keer uitgeven en dat doen we graag zo goed mogelijk.”

Een miljoen
In 2018 besteedt Woonservice ruim 1 miljoen euro aan
schilderwerk. Door het hele werkgebied worden woningen
geschilderd. “Wij besteden het schilderwerk uit aan
verschillende partijen. Zij krijgen van ons de opdracht
om een aantal woningen te schilderen. Bij Woonservice
weten we hierdoor niet exact wanneer welke woningen
geschilderd worden. Onze schilders maken zelf een
planning. Woonservice informeert de huurders aan het
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WOONSERVICE CREATIEF

Rebus
Rebus

Deze keer in de Deurpost een creatieve uitdaging van heel andere aard. Welke zin zit er verstopt in deze
rebus? E-mail het juiste antwoord naar info@woonservice.nl en maak kans op een tuinpakket.
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Vul hier het antwoord in!

Blijven wonen of toch verhuizen,
denkt u met ons mee?
Onze samenleving verandert en de verzorgingsstaat krijgt
een ander gezicht. Burgers en daarmee ook huurders
zijn meer op zichzelf en op hun omgeving aangewezen.
Het beleid van de overheid is er immers op gericht, dat
senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Deze
veranderingen in wonen en zorg betekent ook gelijk een
opdracht aan corporaties en gemeenten. Er is vraag naar
levensloopbestendige woningen of woningen die aangepast
kunnen worden.

over dit onderwerp georganiseerd. Ook bijeenkomsten over
het voorkomen van inbraken, brand, woningoverval en
babbeltrucs kunnen u helpen om u veiliger te gaan voelen.
Heeft u behoefte aan meer informatie over een thema?
Neem dan contact met onze secretaresse mevr. G. Klaster
te bereiken op 06 46 08 09 72.

Daarnaast is de veiligheid in en rond het huis belangrijk.
Preventie voorkomt ongelukken. U weet het toch? ...Een
valongeluk is een sluipmoordenaar onder senioren. En dit
aantal stijgt jaarlijks fors door de verhoging van o.a. de
leeftijden van bewoners.

DENKT U MET ONS MEE?
Als u zich als huurder actief inzet voor uw buurt, is de kans
groot, dat u zich er meer thuis gaat voelen. Daarom nodigen
we u uit om ons te laten weten wat u als huurder belangrijk
vindt voor uw huis/woongebouw of buurt. Dit kan bijvoorbeeld
via de huurdersvereniging en/of een bewonerscommissie. En
dit geldt voor alle huurders ook als u nog geen lid bent van
onze huurdersvereniging.

Huurdersverenigingen en vrijwillige ouderen adviseurs
adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om vallen te
voorkomen. In de gemeenten worden diverse thema-avonden

Wilt u ons laten weten wat u als huurder belangrijk vindt?
Mail dan naar ivdsluisbeilen@ziggo.nl en wij nemen contact
met u op.
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KORT NIEUWS
50 JAAR HUURDER BIJ
WOONSERVICE
In de Deurpost van december vorig jaar
werden huurders die al 50 jaar bij ons huren
in het zonnetje gezet. We deden ook een
oproep aan iedereen die al 50 jaar bij ons
huurt om dit aan ons door te geven. Aan
deze oproep werd veel gehoor gegeven.
Door huurders, maar ook door familie,
buren en vrienden.
Het zorgde voor een grote groep jubilarissen. Om dit te vieren, organiseren we
op 24 april een gezellige bijeenkomst met
buffet. Alle jubilarissen hebben hiervoor een
persoonlijke uitnodiging kregen.

Uitnodiging bijeenkomst

UW MENING IS
BELANGRIJK VOOR ONS
Elke dag proberen wij ervoor te zorgen dat
u zo prettig mogelijk kunt wonen. Gelukkig
gaat dat vaak goed, maar soms lukt dat wat
minder goed. Om van onze fouten te kunnen
leren, is uw mening belangrijk voor ons. Zo
krijgen we nog beter inzicht in wat we goed
en minder goed doen.

Blijven wonen of toch
Hoe gaat dit in z’n werk?
verhuizen, denkt u
Betrekt u een nieuwe woning, heeft
u een reparatieverzoek of de huur met ons
NIEUW
WOONLASTENmee?

opgezegd? Als uw e-mailadres bij ons
bekend is ontvangt u, bijvoorbeeld na de
reparatie aan uw woning, een e-mail van
Onze samenleving verandert en de verzorgingsstaat
ons met een paar vragen. Bijvoorbeeld
In 2014 hebben we samen met andere
krijgt een ander gezicht. Burgers en daarmee ook
wat u vindt van de snelheid waarmee de
Drentse woningcorporaties en huurdershuurders zijn meer op zichzelf en op hun omgeving
reparatie is opgelost. Of wat u vindt van
organisaties een woonlastenonderzoek
aangewezen. Het beleid van de overheid is er
de manier waarop u door ons geholpen
uitgevoerd. Het ging hierbij om de totale
immers op gericht, dat senioren zo lang mogelijk
bent. Aan de hand van uw antwoorden
woonkosten, zowel de huur als energie,
zelfstandig blijven wonen. Deze veranderingen in
kunnen wij zien wat u van onze dienstbelastingen en heffingen. Uit dit onderzoek
wonen en zorg betekent ook gelijk een opdracht
verlening vindt en wat wij beter kunnen
kwam naar voren dat een op de drie
aan corporaties en gemeenten. Er is vraag naar
doen. Daar leren we graag van.
huurders op of onder de armoedegrens leeft
levensloopbestendige woningen of woningen die
en te weinig te besteden heeft om goed mee
aangepast kunnen worden.
Geef uw e-mailadres aan ons door
te kunnen doen in de samenleving.
Wilt u ons helpen iedere dag beter te
Daarnaast is de veiligheid in en rond het huis
worden? Geef dan uw e-mailadres aan
Sinds 2014 heeft Woonservice veel gedaan
belangrijk. Preventie voorkomt ongelukken. U weet
ons door. Zo kunnen wij u de vragenlijst
om wonen betaalbaar te maken en te
het toch? ...Een valongeluk is een sluipmoordenaar
sturen.
houden. Dit doen we met het aanbieden van
onder senioren. En dit aantal stijgt jaarlijks fors
energiebesparende maatregelen, budgetdoor de verhoging van o.a. de leeftijden van
Hoe werkt het?
trainingen en De Voorzieningenwijzer [zie
bewoners.
Ga naar www.woonservice.nl/
het artikel in deze Deurpost]. Ook hebben
registreren. Hier vindt u een contactwe in 2017 van een deel van onze woningen
Huurdersverenigingen en vrijwillige ouderen
formulier waarop u uw e-mail, huisadres
de huur verlaagd.
adviseurs adviseren over de maatregelen die u kunt
en woonplaats kunt invullen. Zodra wij
nemen om vallen te voorkomen. In de gemeenten
uw e-mail binnen hebben, leggen wij
Effect van deze maatregelen
worden diverse thema-avonden over dit onderwerp
deze vast in ons systeem. Zo kunnen wij
We zijn benieuwd welk effect deze
georganiseerd. Ook bijeenkomsten over het vooru de vragenlijst sturen nadat u contact
maatregelen hebben op de woonlasten
komen van inbraken, brand, woningoverval en
met ons heeft gehad.
en de betaalbaarheid. Daarom wordt er
babbeltrucs kunnen u helpen om u veiliger te gaan
in mei een nieuw onderzoek uitgevoerd
voelen. Heeft u behoefte aan meer informatie over
Ook maken wij direct een account voor
door onderzoeksbureau Companen. U kunt
een thema? Neem dan contact met onze secretaMijn Woonservice voor u aan. Dit is het
hierover in mei een enquête verwachten.
resse mevr. G. Klaster te bereiken op 06 46 08 09 72.
online klantportaal waar u 24 uur per
Woonservice en huurdersvereniging Samen
dag, 7 dagen per week zaken met WoonSterk hopen dat zoveel mogelijk huurders
DENKT U MET ONS MEE?
service kunt regelen.
meedoen.
Als u zich als huurder actief inzet voor uw buurt, is
de kans groot, dat u zich er meer thuis gaat voelen.
Daarom nodigen we u uit om ons te laten weten
wat u als huurder belangrijk vindt voor uw huis/
woongebouw of buurt. Dit kan bijvoorbeeld via de
huurdersvereniging en/of een bewonerscommissie.
En dit geldt voor alle huurders ook als u nog geen
lid bent van onze huurdersvereniging.

ONDERZOEK

Wilt u ons laten weten wat u als huurder belangrijk
vindt? Mail dan naar ivdsluisbeilen@ziggo.nl en
wij nemen contact met u op.
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