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Algemeen

Voorwoord
2019 is bijna voorbij. En het nieuwe jaar gloort al aan de horizon. We hebben
er zin in om ook in 2020 samen met u te bouwen aan het mooie Zeewolde.
Heel letterlijk, daarover leest u onder andere op pagina 8 en 9, maar ook
figuurlijk. Want bouwen aan een mooi dorp doen we ook door om te zien
naar elkaar, door elkaar te helpen. Op pagina 10 en 11 zetten we huurders in
het zonnetje die dat als geen ander kunnen. Samen een plan maken voor het
verbeteren van de omgeving, samen eten. Het zijn vaak dit soort dingen die
ervoor zorgen dat het prettig wonen is in Zeewolde.
We hebben dit jaar een nieuwe samenwerkingspartner gevonden rond tuin
onderhoud. En wat voor één. Just Motivate heeft precies de instelling die wij
ook hebben. We helpen elkaar maar nemen daarbij geen verantwoordelijk
heden weg. Want uiteindelijk is elke huurder zelf verantwoordelijk voor de
eigen tuin. We stellen Just Motivate aan u voor op pagina 4 en 5.
Natuurlijk vindt u in dit blad ook onze vertrouwde woord
zoeker, steeds meer huurders doen mee, en een aantal tips.
Bijvoorbeeld over hoe u uw buren aanspreekt als u overlast
ervaart. Want vinden we dat niet allemaal heel lastig? Terwijl
overlast vaak met één gesprek al is opgelost. Daarover meer
op pagina 13 waar Cynthia Hoogveld van MDF vertelt over
buurtbemiddeling in Zeewolde.
Ik wens u, namens alle Woonpaletters, fijne dagen en een
voorspoedig en gezond 2020 toe.
Wiepke van Erp Taalman Kip
directeur-bestuurder

Openingstijden kantoor
Eilandgracht 39, 3891 GA Zeewolde
Maandag t/m donderdag van
08.30 uur 12.30 uur
’s middags en vrijdagochtend welkom
op afspraak
Gegevens Woonpalet
Eilandgracht 39, 3891 GA Zeewolde
Telefoon (036) 522 23 04
E-mail info@woonpalet.net
www.woonpalet.net
Twitter @Woonpalet
Facebook.com/woonpalet.zeewolde
Reparaties
Eenvoudig via www.woonpalet.net. U logt
in met uw postcode en huisnummer en kunt
direct een afspraak inplannen met onze
vakman.
Storingen
Voor spoedeisende zaken zijn we 24 uur per
dag bereikbaar via (036) 522 2304.

Bewonerscommissies, contactpersonen en huurdersvereniging
Bewonerscommissies
Buitendijk: dhr. H.J. Flos,
Terp 26, (036) 522 46 03.
Carré: mw. W. Stam, Verbeelding 17,
(036) 522 45 92 en dhr. H.J. Gijzen,
Verbeelding 8, (036) 522 61 58.
Oudaen: mevrouw H. de Bondt,
Oudaen 42, (036) 848 31 08.
Parkzicht: dhr. R. Greten,
Teylingen 107, (06) 22 49 36 57.
Sfinx: dhr. H.J. Schenkel,
Zuiderzeeweg 57, (036) 841 40 37.

Telefonische bereikbaarheid
Telefoon (036) 522 23 04
Maandag t/m donderdag van
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Contactpersonen
Boomkleverborch: mw. J. Kroes,
Boomkleverlaan 17, (06) 15 21 13 13.
Boomkleverveste: mw. E. van Kruijsbergen,
Boomkleverlaan 221, (06) 34 01 42 21.
Cheops: dhr. R.H. Mudde,
Marktpad 70, (036) 522 6167.
Huurdersvereniging
Vereniging Huurdersbelangen Zeewolde,
Postbus 63, 3890 AB Zeewolde.
www.huurdersbelangenzeewolde.nl

Bel zelf rechtstreeks naar onze
a annemer als het gaat om:
– Glasschade: 0800 - 022 6100 (Samen
werking Glasverzekering)
– Rioolverstopping: 0800 - 099 1313 (RRS)
– Polderwijk stadsverwarming:
085 – 273 4555 (Ennatuurlijk)
– Polderwijk radiatoren: 0341 – 463 212
(Scheer & Foppen)
– Overige wijken cv–ketel: 0341 – 463 212
(Scheer & Foppen)

Colofon
Bewonerspalet is een uitgave van Woonpalet en verschijnt tweemaal per jaar.
Het blad wordt in een oplage van 2.100 exemplaren verspreid onder alle huurders en
relaties van Woonpalet. De artikelen in dit blad zijn z orgvuldig g eschreven, maar niet
juridisch s luitend. Aan de teksten in dit blad kan daarom niemand rechten ontlenen.
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Het moment van ...

Het moment van Wendeline Willemsz

Zodra Wendeline Willemsz een
woning binnenstapt, ziet ze gelijk
of de huurder zuinig is op de
woning. ‘Dat is mijn tweede natuur
geworden, onder andere door mijn
werk voor andere corporaties.’
Sinds 1 juli is Wendeline Willemsz
onze technisch woonconsulent.
Ze controleert woningen die
leegkomen, verwelkomt nieuwe
huurders in hun woning en handelt
klachten af. ‘Als ik een klacht
binnenkrijg, stel ik altijd veel
vragen. Zo kom ik achter de oorzaak van het probleem en dat helpt
beslissen wat de beste oplossing
is. Het mooie aan mijn functie is
de combinatie van het technische
en het sociale. Het omgaan met
verschillende mensen, nieuwe
huurders wegwijs maken in de
woning en adviseren over ventilatie
en veiligheid bijvoorbeeld.’
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Visie
Mededelingen

‘Ik gun iedereen het voldane gevoel van handen uit de mouwen steken.’

Samen wordt
Huurachterstand, een huis zo vol met spullen dat je je
er nog maar nauwelijks in kunt bewegen, of een tuin
die compleet overwoekerd is. Sommige huurders
hebben hun zaken niet op orde. Achter die zichtbare
problemen, schuilt vaak meer. Daarom helpen we
huurders hun leven weer op orde te krijgen. Niet door
ze alles uit handen te nemen, maar wel door ze weer
op weg te helpen. En daarin hebben we wat tuinonderhoud betreft een heel goede samenwerkingspartner
gevonden.
Sinds dit jaar werken we in het onderhouden van tuinen
samen met Just Motivate. Just Motivate biedt jongeren en
jongvolwassenen een beschutte werkomgeving waar ze
zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen, onder
leiding van Machiel den Engelsman. Just Motivate onder
houdt natuurcamping ‘de Altena’ aan de Wielseweg in
Zeewolde en het ernaast gelegen terrein met bijvoorbeeld
een survival hindernisbaan.
Fysiek bezig
Den Engelsman: ‘Op dit moment werken er negen jongeren
bij Just Motivate. Het zijn jongeren met een licht verstan
delijke beperking, gedragsproblemen of bijvoorbeeld
autisme. Ik begeleid ze in het onderhouden van de cam
ping, het omliggende terrein en de moestuin. Daarnaast
doen we tuinonderhoud bij huurders, op aanwijzen van
Woonpalet, en bij andere Zeewoldenaren, op aanwijzen
van de gemeente Zeewolde. De jongeren zijn fysiek bezig
en ondertussen werken ze aan hun ontwikkeling. Daarom
zoek ik voor de jongeren ook altijd naar werk waarin dat
kan. Het werk moet een bijdrage leveren aan de jongeren.

‘Je mag zijn wie je bent.
En we lichten uit wat je goed kan.’

Zij moeten ervan leren. En dan bedoel ik niet het
schoffelen en snoeien. Het is veel meer. Het je beleefd
voorstellen als je op een nieuwe klus aankomt bijvoor
beeld. Doen wat je hebt afgesproken. De boel weer netjes
achterlaten als je gaat. Dat leren de jongeren hier en dat
is zo belangrijk!’
Ruimte maken
Wat den Engelsman met Just Motivate heeft opgebouwd,
was er natuurlijk niet van de één op de andere dag. Den
Engelsman: ‘We huren dit terrein van Staatsbosbeheer
sinds 2015 en toen we begonnen was het één grote
woestenij. Dus zijn we gestart met ruimte maken. Heel
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Machiel den Engelsman

Kort Nieuws
Visie

het beter
Helpen
Woonpalet koos voor een samenwerking met Just
Motivate, juist vanwege die uitgangspunten.
Want een tuin is zo leeg getrokken, maar dat heeft geen
enkele zin als de huurder zich evengoed niet verantwoor
delijk voelt voor het netjes houden van de tuin. Daarom
vinden we het zo mooi dat Den Engelsman niet alleen zijn
jongeren motiveert, maar ook de huurder. Den Engelsman:
‘Ik wil voor iedereen de tuin komen doen, hoor, maar ik
zeg ook: ‘Waarmee gaat u ons helpen?’ Niet omdat ik nu
per se vind dat die huurder van de bank moet komen, maar
omdat ik iedereen het voldane gevoel gun van de handen
uit de mouwen steken. Ik wil mensen laten ervaren dat
het leuk is je eigen tuin te onderhouden, dat het energie
geeft. Het is echt mijn uitdaging om ze dan mee te
krijgen. De één helpt met koffie zetten en de ander helpt
lekker met sjouwen en spitten. Dat is toch mooi.’
Een goede match
En zo hebben Den Engelsman en zijn team al een stuk of
acht tuinen onder handen genomen. Aan de Coulisse
bijvoorbeeld en Vlaskruid, Horlo en de Mosroos. Den
Engelsman: ‘Woonpalet en Just Motivate zijn een goede
match. Want Woonpalet stelt hoge eisen aan het werk dat
we moeten leveren, maar er is geen tijdsdruk. Als ik
beloof dat we een tuin komen doen, spreken we een
datum af, maar pin ons daar niet op vast. Want zit ik op
die bewuste ochtend met de jongens aan de koffie en voel
ik dat ze niet goed in hun vel zitten, dan ga ik het dorp
niet in en kies ik voor werk hier op mijn eigen terrein. Dan
komen we op een betere dag de tuin doen.’

letterlijk door struiken en bomen terug te snoeien, zodat
paden weer begaanbaar werden. En met dat we dat deden,
ontstond er voor de jongeren ook figuurlijk ruimte. Ruimte
om te ontdekken waar ze goed in zijn. Ik zie de jongeren
hier groeien. Voor sommigen is Just Motivate een tussen
stap naar meer zelfstandig werk. Anderen groeien binnen
het werk dat ze hier kunnen blijven doen. En dat allemaal
vanuit het basisidee: je mag zijn wie je bent. En we
lichten uit wat je goed kan. Hout stapelen bijvoorbeeld of
bezemen. Wat je niet goed kan, is minder interessant.
Want we doen het met elkaar en iedereen heeft andere
kwaliteiten. Samen komen we er altijd. We hebben elkaar
nodig en we zijn elkaars gereedschap.’
Pauze op natuurcamping de Altena
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Jaarplan
2020
Mededelingen

Wat brengt 2020?
Nieuwsgierig naar de plannen die Woonpalet heeft
voor het nieuwe jaar? Ze staan beschreven in het
Jaarplan 2020 dat u op onze website vindt. In dit
artikel leest u een samenvatting.
Bouwen
In 2020 werken we aan de volgende nieuwbouwprojecten.
Pionier
Betreft: 18 huurappartementen
Verwachte oplevering: voorjaar 2020
Bijzonder: Woningstichting Nijkerk trad als investeerder
op waardoor Pionier gebouwd kon worden. Woonpalet
verzorgt de verhuur en het onderhoud.
Gizeh
Betreft: 33 huurappartementen en 16 zorgappartementen
Verwachte oplevering: najaar 2020
Bijzonder: Gizeh is ons eerste nieuwbouwproject dat
gasloos wordt.
De Duinen
Betreft: 44 huurwoningen
Verwachte start bouw: medio 2020
Bijzonder: qua plattegronden lijken de woningen op de
woningen die we naast de supermarkt in de Polderwijk
bouwden, maar de uitstraling is totaal anders.
Knarrenhof
Betreft: een hofje speciaal voor ouderen met een mix van
koop en huur
Verwachte start bouw: tweede helft 2020
Bijzonder: het project wordt ontwikkeld door stichting
Knarrenhof.

Verduurzamen
Verduurzamen betekent energiezuiniger maken. In 2020
verbeteren we onze woningen op dat gebied door bij het
vervangen van installaties, zoals cv-ketel of een ventila
tiesysteem, over te stappen op de meest energiezuinige.
Ook kijken we in 2020 hoe we de woningen nog beter
kunnen isoleren. Dit onderzoeken we onder andere in de
vier proefwoningen. Meer daarover leest u op pagina 7.
Achter de voordeur
We zien om naar de huurders die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Proactief pikken we signalen op
van mensen die hulp nodig hebben en die begeleiden we
naar de zorg. In 2020 gaat u ons dus weer veel in de
wijken zien. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt.
Ook ‘achter de voordeur’.
Betaalbaarheid
In 2020 passen we geen inkomensafhankelijke huur
verhoging toe. En voor de basishuurverhoging nemen we
niet alle ruimte die het Rijk ons geeft. Dit doen we heel
bewust niet, omdat we willen dat de huren betaalbaar
blijven. En om zelf financieel gezond te blijven, hebben
we die extra inkomsten voor komend jaar niet per se
nodig. Gelukkig niet.

Sfinx

Boni
Cheops

Gizeh
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Pionier
Gouwzicht

AH

Kort Nieuws
Duurzaamheid

Proefwoningen all electric
Woonpalet zoekt doorlopend naar manieren om woningen duurzamer te maken. Dus toen er bij Vastgoed een
vacature ontstond door het vertrek van Auke Kuipers, ging Woonpalet op zoek naar een nieuwe projectleider die
ook op het gebied van duurzaamheid kennis en ervaring meebrengt. En die werd gevonden in de persoon van
Gerard van Nieuwenhuizen.
Samen met Henri Hoogeveen is
Gerard van Nieuwenhuizen nu ver
antwoordelijk voor al het onderhoud,
de verduurzaming en de nieuwbouw
van Woonpalet. Van Nieuwenhuizen:
‘Ik heb een bouwkunde-achtergrond.
en werkte bij Woningstichting Nijkerk
ook op de afdeling Vastgoed. Bij
Woonpalet kan ik me wat meer
focussen en verder ontwikkelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van duur
zaamheid.’
Wat staat er allemaal te
g ebeuren op het gebied van
duurzaamheid?
Hoogeveen: ‘We zijn nu vooral achter
de schermen bezig. We hebben een
aantal proefwoningen gevonden
waarin we gaan kijken naar de moge
lijkheden om de woning all electric,
en dus gasloos, te krijgen. Dat
betekent dat bij die woningen de
gasaansluiting verdwijnt. Het ver
warmen van de woning, het warm
water en het koken gebeurt dan
voortaan elektrisch.’
Vertel...
Van Nieuwenhuizen: ‘Toen ik hier
kwam werken was Boeier 54 al
gasloos. We zijn nu bezig met het
gasloos maken van Vlierbes 16 en
Vlaskruid 30 en 32. We hebben nu
dus vier huurders bereid gevonden
om ons te helpen.’
Helpen?
Van Nieuwenhuizen: ‘Ja, de huurders
helpen ons door hun woning
beschikbaar te stellen om ervaring op
te doen met nieuwe installaties.
Infraroodverwarming bijvoorbeeld en
vormen van energieopslag en
warmteopslag. En we kijken naar

Henri Hoogeveen (links) en Gerard van Nieuwenhuizen

mogelijkheden om de warmte die van
het dak afkomt, niet verloren te laten
gaan. Als de zon op de zonnepanelen
schijnt, levert dat natuurlijk
zonnestroom op, maar achter de
zonnepanelen wordt het ook warm.
Kunnen we daar misschien iets mee?’
Klinkt goed. Doen?
Van Nieuwenhuizen: ‘Zo snel gaat het
niet. Eerst moeten we, samen met de
huurders, beslissen met welke instal
laties we gaan proefdraaien. In 2020
plaatsen we de gekozen installaties
en dan komt het belangrijkste
gedeelte: het opdoen van ervaring. Is
de nieuwe vorm van verwarmen com
fortabel, hoe groot is de besparing op
de energierekening en wat betekenen
de nieuwe installaties voor het
wonen, qua ruimte bijvoorbeeld?’
Hoogeveen: ‘We kijken naar de
huidige isolatie en natuurlijk naar het
technische gedeelte. Een nieuwe
installatie aansluiten is één, maar

wat betekent dat voor de andere
apparatuur in huis? Met een lucht
warmtepomp kun je bijvoorbeeld heel
duurzaam je huis verwarmen. We
onderzoeken nu of dat ook kan met de
huidige radiatoren in huis, of dat die
misschien vernieuwd moeten worden.
Het is heel fijn dat we nu de tijd
hebben om dit goed uit te zoeken
zodat we straks, in 2021, onze
huurders het beste pakket duurzaam
heidsmaatregelen kunnen bieden.’
En de verwachtingen?
Hoogeveen: ‘We lopen niet op de
zaken vooruit, maar we zien al wel
dat het financieel gezien een hele
puzzel wordt. De nieuwste technieken
leveren het meest op, maar hebben
ook het hoogste prijskaartje. En de
prijs-kwaliteit moet natuurlijk wel in
balans zijn. Of eigenlijk gaat het om
de prijs-tevredenheid die in balans
moet zijn. Want we gaan niet investe
ren als het voor de huurder geen
meerwaarde heeft.’
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Vastgoed

Nieuwbouw Polderwijk

44 eengezinswoningen
Woonpalet treft voorbereidingen voor het nieuwbouwproject de Duinen.
Het bestaat uit 44 huurwoningen in de Polderwijk. Het project bevindt
zich nog in de ontwerpfase en dat betekent dat vooral de architect en de
aannemer hard aan het werk zijn. Hoe verloopt zo’n ontwerpfase eigenlijk
en wat komt er zoal bij kijken? We vragen het aan de architect die met
zijn team de Duinen tekent. Rob Moritz van 19 Het Atelier Architecten uit
Zwolle.
Moritz: ‘Als ik een opdracht krijg, ga
ik altijd eerst naar de locatie van de
nieuwbouw. Ik wil zelf zien waar de
woningen komen. Je zou denken dat
ik bij de Duinen snel was uitgekeken,
want de precieze locatie was niet
meer dan een grote modderpoel. Maar
er was juist heel veel te zien. De dijk,
het water, het weidse. Ik wist meteen
dat we die sfeer moesten terugbren
gen in het ontwerp.’
Verschillende sferen
‘Heel belangrijk bij nieuwbouw is het
beeldkwaliteitsplan dat de gemeente
opstelt. Het is een document waarin
staat aan welke eisen de nieuwbouw
moet voldoen. Heel concreet qua
hoogte of type dak bijvoorbeeld. Maar
ook algemener over de sfeer waarbin
nen het ontwerp moet passen. Voor

de Duinen was dat laatste gelijk een
uitdaging, want voor de 44 woningen
kregen we te maken met drie sferen,
die onderling ook nog eens erg van
elkaar verschillen. Vrolijk en zomers
hart, Kleurrijk modern en Hedendaags
klassiek.’
‘Verschillende sferen dus, maar er
bleek ook een grote verbindende
factor te zijn. De relatie met het
water is op de locatie van de Duinen
namelijk heel sterk. Zo kwamen we op
de Scandinavische uitstraling van een
vissersdorp. Daarmee konden we goed
uit de voeten binnen de opgegeven
sferen. Elke sfeer een eigen kleuren
palet, waarbij we erop letten dat de
materialen en kleuren elkaar versterken. Zo zorg je voor eenheid,
zonder dat het saai wordt. Want wat

Rob Moritz, architect

ik wel belangrijk vind, is dat we 44
individuele woningen bouwen. Ik
hoop dat de bewoners straks trots
zeggen: ‘Kijk, dit is mijn woning’. En
dat bereik je niet als alle woningen
nagenoeg hetzelfde zijn.’

De Duinen
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Hoogteverschillen
‘Los van de sferen was er nog een
tweede uitdaging. Want heel bijzon
der aan de locatie is dat er hoogte
verschillen te overbruggen zijn.
Technisch gezien is dat best ingewik
keld. Want hoe bouw je tien huizen
naast elkaar waarvan het eerste huis
40 cm lager ligt dan het tiende? En
toch, toen ik over het hoogteverschil
las in het beeldkwaliteitsplan, was ik
ook enthousiast. Want ik vind het

Vastgoed

s tedebouwkundig heel fraai. Een
glooiende lijn richting de dijk in
plaats van een saai vlak land en dan
ineens die dijk. Bovendien is zo’n bij
zondere situatie precies de stimulans
die mij helpt het plan op een hoger
niveau te tillen. Want ik zeg wel eens:
als alles kan, is er niets meer an. Dat
klinkt een beetje simpel, maar ik
meen het wel.’
Oplossing
‘En dus gingen we met elkaar om de
tafel. En dan ben je blij dat je met
een goede aannemer samenwerkt,
Salverda in dit geval, die meedenkt
en voorstellen doet. De meest voor de
hand liggende optie voor het over
bruggen van het hoogteverschil was
het laten verspringen van de kap. Het
ene huis zou dan gewoon iets hoger
uitkomen dan het andere. Maar dat
wilde ik niet. Ten eerste vind ik dat
niet mooi en ten tweede is het vrij
duur. Uiteindelijk ben ik erg blij met
de oplossing die we met elkaar ont
wikkelden. In de betreffende blokken
laten we binnenshuis het vloerpeil
zakken. Die woningen krijgen dus een
iets hoger plafond. En aan de gevels
is dat straks niet te zien, want de
kozijnen komen overal op dezelfde
hoogte.’

Concept artist impression de Duinen

Op de hoogte blijven? Bezoek regelmatig www.woonpalet.net/nieuwbouw en mis niets.
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Interview

‘Wat bepaalt of u zich prettig voelt in uw buurt?’

Leefbaarheid
Waar denkt u aan bij het woord ‘leefbaarheid’? Aan het
groen in de wijk, aan uw buren, de kwaliteit van uw
woning, de verkeersveiligheid of de straatverlichting?
Het zijn inderdaad allemaal zaken die bij elkaar
bepalen hoe aantrekkelijk (of niet aantrekkelijk) uw
buurt is om in te wonen.
Kan Woonpalet de leefbaarheid bevorderen?
Wel als het gaat om de kwaliteit van de woning,
natuurlijk. Maar leefbaarheid heeft ook een zachte kant.
Want wat bepaalt of u zich prettig voelt in uw woning en
in uw buurt? Daarin spelen ook de mensen die om u heen
wonen een rol. Gelukkig is Zeewolde gezegend met
mensen die een waardevolle bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in hun buurt. De bewonerscommissie van
Parkzicht bijvoorbeeld en Jaap en Ineke Vergouw uit de
Kruidenborg.
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Ontmoetingstuin Parkzicht
Rob Greten, Aad Mos en Klaas Woudwijk vormen de
bewonerscommissie van Parkzicht. Zij namen begin dit
jaar contact op met Woonpalet omdat ze het plantsoen
voor hun complex wel wilden gebruiken als ontmoetings
tuin. De bewoners dienden een goed plan in voor deze
metamorfose en Woonpalet besloot het plan te financieren
uit het Wonen+-fonds. Want de ontmoetingstuin zou
immers een plus geven aan het woonplezier in Parkzicht.
Woonpalet regelde bestrating, twee tuintafels en
hoveniersbedrijf Donkergroen sponsorde plantenbakken.
De bewoners gingen zelf ook met de pet rond en kochten
nog twee tuintafels en mooie planten voor in de planten
bakken. Al met al een prachtig samenspel met een mooie
ontmoetingstuin als resultaat. Daar werd afgelopen zomer
tijdens een gezellige borrel dan ook op geproost.

Bewoners Parkzicht tijdens de feestelijke opening van de ontmoetingstuin. Foto: Woonpalet

Interview

Indische maaltijd. Foto’s: eigen foto’s

Indische maaltijd in Kruidenborg
Ook Ineke Vergouw en haar man Jaap zijn betrokken bij
hun medebewoners en ze toonden dat deze zomer op
culinaire wijze. Ze trakteerden alle bewoners van Kruiden
borg namelijk op een door Ineke gekookte Indische
maaltijd. ‘We hebben een intekenlijst neergelegd in de
gemeenschappelijke huiskamer en gezegd: wil je komen,
hup, zet je naam erop.’ En zo meldden zich zo’n 30
mensen. ‘Er schoven mensen aan die we niet eerder bij
gemeenschappelijke activiteiten hebben gezien. Dat is
toch mooi. Ook daarvoor doen we het.’
Onderzoek naar de leefbaarheid
Eens in de vijf jaar laat Woonpalet een onderzoek doen
naar de leefbaarheid in Zeewolde. De uitkomsten ervan
bespreken we met de gemeente en gebruiken we bij
beslissingen over bijvoorbeeld het al of niet investeren in
wijken of projecten.
Dit jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door
Ilse van Dalfsen, derdejaars student aan
Hogeschool Saxion. Zij verstuurde een online
enquête naar huurders en ze ging ook langs
de deuren. Bij elkaar ontving ze zo’n 350
ingevulde enquêtes retour. In de voor
jaarseditie van Bewonerspalet leest
u de uitkomsten van het onderzoek.

Ilse van Dalfsen

Gefeliciteerd
Onder de deelnemers van de enquête zijn
vijf cadeaubonnen verloot van elk € 25,-.
De cadeaubonnen zijn gewonnen door
Thea Leeuwis, Carmen Martis, Marjo Poel,
Ron Schuurman en Carolien Visser.
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Huurdersbelangen
Zeewolde
Mededelingen

‘De huren moeten wel
betaalbaar blijven’
Als huurder heeft u vast een mening over uw woning, de huur, de samenwerking met Woonpalet of het werk van de gemeente. Huurdersbelangen
Zeewolde zorgt ervoor dat die mening ook gehoord wordt.
Voorzitter Jan Zwaan: ‘Wij komen op
voor de belangen van de huurder.
Daarvoor is het wel belangrijk dat we
zo veel mogelijk in contact met de
huurders staan. Daarom hebben we

een website, een Facebook-pagina en
houden we ledenvergaderingen. En
mensen kunnen ons altijd bellen
natuurlijk.’

Nieuwtjes op de site
In de praktijk zoeken niet veel huur
ders contact met Huurdersbelangen.
Weten ze de organisatie wel te
vinden? Dat probeerde Huurders
belangen te achterhalen met een
enquête. Uitkomst: ja, ze weten prima
hoe ze Huurdersbelangen kunnen
bereiken, maar ze doen het niet.
Penningmeester Maureen van de
Hoef: ‘Dat kan betekenen dat mensen
eigenlijk wel tevreden zijn, of dat het
een ver-van-mijn-bedshow is. Wij
proberen nu in ieder geval om nog
beter te laten zien wat we allemaal
doen. Bijvoorbeeld door vaker
berichten te delen op de website en
Facebook.’
En natuurlijk zijn er onderwerpen
waarvan Huurdersbelangen sowieso
weet dat ze belangrijk zijn. Ook door
de landelijke bijeenkomsten die
Huurdersbelangen bezoekt. Zwaan:
‘De huurverhoging bijvoorbeeld. Daar
hebben we stevige discussies over
met Woonpalet. Wij vinden: de huren
moeten wel betaalbaar blijven. En het
verduurzamen van woningen is prima,
maar het moet de huurder geen geld
kosten. Het mooie is: we overleggen
altijd in goede harmonie. Woonpalet
neemt ons serieus. Daar zijn we heel
blij mee.’

Meer weten over Huurders
belangen Zeewolde? Kijk op
www.huurdersbelangenzeewolde.nl of Facebook
Huurdersbelangen Zeewolde.
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V.l.n.r. Maureen van de Hoef, Rene Zieltjes, Ben Meijer, Jan Zwaan en Joyce van Haperen

Bonje met de buren. Hoe pak je dat aan, zonder dat de
relatie nog verder verslechtert? Daar kan buurtbemiddeling u binnenkort bij helpen. Cynthia Hoogveld is
manager sociaal werk bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF): ‘We helpen buren zodat ze op
een plezierige manier naast elkaar kunnen wonen. En
daar is soms een bemiddelaar voor nodig. Iemand met
ervaring met het voeren van lastige gesprekken.’

Na overleg met de gemeente, Woonpalet en De Alliantie
(die in Zeewolde ook 100 sociale huurwoningen heeft)
heeft MDF nu groen licht om buurtbemiddeling in Zee
wolde aan te bieden. Hoogveld: ‘Er zijn onnodig veel
vervelende woonsituaties. Die kunnen ontstaan door een
duidelijk conflict met de buren. Maar ook door irritaties
over harde muziek, onverzorgde tuinen of hondenpoep.
Een onafhankelijke partij kan helpen om ruzies op te
lossen, of escalatie te voorkomen door de irritaties op een
goede manier bespreekbaar te maken.’

Achter de voordeur met ...

‘Vaak is het met één gesprek
al opgelost’

Hoe moet je dat zeggen?
MDF verzorgt in Dronten al een tijd buurtbemiddeling. En
daar merken ze dat veel mensen al contact opnemen,
voordat er sprake is van een echt conflict. Hoogveld: ‘Vaak
is het probleem na een intakegesprek met ons al opgelost.
Mensen vinden het fijn om hun verhaal te kunnen doen.
Of ze willen gewoon tips over hoe ze een irritatie op een
goede manier kunnen aankaarten. Want dat is lastig. Als
de relatie goed is, wil je die niet op het spel zetten. En
ken je elkaar nog niet, dan wil je niet meteen bestempeld
worden als die klagende buur.’
‘Met die vragen zijn we heel erg blij. Want als je te lang
wacht, bouwt de irritatie op en stap je pas op de buren af
als je al enorm gefrustreerd bent. Dan is het lastig om nog
een gesprek te voeren dat leidt tot een goede uitkomst:
bijvoorbeeld afspraken over het afspelen van harde
muziek. En het verslechtert uiteraard de relatie met je
buren.’
Goed overleg en elkaar helpen
MDF is niet gebonden aan de gemeente Zeewolde of aan
Woonpalet. Hoogveld: ‘Toch zullen de meeste mensen wel
bij ons terechtkomen via Woonpalet of de gemeente. In
Zeewolde zijn de lijntjes heel kort, merken we. Er wordt in
goed overleg gewerkt voor de inwoners. Dat willen wij
ook. We zijn er zelf voor buurtbemiddeling, en voor
maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Iedereen
met problemen kan bij ons aankloppen. En kunnen wij
mensen niet helpen? Dan zorgen we dat ze bij iemand
terechtkomen die dat wel kan. Zodat zoveel mogelijk
mensen zelfstandig en met plezier kunnen wonen en
leven.’

Cynthia Hoogveld
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Kort nieuws
Mededelingen

Sámen maken
we het mooi

Hennep in een huurwoning?
Dat tolereren we niet

Als woningcorporatie zijn we verantwoordelijk voor een groot deel
van het onderhoud aan uw woning.
Maar we kunnen het níet alleen.
Daarom een oproep: werk vooral
mee, als we onderhoud komen
doen!

We willen dat al onze huurders prettig én veilig kunnen wonen. Daarom
moeten we soms streng zijn. Als het gaat om hennepteelt bijvoorbeeld.
Want dat is niet alleen bij wet verboden, het is ook nog eens gevaarlijk.
Voor de teler én voor anderen. Bij de teelt komen bijvoorbeeld schadelijke
stoffen vrij. En vaak tappen henneptelers illegaal stroom af. Dat vergroot
de kans op brand.
We hebben daarom een streng en duidelijk beleid. Verbouwt iemand hennep
in zijn huurwoning? Dan zetten we diegene uit zijn huis. Hennep erin?
Huurder eruit!

We maken altijd een afspraak met de
bewoner van het huis waar we iets
komen repareren of veranderen.
Helaas staan we soms op het afgesproken tijdstip voor een dichte
deur. Of blijkt eenmaal binnen dat de
plek waar we zijn moeten, bijna
onbereikbaar is. Dat is zonde. Van uw
tijd, onze tijd, én die van alle andere
huurders van Woonpalet. Alle ver
traging die we oplopen, betekent
immers dat we ergens anders later
zijn. Fijn dus als u mee wilt denken
en helpen!

Tips Wonen zonder overlast
Al onze huurders hebben buren. En waar mensen naast elkaar wonen, zien
en horen ze dingen van elkaar. Niets mis mee, zolang iedereen rekening
houdt met elkaar en ook accepteert dat het geven en nemen is. Maar hoe
spreekt u de buren aan wanneer u vindt dat de balans eruit is?
Tip 1 Vertel waar u last van heeft en formuleer vanuit de ik-vorm.
Bijvoorbeeld: Hoi, ik bel even bij je aan, omdat ik last heb van de harde muziek.
Tip 2 Leg uit waarom u er last van heeft.
Bijvoorbeeld: Ik kan mijn eigen televisie niet meer horen.

Op de hoogte blijven
van Woonpalet?
Volg ons op Twitter en
like ons op Facebook.

14

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Tip 3 Stel vragen.
Bijvoorbeeld: Hoe gaan we dit oplossen, zodat jij je muziek kunt luisteren en ik
geen overlast ervaar?
CMYK / .eps

Houd warmte binnen
met radiatorfolie

Serviceabonnement

De winter staat weer voor de deur,
en dus zetten we allemaal de
verwarming weer aan. En warmte is
lekker, maar stoken kost veel geld
én energie.

Bijna alle huurders hebben een serviceabonnement. Logisch, want heeft u
het abonnement dan kunt u een aantal reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent, aan Woonpalet overlaten. Zoals het repareren van een
kraan of het schoonmaken van de dakgoot. Welke reparaties het precies
zijn, leest u op onze website.

Besparen is gelukkig eenvoudig. Met
radiatorfolie bijvoorbeeld. Dat is een
speciale, zilverkleurige folie die u bij
de bouwmarkt kunt kopen. Als u dat
achter de radiator plakt, ziet u er
niets van, maar wordt de warmte wél
terug uw huis in gekaatst. Zo lekt er
minder warmte weg door de muur
achter de radiator. En hoeft uw
verwarming minder te werken.

Elk jaar zetten we de inkomsten en
uitgaven op een rij. Dat leverde over
vorig jaar het volgende beeld op:

In het komende voorjaarsnummer van
Bewonerspalet vindt u het overzicht
over 2019.

Stand per 1-1-2018
Bij: inkomsten
Af: uitgaven

24.568
104.845
115.535

De kosten voor het serviceabonnement (€ 4,50 per maand)
blijven ongewijzigd.

Stand per 31-12-2018

13.878

Er komen steeds meer ouderen, en die blijven steeds
langer zelfstandig wonen. Dat vraagt wel iets van de
woningen waarin ze wonen. En soms ook van de
buren. De stichting Knarrenhof werkt daarom aan een
bijzonder ‘mini-wijkje’ in Zeewolde. En Woonpalet
doet mee.

Kort nieuws
Nieuws

De Knarrenhof: weer een stap dichterbij
Een hofje waar mensen dicht bij elkaar wonen, aandacht
hebben voor elkaar, en elkaar helpen als dat nodig is. Dat
is kort gezegd een Knarrenhof. Daar worden er steeds
meer van gebouwd in Nederland.
De komst van een Knarrenhof in Zeewolde is onlangs
weer een stap dichterbij gekomen. Bertho Eding,
manager klantzaken bij Woonpalet: ‘Er lagen al langer
plannen voor een complex met 21 woningen en een
gemeenschappelijke tuin. Wij hadden al toegezegd dat
als er een aantal woningen niet verkocht zou worden, wij
die wilden overnemen om te verhuren. Nu zijn we een
stap verder gegaan. We ontwikkelen het complex mee, en
realiseren maximaal zeven sociale huurwoningen in de
Knarrenhof. Dat biedt voor alle partijen meer zekerheid.’
Nabuurschap
Eding: ‘We doen dit omdat het zo’n mooi project is. De
Knarrenhof draait immers om nabuurschap, om omzien
naar elkaar. En het begon als een koopproject voor
particulieren, maar doordat wij ook meedoen weten we
zeker dat er ook sociale huur komt. En we weten: hoe
gemixter een wijk, hoe plezieriger wonen het er is.’

Knarrenhof Zwolle. Foto’s: Stichting Knarrenhof
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Zeewolde in de wijk

‘De gemeente en Woonpalet knappen samen de wijk op’

‘De uitstraling van Noord
is nu echt goed’
Als je door de oudste wijk van Zeewolde loopt, valt
meteen op dat de straten, speeltuinen, huizen en
tuinen er keurig bijliggen. De afgelopen twee jaar
hebben de gemeente en Woonpalet de hele wijk aangepakt. Anne Damstra is beleidsmedewerker van de
gemeente: ‘We onderhouden Noord al meer dan dertig
jaar, maar we zagen nu dat meer nodig was dan alleen
losse delen opknappen. We wilden het helemaal goed
doen, zodat de wijk weer dertig jaar vooruit kan.’
In 2017 werden de plannen gemaakt voor de wijk tussen
de Oostergo en Westergo. Damstra: ‘Wij weten wat er
technisch gezien aan onderhoud moet gebeuren, maar
wilden ook weten wat de bewoners nodig hebben. Daarom
hebben we met de bewoners een buurtschouw gedaan. In
dat rondje door de buurt konden bewoners aangeven wat
ze anders wilden. Daar kwam uit dat veel mensen de grote
bomen storend vonden. Want weinig licht, veel bladafval

‘Meer parkeerplekken én
meer ruimte om te spelen’
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Anne Damstra, beleidsmedewerker van de gemeente Zeewolde

én enorme wortels die de bestrating omhoog duwen. En er
was een duidelijke wens voor meer parkeerplekken.’
Meer ruimte
Veel van die grote bomen zijn weg en de straten zijn
anders ingedeeld en opnieuw bestraat. Damstra: ‘Het is nu
een open wijk met kleine bomen die voldoende ruimte
hebben om wortel te schieten. De speeltuinen en
groenstroken hebben een centrale plek en zijn nu goed
zichtbaar door de lage struiken. Door een aantal nieuwe
speeltoestellen is de wijk ook kindvriendelijker geworden.
Vanuit die gedachte hebben we ook gekozen voor stoepen
met op dezelfde hoogte parkeerplekken. Hierdoor hebben
kinderen overdag meer ruimte om te spelen. Veel auto’s
zijn dan namelijk weg uit de straat. Bovendien konden
we met deze nieuwe inrichting meer parkeerplekken
maken.’ Omdat veel bewoners in Noord huurders zijn van
Woonpalet werd Woonpalet al snel betrokken bij het plan.

Zeewolde in de wijk

Marije Kleene (links) en Wendy Poorter, woonconsulenten van Woonpalet

 amstra: ‘Wij gaan over het openbare gebied, maar
D
Woonpalet over de huizen, tuinen en achterpaden. Dus
wilden we graag samenwerken, zodat we echt de hele
buurt konden opknappen.’
Lekker thuiskomen
Wendy Poorter en Marije Kleene zijn woonconsulent van
Woonpalet voor de wijk Noord. Voor hen kwam het plan
van de gemeente precies op het goede moment. Poorter:
‘De huizen hadden we net van binnen en buiten
opgeknapt. Het plan van de gemeente was een goede aan
leiding om ook met de tuinen en de paden aan de slag te
gaan.’ Kleene: ‘Van huurders hoorden we bijvoorbeeld dat
de achterpaden ’s avonds en ’s nachts wel heel donker
zijn. Zeker als er nog een bocht in zit. Dan heb je niets
aan het licht van de lantaarnpaal die helemaal aan het
begin van het pad staat. Die donkere stegen zijn alleen
aantrekkelijk voor hangjongeren. Sommige mensen durf
den daardoor niet achterom naar hun huis. Dus hebben we
lampen op zonne-energie aan de bergingen bevestigd.’
Poorter: ‘Doordat de gemeente het hoge groen heeft ver
vangen, zijn de huizen een stuk zichtbaarder geworden.
Daarom heeft Woonpalet de bergingen geschilderd en
schuttingen vervangen. Als je nu de wijk inrijdt, is het
overzichtelijk, fris en netjes. De uitstraling is echt goed.
En dat is toch lekkerder thuiskomen.’
Trots op Noord
Het betekent niet dat er nu dertig jaar niets meer gedaan
wordt in de wijk. Damstra: ‘Je hebt altijd het incidentele
onderhoud, zoals een paaltje dat omver is gereden of

stoeptegels die losliggen. Dat blijven we natuurlijk doen.’
Poorter: ‘En er zijn ook nieuwe uitdagingen, zoals de grote
hoeveelheden neerslag die we tegenwoordig hebben. In
de toekomst wil de gemeente meer groen in de tuinen.
Daar worden nu plannen voor gemaakt. Met minder tegels
in de tuin kan regenwater makkelijker de grond in en
hoeft niet alles via het riool. Zo voorkomen we dat straten
blank staan bij een flinke regenbui.’
Volgens de woonconsulenten heeft de opfrisbeurt ook voor
verandering bij de bewoners gezorgd. Kleene: ‘Het werkt
denk ik aanstekelijk. Wij hebben met de gemeente flink
werk verzet om de omgeving netjes en strak te krijgen. En
we zien dat bewoners nu ook meer aandacht aan hun tuin
besteden. Die beweging is mooi, zo maken we samen de
buurt mooier.’ Poorter: ‘Wij zijn dik tevreden over de
veranderingen in Noord. En we hopen dat de bewoners het
ook mooi vinden. Zodat ze trots zijn op de wijk waar ze
wonen.’

In de zomer besloot Woonpalet bovenop alles wat
al gepland was, nog een kers op de taart te
leggen. De mensen in Noord die op een hoek
wonen die een belangrijke zichtlocatie is in de
wijk, kregen een schutting aangeboden. Zo zou
ook de eerste aanblik als je de wijk inkomt, van
alle kanten netjes zijn. Zo’n 20 hoeken werden
geselecteerd en alle huurders, niet eentje uit
gezonderd, namen het aanbod aan.
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Kort nieuws

Van Zeewolde naar Zweden
Van de eerste overlastgesprekken in de voetbalkantine,
tot het schrijven van een nieuwe huisvestings
verordening, en van het opzetten en begeleiden van
bewonerscommissies tot wijkschouwen met de
gemeente, de opkomst van de website en bijvoorbeeld
het huisvesten van statushouders. In de 25 jaar dat
Wim Reitsma voor Woonpalet werkte, kwam het
allemaal voorbij. ‘En nu is het tijd voor iets nieuws’.
Wim Reitsma neemt afscheid van Woonpalet om samen
met zijn vrouw te beginnen aan een nieuwe toekomst.
Ze verhuizen naar Zweden.
Persoonlijk contact
Wim Reitsma kijkt met veel voldoening terug op zijn werk
bij Woonpalet. ‘Vooral het persoonlijke contact en het
echt iets kunnen doen voor individuele huurders, of een
groep huurders, maakte dat ik mijn werk met veel plezier
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Wim Reitsma

deed. Ik was bijvoorbeeld contactpersoon voor diverse
bewonerscommissie waaronder die van Carré. En dat was
altijd erg prettig. Natuurlijk, digitalisering is een
uitkomst. We hebben een mooie website, mensen kunnen
zich zelf inschrijven, online reageren op woningen, maar
ik heb me er altijd voor ingezet aanspreekbaar te zijn voor
de mensen die wel het echte contact nodig hebben. Soms
was dat heel indringend. In een spreekkamer hoor je heel
veel persoonlijke verhalen. Op andere momenten is het
contact ongedwongen en vrolijk, bij het uitreiken van een
sleutel bijvoorbeeld. Of op de Pinkenmarkt. De laatste
keer Pinkenmarkt was voor mij extra bijzonder. Ik heb aan
veel belangstellenden de schetsen van het nieuwbouw
project de Duinen in de Polderwijk kunnen laten zien.
Scandinavische look. Is me dat even een toepasselijke
afsluiter.’

Woonpalet - iconen

1

6

Woonpalet - iconen

Uw woning veranderen
Reparatieverzoeken
Nieuwbouw
Reparatie
melden
Heeft u zin om iets te veranderen in uw huis? Ga
gerust
uw gang, maar er zijn wel regels. Die regels zorgen
ervoor dat uw woning ook na de verandering voor de
volgende huurder aantrekkelijk blijft. Daarom vragen wij
2
u sommige veranderingen bij ons te melden.
Het leggen
van vloeren, behangen van muren en binnenschilderwerk
hoeft u trouwens niet bij ons te melden. Andere
veranderingen meldt u gemakkelijk via www.woonpalet.
Actueel
net/zelf-klussen
aanbod

Een deur die klemt of een kraan die1
drupt. Heel vervelend. Meld uw
reparatie via www.woonpalet.net.
Steeds meer huurders maken er al
7
gebruik van. U logt in met uw
postcode en huisnummer. En u kunt
direct een afspraak inplannen met
onze vakman.

3

Reparatie
melden
Vrije
sector

2

Planning planmatig onderhoud

Actueel
aanbod
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TE
KOOP

Op onze website vindt u een overzicht van het groot onderhoud dat gepland staat voor 2020.
Vanzelfsprekend krijgt u persoonlijk berichtKoopwoning
wanneer we onderhoud willen plegen aan uw woning.

Onderhoud

3

4

9

Prijsvraag woordzoeker

TE
KOOP

Koopwoning

€

Contact

Winnaar vorige woordzoeker
De oplossing van de vorige woord
zoeker was ‘Lentekriebels’.
Mevrouw Niehof en Faye Hoogeveen
wonnen met dit goede antwoord elk
een VVV Cadeaubon van € 25,-.
Van harte gefeliciteerd!
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?
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Gasloos
Vraag en
Gevel
antwoord
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Infrarood
Opslag
Proefwoning
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Temperatuur
Toekomst
Verwarming
Vloer
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Puzzel

Woordzoeker
Streep de woorden door uit de
woordzoeker. De overgebleven
letters vormen de oplossing. Mail de 5
oplossing voor 15 januari 2020
naar redactie@woonpalet.net. Een
kaartje sturen naar Woonpalet kan
ook. Onder de goede inzendingen
verloten we twee VVV Cadeaubonnen
van elk € 25,-. De winnaars krijgen
persoonlijk bericht en worden
vermeld in de volgende editie van
Bewonerspalet.

Kort Nieuwstips
Woonpalet

Tips
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Belangrijk
O U K

Vraag
O A en
I
antwoord

19

4 Mededelingen
vragen aan…

Vier vragen aan ... Jan Houtstra

Zijn eerste verhalenbundel bracht hij uit in 2005 en inmiddels
werkt hij aan zijn zevende bundel. Jan Houtstra schrijft over zijn
familie, over de ongeveer 50 landen die hij bezocht,
maar ook over wat hem in het dagelijks leven bezighoudt.

Waarom begon u destijds met
schrijven?
‘Mijn broer Adri kwam met het idee
om onze familiegeschiedenis te
beschrijven. Adri zei: “Laten we
samen op onderzoek uitgaan”. Wel nu,
dat viel nog niet mee, want onze
Houtstra-tak is een schippers
geslacht. Schippers overlijden ergens
op zee, krijgen een zeemansgraf en
vind dan maar eens een overlijdens
akte terug. Maar de familieleden die
we konden traceren bleken
interessante levens te hebben geleid.
Zodoende leverde onze zoektocht
mooie verhalen op. Want over wie
wereldzeeën bevaart, is veel te
vertellen.’

20

En welk familielid springt eruit?
‘Dan denk ik toch aan oom Rinse. Hij
overleefde vier schipbreuken. Dat
kunnen niet veel mensen zeggen. En
ik denk aan mijn grootmoeder. Zij
leefde rond 1900 en schreef verhalen
en gedichten. Alleen al vanwege het
feit dat ze kon schrijven, was ze haar
tijd ver vooruit.’
Hebben uw verhalen ook een
doel?
‘Zo stevig zou ik het niet willen stel
len. Ik beleef gewoon erg veel plezier
aan het schrijven. Ik kan het iedereen
aanbevelen. En ik waardeer natuurlijk
de complimenten die ik krijg van de
vrienden, familie en kennissen die

mijn bundels lezen. Maar over mijn
familie schreef ik bijvoorbeeld ook,
omdat ik het belangrijk vind dat
de nieuwe generatie de familie
geschiedenis kent. Wat gebeurd is,
mag niet vervagen. Je moet toch
weten waar je vandaan komt. Daarom
houd ik me ook altijd strikt aan de
feiten. In mijn familieverhalen geen
gefantaseer.’
En uw favoriete schrijfplek?
‘Dat is de mooie oude kast die ik eens
kocht op een veiling in Duitsland. Ik
ben er erg op gesteld. De combinatie
van het oude meubel met die nieuwe
computer moet kunnen, toch? Soms
slaat de computer op tilt. Dan bel ik
mijn kleindochter Ayla. Ze komt langs
en weet de boel altijd weer te
ontwarren.’

