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Wij vertellen
u graag hoe wij
de huurinkomsten
besteden
VAN OUD NAAR
(VER)NIEUW(D)
OPERATIE STEENBREEK:
TEGELS ERUIT, GROEN ERIN
ANDERE WONING HUREN?
THUIS IN DE ACHTERHOEK!

Welkom

In deze uitgave

“Energiezuinig wonen
beperkt de woonlasten”

Kwalitatief goed en
betaalbaar wonen
Als wooncorporatie willen wij u een goede èn
betaalbare woning bieden. Een woning waarin
u zich prettig voelt. Wij investeren daarom in
het onderhouden en verduurzamen van onze
woningen. Wist u bijvoorbeeld dat we vorig
jaar ongeveer 14,5 miljoen uitgaven voor het
verduurzamen, onderhouden, renoveren en het
bouwen van nieuwe woningen?

Wij vertellen u graag hoe wij de huurinkomsten besteden

Van oud naar
(ver)nieuw(d)

Met uw huur betalen we voornamelijk de afhandeling van

Het oude stadje aan de Oude IJssel is de

reparatieverzoeken, onderhoud aan woningen en investeren we
in verduurzaming en in een goede en veilige woonomgeving.
Dit, en nog meer cijfers en feitjes.

uw tuininrichting rekening te houden met het zeeklimaat van ons
land en de regenbuien die hiermee gepaard gaan. Op de pagina’s
10 en 11 laten we u graag zien hoe u daarop kunt inspelen.
Huishoudboekje
Zoals ik net al aangaf vinden wij het belangrijk dat u goed en
betaalbaar kunt wonen. Hier is een combinatie van verschillende
factoren voor nodig, waaronder de kwaliteit van de woningen,
maar ook het terugkerende bedrag dat u voor wonen betaalt,
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Andere woning huren?
Thuis in de Achterhoek!

Operatie steenbreek:
Tegels eruit, groen erin

Duurzaam en betaalbaar wonen

de totale woonlasten (huur plus energiekosten). Wonion kiest

De afgelopen jaren is er veel gedaan om ons woningbezit te

er dit jaar daarom opnieuw voor de huur beperkt te verhogen.

Jong, oud, veel of weinig inkomen,

Meer groen in de tuin betekent meer

verduurzamen. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwbouwwoningen

We kijken hierbij naar de kwaliteit van de woning, zodat de

iedereen kan bij ons zoeken naar een huis.

dieren en minder wateroverlast.

in Ulft en Terborg, waar steeds meer bewoners hun intrek nemen in

huur en de kwaliteit van de woning op elkaar aansluiten. In dit

Actief woningzoekenden hebben binnen

Doe mee!

één van de nieuwe nul-op-de-meterwoningen. De werkzaamheden

WonionMagazine geef ik u graag meer inzicht in het financiële

12 maanden een woning!

verdwijnen hier al steeds meer naar de achtergrond. Dit jaar en

aspect van een corporatie. Oftewel ons huishoudboekje.

afgelopen jaren op verschillende locaties
flink vernieuwd.

Ook in dit nummer...
Houd persoonsgegevens voor uzelf
Prettig wonen doe
je samen!
Uit in de regio
Informatief
Ontwerp woonzorgcentrum Gendringen
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ook de komende jaren gaan we door met het verduurzamen van
woningen. Dit, omdat energiezuinig wonen de woonlasten beperkt

Ik wens u veel leesplezier en alvast een mooie zomer toe!

èn natuurlijk omdat we duurzaamheid belangrijk vinden. Op deze
manier willen we u een kwalitatief goede en betaalbare woning

Harrie Kuypers

blijven bieden. Maar wist u dat u zelf ook een bijdrage kunt leveren

Directeur-bestuurder Wonion

aan een duurzame leefomgeving? Dit, kan bijvoorbeeld door met
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U WOONT IN ÉÉN VAN DE WONINGEN VAN WONION EN
BETAALT HIER MAANDELIJKS EEN BEDRAG VOOR

Wij vertellen u
graag hoe wij de
huurinkomsten
besteden

€ 1 (1%)
Leefbaarheid;
zorg voor de leefomgeving

€ 218 (39%)
Investeringen;
renovatie en
nieuwbouwkosten

€ 77 (14%)
Organisatiekosten;
bijvoorbeeld de kantoorkosten, salarissen
en automatiseringskosten

€ 103 (19%)
Rentelasten;
de rente die we betalen voor de leningen die
we hebben aangetrokken om te kunnen
investeren in onze woningen

Hoe besteden
wij de huurinkomsten?
De gemiddelde
huurprijs in
2017 is € 547.

€ 47 (9%)
Sectorheffingen; het geld dat we, net als
andere corporaties jaarlijks betalen aan het Rijk

€ 79 (14%)
Onderhoud; de kosten voor het onderhouden
en verbeteren van onze woningen

€ 22 (4%)
Belastingen en verzekering zoals waterschapsbelasting en onroerendzaakbelasting

Beperkte of géén huurverhoging in 2018
Huurders van Wonion krijgen in 2018 een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen
ontvangen huurders zelfs géén huurverhoging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane
huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het
inflatiepercentage (1,4%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging
van 3,9% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en kijken daarom
jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vraagt Wonion een beperkte huurverhoging
op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 1,4%.

Wonion is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent dat wij geen winstoogmerk hebben.
De huurbedragen die wij maandelijks ontvangen zetten we in om goede en betaalbare woningen
te bieden in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit doen wij bijvoorbeeld door te investeren in
het verduurzamen van de woningen. Dit verlaagt de energielasten van bewoners en houdt de
woonlasten voor een kwalitatief goede woning betaalbaar. Het verduurzamen van onze woningen
loopt voor Wonion als een rode draad door het onderhouden, renoveren en nieuwbouwen van
woningen. Naast de investeringen die wij doen in woningen betaalt Wonion als corporatie in de
vorm van sectorheffingen ook aan het Rijk. Inkomsten kunnen maar één keer uitgegeven worden,
dit geldt zowel voor u als voor ons. In het diagram op deze pagina ziet u hoe wij uw huur besteden.

Meer informatie over de huuraanpassing per
1 juli 2018 is te vinden op www.wonion.nl.
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Prijs woning in overeenstemming met kwaliteit

valt. Op dit moment heeft ongeveer 84% van onze woningen een

Wonion bepaalt de huuraanpassing 2018 op basis van de huursom-

huur die onder deze grens valt.’

benadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning
dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs

Soms zelfs géén huurverhoging

hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen

Wonion verhoogt de huur van ongeveer 850 woningen niet. Harrie

die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursom-

Kuypers: ‘Dit komt door het feit dat wij de gewenste huur voor

benadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeen-

deze woning hebben bereikt. De huurprijs van deze woningen sluit

stemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

goed bij aan de kwaliteit van de woning. In dit geval vinden wij
een huurverhoging niet nodig, juist om de betaalbaarheid van het

Goed en betaalbaar wonen

wonen te borgen’.

Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion, vertelt: ‘Wij gaan voor
goed en betaalbaar wonen. We zorgen ervoor dat het merendeel

Persoonlijk bericht

van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is

U heeft een persoonlijk bericht van ons gehad voor de huuraanpassing

en daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag

die per 1 juli 2018 geldt voor de woning waarin u woont.
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Houd
persoonsgegevens
voor uzelf

inhoud

Prettig wonen doe
je samen!
U wilt graag prettig wonen in
een leuke buurt. Maar waar
mensen samenwonen, is ook
wel eens overlast.

Geeft u uw paspoort weleens af aan bijvoorbeeld een
hotelreceptie? Zegt u “ja” als een nieuwe app op uw smartphone
vraagt om toegang tot uw contactpersonen? Maakt u gebruik
van gratis wifi netwerken om bijvoorbeeld te telebankieren?
Gebruikt u vaak hetzelfde wachtwoord? Ja? U bent niet de enige.

Steeds meer slachtoffers van identiteitsfraude
Identiteitsfraude wil zeggen dat iemand uw persoonlijke
gegevens misbruikt. De fraudeur gebruikt uw
persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te
krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te openen of een
creditcard aan te vragen. U komt er meestal pas achter als u
rekeningen of boetes krijgt waarvan u niets afweet.
Hoe herkent u identiteitsfraude?
• U ontvangt een afwijzing voor een lening ondanks een
vlekkeloos kredietverleden.

Voorkomen is beter
en dat criminelen
U kunt zelf veel doen om te voorkom
van uw persoonlijke
gemakkelijk misbruik kunnen maken
gegevens. Een paar tips:
veilige plaats.
• Bewaar uw identiteitsbewijs op een
hengelen.
• Beveilig uw brievenbus tegen post
bele beveiliging.
• Geef uw digitale accounts een dub
kopieën van
• Online kopen of verkopen? Stuur geen
uw ID-bewijs.
een inlogpagina.
• Klik in e-mails nooit op een link naar
oude documenten
• Vernietig persoonlijke gegevens in
of computers.
ia!
• Wees voorzichtig op de sociale med

Een goede buur…

last van uw buren, maak het dan snel

Niet: “Jouw TV staat altijd veel te hard.”

U kunt zelf al veel doen om irritaties te

bespreekbaar zonder verwijten te maken:

Wel: “Zou je de TV zachter willen zetten?

voorkomen. Komt u bijvoorbeeld ergens

				

Ik kan hem bij mij thuis goed horen.”

nieuw wonen, stelt u zich dan zo snel

Niet: “Je barbecue stinkt.” 		

mogelijk voor aan de buren. Of als u

Wel: “De rook van de barbecue komt

Er valt niet meer te praten met

nieuwe buren krijgt, heet hen dan welkom

precies mijn kant op, wil je deze

de buren

in de buurt. Heeft u een feestje of gaat u

verplaatsen alsjeblieft?

Een goed gesprek doet wonderen.

(langdurig) klussen in huis, breng de buren

Maar soms durft u niet goed, of is de

van te voren op de hoogte. Houd uw tuin

Niet: “Je hond blaft de hele dag.”

situatie al uit de hand gelopen. Vrijwilligers

netjes en stel voor om samen de heg te

Wel: “Ik hoor de hond regelmatig blaffen.

van Buurtbemiddeling houden eerst een

verzorgen. Vraag aan de buren of zij wel

Is hier wat aan te doen?”

afzonderlijk gesprek met beide partijen.

eens last van uw hond of kinderen hebben.

• U ontvangt brieven en contracten waarvan u niets afweet.
• Er staan onbekende afschrijvingen op uw bankafschriften/

Als mensen met elkaar willen praten, zijn
Niet: “Doe eens wat aan die lelijke

de bemiddelaars bij dat gesprek aanwezig.

Uw gegevens zijn veilig bij ons

En dan zijn er toch irritaties

schutting.”

Het gaat er niet om iemand de schuld te

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, is wel

Wel: “Zullen we samen een nieuwe

geven, maar om tot goede oplossingen

woonadres ingeschreven zonder dat u een wijziging hebt

(AVG) vertelt hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.

eens overlast. Maak van een mug geen

schutting (laten) plaatsen?”

te komen. Zo wordt voorkomen dat

doorgegeven.

De overheid controleert hier streng op en kan hoge boetes opleggen.

olifant en zeg eens eerlijk… maakt u zelf

Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Hierin staan al uw

misschien ook wel eens een beetje lawaai?

Niet: “Jouw kinderen vernielen mijn

of de wooncorporatie neerleggen.

rechten en plichten. U leest welke gegevens wij vastleggen, waarom

Bent u degene die wordt aangesproken,

planten met hun bal.”

Daarmee blijft de sfeer tussen bewoners

dit is en hoe lang wij deze bewaren. Wij mogen noodzakelijke

voelt u zich niet aangevallen, probeer

Wel: “De kinderen krijgen van mij een ijsje

namelijk beter.

gegevens delen om bijvoorbeeld onderhoud uit te voeren.

het te begrijpen. Heeft u regelmatig

als ze naar het trapveldje gaan.”

creditcardoverzichten.
• U staat bij uw gemeente op een ander adres dan uw

• Bij het aanvragen van een toeslag of uitkering blijkt u die al
te hebben ontvangen.
• U ontvangt brieven van incassobureaus of er verschijnt een
deurwaarder, maar u hebt helemaal geen schulden

bewoners hun problemen bij politie

of achterstanden in afbetaling van schulden.
• Er staan onbekende werkgevers op uw pensioenoverzichten.

Dit doet u wanneer u slachtoffer bent
• Doe direct aangifte bij de politie wanneer u slachtoffer bent van
identiteitsfraude of als uw paspoort of rijbewijs is gestolen.
• Blokkeer pasjes en bel met uw bank of creditcardmaatschappij.

Heeft u vragen?

• Maak kopieën van uw correspondentie en bewaar deze goed.

Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl,

• Informeer incassobureaus dat u aangifte deed van

www.politie.nl of bel ons!

6 WonionMagazine

identiteitsfraude.

Zo komt u in contact met Buurtbemiddeling
Doetinchem

Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre

Oude IJsselstreek

T: 06 204 544 10

T: 06 537 032 07

E: sociaalteam@helpgewoon.nl

E: buurtbemiddeling@buurtplein.nl

E: buurtbemiddeling@buurtplein.nl

W: www.helpgewoon.nl

W: www.buurtplein.nl

W: www.buurtplein.nl

Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.
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Terborg

Van oud naar
(ver)nieuw(d)
Aan de Oude IJssel ligt de enige plaats
van onze gemeente (Oude IJsselstreek)
met stadsrechten. De stadsrechten
werden in 1419 aan Terborg toegekend.
De afgelopen jaren is het oude stadje op
verschillende locaties flink vernieuwd.

Scholen als middelpunt
van de samenleving
ebouwen
Oud en nieuw zijn zichtbaar in de schoolg
g, met
van Terborg. Het kulturhus De Rietbor
istieke
haar moderne uitstraling en het karakter
gebouwen
gebouw de Jorisschool. Beide school
delpunt
vormen op hun eigen manier een mid
ar in het
voor de samenleving van Terborg. Wa
staat het
moderne De Rietborg geleerd wordt
wonen centraal in de Jorisschool.

Kulturhus De Rietborg
Met de realisatie van het Kulturhus De Rietborg is Terborg al

Centrum Terborg
Karakteristiek beeld in Hoofdstraat
teruggebracht
Terborg startten enkele
De vernieuwingen in het centrum van
ntrum De Nije Borch. Dit
jaren geleden met het gezondheidsce
ncomplex aan de Walstraat,
werd gevolgd door het appartemente
gende gebouw Walstaete.
Borgsche Hagen en het in het oog sprin
de opvallende witte kleur en
Het complex kenmerkt Terborg door
aat van Terborg renoveerde
karakteristieke bouw. Aan de Hoofdstr
panden zijn met behoud
Wonion nog eens vijf panden. Deze vijf
n appartementen en drie
van ornamenten omgetoverd tot zeve
stadswoningen/kleine gezinswoningen.

Nul-op-de-meterwoningen voor jong
en oud in Terborg
ndelstraat in
Aan de Vulcaanstraat en de Ha
ig nieuwe woningen.
Terborg prijken tweeëntwint
n aan de woningen
Nu de bouwwerkzaamhede
aan de bewoners.
zijn afgerond, is het de beurt
de woning naar
Bewoners zijn druk bezig om
eigen smaak in te richten.

Energiezuinig wonen
Voor de Terborgenaren die één van de
tweeëntwintig nieuwbouwwoningen betrokken,
is het mogelijk om zonder extra energiekosten
te wonen. De woningen zijn nul-op-de-meter
gebouwd. De woningen worden voorzien van
een zeer goede schilisolatie, pv-panelen en
een duurzame warmteopwekker in de vorm
van een luchtwarmtepomp. De beperking van
energielasten scheelt aanzienlijk in de woonlasten.

Met de bouw van de nieuwbouwwoningen
in Terborg is
ingespeeld op de woningvraag in het stadj
e. Wonion koos
voor de bouw van 14 levensloopbestendige
woningen
en 8 kleine starterswoningen met voldoende
ruimte voor
groen en parkeren. Terborg is hiermee woni
ngen rijker die
geschikt zijn voor meerdere levensfases.

azen
Jorisschool nieuw leven ingebl
d met klassieke
wer
ven
Waar vroeger nog lesgege
kjes nu aan de
leesplankjes, prijken de leesplan
blik van de Jorisschool
balkons. De inrichting en de aan
lang vervlogen tijden.
lijkt je terug te brengen naar
en alweer een klein
De voormalige klaslokalen bied
e huishoudens en
jaar woonruimte aan autochton
statushouders.

enkele jaren een plek rijker waar inwoners leren en ontmoeten.
In twee aangrenzende straten zijn nieuwbouwwoningen
gerealiseerd voor starters en kleinere gezinnen.
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De pluspunten
van een groen(ere)
tuin op een rijtje:

Operatie
Steenbreek

Tegels eruit, groen erin

Samen voor meer groen in de buurt!

ingrepen het aantal vogels dat je tuin bezoekt verdubbelen.

Dus: (een paar) tegels eruit, groen erin! Een paar bessenstruiken
of fruitbomen aanplanten, bloeiende wilde planten zaaien en
kiezen voor groene erfafscheidingen helpt al enorm.
Hang meteen een paar nestkasten op en leg een drinkplaats
of klein vijvertje aan. Binnen een jaar kun je met een paar
En het mes snijdt aan meerdere kanten. Zo helpen tegelvrijere
tuinen ook mee de wateroverlast tijdens een hoosbui in
een straat, buurt of wijk tegen te gaan. Daardoor raakt de riolering

+ Meer vogels, egels, vlinders, bijen en vleermuizen in de tuin.
+ Een groene tuin is minder warm tijdens een hittegolf.
+ Tijdens hoosbuien is er minder druk op het riool.
+ Concentratie fijnstof is lager.
+ Winterse neerslag wordt beter vastgehouden door planten.
Hierdoor is er in tijden van droogte ook water beschikbaar.
+ Een groene leefomgeving werkt stress verminderend en heeft
een algemeen positief effect op de gezondheid, herstel en het
welzijn van de mens.

minder snel overbelast en is de kans dat het achterpad, het

Regenbuien worden steeds heviger en
hoosbuien komen vaker voor dan vroeger.
Op zich niet zo erg, maar veel tuinen zijn
tegenwoordig ‘lekker’ onderhoudsarm:
veel tegels, weinig groen. Tijdens zo’n hoosbui
kan het water kan niet weg en komen het
achterpad en schuurtjes blank te staan.
Heel vervelend, maar u kunt er samen met
uw buren iets aan doen.

schuurtje of zelfs de wc overstroomt veel kleiner. Vergroening
heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, met name
de concentratie fijnstof neemt af. Bewoners die hun tuin
vergroenen dragen al met al een belangrijke bijdrage aan
de leefbaarheid van hun buurt.

Tips voor mensen
zonder groene vingers:
• Plaats geen schutting, maar plant een heg. Toch liever een
schutting? Plant er dan een klimop tegenaan zoals Hedera.
• Plaats een regenton.

Minder groen in de tuin betekent
dat tijdens hoosbuien het
regenwater niet door de bodem
opgenomen kan worden.

• Gebruik voor tuinpaden waterdoorlatende bestrating zoals
grind, split, schelpen of houtsnippers, voor terrassen houten
planken en voor opritten grasbetontegels of kunststof
grastegels.
• Haal hier en daar een tegel eruit en plant er eenjarigen in.
Staat ook nog eens leuk.
• Er zijn genoeg planten die geen onderhoud nodig hebben.
Vraag bij het tuincentrum naar prairie beplanting.

Gemak dient de mens, maar…

Operatie Steenbreek: meer groen in de tuin!

We willen onze tuin zo gemakkelijk mogelijk inrichten. Daarom

Om de Nederlandse tuinen te vergroenen, is Operatie

worden tuinen vaak helemaal of voor een groot deel betegeld, want

Steenbreek van start gegaan. Dit is een samenwerkings-

dat heeft niet veel onderhoud nodig. Maar niet iedereen is zich ervan

verband van verschillende universiteiten en klimaat-, en

bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Minder

dierenorganisaties.

groen in de tuin betekent dat tijdens hoosbuien het regenwater niet
door de bodem opgenomen kan worden, maar afgevoerd moet

Operatie Steenbreek wil iedereen enthousiast maken om meer

worden via het riool. Het rioleringsstelsel in Nederland is heel goed,

groen in de tuin of op het balkon te halen. Alle tuinen van

maar tijdens hoosbuien ontstaat er een enorme druk op het riool en

Nederland vormen bij elkaar opgeteld een gebied ter grootte

dan kan er wel eens wat onder water komen te staan. Minder groen

van bijna 44.000 voetbalvelden, waarvan maar liefst 40% is

betekent ook dat er minder vogels, insecten en andere dieren zijn. Of

bestraat. Zorgen we samen voor meer groen, dan komen er

wat dacht je van de temperatuur; in de zomer kan het in een ‘grijze’

meer vogels, vlinders en egels. Want uit onderzoek blijkt dat

tuin al snel 7 graden warmer worden dan in een groene tuin.

95% van de Nederlanders meer vogels in de tuin wil.
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En wat doen wij?
• Binnen het onderwerp Duurzaamheid bespreken we ook de
watervisie met en van de gemeente.
• In gezamenlijke tuinen hebben we veel aandacht voor groen.
We maken hier veel gebruik van onderhoudsarme prairie
beplanting.
• Bij nieuwbouw plaatsen we geen schuttingen, maar gaas met
hedera als erfscheiding.
• We bekijken of er (meer) mogelijkheden zijn voor sedumdaken,
daken met vetplantjes.
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Dit is Thuis in de Achterhoek
Elke woningzoekende die een huurwoning in de Achterhoek wil, kan bij ons terecht.
Jong, oud, veel of weinig inkomen, iedereen kan bij ons zoeken naar een huis. We gaan
uit van uw eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar hebben persoonlijke
aandacht voor wie dat nodig heeft. Ons uitgangspunt is dat een actief woningzoekende
binnen 12 maanden een woning vindt.

Wat kunt u huren?
huurprijs
huishoudens
grootte

inkomen

t/m
€ 417,34

1

t/m € 597,30
of
2
of

3

t/m € 640,14
1 of
2

t/m
€ 710,68

hoger
dan
€ 710,68

1 persoons t/m € 22.400

(€ 22.375 ouder dan AOW)

€ 22.400 / € 30.400

In 2017 ….

€ 30.400 / € 36.798
2 persoons

3 en meer

Andere woning huren?
Thuis in de Achterhoek!
Via Thuis in de Achterhoek vindt u
eenvoudig een andere woning in de
Achterhoek. Thuis in de Achterhoek
is een initiatief van ProWonen, Sité
Woondiensten, Wonion, Plavei en
De Woonplaats. Daarnaast adverteert
Woonzorg Nederland woningen.
We zetten een aantal onderwerpen
voor u op een rijtje.

wooncorporaties 2219

t/m € 30.400
€ 30.400 t/m € 36.798

woningen. Hiervan was 85%

hoger dan € 36.798

bereikbaar voor mensen met een

t/m € 30.400

huurtoeslaginkomen.
• verhuisde 80% naar een huur-

€ 30.400 t/m € 36.798

woning binnen de eigen gemeente.

hoger dan € 36.798
Voorrang voor jongeren tot 23 jaar of 55-plussers mogelijk

Wat zijn uw woonlasten?
Behalve huur betaalt u woonlasten zoals energiekosten en gemeentelijke heffingen.
Op www.thuisindeachterhoek.nl zijn de geschatte woonlasten te zien. Zo kunt u beter
bepalen of een woning voor u betaalbaar is.

“U mag zo vaak reageren op een woning of
een woning weigeren als u wilt. Dit heeft
geen consequenties voor uw inschrijving.”

• Alle beschikbare huurwoningen duidelijk

daarmee een betrouwbare schatting van de energielasten per maand. Het echte

• Mogelijkheid om de geschatte woonlasten
per woning te zien.
• Ontvang per email Tipberichten van
woningen die bij u passen.
• Mogelijkheid om verschillende woningen
met elkaar te vergelijken.

tot 23 jaar gehuisvest. Dat kwam
omdat we die groep vaak voorrang
geven bij de toewijzing van
woningen.
• zijn 130 woningen toegewezen
hadden, 79 woningen aan

Energiekosten

op een rijtje.

• hebben we relatief veel jongeren

aan mensen die zorg nodig

De voordelen van
Thuis in de Achterhoek

We maken een schatting van de energiekosten door te kijken naar isolatie, dubbel
glas en de CV-ketel van de woningen en uw leeftijd en gezinssamenstelling. U krijgt

statushouders (vluchtelingen met
een verblijfsvergunning) en 38
woningen aan mensen met een
andere vorm van urgentie.
• was vraag en aanbod in evenwicht.
Meer informatie?
Kijk op www.thuisindeachterhoek.nl
en lees het jaarverslag 2017.

verbruik is natuurlijk afhankelijk van hoe u omgaat met water, gas en elektriciteit.

Gemeentelijke heffingen
Voor uw huis betaalt u afvalstoffen- en rioolheffing aan uw gemeente.
U kunt een berekening maken van de jaarlijkse heffingen in uw gemeente;
ga naar www.coelo.nl en klik op het tabblad Wat betaal ik waar? Zo krijgt u een
beter inzicht in uw woonlasten.

• Reageren wanneer het u uitkomt.
• De inschrijving is gratis en zolang als u het
nodig vindt.
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• verhuurden de deelnemende

hoger dan € 36.798

Wilt u informatie of praktische tips over uw inkomsten en uitgaven?
Kijk dan eens op www.nibud.nl.
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Uit in de regio

inhoud

WANNEER HET U UITKOMT:

Scootmobieltocht
Hoe leuk is het om met uw scootmobiel de
Achterhoek te verkennen?
Vaak ziet u fiets- of wandeltochten
voorbij komen maar tegenwoordig zijn
er ook scootmobieltochten om te rijden.
Zo is er bijvoorbeeld een tocht van
17,5 kilometer van Varsseveld naar Sinderen

NEEDE

ULFT

IJzersterk arrangement
varen en wandelen

Boerderijenfietstocht
op 25 juli

Varen met fluisterboot de ‘Iesselganger’

Heeft u zin om te fietsen langs de

vanaf het DRU Industriepark naar Terborg.

interessantste boerderijen in de

Vanaf daar wandelt u via een historische

omgeving van Neede? Dat kan op

(stads)wandeling terug naar het startpunt

woensdag 25 juli vanaf 9.30 uur tot

in Ulft. Onderweg kunt u kiezen voor

ongeveer 13.00 uur. In samenwerking

een kleine lunch of koffie/thee met

met het VVV, LTO Noord Berkelland

appelgebak. Deelnemers ontvangen

afdeling Neede en de bond van

een consumptiebon en routeboekje.

plattelandsvrouwen te Neede, Noordijk

De boottocht duurt drie kwartier en de

en Rietmolen houden de Needse agrariërs

wandelroute is ongeveer 6 kilometer. U

hun jaarlijkse boerderijenfietstocht.

kunt opstappen bij de aanlegsteiger op het

U start bij de Hollandsche Molen op de

DRU Industriepark.

Needse Berg (Diepenheimseweg 21).

De prijs is € 11,00 per persoon en reserveren

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00

kunt u via:

per persoon.

www.vvvoudeijsselstreek.nl.

www.vvvneede.nl

Samenwerking
Estinea en Wonion
Slecht zicht of minimaal
gehoor; Estinea
liet onze medewerkers
ervaren hoe dat is.

Leven met een autisme, slechthorend
zijn, of niet goed kunnen zien, lezen
en concentratie problemen hebben?
Waar loop je dan tegenaan? Vijf
ervaringsdeskundigen van team
Samen Sterk van Estinea lieten
medewerkers van Wonion dit ervaren.

en weer terug. De route start bij de kantine
van het voetbalveld aan de Westelijke

Wonion wil toegankelijk zijn voor haar

Oude Aaltenseweg en is voor € 1,00 te

huurders. Begrijpelijke taal is daarin

verkrijgen bij de VVV-Oude IJsselstreek.

belangrijk. Team Samen Sterk heeft

www.vvvoudeijsselstreek.nl

onze medewerkers bewust gemaakt

Pluktuin voor
bewoners nieuwbouw
De Gaarden

van termen die niet zo vanzelfsprekend
zijn als dat ze lijken. Voorbeeld hiervan
is: “Surfen op de website? Surfen doe
je toch op de zee?”. Dit is uiteraard
aangepast. Er staat nu: “Kijkt u eens op
de website.”. Zo simpel kan het zijn!

Varsseveld:
museumboerderij het Hofshuus

Team Samen Sterk
Naast begrijpelijke taal maakte Team
Samen Sterk Wonion ook bewust van

En heeft u de smaak te pakken?
Er is ook een tocht van 24 kilometer van
Varsseveld naar Silvolde en Sinderen.
De prijs hiervoor is € 2,00 maar dat is
wel inclusief een kortingsbon voor
Grand-Café De Schuylenburgh.
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Geniet van de prachtige museumboerderij vol herinneringen uit het

andere beperkingen. Zo ervaarden wij

verleden en het omliggende erf met de mooie tuinen en ‘oude’ gewassen. De

ook hoe het is om te lopen zonder iets te

voorwerpen die u aantreft zijn verzameld omdat ze ‘uit het leven gegrepen’ zijn.

zien en elkaar te begrijpen zonder (goed)

Met deze voorwerpen komen aspecten van onze voorouders weer tot leven.

te horen. Team Samen Sterk bestaat uit

Met een bezoek aan dit museum kunt u een tijd vol herinneringen ophalen.

een aantal gemotiveerde mensen met

Kijkt u voor de openingstijden op de website: www.hofshuus.nl

een beperking. Het team ondersteunt
en helpt anderen vanuit hun eigen
levenservaring.

Wonion realiseerde in 2017 bijna veertig nul-op-de-meter (NOM) huurwoningen
in De Gaarden in Ulft. De woningen onderscheiden zich door het duurzame en
milieuvriendelijke karakter. Daarnaast is de groenruimte op duurzame en eigentijdse
wijze ingericht als pluktuin. De eerste beginselen van de pluktuin komen langzaam op.
Aan de Nachtegaallaan, Zwaluwpad, Colibriestraat, Merellaan en de Eksterstraat zijn 38
NOM huurwoningen verrezen. Op de hoek van de Nachtegaallaan en de Eksterstraat is
de groenruimte ingericht als pluktuin. Aanwonenden van deze pluktuin zijn gevraagd
mee te denken over de inrichting.
Duurzaam karakter huis en tuin
De ingerichte pluktuin brengt groen in de wijk. Wijkbewoners kunnen in de pluktuin
terecht voor het plukken van bloemen en na enige tijd verziet de pluktuin wijkbewoners
ook van de benodigde vitamines. De pluktuin is rijk aangeplant met fruitbomen,
waaronder kers, pruim, walnoot en diverse appel- en perenbomen. De duurzame
pluktuin is in De Gaarden gerealiseerd.
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Contactgegevens Wonion

inhoud

Huurders van Wonion kunnen 24 uur
per dag, 7 dagen per week online
zaken regelen via de persoonlijke
pagina MijnWonion.

Ruime belangstelling voor
ontwerp nieuw woonzorgcentrum
Maandag 16 april konden bewoners van het bestaande Maria Magdalena
Postel en omwonenden het voorlopige ontwerp bekijken voor een nieuw
woonzorgcentrum in het centrum van Gendringen. Voor de bewoners
was er ’s middags een presentatie georganiseerd, omwonenden konden
’s avonds binnenlopen. Maar liefst zo’n 100 omwonenden maakten van
deze gelegenheid gebruik.

Het bestaande Maria Magdalena Postel is sterk

omgeving. Naast een goede inrichting van de

verouderd en wordt gesloopt. Wonion maakt

binnenzijde is er ook ruime aandacht besteed aan

samen met Azora, Estinea en de gemeente Oude

de aansluiting van het gebouw op de omgeving.

IJsselstreek al geruime tijd een plan voor een

Voor de bewoners zijn er afgesloten binnentuinen

nieuw woonzorgcentrum voor Gendringen.

en er wordt ook groen aan de buitenranden
gerealiseerd. Daarnaast is er ook rekening

Een nieuw gebouw met buurtfunctie

gehouden met voldoende parkeerruimte voor

Het nieuwe woonzorgcentrum biedt huisvesting

bewoners en bezoekers.

aan senioren en zorgbehoevenden. Het plan
omvat 46 woningen voor bewoners van Azora,

Duurzaam ontwerp

11 woningen voor Wonion en 14 woningen voor

Het nieuwe gebouw wordt uiteraard energiezuinig.

bewoners van Estinea.

Het gebouw wordt goed geïsoleerd en ook de

Het nieuwe woonzorgcentrum biedt ook ruimte

technische installaties zijn energiezuinig. Op

voor de buurt. In het ontwerp zijn op de begane

het dak zijn maar liefst 800 donkere zwarte niet

grond diverse voorzieningen en multifunctionele

spiegelende zonnepanelen gepland. Doordat de

ruimten opgenomen. Verenigingen kunnen van

schuine daken een flauwe helling krijgen zijn de

deze ruimten gebruik maken. Met deze bredere

panelen vanaf de straat nauwelijks zichtbaar. Het

invulling van het zorgcentrum wil Wonion samen

gebouw wordt energieneutraal.

met de andere initiatiefnemers een positieve
impuls geven aan Gendringen.

Planning
Het streven is om nog in het najaar de definitieve

Het voorlopige ontwerp van het nieuwe gebouw

planvorming af te ronden. De huidige bewoners

bestaat uit 3 bouwlagen en wordt daarmee iets

verhuizen dan rond november naar tijdelijke

lager dan de bestaande bebouwing. Met de

huisvesting in Ulft. Begin 2019 kan vervolgens

overwegend bakstenen gevel, een bescheiden

gestart worden met de bouw. Als alles

bouwhoogte en variatie in de daklijn en

voorspoedig verloopt zal de nieuwbouw medio

gebouwdelen past het ontwerp goed in de

2020 gereed zijn.

Wilt u de informatie rondom de nieuwbouw blijven volgen?
Kijk dan op de projectpagina op onze website.
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Wonion
Telefoon (0315) 69 60 00
E-mail info@wonion.nl
Bezoekadres
Hutteweg 115, 7071 BV Ulft
Postadres
Postbus 145, 7070 AC Ulft
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
08.30 - 17.00 uur telefonisch
en op afspraak
U vindt ons ook online
 www.wonion.nl
 @Wonion_
 WooncorporatieWonion
 WooncorporatieWonion
 company/wonion
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WonionMagazine is het blad dat u
op de hoogte houdt over belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van
wonen in de Achterhoek. Wij houden u
op de hoogte, maar houd ook ons op de
hoogte! We willen weten wat er speelt
in de gemeenschap, de wijk, de buurt
en bij de bewoners. Daarom verwijzen
wij in WonionMagazine vaak naar onze
website en onze contactgegevens. Op
deze manier kunt u bij ons aankloppen
met vragen of wensen en stellen wij u,
als klant, centraal.

