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“ We willen onze klant
nog beter leren kennen
en zijn gestart met het
vormgeven van onze
nieuwe klantvisie.”
Vormgeving klantvisie
Duurzaam wonen draagt bij aan comfortabel en betaalbaar
wonen, maar het gaat verder dan alleen over energie en
circulariteit. Het gaat ook over relaties met elkaar.

Aandacht
voor elkaar

Wonion startte daarom met het vormgeven van een klantvisie.

leest u waar we momenteel projectmatig werken aan duurzaam
wonen.
Uw mening

Het is koud buiten en de dagen zijn kort. Vorig
jaar rond deze tijd konden we een vluchtig
gesprekje met een bekende hebben of planden
we een bezoekje aan familie of vrienden. Dit jaar
is het anders. Door het coronavirus zijn sociale
activiteiten niet meer vanzelfsprekend. Ook
de contacten die we hebben verlopen anders.
Meer op afstand, telefonisch of digitaal via een
beeldscherm. Contact is van alle tijden, of het nu
warm of koud is buiten en in mooie en moeilijke
tijden. Contact is ook van iedereen, van jong en
oud. We hebben daarom de afgelopen tijd extra
aandacht besteed aan dit onderwerp en dat
blijven we de komende tijd ook doen. Hoe we dat
doen? Dat leest u in dit magazine.

Duurzaam wonen gaat verder dan alleen over het verduurzamen
van woningen. Het gaat ook over relaties met elkaar.
We willen onze klant nog beter leren kennen en zijn gestart met
het vormgeven van onze nieuwe klantvisie. De belangrijkste
bouwsteen voor onze klantvisie is uw mening. Om uw mening in
beeld te brengen gingen we met veel huurders een open gesprek
aan. De eerste reacties vindt u in dit magazine.
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Prettig samen
leven met je
buren

De inkomensverklaring,
wel zo belangrijk

uit uw buurt. Laat anderen uit uw omgeving weten dat u aan hen

We hebben bijna allemaal buren. Sinds

is bij het inkomen van de woningzoekende.

denkt. In dit magazine vindt u twee kerstkaarten die u hiervoor

corona zijn we meer thuis en horen en zien

Dit betekent dat uw verzamelinkomen mede

kunt gebruiken. Wij denken aan u en hopen dat we u op onze

we elkaar nog meer dan in normale tijden.

bepaalt op welke woningen u kunt reageren

Binnenkort is het jaar 2020 weer voorbij. Een jaar dat door

manier een beetje kunnen helpen om deze tijd door te komen.

Soms komen daar mooie ontmoetingen van,

via Thuis in de Achterhoek. Dit noemen we

de coronacrisis een bijzonder jaar is geworden en dat

Heeft u ideeën of tips voor ons om met elkaar in contact te

maar het gaat ook wel eens minder goed.

passend toewijzen.

veel aanpassingsvermogen van ons allen heeft gevraagd.

blijven, dan horen we dat graag van u.

Kerstgroet
Om met onze huurders in verbinding te blijven zorgen we ervoor
dat u makkelijk met ons in contact kunt komen. Nu de kerstdagen
naderen is het contact dichtbij, in uw eigen omgeving minstens zo
belangrijk. Steun elkaar, ouderen of misschien juist de jongeren

De woningcorporaties vinden het belangrijk
dat de huurprijs van een woning passend
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BRAND, u moet er
niet aan denken

Voor de veiligheid van bewoners zijn
rookmelders in nieuwbouwcomplexen
verplicht gesteld. Een goede zaak
vindt Wonion. Wonion gaat daarom
een stapje verder.

Ook in dit nummer:
 jaar wonen aan Koningin
52
Emmastraat in Terborg
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duurzaam wonen
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Goed verzekerd
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Energiepark
De Lichtenberg
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Uit en thuis in de regio
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Samen met onze samenwerkingspartners hebben we er
ons voor ingezet dat u in deze moeilijke periode zo normaal

Ik wens u een gezond 2021!

mogelijk van ons kunt huren. We zijn daarom ook blij dat
onderhoud, verduurzamingswerkzaamheden en andere

Gerrolt Ooijman

projectwerkzaamheden doorgaan. Op pagina 7 in dit magazine

Directeur-bestuurder Wonion
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In dit magazine vindt u twee kerstkaarten die u kunt gebruiken

duurzaam in wonen

om iemand een kerstgroet te sturen. Wie ontvangt uw kerstgroet?
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Duurzaam wonen draagt bij aan comfortabel
en betaalbaar wonen, maar het gaat verder dan
alleen over energie en circulariteit. Het gaat ook
over relaties met elkaar. Wonion startte daarom
met het vormgeven van een klantvisie. De mening
van huurders en samenwerkingspartners is
daarbij onmisbaar. Over dit onderwerp wisselden
we eerder dit jaar al van gedachten met onze
medewerkers en onze samenwerkingspartners.
De mening van onze huurders volgde daarna.
De meest eenvoudige manier om hier een beeld
van te vormen is door ‘gewoon’ de dialoog aan
te gaan en een paar vragen te stellen. En dat
deden we. Met bijna de hele organisatie en met
huurdersvereniging WijWonen gingen we
10 september in gesprek met huurders over
onze dienstverlening. De belangrijkste
bouwstenen zijn hiermee gelegd.

Medewerkers Wonion in
gesprek met huurders

Wonion hoort graag de mening van samenwerkingspartners

Verder bouwen aan de klantvisie

en huurders. Ruim 80 huurders, uit zes verschillende kernen

Alles wat wij tijdens de telefoongesprekken van huurders

maakten tijd voor ons. We vroegen hen wat zij van Wonion

hoorden is zeer belangrijke inbreng voor onze klantvisie, het is

vinden, wat Wonion goed doet en wat nog voor verbetering

het fundament. Met alle verkregen bouwstenen (informatie van u,

vatbaar is. Niet alleen de medewerkers met dagelijks klantcontact

van samenwerkingspartners en van onze medewerkers) bouwen

gingen in gesprek met huurders. We belden met nagenoeg de

we de klantvisie de komende tijd verder op. We verwachten het

hele organisatie; van medewerkers van de financiële afdeling,

nieuwe jaar te kunnen starten met een uitgewerkte klantvisie,

verhuurmedewerkers, techneuten tot managers. Alle gesprekken

waarmee we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen en

die wij voerden over de dienstverlening van Wonion leverden ons

behoeften van onze klant. Van u dus.

waardevolle informatie op.

Bent u benieuwd naar het resultaat? We vertellen u hier graag

Geen problemen, goede organisatie
De huurders die wij spraken zijn overwegend positief over
Wonion. Op de vraag wat zij van Wonion vinden komen
‘tevreden’ en ‘prima’ het vaakste terug in de antwoorden.
Vooral de servicegerichte houding, toegankelijkheid en prettige
communicatie wordt als positief ervaren. Wonion is er vooral om
huurders waar nodig te helpen om prettig te wonen èn daarin

“We zien de mening van onze huurders, medewerkers en
samenwerkingspartners als fundament voor onze klantvisie”

meer over. Houdt u hiervoor onze website in de gaten?

doen we al veel goed. Als er iets met uw woning is wordt dit

Bewonerspanel ‘Wonion luistert’

veelal naar tevredenheid opgelost. In het kader van ‘nu ik u toch

Uw mening is belangrijk voor het maken van keuzes en

spreek’, maakten een paar huurders van de gelegenheid gebruik

plannen die aansluiten op uw wensen. Wilt u ook graag uw

om een klein mankement te melden. Daarnaast deed een

stem laten horen? Meld u dan aan voor ons bewonerspanel.

aantal de suggestie om informatie voor iedereen zo toegankelijk

Dat kan via www.wonionluistert.nl.

mogelijk te houden. Dit nemen we als tip mee.
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52 jaar wonen aan Koningin Emmastraat in Terborg

“Samen delen
we lief en leed”

Werken aan duurzaam wonen
Wonion verzet, ook tijdens de coronacrisis
veel werk om prettig wonen in een kwalitatief
goede woning mogelijk te blijven maken in de
gemeente Oude IJsselstreek. We zijn blij dat
met in achtneming van de richtlijnen van het
RIVM de werkzaamheden door kunnen gaan!

Herontwikkeling Heuvelstraat – Silvolde

‘Circulaire
herontwikkeling
van traditioneel
ingerichte straat’

De verouderde woningen aan de Heuvelstraat zijn deze
zomer duurzaam gesloopt. De vernieuwde Heuvelstraat
krijgt een groen karakter en de herontwikkeling wordt

De woningen aan de Koningin Emmastraat in
Terborg dateren van 1969. Agnes van Rijswijk en
Hannie Ruesink wonen al sinds de oplevering
van de woningen in hetzelfde woningblok. Twee
woningen in de straat zijn onlangs verduurzaamd
en worden op duurzame manier van energie
voorzien. De woning van mevrouw Van Rijswijk is
één van die woningen. Als buren kennen ze elkaar
al meer dan vijftig jaar, samen met nog een aantal
bewoners uit de straat. Het persoonlijke contact
is zelfs al van daarvoor. Aan de keukentafel
worden er op gepaste afstand herinneringen
gedeeld vanaf de lagere schooltijd. Wat het
geheim van hun burencontact is? “We lopen de
deur niet plat bij elkaar, maar we delen wel lief en
leed met elkaar. Van begin af aan drinken we één
keer in de week een kopje koffie samen en als er
iets gebeurt is de buurvrouw één van de eersten
met wie ik het deel”, aldus Agnes van Rijswijk.
Agnes en Hannie wonen allebei sinds hun trouwen aan
de Koningin Emmastraat in Terborg. Het burencontact
is altijd goed geweest. “Vooral in ons woningblok“, vertelt
Hannie. “Mijn man kende twee van de buurmannen en één

energie. Het gebruik van deze techniek bij bestaande bouw
is nog relatief nieuw. Er is daarom voor gekozen om eerst
twee woningen op deze manier te verduurzamen en het
energieverbruik van de woningen een jaar in de gaten te
houden. De werkzaamheden gaven wel enige reuring, maar
dat kon Agnes niet deren, zij houdt wel van gezelligheid.
“De warmte in huis is nu heel aangenaam. Voorheen zat

Verduurzaming Wijnwaarden, Terborg
en Prinses Irenestraat, Varsseveld

‘Seniorenwoningen
van het gas af’

ik niet bij het raam omdat ik daar tocht ervaarde. Na de

In Terborg en in Varsseveld zijn seniorenwoningen

werkzaamheden is de tocht verdwenen, dat is prettig.”

verduurzaamd naar gasloze woningen. De gevels,

Haar buurvrouw haakt hierop in: “Mijn woning hoeft nog

vloeren en daken zijn extra nageïsoleerd, de kozijnen

niet van het gas af hoor. Ik blijf voorlopig nog graag op gas

zijn voorzien van HR++ beglazing en het

koken, dan kan de vlam echt om de pan en dat is er met

ventilatiesysteem is vernieuwd. De woningen zijn

elektrisch koken niet bij.“ Tijdens het gesprek komt één van

voorzien van zonnepanelen in combinatie met een

de kleinkinderen van de dames binnen. Een vast ritueel,

warmtepomp voor warm tapwater en verwarming

minimaal een keer per week na school gaat ze bij oma langs.

van de woning. Met deze aanpak zijn in totaal

Voor de gezelligheid, want oma en kleindochter maken

22 seniorenwoningen zover verduurzaamd dat de

regelmatig samen een uitstapje, waarbij kleindochter rijdt

gasaansluiting overbodig is geworden.

en oma vaak voor een grote pan met soep zorgt.

Oplevering: Vierde kwartaal 2020

“De warmte in huis is
nu heel aangenaam”

buurvrouw van school in Terborg en ik kende Agnes van

circulair aangepakt. Verschillende materialen van de
gesloopte woningen worden hergebruikt. Zo zijn de
dakpannen allemaal handmatig van de daken verwijderd
en gesorteerd. Ruim 6.000 dakpannen liggen klaar om
op de nieuwe woningen gelegd te worden. Ook een
deel van de bakstenen blijft in de Heuvelstraat en wordt
opnieuw als baksteen ingezet. Alle cementresten zijn
hiervoor op ambachtelijke manier afgebikt. Met de
circulaire aanpak van de Heuvelstraat zet Wonion samen
met de gemeente Oude IJsselstreek en andere partijen
een extra stap als het gaat om duurzaamheid.
Er worden 28 nieuwe woningen gerealiseerd.
De nieuw te bouwen woningen worden duurzaam en
energieneutraal en worden in twee fases gebouwd.
Naar verwachting zijn de eerste contouren de eerste
helft van 2021 zichtbaar. Na de realisatie van de eerste
fase verschuiven de werkzaamheden naar fase 2.
Verwachte oplevering: Voorjaar 2023

Waar we nog meer werken aan duurzaam wonen:
Gravenpad, Terborg

Koningin Emmastraat, Terborg

Wat: Ontwikkeling

Wat: pilot energie opwekken vanuit bron (in de grond)

zorgcomplex, kleinschalige

Verduurzaming twee proefwoningen met gebruik van

woonvorm voor de

grondboringen. Hiermee wordt de warmte die diep in

zelfs met z’n allen op vakantie geweest. Ook de jaarwisseling

Heeft u ook een bijzonder verhaal?

Herbergier.

de aarde is opgeslagen ingezet voor duurzame energie.

vierden we met de buurt” , vervolgt Hannie. De onderlinge

Wij horen het graag

De Herbergier huisvest

Na monitoring van één jaar is het streven om meerdere

verbondenheid is goed merkbaar. Het is gemoedelijk en

Woont u net als een aantal bewoners van de Koningin

mensen met dementie.

huurwoningen op deze manier te verduurzamen.

gezellig aan de keukentafel.

Emmastraat ook zo lang in één van onze woningen,

Verwachte uitvoering: 2022

Verwachte uitvoering overige woningen: 2022

school. Er was ook een actieve buurtvereniging. We zijn

of heeft u een ander bijzonder verhaal dat u met ons
Verduurzaming

wilt delen? Wij luisteren graag naar uw verhaal!

Twee woningen in de straat zijn verduurzaamd. Agnes woont

Geef het door via info@wonion.nl ter attentie

in één van de twee verduurzaamde woningen. Met de inzet

van: communicatie.

van aardwarmte wordt haar woning voorzien van duurzame
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Wilt u op de
hoogte blijven van
onze projecten?
Meer informatie over

De Oevelgunne, Gendringen

onze projecten vindt u op

Wat: Nieuwbouw woonzorgcentrum, met 43 woningen voor bewoners van Azora,

www.wonion.nl/projecten.

11 woningen voor bewoners van Wonion en 14 woningen voor bewoners van Estinea.
Verwachte oplevering: Zomer 2021
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Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in of aan
uw woning. Dit meldt u ons zo snel mogelijk en in de meeste
gevallen komt er iemand langs voor inspectie en/of herstel.
Maar hoe zit dat nu als er schade is ontstaan aan uw
eigendommen zoals de vloer, gordijnen of meubels? Of de schade
die u zelf, uw huisdieren of uw bezoek veroorzaken?

De aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is
niet verplicht, maar raden we u wel
aan. Een aansprakelijkheidsverzekering
vergoedt schade die u of uw
gezinsleden veroorzaken bij

“Duurzame energie
opwekken met
Energiepark
De Lichtenberg”

inhoud

anderen. Bijvoorbeeld als uw kind
per ongeluk een raam breekt bij

8 WonionMagazine

Goed verzekerd!

Zorg voor een goede

de buren. Ook kan schade aan het

inboedelverzekering

aanrechtblad veroorzaakt door

De inboedelverzekering biedt dekking

bijvoorbeeld een hete pan onder uw

voor al uw spullen in huis, zoals

aansprakelijkheidsverzekering vallen.

meubels, elektronica, witgoed en

Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

kleding. Is er bijvoorbeeld bij een

Ingrid Pierik, adviseur duurzaamheid Wonion:
“Wonion steekt energie in energie. Als adviseur
duurzaamheid krijg ik daar energie van,
maar ik niet alleen. Met de realisatie van het
energiepark De Lichtenberg willen we ook
duurzame energie opwekken voor huurders
bij wie geen zonnepanelen op het dak
geplaatst kunnen worden. ”

Een locatie, een goed plan en enthousiaste
betrokkenen
Met de realisatie van Energiepark De Lichtenberg in Silvolde
wordt het ook voor huishoudens waar geen zonnepanelen

lekkage van uw wasmachine schade

Dit doen wij

ontstaan aan uw laminaatvloer?

Als huurder hoeft u geen opstal-

Dan kunt u uw inboedelverzekering

verzekering af te sluiten. Dit doen wij

locatie, een goed plan en enthousiasme nodig. De locatie is

hiervoor aanspreken. Eventuele

voor al onze woningen. Wij hebben ons

er. De initiatiefnemers zijn enthousiast en Agem heeft zorg

lekkages van uw woning, bijvoorbeeld

verzekerd voor onvoorziene schade

van uw dak, herstellen wij zo snel

aan de woning als gevolg van onder

Energiekosten vormen een groot deel van de totale woonlasten.

binnen een bepaald gebied, waaronder huurders van Wonion,

mogelijk voor u.

andere brand, storm en blikseminslag.

Daarom investeert Wonion in energiezuinige woningen en in het

kunnen meeprofiteren van de opbrengsten uit het energiepark.

Daarnaast hebben wij ons verzekerd

opwekken van duurzame energie.

Hiervoor worden zonnepanelen geplaatst in een park in Silvolde.

Het huurdersbelang

te wekken. Om het energiepark te realiseren is er een geschikte

gedragen voor een goed plan! “Ongeveer 500 huishoudens

Belangstellenden kunnen tegen een kleine (nog te bepalen)

als wij aansprakelijk worden gesteld.

Misschien heeft u zelf aanpassingen

geplaatst kunnen worden, mogelijk om duurzame energie op

Dit verlaagt de energielasten. Hierdoor blijft wonen in een

bijdrage lid worden van de lokale energiecoöperatie. Deze

of verbeteringen in uw woning

Wanneer u lid bent van het

comfortabele woning betaalbaar. Veel woningen zijn al voorzien

energiecoöperatie wordt eigenaar van het energiepark. Leden

aangebracht, of overgenomen van de

Servicefonds, dan nemen wij u ook het

van zonnepanelen. Alleen al in 2019 plaatsten

profiteren niet alleen mee van de opbrengsten, maar hebben ook

vorige bewoners die u niet zomaar kunt

klein dagelijks onderhoud uit handen

we bijna 1000 zonnepanelen. “We kunnen niet op alle daken

zeggenschap over het park. Een uniek project in de Achterhoek!”

verwijderen. Bijvoorbeeld een carport

waar u anders zelf verantwoordelijk

zonnepanelen leggen, daarom willen we ook graag op een

aldus Thijs Huls van Agem.

of een uitbreiding van de keuken. Deze

voor bent. Als lid van het Glasfonds

andere manier duurzame energie opwekken.

veranderingen aan uw woning heeft u

bent u (onder voorwaarden) verzekerd

zelf gefinancierd en zijn uw eigendom.

voor schade aan uw binnen- en

Dat kan met de realisatie van een energiepark. Energiepark De

Het plan voor het energiepark De Lichtenberg is er niet alleen

Deze zaken kunt u meeverzekeren op

buitenramen.

Lichtenberg kan ruim 500 huishoudens van duurzame energie

op gericht om letterlijk duurzame energie op te wekken, ook

uw inboedelverzekering en worden

voorzien”, vertelt Ingrid. De ambitie om duurzame energie op

figuurlijk geeft het energie. Naast het opwekken van schone

het huurdersbelang genoemd.

te wekken voor bewoners bij wie geen zonnepanelen geplaatst

energie is het ideaalbeeld om een fijne plek voor mens en dier te

Ook verbeteringen die de vorige

kunnen worden is er al lange tijd. Jaren geleden is samen met

ontwikkelen waar gewandeld, gesport, geleerd en gewerkt kan

bewoner van de huurwoning heeft

de gemeente Oude IJsselstreek al gestart met de planvorming

worden en dat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Energie van Energiepark De Lichtenberg

aangebracht en die u tegen betaling

Tip! Houd de afgesloten

voor het Energiepark De Lichtenberg. Beide initiatiefnemers

hebt overgenomen, vallen onder

verzekeringen eens tegen

stellen hiervoor grond beschikbaar. Inmiddels wordt er met

huurdersbelang.

het licht. Zitten er dubbele

direct omwonenden gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het

Is uw interesse gewekt?

bij en is het verzekerde

energiepark. Daarna worden de plannen verder in de omgeving

Wilt u deelnemen aan dit duurzame project, of bent u

bedrag hoog genoeg?

gepresenteerd aan huurders èn bewoners van koopwoningen.

geïnteresseerd in een bestuursfunctie binnen de op te

Ingrid : “Wij streven ernaar onze huurders in het voorjaar van

richten energiecoöperatie? Meer over Energiepark De

2021 te informeren over de mogelijkheden om mee te doen

Lichtenberg leest u op de projectwebsite van Agem:

aan het project.”

www.agem.nl/delichtenberg. Voor vragen kunt u het
contactformulier invullen, of mailen aan
delichtenberg@agem.nl of bellen via (0314) 82 03 88.
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“Een vriendelijk gesprek helpt
meestal al. Vaak hebben de
buren niet eens door dat ze
voor overlast zorgen.”

Meer geluid in huis?
Nu velen van ons thuiswerken, is er ook veel meer
geluid in huis. Om jouw buren geen overlast te
bezorgen, kun je simpele maatregelen treffen zoals:

• Rubberen doppen onder de wasmachine
• Luister muziek via een koptelefoon
• Draag sloffen in huis in plaats van schoenen
Schakel de hulp in van buurtbemiddeling

Prettig samen
leven met je buren

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen
met buurtbemiddeling. U kunt bij buurtbemiddeling advies
vragen over hoe het beste zelf met uw buren het gesprek
kunt aangaan. Dat vinden bewoners soms een beetje eng
en dan geven wij handige tips.
Een voorbeeld: Een mevrouw vertelde dat de schutting
tussen haar tuin en die van de buren kapot was.
De buren, een buitenlands gezin, woonden er al drie jaar
maar mevrouw had ze nog nooit gesproken. Ze durfde
niet aan te bellen uit angst dat de buren haar niet zouden

Freek Jansen, wijkconsulent

Annet Heersink, buurtbemiddeling

kunnen verstaan. Buurtbemiddeling gaf een aantal tips
We hebben bijna allemaal buren. We wonen vaak

Praat er samen over

en wat bleek? Mevrouw had een leuk gesprek met haar

dicht bij elkaar. Sinds corona zijn we meer thuis en

“Ga er altijd over in gesprek met uw buren”, is het advies

buren. De buurman kon inmiddels vrij goed Nederlands

“Een dagboekje kan daarvoor handig zijn. Dat helpt bij een

horen en zien we elkaar nog meer dan in normale

van Freek Jansen, wijkconsulent bij Wonion. “En wacht

en had aangeboden om een nieuwe schutting te plaatsen.

gesprek en in het uiterste geval als we een juridisch traject

tijden. Soms komen daar mooie ontmoetingen van,

daar niet te lang mee. Iets kleins kan zomaar uitgroeien

En de kosten? Die delen ze samen.

in gang willen zetten. Maar gelukkig lukt het vaak om nog

maar het gaat ook wel eens minder goed.

tot een ruzie. En een vriendelijk gesprek helpt meestal

Wat kunnen we er met elkaar aan doen om het

al. Vaak hebben de buren niet eens door dat ze voor

Vragen?

buren afspraken. Wonion werkt samen met gemeente,

samen wonen zo prettig mogelijk te maken?

overlast zorgen.”

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met

politie en zorgpartijen. Daarin proberen wij altijd samen

Annet Heersink van sociaal werk Oude IJsselstreek

de overlast te beperken of geheel op te lossen.”

samen een oplossing te vinden. We maken dan met beide

via annet@sociaalwerk-oij.nl of (06) 20 26 43 05.
Door het coronavirus worden er momenteel geen

Kent u uw buren?

bemiddelingsgesprekken aan huis gevoerd, maar wij

Maak kennis met uw buren. Als u weet wie er naast u

voorzien u graag van tips en adviezen.

woont, knoopt u veel makkelijker een gesprekje aan.
Bijvoorbeeld in het geval van overlast, maar ook als de

Neem bij ernstige overlast contact op met Wonion

nood aan de man is of als u om een praatje verlegen zit.

“Is er sprake van ernstige overlast en komen buren er

Woont u er al langer maar is het er nog niet van gekomen

samen, of met behulp van Buurtbemiddeling niet uit?

om kennis te maken? Besef dan dat het nooit te laat is

Dan kunnen huurders contact opnemen met Wonion”,

om kennis te maken! Uw buren vinden het vast leuk als

vertelt Freek. “Wonion kan klachten in behandeling nemen

u aanbelt. Of stuur een gezellig kaartje, bijvoorbeeld voor

over bijvoorbeeld geluidsoverlast of stankoverlast. Kan

de feestdagen.

Wonion de klacht niet behandelen, zoals bijvoorbeeld
bedreiging of problemen in de openbare ruimte, dan

Denkt u bij het contact met uw buren wel aan de

verwijzen we door naar de politie of de gemeente.”

anderhalve meter afstand?

Het is belangrijk dat huurders nauwkeurig kunnen

Kijk voor meer tips en adviezen ook eens op

aangeven waar zij last van hebben en op welk tijdstip.

www.sociaalwerk-oij.nl/buurtbemiddeling/
en www.problemenmetjeburen.nl.
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De inkomensverklaring,
wel zo belangrijk

BRAND,
u moet er niet
aan denken

inhoud

Test de rookmelders regelmatig
Test de rookmelder maandelijks
om er voor te zorgen dat u er
zeker van bent dat de melder
nog optimaal werk.

De meeste slachtoffers bij brand

Onderhoud aan uw rookmelders

vallen door het inademen van rook. In

Heeft u rookmelders in uw woning?

slaap werkt onze geur niet. Ontstaat

Het onderhouden van de rookmelders is

er brand terwijl u slaapt? Dan ruikt u

uw eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig

dat niet. Gelukkig werkt het gehoor

kost het weinig tijd. Houd uw rookmelders

wel. Een goedwerkende rookmelder

schoon. Met een zachte borstel op uw

is daarom van levensbelang.

stofzuiger, zuigt u eenvoudig het stof uit de

prijs van een woning passend is bij het inkomen van de

Ontstaat er rook in uw woning dan

binnenkant van de rookmelder. Voor de

woningzoekende. Dit betekent dat uw verzamelinkomen

waarschuwt de rookmelder u daar

buitenkant van de rookmelder gebruikt u

luid en duidelijk voor. Hoe sneller de

een lichtvochtige doek. Haal de rookmelder

brand ontdekt wordt, hoe meer tijd u

dus niet uit elkaar!

heeft om veilig uw woning te verlaten.

• Zorg dat er nooit water in de

De woningcorporaties vinden het belangrijk dat de huur-

mede bepaalt op welke woningen u kunt reageren via
Thuis in de Achterhoek. Dit noemen we passend toewijzen.

Voor de veiligheid van bewoners zijn

De inkomensverklaring aanvragen

Het verzamelinkomen is het inkomen van u én dat van een

Bij een aanbieding van een huurwoning vraagt de

eventuele medewoningzoekende bij elkaar opgeteld. Dit

woningcorporatie u de meest recente inkomensverklaring aan

inkomen toont u aan met de inkomensverklaring van de

te leveren. Het aanvragen van een inkomensverklaring kan

Belastingdienst. De woningcorporatie gebruikt dit vervolgens

telefonisch via de BelastingTelefoon op nummer 0800 – 0543.

om te berekenen of u in aanmerking komt voor de woning

U hebt daarvoor wel uw burgerservicenummer bij de hand

waarop u hebt gereageerd.

nodig. De verklaring ontvangt u binnen een week per post.

Indexeren
Op de inkomensverklaring staan meestal inkomensgegevens

U kunt uw inkomensverklaring ook online downloaden met
uw DigiD op www.belastingdienst.nl.

over een vorig jaar, of misschien zelfs nog iets ouder. Dat

Verzamel uw gegevens op tijd

‘oude’ inkomen wordt vermenigvuldigd naar een inkomen

Wanneer u de inkomensverklaring per post laat opsturen kan

voor dit jaar om op het inkomen te komen waarmee u

dit een week duren. Wacht daarom niet op een (voorlopige)

op het woningaanbod kunt reageren. Dit heet indexeren.

aanbieding om de documenten op te vragen. Wanneer

Dit indexeren hoeft u niet zelf te doen. Op de website van

u de juiste gegevens niet op tijd aanlevert, benadert de

Thuis in de Achterhoek vragen wij u naar het jaartal van

woningcorporatie de volgende kandidaat. Dat zou zonde zijn.

Is de batterij van een rookmelder bijna
leeg? Dan piept de melder nog minimaal
een maand lang af en toe, om aan te
geven dat de batterij vervangen moet
doet
worden. Het vervangen van de batterij
voor.
nde
beke
u zelf of u vraagt er een

rookmelder terecht komt

Uw veiligheid

Wat is het verzamelinkomen?

Batterij vervangen

• Maak de rookmelder minimaal

rookmelders in nieuwbouwcomplexen

• Maak bij normaal onderhoud ook altijd

verplicht gesteld. Een goede zaak vindt

de buitenkant van de melder schoon

Wonion. Wonion gaat daarom een stapje

• Schilder de rookmelder niet. Verf op de

verder. Iedere woning die vrijkomt

rookmelder verslechtert de prestaties

controleren wij op de aanwezigheid van

van de melder en dat zorgt voor

goed werkende rookmelders. Is dit niet

onveilige situaties

het geval? Dan plaatsen wij deze voor u.
Zo zijn steeds meer woningen voorzien

Niet verwisselbare batterij
of een defect

tweemaal per jaar grondig schoon

• Gebruik nooit oplosmiddelen of
reinigingsmiddelen

van rookmelders. Wordt uw woning
voorzien van rookmelders? Dan nemen
wij hierover contact met u op.

Er zijn ook rookmelders met een niet
verwisselbare lithium batterij.
Deze rookmelders dienen om de tien
jaar
te worden vervangen. Kijk daarom
goed
naar de datum op de melder en neem
contact op met Wonion als de datu
m
is verstreken. Ook wanneer een meld
er
defect is, neemt u contact op met Won
ion.
Onze installateur komt de melder dan
herstellen of vervangen.

Openingstijden rond de feestdagen
Ook in deze lastige tijd blijven wij voor u klaarstaan.

Aangepaste openingstijden

uw inkomensverklaring. Vervolgens wordt dit inkomen

Wilt u rond de feestdagen contact opnemen met

Tijdens de laatste twee weken van dit jaar kunt u van

automatisch geïndexeerd naar het huidige jaar. Dit

Wonion? Dat kan online of tijdens de aangepaste

8.30 uur tot 12.30 uur telefonisch en op afspraak bij ons

geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens

openingstijden.

terecht. In de middag is ons kantoor gesloten. Heeft u

wanneer u ingelogd bent.
Het indexeren werkt zo:
• Inkomensgegevens over 2018 worden
vermenigvuldigd met 1,0613
• Inkomensgegevens over 2019 worden
vermenigvuldigd met 1,0268
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De inkomensverklaring van 2018 kunt u
alleen nog in 2020 gebruiken. In 2021 gebruikt
u de inkomensverklaring van 2019 of 2020.
Oók met geen of een laag inkomen vraagt
u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aan!

BRAND,
u moet er niet
aan denken
Online zaken regelen

na 12:30 uur een melding? Bel dan gerust. U wordt dan
rechtstreeks doorgeschakeld naar de meldkamer.

Als huurder van Wonion kunt u 24 uur per dag, 7

dagen per week online uw woonzaken regelen via uw

Ook tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag is ons

persoonlijke pagina MijnWonion.

kantoor gesloten. Vanaf 4 januari staan wij weer de
hele dag voor u klaar!
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Uit en thuis in de regio

ULFT

Verken de omgeving
op de fiets met de
route: Maakindustrie

Aandacht voor elkaar
ACHTERHOEK

De definitie van maakindustrie is het
vervaardigen van nieuwe producten uit
verandert, innoveert en inspeelt op de
mogelijkheden maar ook op de eisen van
de tijd. De fabrieken van ooit zijn inmiddels

Informatie over
de streek en de
Achterhoek

Plezier met
kinderen

afgeschreven, de meesten gesloopt. Ontdek

In deze tijd zijn we meer dan ooit op

wat de industriële ontwikkeling betekent

ons gezin aangewezen. Maak van deze

voor het landschap. En hoe ziet dat

momenten gebruik en ga daarom wandelen

landschap er straks uit? Bent u nieuwsgierig

en fietsen met uw kinderen. Er zijn zoveel

geworden? Deze ruim 46 kilometer lange

kinderroutes in de Achterhoek. Klimmen

fietsroute kunt u downloaden:

in het bos, speuren naar dieren of leuke

www.achterhoek.nl/Maakindustrie.

puzzelopdrachten onderweg. Ga samen

In het VVV / DRU Inspiratiepunt kunt u

Bij wie valt uw kaartje op de mat?

Steun elkaar, ouderen of misschien juist
de jongeren uit uw buurt. Let een beetje
op elkaar. Zeker nu de dagen kort zijn,

Kunnen wij het maken? Nou en of!

materialen. Een tak van sport die steeds

Kerstgroet

Het coronavirus raakt ons
allemaal. In ons werk, onze
vrije tijd en het contact
met familie en vrienden.
We worden allemaal beperkt
in ons doen en laten.

voelen mensen zich sneller eenzaam.

Het virus is hardnekkig en we weten

Juist in deze moeilijke periode is het

niet wanneer we weer zomaar kunnen

belangrijk om naar elkaar om te kijken.

gaan winkelen, uit eten kunnen gaan

Kijk wat u in uw omgeving voor anderen

of een verjaardag kunnen vieren met
alle vrienden en familie. De overheid is
daarom de campagne ‘Aandacht voor

kunt doen. Even een praatje maken, een
boodschap doen of een kerstkaartje
door de brievenbus. Laat anderen uit uw

elkaar gestart’ . Een campagne die we

omgeving weten dat u aan hen denkt.

graag ondersteunen.

Een kleine moeite, met grote betekenis
voor de ontvanger.

Wonion

Als u dit magazine leest is
het al bijna winter. Wilt
u erop uit? Kies een mooie
dag en geniet, gewoon
thuis of in uw regio!

inhoud

met uw kinderen de natuur in en beleef

terecht voor informatie over de streek

ULFT

en wat er te doen is in de zuidelijke

de leukste avonturen. Sommige routes zijn
digitaal, bij andere kun je een boekje halen

omgeving van de Achterhoek. Op het DRU

en/of bordjes volgen. Veel plezier!

Industriepark in Ulft vindt u een modern

www.kidsgeluk.nl/kinderroutes.

en interactief bezoekerscentrum. Een
team van enthousiaste en betrokken

THUIS

medewerkers staat klaar om u over de
vele bezienswaardigheden, historie en
de mooiste routes te vertellen. Begin
uw ontdekkingstocht in het VVV / DRU
Inspiratiepunt. Hier krijgt u voldoende
inspiratie om op pad te gaan en de
omgeving verder te ontdekken. Hier vindt
u meer informatie:
www.achterhoek.nl/vvv-oude-ijsselstreek.

Wandelen in
de Achterhoek:
Klompenpaden
In deze bijzondere tijd is het heerlijk
om een frisse neus te halen met een

ULFT

wandeling. Houdt u van een beetje

Knip langs de stippelijn
de kaarten uit:

Toch binnen blijven?

avontuur? Wandel dan eens een

Laat het weer het niet toe om naar buiten

klompenpad. Daar kunt u over hekjes

te gaan? Of heeft u gewoon zin om binnen

klimmen, over een balk balanceren om

te blijven? Pak eens een spelletje uit de kast.

een sloot over te steken of dwars door

Bijna iedereen is gek op spelletjes. Bovendien

een kudde koeien lopen.

zijn spelletjes ook nog eens leerzaam. Er zijn
spelletjes voor peuters, kleuters, kinderen,
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O, en klompen zijn niet verplicht!

tieners en volwassenen.

Stevige wandelschoenen zijn misschien

Toe aan een nieuw spel? Ruil of leen een spel.

een beter idee...

Of kijk op Marktplaats of bij de Kringloop.

www.achterhoek.nl/klompenpaden.

(Spel)plezier hoeft helemaal niet duur te zijn!

Je mag me altijd bellen.
#aandachtvoorelkaar

inhoud

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

Wonion

Bij wie valt uw
kaartje op de mat?
Knip de kaarten uit en laat mensen uit uw
omgeving weten dat u aan ze denkt.
#aandachtvoorelkaar

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
 company/wonion

Colofon
WonionMagazine

Is een uitgave van Wonion en
verschijnt twee keer per jaar.
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Wonion

In WonionMagazine leest u over
belangrijke ontwikkelingen op het
gebied van wonen in de Achterhoek.
Voor meer informatie verwijzen wij
vaak naar onze website.
We horen ook graag wat er speelt in
de wijk, de buurt en bij de bewoners.
Bij Wonion stellen wij u, als klant
centraal. Neem bij vragen of wensen
daarom gerust contact met ons op.

