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Interniet? Of internet?

“Ik vind het makkelijk om zaken digitaal te regelen”
DIGITAAL
REPARATIEVERZOEK

HANDIG:
KLUSTIPS

HOE BETAALBAAR
VINDT U WONEN
IN DE OUDE IJSSELSTREEK?
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Welkom
Toegankelijkheid, gemak
en betaalbaarheid
Een fijn en betaalbaar onderkomen is belangrijk voor iedereen. We zetten
ons dan ook in om het wonen in Oude IJsselstreek toegankelijk te
houden. De betaalbaarheid van het wonen speelt hierin een belangrijke
rol. Wij blijven hier kritisch naar kijken. Een belangrijk moment is de
jaarlijkse huuraanpassing. Ook dit jaar zetten we ons in om de huur
slechts beperkt te verhogen. Wij geven u graag iets meer inzicht in hoe
de huurberekening in z’n werk gaat. Op de pagina’s 4 en 5 van dit
magazine vertellen we u hier meer over.
Bij de betaalbaarheid van het wonen speelt meer mee dan alleen de
huur die u betaalt voor uw woning. We hebben daarom met verschillende partijen de betaalbaarheid van het wonen in onze gemeente
onderzocht. Dit heeft mooie inzichten opgeleverd. Daarnaast blijven ook
de energiekosten een belangrijk aspect van de totale woonlasten. In
woningrenovaties en nieuwbouw van woningen houden we daar rekening mee. De bouw van 38 nul-op-de-meter woningen in Ulft is hier een
mooi voorbeeld van. Doordat de energiekosten in een nul-op-de-meter
woning zeer laag zijn blijven de woningen betaalbaar. De belangstelling
voor het wonen in een dergelijke woning is groot. Alle woningen in Ulft
zijn inmiddels verhuurd, maar wij zitten niet stil. Ook in Terborg starten we binnenkort met de bouw van duurzame woningen. Heeft u
belangstelling voor wonen in een duurzame en extreem zuinige woning?
Dan adviseer ik u de start verhuur van de woningen nauwlettend in de
gaten te houden. Op pagina 15 leest u meer over deze woningen.

“ WE BLIJVEN KRITISCH
KIJKEN NAAR DE BETAAL
BAARHEID VAN HET
WONEN”

Woont u al op een fijne en betaalbare plek? Dan bieden we u graag het
gemak van online uw woonzaken regelen. Wij blijven onze digitale
dienstverlening hierop aanpassen. De nieuwste ontwikkeling is het
direct inplannen van een monteur op het moment dat u bijvoorbeeld
een klemmende deur of een kapotte kraan heeft. Via uw persoonlijke
pagina ‘MijnWonion’ regelt u dat de monteur bij u langskomt wanneer
het u uitkomt. Wel zo makkelijk.
Ik wens u veel leesplezier en een zonnige zomer toe met veel woonplezier!
Harrie Kuypers
Directeur-bestuurder

Inhoud
Hoe wordt de huur van
mijn woning bepaald?
U betaalt maandelijks de huur van uw woning, maar hoe komt
deze huurprijs eigenlijk tot stand? En hoe wordt de huur
verhoging bepaald?

Pagina’s 4 en 5

Van interniet naar
internet?
Niet iedereen is even handig met
internet. Jongeren redden zich
er prima mee. Lees hoe ouderen
hiermee om gaan.

Pagina 7

Wanneer is een woon
plek betaalbaar e
n
waar hangt dit van af?

Een woning huren
als jongere in de
Achterhoek

Wonion, gemeente en de huurders
vereniging stelden u hier een aantal
vragen over. Wij vertellen u graag
meer over wat wij van u hoorden.

Er wordt gezegd dat jongeren moeilijk
een geschikte huurwoning kunnen
vinden. Is dat ook zo?
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Loek is
onderweg!

Binnenkort kunt u uw reparatie
verzoek heel gemakkelijk en
24/7 online melden bij
onze Loek (of één van
onze echte vakmannen).

Achter de
voordeur

Er
wordt
sterk werk
Hoe
wordt
de verzet
huur

van
Opknapbeurt voor veel
mijn
woning
bepaald?
woningen
in de Achterhoek
Wonion:

“U kunt zelf uitrekenen wat de maximale
huurprijs van uw woning mag zijn, zodat u
er zeker van bent dat u niet te veel huur
betaalt.”
U betaalt maandelijks de huur van uw woning,

De huur van uw woning

maar hoe komt deze huurprijs eigenlijk tot stand?

Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale
huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat
het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de
kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor
onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in
de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die
een verhuurder mag vragen.

En hoe wordt de huurverhoging bepaald? Dit zijn
vragen die in u op kunnen komen op het moment
dat de huur wordt afgeschreven of wanneer u
bericht van ons krijgt dat we uw huur per 1 juli
gaan aanpassen.

Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’
op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl)
kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u
niet te veel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag
dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een
lager percentage hiervan.
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“Wij vragen niet de maximale
huurprijs. Wij vinden het
belangrijk dat de huur van een
woning past bij de kwaliteit
van de woning en dat onze
woningen betaalbaar zijn.”
Passende huurprijs
Het puntensysteem geeft ons duidelijkheid over hoeveel huur we
mogen vragen voor een woning, maar we vragen altijd minder
dan wat we mogen vragen. Bij het bepalen van de huurprijs voor
een woning kijken we naar verschillende dingen, zoals het type
woning; woont u in een appartement of in een eengezinswoning,
op welke plek de woning staat, wat het energielabel van de
woning is en of de woning net gerenoveerd is of nog niet. Ook
kijken we naar de ontwikkelingen op de woningmarkt.

“Wij vragen nooit meer huur
voor een woning, dan wij
wettelijk mogen vragen. Wel
kan de huurprijs van uw
woning anders zijn dan de
huurprijs voor de woning van
uw buren.”
Andere huurprijs dan de buurman
Mijn huurprijs is hoger dan die van mijn buren, hoe kan dat?
Dit kan voorkomen. Mogelijk verschilt uw woning met die van
uw buren: een ander energielabel door bijvoorbeeld aangebrachte isolatie, een andere keuken of badkamer of uw tuin is
groter dan die van uw buren? Maar het kan ook een andere oorzaak hebben. Misschien wonen uw buren al veel langer in de
woning dan u er woont. Dat levert vaak een verschil op, omdat
de woning bij het opnieuw verhuren vaak verbeterd is of wordt,
wat een effect op de woningwaarderingspunten tot gevolg
heeft. Ook verandert de woningmarkt voortdurend. Dit soort
factoren zorgen ervoor dat de huurprijs bij een nieuwe verhuring anders kan zijn dan bij verhuringen in het verleden.

HUURAANPASSING PER 1 JULI
2017
Huurders van Wonion krijgen in 2017, mede op
advies van huurdersvereniging Wij Wonen, slechts
een beperkte huurverhoging doorberekend en in
sommige gevallen o
 ntvangen zij zelfs een huur
verlaging. 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,
aangevuld met een extra i nkomensafhankelijk
percentage dat kan oplopen tot 4,3%. Wij gaan voor
goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en
kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aan
passen van de huren. Ook dit jaar vraagt Wonion
slechts een beperkte huurverhoging op basis van
de huursombenadering.
Prijs woning in overeenstemming met k
 waliteit
Wonion bepaalt de huuraanpassing 2017 op basis
van de huursombenadering. Bij de huursombena
dering krijgt niet iedere woning dezelfde huurver
hoging. Woningen die een relatief lage huurprijs
hebben, k
 unnen een hogere huurverhoging krijgen
dan woningen die al een passende prijs hebben.
Het voordeel van de huursombenadering is dat de
huurprijs van woningen meer in overeenstemming
gebracht kan worden met de kwaliteit van de
woning.
Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion,
vertelt: ‘Wij gaan voor goed en b
 etaalbaar wonen.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat de prijs van een
woning in overeenstemming is met de kwaliteit van de
woning. Uiteraard zorgen we ervoor dat het merendeel
van onze woningen een huur heeft die goedkoop of
betaalbaar is en daarmee onder de tweede aftoppings
grens voor de huurtoeslag valt (635,05 euro). Op dit
moment heeft ongeveer 80% van onze woningen een
huur die onder deze grens valt.’
Soms zelfs huurverlaging
Wonion verlaagt de huur van circa 1100 huis
houdens. Deze verlaging komt door het feit dat wij
de gewenste huur voor deze w
 oning hebben aan
gepast. We willen er op die manier voor zorgen dat
we voldoende betaalbare woningen hebben voor
mensen met een kleine portemonnee.
Meer informatie over de huuraanpassing vindt u
op www.wonion.nl.
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Handig: klustips!
Wil je graag zelf klussen maar loop je altijd in dezelfde valkuilen? Wij geven
een paar doe-het-zelf tips voor veel voorkomende irritaties … Zo lukt het
klusje gegarandeerd!

het sneetje. Als je het behang daarna goed
aan drukt is de luchtbel weg. Overtollige
lijm veeg je weg met een nat doekje.

Schilderen

Veilig gebruik van stroom

Als je op je kwast wat afplaktape plakt
rond het bovenste gedeelte, voorkom je
druppende verf op je vingers of op je
hoofd.

stukje papier. Als je de spijker hier door
heen prikt kun je het papiertje vasthouden zonder op je eigen vingers te slaan!

Pauze?
Een kwast even wegleggen zonder dat
deze uitdroogt? Gebruik plastic- of
aluminiumfolie en rol dit om de kwast
(of roller) heen!

Gebruik je een toestel of machine met
hoog stroomverbruik die is aangesloten
op een oprolbaar verlengsnoer? Rol dan
het snoer volledig af. Een opgerold snoer
kan zijn warmte namelijk niet kwijt en
kan daardoor oververhitten.

Vieze handen van de verf?
Maak je handen eens schoon met plantaardige olie, beter voor je huid en het
milieu!

Boren
Geen zin om overal stof te vinden? Vouw
een papiertje dubbel of gebruik een
enveloppe en plaats deze tegen de muur
om de stof op te vangen.

Pluggen

Hamer

Behangen zonder luchtbellen

Kun je je spijkers niet goed vasthouden
omdat ze te klein zijn, gebruik dan een

Maak met een scherp mesje een klein
sneetje en verwerk wat behanglijm achter

Wil je pluggen verwijderen, gebruik dan
eens een kurkentrekker! Dit werkt voor
houten, kunststof en nylon pluggen!

Ga goed om met het riool en
voorkom verstoppingen
Wij krijgen nog vaak meldingen van onze huurders dat zij last hebben van
een verstopt riool. Maar wist u dat u een v
 erstopping eenvoudig kunt voorkomen? Wij geven u graag enkele tips:

Keukenafvoer
Loopt het water in de keukenafvoer
slecht of niet meer weg, controleer dan
of de sifon (zwanenhals) niet verstopt is.
Deze maakt u met een schroefdop aan de
onderkant open. Zet hier wel een bakje
onder om het water in op te vangen.
Tip: spoel nooit frituurvet of jus door uw
keukenafvoer, maar giet het bijvoorbeeld in
een leeg melkpak.

toilet, dan zorgt dit vaak voor een
verstopping.
Tip: kinderen laten wel eens speelgoed in de
toiletpot vallen, sluit daarom de deksel.

Hevige regenval
Bij hevige regenval kan het rioolsysteem
het wateraanbod soms niet meer aan.
Als de regenbui voorbij is daalt het
waterpeil en verdwijnen de problemen
vaak vanzelf.

Toilet
Spoel nooit maandverband, vochtige
doekjes of etensresten door het toilet.
Gebruik zo min mogelijk papier en let
ook op het toiletblokje. Valt deze in het
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Douche afvoer
Verwijder regelmatig het rooster van de
doucheput en kijk of deze verstopt is met
haar en zeepresten.

Meer klustips of meer inspiratie
op doen?
Kijk dan eens op onze website! Verschillende woningcorporaties bieden klusfilmpjes aan. Bekijk deze eens op het
YouTubekanaal! Hier vindt u bijvoorbeeld filmpjes van de ACo corporaties.

Tip: verwijder tijdens het douchen nooit het
rooster van het putje, want dan kan er van
alles in de afvoer spoelen.

Stank in huis
Controleer of in alle sifons nog water zit
en vul deze anders bij. Gebruikt u een
sifon weinig, dan verdampt na enige tijd
het water en gaat het stinken. Laat
daarom, bij afvoeren die u weinig
gebruikt, de kraan regelmatig enkele
seconden lopen.

Het gebruik van
ontstoppingsmiddelen
Dit raden we af omdat deze agressieve
middelen de rioolbuis kunnen beschadigen met alle gevolgen van dien.

DE HEER VAN POPPEL:
“SINDS IK EEN TABLET HEB,
IS HET NOG MAKKELIJKER.”
UITGELICHT

Interniet? Of internet...

Meningen van drie ouderen over de digitale wereld
Dat de jongere generatie zich goed weet te redden met
internet is een feit. Moeiteloos weten ze internet te
gebruiken in hun dagelijkse dingen. Ze mailen, swipen,
appen, chatten, instagrammen, twitteren, facetimen.
Ouderen vinden digitaal zaken doen wat lastiger. Eerlijk is
eerlijk. Navraag bij drie kwieke ouderen, leert dat iedereen
daar op een eigen manier mee omgaat.

Mevrouw Nieuwhuis (68) heeft een heel andere mening.

Mevrouw Van de Werf (65) gebruikte nooit internet.

De heer Van Poppel (71) daarentegen is bekend met de
digitale wereld.

“Ik zag er het voordeel niet van. Ik kon me prima redden zonder. Ik
had geen computer thuis. Tot ik als het ware geen keuze meer had.
Zo vond de bank het toch wel prettig dat ik ging internetbankieren.
De energieleverancier vroeg me steeds vaker om een e-mailadres en
wilde ik op zoek gaan naar een andere huurwoning, moest ik toch
op internet het aanbod bekijken.” Gelukkig kon de zoon van
mevrouw Van de Werf helpen. “Samen kochten we een laptop en
een mobiele telefoon. “Want mam”, zei hij, “Dan kun je ook appen.
Dat is handig!” Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet meer zonder
internet kan. Ook al gaat het bij mij misschien niet zo vlot als bij
jongeren, ik red me er prima mee! Het was in het begin even
wennen. Ik was bang dat ik iets fout deed, maar door te doen, maak
je het eigen. Ik heb zelfs een Facebookpagina geopend en contact
gekregen met oud klasgenoten. Leuk toch?”

“Nee”, zegt ze. “Het is gewoon echt niet mijn ding. Ik laat het digitaal
zaken doen liever over aan mijn dochter. Zij helpt me. Veel dingen
kun je gelukkig ook zonder internet regelen, al weet ik dat het wat
meer werk is en vaak wat langer duurt. Maar dat neem ik voor lief. Of
ik kijk mijn dochter lief aan en zij stuurt een e-mail of vult gegevens
voor me in op internet.”

“Ik heb op de meldkamer van de brandweer in Utrecht gewerkt. Dan
móet je wel met computers werken. Ik vind het makkelijk om zaken
digitaal te regelen. Zo gaf ik laatst een reparatieverzoek door via het
klantportaal. Mijn verzoek werd snel opgepakt. Sinds ik een iPad
heb, is het nog makkelijker. Je pakt ‘m er zo bij.” De heer Van Poppel
heeft het nooit als hinder gezien dat alles nu veel meer digitaal gaat.
“Het schrikt me ook niet af.” Toch kan hij zich wel voorstellen dat
ouderen moeite kunnen hebben met internet. “Als je het niet
begrijpt, vraag dan hulp. Laat iemand in je buurt het uitleggen. Of
volg een cursus.”
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Uw portemonnee en woonlasten

Hoe betaalbaar
vindt u wonen
in de Oude
IJsselstreek?
Een betaalbare woonplek is voor iedereen van
belang. Maar wanneer is een woonplek betaalbaar en waar hangt dit van af? Gaat het alleen om
inkomsten en de hoogte van de huur of komt er
meer bij kijken? Wonion de huurdersvereniging
en de gemeente stelden u als huurders hier een
aantal vragen over. Een groot aantal van u gaf ons
antwoord op de vragen. Wij vertellen u graag
meer over wat wij van u hoorden.
De betaalbaarheid van wonen is afhankelijk van veel verschillende
factoren. Dat de betaalbaarheid niet alleen afhangt van de hoogte
van de huur en het inkomen staat buiten kijf. Ook de leeftijd, het
energieverbruik en de gezinssamenstelling zijn van invloed.

Portemonnee van gezinnen en jongeren minder
toereikend dan die van ouderen
Uit het onderzoek dat de Woonbond voor huurdersvereniging Wij
Wonen, gemeente Oude IJsselstreek en Wonion uitvoerde blijkt dat
circa 24 procent het financieel moeilijk heeft. Daarnaast blijkt dat de
financiële situatie sterk afhangt van de levensfase waarin men zit.
Een ingewikkeld verhaal dat we graag naar aanleiding van een
situatieschets verduidelijken.
Je bent jong, maar oud genoeg om op jezelf te gaan wonen. Je kunt niet
wachten om op eigen benen te staan en zelf te bepalen wat je doet.
Gezelligheid en samen zijn met je vrienden staan voorop. Je administratie doe je wanneer het uitkomt. Je leeft in het nu en kijkt liever niet ver
vooruit. De uitgaven stijgen daardoor weleens sneller dan de inkomsten.
Een paar jaar later laat je het vrije leven enigszins achter je. Je vindt
een partner, woont samen en hebt allebei een goed inkomen. Weinig
financiële zorgen dus in deze levensfase.
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Kort en kernachtig
• 583 huurders vulden het onderzoek volledig in.
• 24% van de huurders heeft een betaalrisico.
• Hoge respons 65-plussers.
•	Uitermate betrouwbaar doordat ruim 80% van u toestemming
gaf gegevens zoals energieverbruik en huursom op te vragen
bij de instanties.
•	Financiële problemen lager ten opzichte van landelijk
gemiddelde.
•	Netto inkomen ligt iets onder landelijk
gemiddelde.
•	Ruim 300 huurders staan open voor deelname
aan het woonlastenpanel.
•	Mogelijke hulp bij financiële moeilijkheden
is redelijk bekend bij ondervraagden.

Je bent gelukkig samen en verwelkomt één of meer kinderen, met de
nodige kosten voor voeding, kleding en opvang. Je staat nog aan het
begin van je carrière en daarnaast daalt het inkomen omdat één van
beiden jullie kinderen thuis opvangt en minder gaat werken. Door de
hoge kosten en het gedaalde inkomen hebben gezinnen het relatief
moeilijk.
De kinderen worden groot en gaan uit huis. Dit scheelt behoorlijk in de
wekelijkse boodschappen, maar ook in het water en elektriciteitsverbruik. Daarnaast heb je de afgelopen jaren een redelijk inkomen opgebouwd. In deze levensfase komt er veelal weer meer ruimte in de portemonnee.

Gedrag en gebeurtenissen belangrijke rol bij
ruimte in portemonnee
De afweging of er voldoende ruimte is in de portemonnee voor
een bepaalde uitgave of dat er beter bespaard kan worden
maakt iedereen op zijn of haar eigen manier. Waar de één wikt
en weegt voor een uitgave besluit een ander dit vrij impulsief.
Uit het onderzoek komt naar voren dat gedrag een belangrijke
rol speelt in uitgaven en besparingen en daarmee bepaalt het
mede de ruimte in de portemonnee. Het energieverbruik, los
van het energielabel van de woning, geeft hierbij een redelijke
indicatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bewoners van een
relatief zuinige woning toch een behoorlijk energieverbruik
hebben omdat zij hier niet zo bewust mee bezig zijn.

Daarnaast zijn gebeurtenissen van behoorlijke invloed op het
besteedbare inkomen. Werkloosheid of een scheiding vragen
direct een aanpassing in het uitgavenpatroon.

Ons maatregelenpakket
Huurdersvereniging WijWonen, Wonion en de gemeente Oude
IJsselstreek maken jaarlijks afspraken om het wonen in deze
regio betaalbaar te houden. Dit doen we al jaren. De uitkomsten
van het onderzoek bevestigen het belang van deze afspraken.
We blijven ons daarom inzetten voor betaalbaar wonen in de
gemeente Oude IJsselstreek.

Voorkomen is beter dan genezen
Om zoveel mogelijk financieel leed te voorkomen zetten
Wonion en gemeente in op preventie. Dit doen we op verschillende manieren. Op het moment dat het financieel even iets
minder gaat, is het belangrijk dat u weet waar u terecht kunt
met uw vragen èn wie u kan helpen. Uit het onderzoek blijkt
dat dit redelijk bekend is bij ondervraagden. De gemeente blijft
hier aandacht aan besteden. Bovendien gaat de gemeente regelmatig om tafel met ‘ervaringsdeskundigen’. Zij denken mee
over het maken van nieuwe regelingen voor het zogenaamde
meedoen-beleid. Wonion kiest voor een beperkte huuraanpassing (zie pagina’s 4 en 5) en heeft een regeling opgesteld bij
inkomensdaling. Deze regeling is van verschillende factoren
afhankelijk maar kan in sommige situaties bij een inkomstendaling een ongewenst verhuizing naar een andere woning voorkomen.

Hulp bij (dreigende) schulden
Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion werken nauw samen
met SchuldHulpMaatje. Zij geven vrijblijvend financiële tips.
Niet alleen wanneer u financieel problemen heeft, maar ook bij
bijvoorbeeld een verandering in uw inkomsten of uitgaven.
Benieuwd of een maatje iets voor u kan betekenen? Kijk voor
meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl.

Besparen op energieverbruik
Betaalbaarwonen is belangrijk voor huurders. Daarom investeert Wonion in energiezuinige woningen. Door woningen energiezuiniger te maken bespaart de huurder op energiekosten.
Dit kan behoorlijk schelen in de energiekosten en daarmee in
de totale woonlasten. Het verlagen van energiekosten is echter
meer dan alleen de techniek. Besparing van energiekosten
hangt ook sterk af van het energieverbruik van bewoners. Ofwel
hoe bewust gaat u om met het energieverbruik? Stookt u alleen
voor uw eigen ruimte of stookt u onbewust (met de buitendeur
open) voor de hele buurt? Wilt u meer weten over uw energieverbruik? Voor advies en informatie kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente, maar ook energiecoaches helpen u
hier graag een handje bij. Meer informatie leest u op de achterpagina van dit magazine.
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Renovatie seniorenwoningen Zwaluwenhof

Van label B of C
naar nul-op-de-meter
Tien woningen aan Zwaluwenhof in Varsseveld komen in aanmerking om
opgeknapt te worden tot nul-op-de-meterwoningen. Wonion ging in gesprek
met de bewoners van de seniorenwoningen en neemt de wensen van de
bewoners zoveel mogelijk mee in de renovatieplannen.
Van energielabel B of C naar nul-op-de-meter
seniorenwoningen. De eerste stap hierin
is de realisatie van de proefwoning. “Voor
bewoners is het moeilijk zich een voorstelling
te maken van het resultaat van een renovatie.
Daarom kozen wij ervoor een proefwoning te
realiseren. Met een proefwoning worden de
veranderingen en verbeteringen zichtbaar.
Daarnaast kan de proefwoning straks als
toevluchtsoord dienen voor bewoners op
het moment dat er in de overige woningen
gewerkt wordt. De overlast voor de bewo
ners beperken we op deze manier zoveel
mogelijk.” Aldus projectleider Hans Bosboom
van Wonion.
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Marjan Vinkenvleugel woont nu ruim een jaar
aan Zwaluwenhof. “Toen ik hier kwam wonen
wist ik dat er plannen waren om de woningen
te renoveren. Natuurlijk heb ik wel de verfkwast
ter hand genomen om alles in huis op te frissen.
De kans is groot dat ik dit straks opnieuw
kan doen. Voor mij persoonlijk is dat een hele
uitdaging, dus dat vind ik jammer. Maar ik
krijg voldoende ruimte om mijn wensen aan
te geven. Dat is prettig. Zo kregen we nog niet
zo lang geleden als bewoners een rondleiding
door de proefwoning. En er volgt nog een
persoonlijk gesprek. Ik ben nu al benieuwd naar
het eindresultaat,” vertelt Marjan met een
glimlach op haar gezicht.

Woning verbetering
In opdracht van Wonion renoveerde
Temebel/WSI de proefwoning tot een
nul-op-de-meter seniorenwoning. Om ook de
andere woningen aan Zwaluwenhof aan te
pakken tot nul-op-de-meterwoningen wil
Wonion de schil van de woningen optimaal
isoleren. De traditionele cv-installatie van de
woningen wordt verwijderd. Hiervoor in de
plaats worden de woningen verwarmd met
luchtverwarming. Warmwater wordt geleverd
door een elektrische boiler. De woningen
worden geventileerd door een ventilatiesys
teem met warmte terug winning. Op de
daken worden zonnepanelen gelegd die de
benodigde energie voor de woning leveren.
Ook wordt er gekeken naar de woningplatte
grond en naar de specifieke bewonerswen
sen. Eén van de onderdelen hierbij is de
toegankelijkheid van de eerste verdieping te
verbeteren door de vlizotrap te vervangen
door een vaste trap. Naar verwachting wordt
de renovatie van de gehele straat Zwaluwen
hof voor de winter afgerond.

Alle 38 nul-op-de-meter woningen in De Gaarden
en De Parkbuurt verhuurd
Er wordt hard gewerkt in De Gaarden en De Parkbuurt. In deze twee buurten
in Ulft verrijzen 10 levensloopbestendige woningen en 28 kleine gezins
woningen. In alle 38 woningen is het straks mogelijk om met een verbruik van
nul op energiemeter te wonen. De belangstelling is groot. Alle 38 nul-op-demeter (NOM) nieuwbouwwoningen zijn verhuurd.
Wonion investeert in duurzame huurwonin
gen. Naast het verlagen van het energiever
bruik bij bestaande woningen is het
bouwen van deze nul-op-de-meter
huurwoningen hier een mooi voorbeeld
van. De woningen worden onder andere
voorzien van zonnepanelen, hoogwaardige
isolatie en vloerverwarming, waarmee in de

zomer gekoeld kan worden. Naar verwach
ting kunnen de nieuwe bewoners eind dit
jaar hun intrek nemen in de gloednieuwe
woningen.

Gevarieerd en groen karakter
Met het opstellen van de plannen voor de
38 NOM woningen is rekening gehouden

met een groen en gevarieerd karakter. Er
worden verschillende gevels, hoogtes van
woningen en materialen gebruikt. Daar
naast blijft het groene karakter behouden
door onder andere de parkeergelegenheid
zoveel mogelijk buiten het straatbeeld te
realiseren. Bewoners/omwonenden worden
betrokken bij de verdere invulling van het
groen. Zo is er ruimte voor een gezamenlij
ke pluktuin, maar een andere invulling is
ook mogelijk. De uiteindelijk invulling
wordt in samenspraak met de bewoners/
omwonenden bepaald.

{Advertentie}

Meer info? Mail naar
buurtsport@helpgewoon.nl
t.a.v. Larissa of naar
Anja Ditters:
info@debbeshoek@azora.nl
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Ook jongeren vinden gemakkelijk een woning in de Achterhoek

“Ik hoefde maar vier keer
te reageren”
Er wordt wel eens gezegd dat jongeren maar

Veilig gevoel

moeilijk een geschikte huurwoning kunnen

“Van de vorige bewoners heb ik mooie spullen kunnen over
nemen. Het enige nadeel aan deze woning is dat de intercom
geen camera heeft. Je weet niet altijd wie er beneden aan de
deur staat. Maar ik voel me heel veilig in deze buurt hoor, dus
echt erg vind ik het niet.”

vinden. Cijfers laten zien dat het erg meevalt.
Vanaf het moment dat iemand zich inschrijft als
woningzoekende en actief reageert op woningen,
heeft hij of zij iets meer dan een jaar later een
woning. Probeer dat maar eens in de Randstad.
Gemakkelijke website
Ook Michelle Lukassen (28) heeft niet lang hoeven wachten op
een nieuwe woning. “Eind augustus vorig jaar heb ik me ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek. In mijn zoekprofiel heb ik
de wijk waarin ik nu woon opgenomen. Toen ik een T
 ipbericht
kreeg van dit huis, heb ik gereageerd. Dat was heel gemakkelijk,
het wijst zich vanzelf op de website. Ik had h
 elemaal geen haast
en het was pas de vierde keer dat ik reageerde op een woning.”

Dicht bij het centrum
Sinds januari woont de geboren en getogen Doetinchemse op
de Bezelhorst. “Ik heb hier vroeger ook gewoond en wilde graag
terug. Hier wonen mijn moeder en een aantal vrienden. De
Kloosstraat is een rustige straat, dicht bij het centrum. Vanuit
mijn huis heb ik een heerlijk uitzicht. De Achterhoek is mooi,
rustig en de mensen zijn vriendelijk. Als ik drukte wil, zoek ik
het wel op.”
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Tip van Michelle
“Schrijf je op tijd in en stel je zoekprofiel goed in. Heb je snel
een huis nodig, maak je zoekgebied dan groter. Stel een
Tipbericht in en je hebt sneller een woning dan je denkt!”

Wist je dat…
… Thuis in de Achterhoek op Facebook ook woningen laat zien?
En op Instagram?
… Je met je smartphone ook heel makkelijk kunt r eageren?
… je met een Tipbericht alle woningen in jouw zoekprofiel
gewoon in de mail krijgt?
… je teleurstellingen voorkomt door je inkomen goed in te v ullen?

Geef uw mening over wonen in de Achterhoek
Provincie Gelderland, Achterhoekse gemeenten en wooncorporaties
starten 20 juni een groot woononderzoek. Geef ook uw mening over
wonen in de Achterhoek. Doe mee en maak kans op een cadeaubon
van 20 euro! Wilt u meer informatie of meedoen aan het onderzoek?
Ga dan naar www.awlo.nl/

Uit de regio
18 augustus:
Boer’n drek run Wehl
Tijdens deze 3e Boer’n Drek run lopen de
deelnemer over weilanden en door sloten.
Je kunt starten voor de 2 kilometer jeugdloop, de 5 kilometer Drek Run of de 10
kilometer (2 ronden) Na afloop is er een
after Party met DJ Henri.
www.boerendrekrun.nl

30 juli: Oogstdag Bekveld
Op het terrein van Recreatie- en Kinderboerderij Feltsigt aan de Bekveldseweg 5
in Bekveld wordt van 10:00 tot 18:00 een
oogstdag georganiseerd. Naast het oogsten
van aardappelen, gras, biologische groentes en graan, zijn er veel activiteiten te
zien en te zelf beleven. In het onderdeel

6 augustus:
Markt en oogstdag
Noordijk
Zo gauw de rogge rijp is en gemaaid kan
worden, wordt een oogstdag
georganiseerd. Naast het op ouderwetse
manier maaien en binden van de rogge
worden antieke landbouwmachines
getoond. In het Oale Höfke is een
preuverie met allerlei bijzondere hapjes
en gerechten.

“Van Grond tot Mond” worden productieprocessen zichtbaar gemaakt, zoals het
proces van pieper tot patat. Ook op het
gebied van versnaperingen komt u niets
tekort. Naast gewone frisdranken is er ook
pure appelsap, streekwijn en een lekker
biertje te verkrijgen.

En nog meer evenementen…
4 tot en met 15 juli: historisch festijn Vorden
Marcherende Romeinen, plunderende
Vikingen en slag leverende middeleeuwse ridders. Dit alles en nog veel
meer is te zien tijdens het eerste
”Historische Festijn”, dat kasteel Vorden
en historisch evenementenbureau

 ranenburgh Events uit Doetinchem
C
zaterdag 15 en zondag 16 juli, beide
dagen van 10.00 tot 17.00 uur, organiseren
rond dit kasteel.
www.historischfestijn.nl

1 tot en met 7 juli:
samenloop voor hoop
De SamenLoop voor hoop voor
Doetinchem en omstreken is een 24-uurse
wandelestafette met een missie: Samen
lopen voor een wereld zonder kanker.
Speciale ceremonies en optredens geven
de loop een feestelijk tintje. Kom ook naar
sportpark De Bezelhorst in Doetinchem en
steun dit unieke evenement op jouw eigen
manier! Er is veel te doen, te zien en te
beleven. Meer informatie op
www.samenloopvoorhoop.nl/Doetinchem

9 juli:

Rommelmarkt Vlearmoesplein Neede
Lekker struinen tussen de kraampjes en
op zoek naar dat ene item waar u al heel
lang naar op zoek bent? Kom dan

 ezellig van 12:00 tot 17:00 naar de
g
rommelmarkt op het Vlearmoesplein
in Neede.

WonionMagazine 13

#DigiTaal;-)

Boek uw reparatie
verzoek binnenkort
online bij Loek!
U kunt al langer uw reparatieverzoek 24 uur per dag, 7 dagen in de week via
uw computer indienen. Maar deze mogelijkheid wordt sterk verbeterd!
Michel Wiegerinck, coördinator automatisering: “U kunt uw reparatieverzoek online
melden op het moment dat dit u het beste uitkomt. Dat is niet nieuw. Wat wel nieuw
is, is dat u in een paar simpele stappen precies aangeeft wat er mis is. We maken
gebruik van plaatjes, wat het nóg makkelijker maakt. U ziet precies welke stappen u
allemaal gezet heeft en kunt ook weer gemakkelijk terug. Ook kunt u straks een foto of
een filmpje meesturen om nog duidelijker te maken wat er stuk is. En tot slot legt
u meteen de afspraak voor onze servicemonteur vast, op een door u gewenst tijdstip.
U hoeft straks niet eens meer in te loggen; uw postcode en huisnummer invoeren is
dan genoeg.”

Wonion ook op
Social media
Wist u dat ook uw wooncorporatie actief
is op social media? Wilt u op de hoogte
blijven van nieuws over wonen in de
regio? Volg ons dan op Twitter of Like
onze Facebook pagina.
@Wonion_
WooncorporatieWonion

Loek is onderweg!
U heeft per ongeluk al post gekregen
over de nieuwe digitale mogelijkheden,
maar het is op dit moment nog niet
mogelijk om op de verbeterde manier
uw reparatieverzoek in te dienen. We
zijn nog hard aan het werk en laten u
weten wanneer u nóg gemakkelijker uw
reparatieverzoek kunt indienen!

Niet meer wachten
Iemand die een verzoek indient, hoeft niet meer te wachten op een afspraak en kan de
afspraak ook nog eens 24 uur van te voren wijzigen of afzeggen. Dat is wel zo gemak
kelijk. Binnen het afgesproken tijdsblok van twee uur komt onze servicemonteur bij u
langs om de reparatie uit te voeren.

Echte vakmannen
Communicatieadviseur
Heleen Weerkamp: “Loek
werkt helaas niet bij ons,
Binnenkort
hij is fotomodel. En hij
online
is nu eenmaal goed in
poseren voor de camera.
facebook omslagfoto
Gelukkig hebben we wel
echte vakmannen in dienst
die de reparatie komen
uitvoeren. Waarom we
zichtbaar
zichtbaar op mobiel
voor Loek hebben gekozen?
op desktop
Het indienen van een
reparatieverzoek via de
computer is nogal afstandelijk. Met een foto van een leuke meneer willen we het wat
persoonlijker maken. Heeft u een reparatieverzoek ingediend, dan ziet u trouwens wel
een foto van wie er écht bij u thuis komt om de reparatie uit te voeren.”

Meld uw
reparatie
verzoek online
bij onze Loek!

Geen internet? Geen nood!
De nieuwe mogelijkheden zijn er om het de meeste mensen nog makkelijker te maken.
Maar het kan natuurlijk zijn dat er toch persoonlijk contact nodig is. Omdat het om
een niet vaak voorkomend probleem gaat. Of omdat u geen gebruik maakt van internet. Dan kunt u tijdens kantooruren natuurlijk gewoon bellen. Dan krijgt u Marc, Peter
of Elly aan de telefoon. Maar geen Loek, helaas. Die staat alleen op de foto.
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•	Nul-op-de-meter
woningen
•	14 levensloopbestendige
woningen
•	8 kleine starters
appartementen
•	Huurprijs ongeveer 408
en 592 euro

Energiezuinig wonen

aan de Vulcaanstraat en Handelstraat
in Terborg
Het speerpunt van Wonion is dat wij als corporatie
ervoor willen zorgen dat onze huurders goed
en betaalbaar kunnen wonen. Daarom is het
belangrijk dat onze woningen kwalitatief in een
goede staat zijn. Als de woningen niet voldoen
aan onze normen van kwaliteit dan verbeteren
wij dat. Dit gold ook voor een aantal woningen
in Terborg aan de Vulcaanstraat en Handelstraat.
Deze woningen waren zo sterk verouderd dat ze
niet meer voldeden aan de eisen van onze tijd.
Daarom zijn de woningen in het derde kwartaal
van 2016 gesloopt.
Sloop maar ook nieuwbouw…
De 22 gesloopte woningen maken plaats voor 14 levensloop
bestendige woningen en 8 kleine starters appartementen waar
bewoners met nul-op-de-(energie) meter kunnen wonen. De
woningen worden gebouwd na de bouwvak, midden augustus
2017. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door het
consortium Optimum Plus betaande uit: Klomps Bouwbedrijf
en Van Campen Bouwgroep, ARX, buro ontwerp & omgeving,
Ordelman & Dijkman installaties, Bouwvisie, FMV, Enzerink,
Geas en Lenferink. Het plan van OptimumPlus sloot aan bij de
vraag van Wonion om tot een plan te komen voor 14 levens
loopbestendige woningen en 8 kleine starters appartementen

waar bewoners met nul-op-de-(energie) meter kunnen wonen.
Op dit moment is het consortium druk bezig met het bouwrijp
maken. Zo worden bijvoorbeeld de benodigde NUTS-leidingen
van de woningen verlegd.

Duurzaam wonen voor jong en oud
Met de bouw van de 22 nul-op-de-meter woningen, waaronder
levensloopbestendige woningen en kleine starters appartemen
ten, speelt Wonion tevens in op de vraag naar woningen die
geschikt zijn voor verschillende levensfases in Terborg. Levens
loopbestendige woningen hebben een badkamer en een
slaapkamer op de begane grond, waardoor bewoning door
iedere levenscategorie mogelijk is. De woningen krijgen een
huurprijs van ongeveer 408 euro en 592 euro. De woningen
wekken zelf energie op. Hiervoor betaalt de bewoner een vast
bedrag per maand. Voor de levensloopbestendige woningen is
dit 70 euro per maand, voor de starters appartementen ligt dit
bedrag op 40 euro. Dat maakt het mogelijk om zonder aanvul
lende energiekosten te wonen. De beperking van energielasten
scheelt aanzienlijk in de woonlasten. De woningen worden
voorzien van een zeer goede schilisolatie, pv-panelen en een
duurzame warmte opwekker in de vorm van luchtwarmtepomp.
Nog even wachten …
Het is nog even wachten voor de nieuwe huurders. De nieuwe
levensloopbestendige woningen aan de Vulcaanstraat en aan
de Handelstraat worden, volgens de huidige planning, opge
leverd in het tweede kwartaal van 2018.
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Contactgegevens Wonion
Huurders van Wonion kunnen
24 uur per dag, 7 dagen per week
online zaken regelen via de
persoonlijke pagina MijnWonion.
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

Even voorstellen …

Jet Roosenboom, energiecoach
in Oude IJsselstreek

Online
www.wonion.nl
@Wonion_
WooncorporatieWonion
WooncorporatieWonion
company/wonion

Colofon
Jet Roosenboom uit Ulft is, dankzij een
training die zij heeft gevolgd, enige tijd
energiecoach in Oude IJsselstreek. Zij kan
u helpen om energie te besparen.
‘Energiebesparing kan interessant zijn om geld te
besparen, meer comfort in huis te ervaren én het milieu
te besparen. En de mogelijkheden zijn legio’, vertelt Jet
Roosenboom.
Steeds meer mensen worden zich bewust van het
belang om minder energie te gebruiken en over te
stappen op milieuvriendelijke vormen van energie.
Dat is hard nodig, want de grondstoffen die we nu
gebruiken voor onze energiebehoefte zijn slecht
voor het milieu en raken bovendien een keer op. Eén
van de redenen waarom energiecoach Jet Roosen
boom uit Ulft meer wil doen met duurzaamheid:
‘Vanuit mijn gepassioneerde relatie met alles wat de
natuur ons mensen te bieden heeft, zoek ik al geruime
tijd de meest duurzame oplossingen voor allerlei
uitdagingen en problemen. Tijdens één van deze
zoektochten kwam ik uit bij het verduurSaam
energieloket’.

Makkelijk besparen
Jet is één van de Achterhoekse energiecoaches die,
mede dankzij de investering van de Achterhoekse
corporaties, zijn opgeleid om u te helpen om inzicht
in uw energieverbruik te krijgen en u van handige
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tips te voorzien om energie te besparen. Daarbij gaat
het niet om grote ingrijpende maatregelen, maar
vooral om hele simpele tips om zuinig om te gaan
met bijvoorbeeld verlichting, verwarming en water.
Daarmee bespaart u op een makkelijke manier
energie én geld.

Snel verdienen
Het lijken kleine stapjes, maar ongemerkt kunnen
deze leiden tot behoorlijke besparingen. Als u
bijvoorbeeld een gloeilamp van 100 Watt heeft die
dag en nacht brandt, dan kost dat ongeveer € 200,per jaar aan energie. Als u deze lamp vervangt door
een ledlamp van 5 Watt, kunt u hierop dus behoorlijk
besparen.
‘Sommige aanpassingen zijn ingrijpend en vragen een
investering, maar andere aanpassingen zijn verrassend
eenvoudig en simpel te doen. Vooral met deze simpele
aanpassingen kan ik, als energiecoach u op weg helpen.’

Gratis bezoek van een energiecoach
Leer hoe u kunt besparen op uw energierekening
met behulp van de tips van een energiecoach. Een
bezoek van een energiecoach is geheel gratis. Het
zijn vrijwilligers zoals Jet, die speciaal zijn opgeleid
om u te helpen met energie besparen. Een bezoek
aanvragen kan heel eenvoudig via de website van
het verduurSaam energieloket:
www.verduursaamenergieloket.nl/energiecoach.
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