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In deze uitgave

“ Ik vind het mooi om
te merken dat familie,
vrienden en buren voor
elkaar klaarstaan en
elkaar helpen.”
Veel animo voor langer
zelfstandig wonen in Gendringen
Wonion startte een unieke pilot in Gendringen. Daar bieden we

4

huurders van 65 jaar en ouder voorzieningen aan, die het mogelijk

Samen staan
we sterk

maken om comfortabel en veilig zelfstandig te blijven wonen.

Duurzaam in Wonen
Al geruime tijd is duurzaamheid een belangrijk onderwerp.
Voor Wonion gaat duurzaamheid niet alleen over het
verduurzamen van woningen en het gebruiken van schone

De afgelopen maanden stonden in het teken
van het coronavirus. Iedereen heeft ermee te
maken. Het virus heeft een enorme impact op
onze maatschappij. Naar verwachting beïnvloed
het iedereen ook de komende tijd nog in doen en
laten. Het vraagt aanpassingsvermogen en soms
ook incasseringsvermogen van ons allemaal.

10

energie. Uiteraard blijft dit hoog op onze agenda staan, maar
duurzaamheid is breder dan dat. Het gaat ook over relaties
met elkaar en over langer thuis wonen in uw eigen woning.
Soms blijken relatief eenvoudige voorzieningen het wonen
een stuk makkelijker of comfortabeler te maken.
In Gendringen zijn we hiervoor samen met Zlimthuis en
Leefsamen begonnen met het aanbieden van een advies
en passende voorzieningen.

In gesprek
Eerder vertelde ik u over de vernieuwde strategie van Wonion

Uitdagingen

waarvoor ik als directeur-bestuurder bij Wonion veel gesprekken

Samen staan we voor uitdagingen. Wij houden vast aan onze

voerde. Eén van de pijlers van de strategie is gastvrij. Hier geven

plannen voor volgend jaar. Op pagina 8 en 9 wordt alvast een

we uitvoering aan door open te staan voor een gesprek en er

klein inkijkje gegeven. Wellicht vraagt de situatie om een iets

voor te zorgen dat iedereen op een laagdrempelige manier met

andere aanpak dan u van ons gewend bent, maar wij blijven

ons in contact kan komen. Als de situatie erom vraagt nemen wij

ons inzetten om u een comfortabele woning te kunnen bieden.

contact op met u. De coronatijd is zo’n situatie. Daarom belden

Daar kunt u op rekenen.
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Een woning zoeken:
feiten en fabels

Vocht en
ventileren

Wanneer u op zoek bent naar een huur-

Goede ventilatie voert de vochtige en

woning in de Achterhoek komt u haast

vervuilde lucht af en zorgt tegelijkertijd voor

vanzelf uit bij Thuis in de Achterhoek.

verse frisse lucht. Ventileren is belangrijk.
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Kwaliteit van leven
door duurzaam wonen
Wonion vindt het belangrijk dat u prettig
woont in een kwalitatief goede woning.
Wij verzetten hiervoor dagelijks veel
werk. We vertellen u graag hoe we dit
doen. De belangrijkste resultaten van
2019 en een korte vooruitblik brengen
we getekend voor u in beeld.

Ook in dit nummer:
Een buitenruimte
om blij van te worden!
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Ook last van
zomerkriebels?

7

Informatief

14

Jaarlijkse
huuraanpassing

15

Sociaal afstand houden…

16

Het is daarom goed om te weten hoe
het precies werkt.

wij een deel van onze huurders op om te horen hoe het met hen
gaat. Uit de gesprekken blijkt dat Naoberschap in de Achterhoek

Ik wens u een gezonde zomer.

ook nu werkt. Het is mooi om te merken dat familie, vrienden en
buren voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen.

Gerrolt Ooijman
Directeur-bestuurder Wonion
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Veel animo voor
langer zelfstandig wonen
in Gendringen

van Wonion zo waarderen. Tijdens de bijeenkomsten stelden

Uitrollen

de betrokken partijen zich voor. Met een filmpje werd de sociale

Wonion ontving in totaal al 60 aanvragen voor een dergelijke

alarmering van Leefsamen getoond. Het proces van aanmelden

Thuisscan. Vanwege de maatregelen die nu gelden om de

voor de pilot tot en met montage van de voorzieningen werd

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kon de expert

toegelicht en aansluitend werden de Zlimthuis-oplossingen

van Zlimthuis in eerste instantie nog niet bij deze huurders

gedemonstreerd. De huurders konden de voorzieningen door hun

langskomen. Inmiddels pakken we dit - mede op verzoek van

handen laten gaan en vragen stellen. “Dat je met zulke praktische

huurders- weer op. Uiteraard met inachtneming van de nodige

aanpassingen het makkelijker en veiliger kan maken”, merkte

voorzorgsmaatregelen. De ervaringen die we, samen met

een huurder op. En een ander: “Ik ben verwonderd over wat er

Zlimthuis en Leefsamen, in Gendringen opdoen zullen we

allemaal mogelijk is tegenwoordig.”

evalueren. Op basis van die evaluatie wordt het project

Ook voor de sociale alarmering van Leefsamen was de interesse

– eventueel in aangepaste vorm - uitgerold in alle kernen

groot: “Het geeft een veilig gevoel dat mijn naasten gealarmeerd

waar Wonion bezit heeft.

worden als er bij mij brand uitbreekt.”
BENT U HUURDER VAN WONION EN 65 JAAR OF OUDER?

“We willen graag hier blijven
wonen, dan moet je er zelf
ook iets voor doen.”

ZODRA U IN AANMERKING KOMT VOOR HET AANBOD VAN
WONION, ONTVANGT U PERSOONLIJK BERICHT.

Eigen regie en verantwoordelijkheid
Binnen de pilot staan keuzevrijheid, eigen regie en
verantwoordelijkheid van de huurder centraal. Huurders die

In maart van dit jaar startte Wonion een unieke pilot in Gendringen. Daar bieden we huurders van
65 jaar en ouder voorzieningen aan, die het mogelijk maken om comfortabel en veilig zelfstandig te
blijven wonen. We doen dat samen met Zlimthuis en Leefsamen en met steun van 8RHK ambassadeurs*.
De animo voor deze pilot blijkt groot. Van de ruim 200 uitgenodigde huurders, bezocht een derde
een informatiebijeenkomst bij Wonion om zich te laten informeren over het proces en de producten.
Liefst 60 van die huurders hebben zich inmiddels aangemeld om deel te nemen aan de pilot.

aanwezig waren tijdens de informatiebijeenkomst waren zich
bewust van deze verantwoordelijkheid. “We willen graag hier
blijven wonen”, vertelde een huurder. “Dan moet je er zelf ook
iets voor doen.”
Gendringse oudere huurders die geïnteresseerd zijn in het
aanbod van Wonion, kunnen geheel vrijblijvend een zogenoemde
Thuisscan aanvragen. Een expert van Zlimthuis komt dan bij

Heeft u al nagedacht
over uw woontoekomst?

!

Tijdig nadenken over uw woontoekomst

gestart waarbij we oudere huurders voorzieningen aanbieden

de huurder thuis. Hij luistert naar het verhaal van de huurder

Hecht u ook grote waarde aan uw

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde

die het risico op vallen verkleinen, het comfort vergroten en die

en brengt de verbeterpunten in huis in kaart. Hij beantwoordt

zelfstandigheid? Wilt u graag zelf de regie

omgeving. Zelf de regie houden over uw leven. De dingen blijven

zorgen voor een veilig gevoel. Denk hierbij aan betere verlichting,

de vragen van de huurder en geeft advies op maat. Als de

houden? Wilt u meer informatie over hoe u uw

doen die u nu doet, ook als u ouder wordt. Dat is wat de meeste

douchezitjes, drempelhulpen en deurspionnetjes, maar ook sociale

huurder akkoord is met het advies, installeert de vakman alle

wooncomfort kunt vergroten? En wilt u weten

mensen willen. Daarbij is het overheidsbeleid er al jaren op gericht

alarmering. Daarbij krijgt het persoonlijke sociale netwerk van de

voorzieningen. In samenwerking met Zlimthuis en Leefsamen

hoe u de veiligheid in en om uw huis voor nu en

om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Ouderen

huurder een melding als er iets aan de hand is, zodat er snel hulp

kunnen we op deze manier voorzieningen aanbieden die passen

in de toekomst kunt vergroten? Informatie over

moeten dus tijdig nadenken over hun woontoekomst en zelf

ter plaatse is.

bij de woonsituatie en wensen van de huurder. Ook huurders

woonoplossingen en over sociale alarmering

die zelf al voorzieningen hadden aangebracht, zien hier de

van Leefsamen kunt u krijgen bij Zlimthuis op

meerwaarde van in: “Wij denken zelf al wel veel gedaan te hebben,

www.zlimthuis.nl. Van maandag tot en met

maar het is goed dat er een expert langskomt.”

vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur is Zlimthuis

voorzorgsmaatregelen nemen.

Langer zelfstandig wonen

Grote belangstelling
Vanwege de grote belangstelling onder de huurders in

Wonion wil graag een oplossing bieden aan deze groeiende groep

Gendringen, waren er twee informatiebijeenkomsten nodig om

ouderen die zelfstandig wil blijven wonen of niet terecht kan in een

alle geïnteresseerde 65+ huishoudens te informeren. Daarbij

woonvorm voor ouderen. Daarom zijn we een pilot in Gendringen

was een veel gehoorde opmerking dat huurders dit initiatief

telefonisch bereikbaar via (088) 17 17 370.

*D
 it project wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK ambassadeurs. De Achterhoek is een gebied met een
prachtige woon- en werkomgeving en een bloeiende, innovatieve economie waar mensen van oudsher goed
samenwerken. Onder de naam 8RHK ambassadeurs werken overheden, ondernemers en maatschappelijke
organisaties samen aan de opgaven op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt, energie, klimaat,
gezondheid en mobiliteit.
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Een groot aantal van onze woningen heeft een eigen tuin. Als huurder
kunt u veel plezier hebben van uw tuin. ‘Zoveel mensen zoveel
wensen’ luidt het gezegde. Het is daarom prettig de buitenruimte van
uw woning naar eigen wens in te richten. Uiteraard zijn er een aantal
regels, maar voor een groot deel kunt u uw tuin of balkon naar eigen
smaak inrichten. Zeker in deze bijzondere periode, waarin we veel
thuis zijn, is een buitenruimte om blij van te worden wel zo fijn.

Een buitenruimte
om blij van te worden!
Het bestraten van de tuin lijkt
vaak een handige keuze. Maar bij
langdurige of heftige regenbuien

Een groene(re) tuin

• Een groene(re) tuin blijft koeler
tijdens warme zomerdagen.

Achterpaden

• Een groene(re) tuin trekt meer
vogels, egels, vlinders, bijen en

pad. Let er op dat u het pad vrij

vleermuizen aan.

houdt van onkruid en zorg ervoor

tuin is daarom belangrijk. Een

• Een groene(re) tuin heeft een
positief effect op de luchtkwaliteit.

verzorgde groene tuin is goed voor

• Een groene(re) tuin beperkt

mens en milieu en hoeft helemaal

wateroverlast bij neerslag.

niet ingewikkeld te zijn. Wij geven u
graag een aantal tips.

Groen zonder gedoe

Goed tuinonderhoud

Als huurder kiest u zelf de inrichting
van uw tuin. Dat kan op vele

Voor een groene tuin zonder

manieren. Het is wel belangrijk

gedoe kunt u kiezen voor onder-

dat de tuin een onderhouden en

houdsvriendelijke planten. Vrolijk

verzorgde indruk

uw tuin op met bloemen. Haal hier

maakt. Dat is fijn voor u en

en daar een tegel eruit en plant hier

uw omgeving.

Heeft u een eigen tuin? En zijn de tegels vuil door

routes. U kunt zelf een route uitstippelen of gebruik

bijvoorbeeld algen- of mosgroei? Met schoonmaakazijn

maken van een van de vele wandelroutes die de

kunt u de tegels vrij makkelijk schoonmaken. Of even

VVV beschikbaar heeft. Kijk voor praktische tips op

schrobben met soda werkt ook vaak goed. Maak liever

www.Achterhoek.nl. Volg hierbij natuurlijk wel de

geen gebruik van chloor of andere chemische middeltjes.

richtlijnen van het RIVM.

Die zijn niet goed voor het milieu.

Ook last van
zomerkriebels?
De zomer is voor veel mensen een
periode om lekker te genieten. Van de
natuur, de frisse lucht, de mooie kleuren.
In dit artikel vindt u een aantal leuke tips.

veiligheid. Bij een calamiteit moet

De afgelopen zomers waren warm. Misschien

de doorgang vrij zijn. Overhangende

wordt het ook dit jaar weer een warme zomer.

takken, containers of opslag van

Enkele tips om uw woning koel te houden:

in een achterpad.
Op deze manier werken we samen
aan een buitenruimte om blij van
te worden!

• Zet ramen en binnendeuren ’s nachts wijd open
om het huis te koelen zodra het buiten koeler is
dan binnen. Let er wel op dat inbrekers hier geen
misbruik van kunnen maken. Zorg er voor dat
de ramen en deuren daarna de hele dag zo dicht
mogelijk blijven.
• Doe de gordijnen en/of zonwering omlaag zodra
de zon naar binnen schijnt.

Groen langs de erfafscheiding geeft

Tip

direct resultaat. Een klein strookje

Gaat u aan de slag bij de

grond biedt al voldoende ruimte

erfafscheiding? Overleg dan altijd

• Doe lekker rustig aan. Klussen in de woning of een

voor het plaatsen van een klimplant,

even met uw buren. Dat voorkomt

flinke poetsbeurt? Doe dat - als het kan - op een

zoals Hedera Helix, oftewel Klimop.

discussie en frustratie.

koele dag. Ga liever rustig zitten met een tijdschrift

eenjarige planten, of zaai op deze
plekken een bloemenmengsel.

zomerbloeiers zaaien. Daar heeft u dan
in het najaar nog plezier van. U kunt nu ook
nog heel goed diverse tuinkruiden zaaien.
Peterselie, bieslook of kervel zijn al vrij snel

voldoende water krijgen.

blijft. Dat is belangrijk voor de

of andere zaken horen dan ook niet

Tuinieren kan erg leuk zijn. Ook nu,
half juni kunt u nog snel wat eenjarige

oogstbaar. Heerlijk vers!

Tips om het huis
koel te houden

materialen zoals tegels, schuttingen

Zomerbloeiers
of tuinkruiden zaaien

Let er wel op dat de plantjes

zelf voor het onderhouden van dit

dat de doorgang van het pad vrij

Schone tuintegels

de omgeving. In de Achterhoek vindt u de mooiste

woning? Dan zorgt u als huurder

opgenomen worden en zo geen
ontstaan. Voldoende groen in de

Wandelen is een mooie manier om te genieten van

Ligt er een pad achter of naast uw

kan het water niet in de bodem
kant op. Hierdoor kan wateroverlast

Maak een heerlijke wandeling

• Lampen, de oven en stofzuiger: Het zijn allemaal
energieverbruikers en geven daarom warmte af.
• Bak dus geen broodjes in de oven op een warme dag.
Dat geeft alleen maar extra warmte in huis.

Extra kleur in huis
In de zomer staat de natuur in bloei,
heel kleurrijk. Ook zo’n zin om
kleur in huis te halen? Een paar
felgekleurde kussens geven snel
effect. Of zet een paar vrolijk
gekleurde bloempotten neer.
Tip: de meeste bloempotten zijn
makkelijk zelf te verven. Leuk om
te doen en met een groot resultaat.

of een goed boek.
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Terug- en vooruitblik 2019 - 2020

Kwaliteit van leven door duurzaam
wonen. Daar gaan we voor!
Wonion vindt het belangrijk dat u prettig woont in een

Welkom

kwalitatief goede woning. Wij verzetten hiervoor dagelijks

Bij ons bent u welkom. In totaal hebben we in 2019,

veel werk. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van

297 nieuwe huurcontracten afgesloten en we blijven de

reparatieverzoeken, het onderhouden en renoveren van

wachttijd bewaken. Afgelopen jaar was de gemiddelde

bestaande woningen en het bouwen van nieuwe woningen.

actieve zoektijd naar een woning 8 maanden. Ook vinden

Dit doen we voor ongeveer 4.000 huishoudens in de

we het belangrijk dat iedereen op een laagdrempelige

gemeente Oude IJsselstreek. Door de coronacrisis is 2020

manier met ons in contact kan komen. Tijdens het

een bijzonder jaar geworden, maar we werken onverminderd

vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek, de visitatie, beoordeelde

door aan ‘kwaliteit van leven door duurzaam wonen’.

u onze dienstverlening gemiddeld met een acht. We zijn

Op deze pagina brengen we onze belangrijkste resultaten

blij met uw waardering.

Duurzaam in wonen

Ook in 2020 blijven we verantwoord investeren in

Wij hebben een maatschappelijke taak. Maar dat kunnen

onze woningen. We renoveren woningen in Terborg en

we niet alleen! We werken daarom samen met andere

Varsseveld, gaan verder met de bouw van het woon-

organisaties. Op het gebied van vastgoed en breder.

zorgcomplex De Oevelgunne in Gendringen, bouwen

Wonion heeft geen winstoogmerk. De huurbedragen die

een kleinschalig zorgcomplex in Terborg en realiseren

wij maandelijks ontvangen investeren wij in het

28 nieuwe woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde.

verduurzamen van ons woningbezit. Door woningen

En we blijven ons, met onze partners inzetten voor

te verduurzamen blijven de woonlasten van kwalitatief

verduurzaming, want we streven naar een volledig

goede woningen betaalbaar. Zijn er desondanks tijdelijk

CO2-neutraal woningbezit in 2050. Om dit te behalen

betalingsproblemen, dan zoeken we samen met de

zetten we een Masterplan Verduurzaming op.

huurder naar een oplossing.
Het afgelopen jaar pleegden we onderhoud aan ruim
1.000 woningen, vervingen wij 300 ketels en ventilatie
units, plaatsten wij bijna 1000 zonnepanelen en
renoveerden we bijna 300 keukens en badkamers.
En op verzoek van ongeveer 40 huurders isoleerden

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?
U bent van harte welkom een kijkje te nemen op
www.wonion.nl voor een animatiefilmpje van onze
terug- en vooruitblik.

we hun woning.

van 2019 en een korte vooruitblik getekend in beeld.
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Een woning zoeken:

feiten en fabels

“Ik moet minstens één keer per jaar
reageren op een woning, anders
vervalt mijn inschrijving“

“Wanneer ik verhuis worden mijn
adresgegevens automatisch aangepast
bij mijn inschrijving“

Window-Close FABEL

Window-Close FABEL

Uw inschrijving is onbeperkt geldig. Tenzij er bij u bijvoorbeeld

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven en

een hennepkwekerij is ontdekt. Op dat moment vervalt

wijzigen van persoons-, inkomens- en adresgegevens.

de inschrijving en is het tot twee jaar na het vonnis niet

Controleer dus goed of deze gegevens nog juist zijn.

mogelijk opnieuw in te schrijven. Ook wanneer u een woning
heeft geaccepteerd wordt u automatisch uitgeschreven als
woningzoekende.

“Elke dag om 12.00 uur staan
er nieuwe woningen op de website“

Check-Square FEIT
Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning in
de Achterhoek komt u bijna vanzelf uit bij Thuis in
de Achterhoek. Het is daarom goed om te weten
hoe het precies werkt. We zetten enkele feiten,
maar ook de fabels, voor u op een rijtje.

zijn dat de corporatie u de woning aanbiedt. Dit heet een

• Verhuurdersverklaring.

voorlopige aanbieding. De corporatie vraagt u dan de volgende

• Heeft u een koopwoning, dan kan de corporatie vragen naar

documenten aan te leveren:
• Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2018

een hypotheekhoudersverklaring.
• Bent u ZZP-er of heeft u een eigen onderneming? Lever dan

of 2019. Deze vraagt u aan via de Belastingtelefoon of kunt u

een accountantsverklaring aan met een prognose van het

downloaden met uw DigiD.

inkomen van het lopende jaar.

• Een uitreksel van de gemeente waarop staat waar u de
afgelopen 10 jaar heeft gewoond. U kunt dit zelf gratis
downloaden via www.mijnoverheid.nl of tegen betaling
opvragen bij de gemeente.

• Bij schulden levert u een afschrift hiervan aan met
bijbehorende betalingsregelingen.
• Staat u onder bewind, dan heeft u een schriftelijk akkoord
van de bewindvoerder nodig.

bepalen waar u op kunt reageren. Gelden er voorrangsregels
de woningadvertentie.

woningadvertentie staat de reactietermijn. De woningen die
worden aangeboden via Aanbod, Loting of Zoek Gerichte
Loting worden standaard vijf dagen aangeboden op de
website. Wanneer u de tipberichten aanzet in uw zoekprofiel,
ontvangt u automatische e-mailberichten van de vrijkomende

U mag zo vaak reageren als u wilt. U mag ook zo vaak
• Eventueel aanvullende inkomensspecificaties.

wijzen. Dit betekent dat uw inkomen en huishoudgrootte
of bijzondere voorwaarden bij een woning, dan staan deze in

Window-Close FABEL

Wanneer u op een woning reageert kan het natuurlijk

Woningcorporaties zijn verplicht woningen passend toe te

uur op de website verschijnen. Oók in het weekend. In de

“Ik mag niet vaker dan drie keer per week
op een woning reageren. Wanneer ik een
woning weiger, dan vervalt mijn inschrijving”

Check-Square FEIT

Window-Close FABEL

Nieuw beschikbaar woningaanbod ziet u elke dag om 12.00

woningen die bij uw zoekprofiel passen.

“Wanneer ik op een woning reageer, zorg ik dat ik
alle benodigde documenten beschikbaar heb“

“Met een inschrijving kan ik op elke woning
reageren“

weigeren als u wilt; het heeft echt geen invloed op uw
inschrijfduur of kans op een leuke woning!

Enkele cijfers uit het jaar 2019
van Thuis in de Achterhoek

signal

• In 2019 zijn in de Achterhoek 2036 woningen verhuurd
door De Woonplaats, ProWonen, Sité, Plavei en Wonion.
Ook verhuurde Woonzorg Nederland 47 woningen en
Mooiland 19 woningen via Thuis in de Achterhoek.
• 86% van de verhuurde woningen had een huurprijs onder
de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, waarmee ze
betaalbaar zijn voor woningzoekenden die afhankelijk
zijn van huurtoeslag.
• 315 woningen (dat is 17% van het totaal) is niet op de
website geadverteerd, maar aan woningzoekenden met
een urgente woonvraag toegewezen.

“Ik huur al een woning van de woningcorporatie. Daarom sta ik automatisch
ingeschreven als woningzoekende”

Window-Close FABEL
Wanneer u al een woning huurt van één van de woning-

• 13% van de verhuurde woningen is verhuurd aan
jongeren.
• De Achterhoekse woningcorporaties hebben actief
woningzoekenden gemiddeld binnen 12 maanden aan
een passende woning geholpen.
Het volledige jaarverslag 2019 van Thuis in de
Achterhoek leest u op www.thuisindeachterhoek.nl

corporaties van Thuis in de Achterhoek betekent dit niet
dat u óók als woningzoekende staat ingeschreven.

10 WonionMagazine

WonionMagazine 11

inhoud

inhoud

Vocht en
ventileren
Waarom is
het belangrijk
te ventileren?

Wist u dat een gezin gemiddeld 10 tot 15 liter vocht

woning én is beter voor uw eigen gezondheid. Daarnaast

per dag in huis brengt? Niemand ontkomt er aan.

kost het minder energie om droge lucht te verwarmen dan

Door alleen al in huis aanwezig te zijn, produceren

vochtige lucht.

we liters vocht per dag. En bij het koken, douchen,
wassen en drogen komt er nog veel meer vrij aan

Wat gebeurt er bij te veel vocht in huis

waterdamp.

Te veel vocht in een woning zorgt voor ongewenste
geuren en schimmelvorming. Dit is niet prettig en ook nog

Ventileren is belangrijk

eens niet goed voor uw gezondheid. De vochtproblemen

Goede ventilatie voert de vochtige en vervuilde lucht af

ontstaan niet vanzelf. Het is daarom goed meer te weten te

en zorgt tegelijkertijd dat er verse, nieuwe lucht wordt

komen over het ontstaan van vocht en het herkennen van

aangevoerd. Het verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het

vochtproblemen.

comfort van uw huis. Ventileren zorgt voor een gezonde

Waar komt het
vocht in mijn
woning vandaan?

Wat kan ik zelf
doen? Wij geven
u tips!

• Bewoners, planten en huisdieren

• Door tweemaal per dag goed te

• Koken en douchen

ventileren blijft het huis lekker fris. Zet

• Wasmachine en wasdroger

daarvoor de ramen op één verdieping

• Vocht van buiten

15 tot 30 minuten tegen elkaar open.
• Laat ventilatieroosters in ramen open en
dek ze niet af.

Hoe herken ik een
vochtprobleem?

• Droog vochtige ramen aan de

• Vochtplekken

• Gebruik de mechanische ventilatie.

binnenzijde.

stand. Is deze niet aanwezig?
Zet dan de deur of het raam open.
• Droog na het douchen de vloer en
wanden goed.
• Centrifugeer de was op een hoog
toerental en droog deze zoveel
mogelijk buiten.
• Dicht eenvoudig kieren bij ramen
met bijvoorbeeld kit.
• Zet de thermostaat niet lager dan
15 graden.

regelmatig schoon.
Is deze niet aanwezig? Ventileer dan

• Ongedierte

door alle ramen een half uur lang

• Rottend hout

op een kiertje te zetten. Oók in de

• Beslagen en vochtige ramen

wintermaanden.

signaal van te veel vocht

mechanische ventilatie op de hoogste

• Maak de ventilatieroosters

• Schimmels

• Loslatend behang is mogelijk een

• Zet tijdens het douchen de

• Zet tijdens het koken de afzuigkap aan
en laat deze na het koken ook nog een
15 tot 30 minuten aan staan.

Heeft u last van
vocht in uw woning?
Heeft u de genoemde tips uitgeprobeerd en nog steeds last van
vocht in uw woning? Neem dan
contact met ons op. We zoeken dan
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Woont u in een woning met een WTW installatie?

samen met u naar de oorzaak en

Lees dan op onze website de beste manier van ventileren voor uw woning.

oplossing van het vochtprobleem.
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Per 1 juli 2020 passen wij de huren weer aan.
Wij begrijpen dat de coronacrisis ingrijpende
gevolgen heeft voor de maatschappij en daarmee
ook financiële gevolgen voor onze huurders
kan hebben. Omdat wij het belangrijk vinden
dat de huren betaalbaar blijven kiezen wij
voor een beperkte huurverhoging. Omdat
wij het belangrijk vinden dat de huren
betaalbaar blijven kiezen wij voor een
beperkte huurverhoging.

Zonnepanelen
monitoren
Heeft u zonnepanelen op uw woning? U kunt zelf
controleren of de zonnepanelen goed werken.

Jaarlijkse huuraanpassing

Zorg voor een goede verbinding
tussen omvormer en router

aan de netwerkkabel aan te sluiten op

In uw woning is een omvormer

omvormer offline en is de opwek van de

geplaatst. Een omvormer zorgt ervoor

zonnepanelen niet zichtbaar via de online

Zorg voor een goed werkende
internetverbinding

dat de energie die wordt opgewekt

portal? De opwek is ook af te lezen op

We bekijken jaarlijks welke huurprijs past bij uw woning.

gemiddelde huurverhoging die Wonion vraagt is gelijk aan het

door zonnepanelen wordt omgezet in

de omvormer.

De huuraanpassing kan hierdoor per woning verschillen.

inflatiepercentage van 2,6%.

U heeft toegang tot een online portal. Dit

bruikbare stroom.

Een paar tips:

de router van uw nieuwe provider. Is de

De gemiddelde huuraanpassing die wij vragen is gelijk
aan het inflatiepercentage van 2,6%, Voor huurders met

Maatwerk waar nodig

betalingsproblemen bieden wij maatwerkoplossingen.

Wonion vindt het belangrijk dat uw woonlasten betaalbaar

inloggen met een eigen account en de

De omvormer is met uw eigen

Storing aan uw zonnepanelen
of wilt u meer informatie?

opwek van uw zonnepanelen kunt volgen.

internetverbinding verbonden. Vanuit de

Een storing aan uw zonnepanelen

Bij de installatie van de zonnepanelen

omvormer loopt een netwerkkabel naar

geeft u direct door aan Wonion via

Een passende huurprijs

heeft de installateur dit account voor u

de meterkast, waar deze is aangesloten

reparatieverzoeken@wonion.nl.

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Om goede,

passende oplossing. Door het bieden van maatwerk willen we

aangemaakt. Heeft u nog geen account,

op uw router. Het is belangrijk dat deze

Wilt meer weten over zonnepanelen?

comfortabele woningen te kunnen bieden, investeren wij in

mensen die het echt nodig hebben nog beter helpen.

vraag deze dan aan door een email te

verbinding goed werkt. Stapt u over op

Meer informatie vindt op onze

onderhoud en renovatie van onze woningen. Om dit mogelijk te

sturen naar: zonnepanelen@wonion.nl.

een andere internetprovider? Denk er dan

website: www.wonion.nl.

(blijven) maken passen wij, zoals ieder jaar per 1 juli de huurprijs

Huurtoeslag

aan. Ook dit jaar. We bekijken daarbij kritisch welke huurprijs

De regels voor de huurtoeslag zijn veranderd. Het maximale

bij uw woning past. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van uw

huurbedrag is omhoog gegaan en de harde inkomensgrens

woning en het verschil tussen uw huidige huur en de prijs die bij

is vervallen. Wilt u weten of er voor u iets is veranderd en of u

uw woning past. Dit doen wij jaarlijks. Woningen met een relatief

nu wel in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening

lage huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen

via de website van de Belastingdienst en vraag uw mogelijke

die al een passende huurprijs hebben. Hiermee brengen we de

huurtoeslag aan via de website van de Belastingdienst:

huurprijs meer in verhouding met de kwaliteit van de woning.

www.belastingdienst.nl.

Ook dit jaar vragen wij niet het maximale,
maar beperken we de huuraanpassing

Meer informatie

Van het Rijk mogen verhuurders de huren verhogen met

huuraanpassing voor uw woning. Meer informatie over de

maximaal 5,1%. Dit is opgebouwd uit het inflatiepercentage van

huuraanpassing per 1 juli 2020 leest u op www.wonion.nl.

is een website en/of een app waar u kunt

Contouren De Oevelgunne
steeds duidelijker zichtbaar
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Gendringen
is in volle gang. De bouw duurt ongeveer anderhalf jaar
In het nieuwe woonzorgcentrum van Gendringen realiseert Wonion in samenwerking met
Azora en Estinea huisvesting voor senioren en zorgbehoevenden. Ook creëren we een ruimte
voor buurtfunctie voor inwoners van Gendringen. Het gehele gebouw wordt zeer energiezuinig
gerealiseerd. Voor het binnenlopen van De Oevelgunne vragen we nog even uw geduld. Naar

www.ipcamlive.com/gendringen

blijven. Bij betalingsproblemen bespreken we uw situatie graag
persoonlijke met u. Gezamenlijk zoeken we dan naar een

U heeft vóór 1 mei 2020 bericht ontvangen over de

2,6% aangevuld met een extra percentage van 2,5%. Wonion
beperkt de huurverhoging tot maximaal 3,7%. Dit geldt voor
ongeveer de helft van de huishoudens. De andere huishoudens
ontvangen een lagere huurverhoging, of geen huurverhoging. De

verwachting is De Oevelgunne in de loop van 2021 klaar voor bewoning.
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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

Sociaal afstand houden…
#samentegencorona
De anderhalvemeter samenleving.
Het coronavirus is van grote invloed
op ons allemaal. Iedereen bleef
de afgelopen tijd zoveel mogelijk
thuis. Ook onze medewerkers.

doet dat. We maken er het beste van. Ik vind
het wel heel fijn dat jullie mij bellen.” Het is fijn
om te merken dat het Naoberschap echt werkt

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

in onze Achterhoek. Het leverde mooie en

Colofon

waardevolle gesprekken op.

WonionMagazine

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

Het kantoor van Wonion is al weken gesloten

Reparatieverzoek

voor bezoek. Alleen op afspraak is ons kantoor

Wij vinden het belangrijk dat u ook in deze

toegankelijk. Veel medewerkers werken

rare tijd comfortabel woont. Heeft u een

thuis, vanaf de zolderkamer of vanachter de

reparatieverzoek? Samen met de vakmensen

keukentafel. Samen zetten we ons in om u ook

is er een manier gevonden om uw reparaties

in deze lastige tijd zo normaal mogelijk een

veilig uit te kunnen voeren. Uw reparatie-

thuis te kunnen bieden. We blijven graag met

verzoek kunt u dus gewoon indienen. Voordat

u in contact. Ook al is dat dan op afstand...

wij de reparatie bij u uitvoeren ontvangt u de

In contact met u

Postadres

flyer: Samen veilig doorwerken, zo werkt het.
Hierin leest u precies hoe de vakmensen te
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Vormgeving

Het Struweel, Ulft

werk gaan.

Druk

een deel van onze huurders om te horen hoe

Vragen?

Oplage

het met hen gaat en of wij hen ergens mee

Wij helpen u graag, maar doen dit zoveel

kunnen helpen. De afgelopen weken spraken

mogelijk telefonisch, per mail of via

we veel van onze oudere huurders (boven de

MijnWonion. Wonion volgt hierbij de richtlijnen

70 jaar) telefonisch. “Hoe gaat het met u?”, was

van het RIVM en de Rijksoverheid. Wat dit

de vraag die wij stelden. De meeste mensen

precies betekent leest u op onze website.

weten zich prima te redden met ondersteuning

Daar vindt u de actuele informatie.

Juist in een moeilijke periode is het belangrijk
om naar elkaar om te kijken. We belden daarom

van familie, vrienden en buren. Dit blijkt uit
verschillende reacties:
“Mijn kinderen helpen mij waar ze kunnen en ik
kreeg en iPad van een instelling. Daardoor kan
ik nu met mijn kinderen beeldbellen. Ik doe de

Dichtbij of op gepaste afstand:

Maarse Drukwerk

!

wij staan open voor een gesprek
met u.

boodschappen nog wel zelf, of mijn buurman
Heeft u een tip voor ons om met u in
contact te blijven of kent u iemand die
een telefoontje wel waardeert? Laat het
ons weten via info@wonion.nl.
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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.

