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Zomer 2017, een mooi moment voor een kop koffie met uw buren. Ik hoop van
harte dat u het goed heeft met elkaar! Een goede buur kan zo belangrijk zijn,
daarom vonden we dit een mooi hoofdthema voor het tweede WoonMagazine
van dit jaar.
U leest over de oplevering van het project De Baar. Daarmee is, na jaren, de
hoek van de Aluminiumweg/Arnhemseweg in de Metaalbuurt weer bebouwd.
We hopen dat de bewoners zich daar snel thuis voelen.
De burendag, een jaarlijkse terugkerend landelijk evenement, wordt dit jaar op
zaterdag 23 september georganiseerd. Burendag is een initiatief van het
Oranjefonds. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dus heeft u een goed idee,
lever het aan. In dit magazine leest u hoe u dit kunt doen.
Uit ideeën ontstaan vaak mooie initiatieven. Ook is het inspirerend en leerzaam
om ideeën met elkaar te bespreken. Zo gaan we nog voor de zomer met de
huurdersbelangenverenigingen (de Samenwerking) en de gemeente in gesprek
over onze voorgenomen activiteiten in 2018. Eerder al deden we dit met onze
eigen huurdersbelangenvereniging De Sleutel.
Met trots vraag ik uw aandacht voor ons online maatschappelijk verslag.
Daarmee maken we inzichtelijk wat we in 2016 voor u, uw buren en Apeldoorn
hebben gedaan. De Goede Woning is en blijft een maatschappelijk
betrokken wooncorporatie. Dit hopen we met ons digitale verslag duidelijk in
beeld te brengen.
Verder vindt u in het magazine informatie over de nieuwe werkwijze rondom de
toewijzing van zorgwoningen en leest u het nieuws over de renovatie van de
appartementen aan de Eendenweg.
Ook kunt u een mooi interview lezen met
de Eritrese Hermon. Een bijzondere
jongeman die op dit moment zijn
maatschappelijk stage bij ons vervult.
Kortom, weer voldoende verhalen om met
u te kunnen delen. Ik wens u een mooie
zomer!
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> OEPS…

rendag.nl
Kijk op www.bu
voor leuke tips
en inspiratie.

In ons vorige WoonMagazine besteedden we
aandacht aan De Buitenlijn van de gemeente Apeldoorn.
Jammer genoeg stond hier een verkeerd telefoonnummer bij.
Het juiste telefoonnummer van De Buitenlijn is:

				

14 055 (lokaal tarief).

> 21 tips voor een gelukkig
leven met de buren
Wist u dat Nederland met ongeveer 17 miljoen inwoners een van de
dichtstbevolkte landen ter wereld is? Logisch dat we met zoveel mensen
goede afspraken nodig hebben over hoe je naast, boven en onder elkaar
kunt samenleven. Het boekje Wonen in Nederland bevat 21 tips voor een

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren

gelukkig leven met de buren. De tips worden gegeven in zes talen.

elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de buurt.

Het boekje is dus ook de moeite waard voor huurders die het Nederlands

Burendag is de jaarlijkse dag

(nog) niet goed beheersen.

waarop buren gezellig samenkomen
en mensen iets goeds doen voor

Vraag ’m aan

elkaar én voor de buurt. In 2017 valt

Bent u geïnteresseerd in dit boekje, vraagt u dan een exemplaar bij ons aan
via info@degoedewoning.nl.

Wie zelf een kat heeft, kan het zich misschien niet
voorstellen, maar voor tuinliefhebbers is een bezoekje
van de buurtkat niet altijd fijn. Katten graven kuilen, doen
hun behoefte, vernielen de planten en jagen de vogeltjes
weg. Voor sommigen genoeg reden om deze viervoeters
vriendelijk de uitgang te wijzen.

> Kssssssssst!

Wat kunt u ertegen doen?
U kunt uw tuin op verschillende manieren minder aantrekkelijk
maken voor katten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor zoveel
mogelijk begroeiing. Gebruik dus veel bodembedekkers,
zoals campanula, maagdenpalm en vrouwenmantel. Pluspunt
is dat die planten er mooi uitzien en dat ze onkruid minder
kans geven. Open grond kunt u beschermen met koffiedik.
Bezoekende katten krijgen dat aan hun pootjes en bij het
schoonlikken gruwen ze van de smaak. Ook snoeisel van
stekelige struiken, cacaodoppen of scherpe steentjes op de
grond is voor katten niet fijn om overheen te lopen.

Overleg met de buren
Wat u natuurlijk ook kunt doen, is met uw kattenbezittende
buren overleggen hoe zij hun tuin juist extra aantrekkelijk
kunnen maken voor hun huisdier(en). Planten als kattenkruid
(Neptana) en kattengras zijn voor katten onweerstaanbaar.
En een strook met los zand nodigt uit om lekker daar te gaan
graven in plaats van in de tuin van de buren.
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> Burendag 2017:
dat wordt
weer gezellig!

KattenSchrik (te koop bij tuincentra en doe-hetzelfzaken) is een natuurlijke strooikorrel met een geur
waar katten een hekel aan hebben. De buurtkat komt
niet graag op plekken waar KattenSchrik is gestrooid.
Op deze plekken zullen katten ook niet snel meer hun
territorium gaan afbakenen.

Burendag op zaterdag 23 september.

Een initiatief van
Douwe Egberts en Oranje Fonds
Burendag werd in 2008 in het leven geroepen door Douwe
Egberts en het Oranje Fonds. Douwe Egberts voelt zich thuis
bij Burendag omdat een goede kop koffie een prima middel
is om buren met elkaar in contact te brengen. En het Oranje
Fonds vindt Burendag een initiatief dat perfect past bij de
voornaamste doelstelling van het fonds: de samenhang tussen
groepen en mensen bevorderen.

Heeft u een goed idee?
Heeft u een goed idee voor de Burendag in uw eigen buurt?
Dan kunt u als buurt een aanvraag indienen bij het Oranje
Fonds. U kunt dan een bijdrage tot € 450,- krijgen om uw
Burendagplan uit te voeren! U kunt uw plan aanmelden bij het
Oranje Fonds, via burendag@oranjefonds.nl.

> Feestje voor
de buurt?
Leen gratis
materialen!
Wist u dat u als huurder gratis materialen kunt
lenen voor uw buurtactiviteit of buurtfeest? Samen
met de Woonmensen en Ons Huis hebben we een
gezamenlijke materialenopslag aan de Kayersdijk 33.
Daar kunt u allerlei materialen lenen, zoals tenten, een
geluidsinstallatie en sport- en spelmaterialen voor
kinderen. Voorwaarde is wel dat u een activiteit voor de
buurt organiseert.
Op de website van de Woonmensen (www.woonmensen.nl,
onder ‘ik huur’ en dan ‘Mijn buurt’) staat een overzicht van alle
materialen die u kunt lenen én het formulier om direct online
een aanvraag voor uw buurtactiviteit te doen. Dus heeft u een
goed plan voor een buurtfeestje? Wij helpen u graag om er
een succes van te maken!
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Wat is een zorgwoning?
Een zorgwoning is een gelijkvloerse,
rolstoeltoegankelijke huurwoning, dicht
bij een zorglocatie of zorgsteunpunt.
U woont er zelfstandig, maar kunt wel
24 uur per dag gebruik maken van de
voorzieningen van de nabijgelegen
zorglocatie. Het zorgaanbod verschilt
per locatie en kan bestaan uit
bijvoorbeeld verzorging en verpleging,
huishoudelijke hulp, maaltijdenservice
en/of personenalarmering.

> Onze
woonzorgcentra

nieuws van
De Goede Woning

Avondzon in Apeldoorn Zuid is een woonzorgcentrum dat

Talma Borgh, in de wijk Osseveld-Woudhuis, is een

bestaat uit drie onderdelen: Avondzon, de Adelaarsflat aan

woonzorgcentrum met 52 mooie ruime huurappartementen

de Adelaarslaan en de zorgwoningen aan de Roodborstweg.

waar u helemaal zelfstandig woont. Alle zorgappartementen

Avondzon is het centrale ontmoetingspunt met een breed

bestaan uit drie kamers en een loggia of balkon. Naast

aanbod van sociale en culturele activiteiten. In de prettige

het zorgaanbod kunt u gebruik maken van de uitgebreide

gemeenschappelijke ruimte zijn elke dag diverse activiteiten.

voorzieningen en faciliteiten van Talma Borgh. In het

In de wijk vindt u allerlei winkels, een apotheek en een kerk.

naastgelegen woongebouw Woudstaete bieden wij ook enkele

De bushalte is op loopafstand en het zorgcentrum beschikt

appartementen als zorgappartement aan.

zelf ook over een personenbusje.
Mandala is een prachtig modern appartementengebouw
Het GOED, dok Zuid, ook in Apeldoorn Zuid, is een modern

dat grenst aan de bossen en de Veluwe. In het gebouw zijn

multifunctioneel gebouw met functies op het gebied van

80 appartementen bestemd voor wonen met zorg.

wonen, gezondheid, onderwijs en ontspanning onder

De zelfstandige appartementen hebben een ruime woonkamer

één dak. Op de eerste verdieping bevinden zich ruime

en, afhankelijk van het type woning, een inpandig balkon of

zorgappartementen met een grote woonkamer, een open

een serre. In de gezellige en royale ontmoetingsruimte kunt u

keuken en een Frans balkon. De appartementen hebben twee

terecht voor een kopje koffie en tal van activiteiten.

of drie royale slaapkamers. Binnen het gebouw is een aantal
vrije sector-huurappartementen waar u ook gebruik kunt
maken van het zorgaanbod.

> Samen zorgen we voor een goede
afstemming van wonen, zorg en welzijn
Het toewijzen van een zorgwoning in de gemeente

kans om in aanmerking te komen voor een zorgwoning.

Apeldoorn werkt voortaan anders. In het verleden

Het is vooraf niet te zeggen hoe lang het duurt voordat u een

maakten corporaties en zorgaanbieders gebruik van

zorgwoning krijgt toegewezen. Dat is afhankelijk van wanneer

een wachtlijst. Maar die wachtlijst bestaat nu niet meer.

er een passende woning beschikbaar komt en hoeveel

Vanaf 1 juni 2017 bieden de Apeldoornse corporaties

mensen er dan op die woning reageren.

de beschikbare zorgwoningen, net als alle andere
huurwoningen, aan via Woonkeus Stedendriehoek.

Roodborstweg

Avondzon

De Adelaar

Het GOED

Mandala

Talma Borgh

Klantvriendelijk
Op de website van Woonkeus Stedendriehoek kunt u zelf

De oude manier van werken met de wachtlijsten sloot niet

reageren op een zorgwoning wanneer u dat wilt. Wilt u nog

meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Vanaf 2016

wachten met verhuizen, dan reageert u gewoon niet. U kunt

werken we volgens de regels van het passend toewijzen.

bij uw gegevens een zoekprofiel instellen met een alert. Zo

Dat houdt in dat de huurprijs van de woning moet passen

ontvangt u automatisch een e-mail als er een passende

bij de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het

woning beschikbaar komt.

gezin. De Goede Woning heeft zorgwoningen in verschillende
prijsklassen, in zowel de sociale sector als de vrije sector.

Wanneer heeft u recht op een zorgwoning?

Inschrijving en informatie

Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale

Denkt u er ook over om in de toekomst te verhuizen naar een

huurwoningen. Dat zijn woningen met een huurprijs van maximaal € 710,68 (prijspeil 2017).

zorgwoning? Schrijf u dan in bij Woonkeus Stedendriehoek

Uw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 40.349,- en de gezinsgrootte moet aansluiten bij
Op www.degoedewoning.nl/doorstromen vindt u nadere
de huurprijs van de (zorg)woning. Dat noemen we passend toewijzen.
informatie over de werkwijze. U kunt daar ook de brochure

Voorwaarde om een zorgwoning te huren, is dat u beschikt

op www.woonkeusstedendriehoek.nl. Daar vindt u ook

over een geldige zorgindicatie. Zo’n indicatie kunt u krijgen

de uitgebreide brochure ‘Zorgwoningen in de gemeente

als u door ziekte of ouderdom niet meer goed voor uzelf kunt

Apeldoorn’. U kunt de brochure en het inschrijfformulier ook

‘Zorgwoningen gemeente Apeldoorn’ downloaden
Een zorgindicatie aanvragen

zorgen. Iedereen met een indicatie heeft voortaan evenveel

ophalen aan de balie van De Goede Woning.

Voor het aanvragen van een zorgindicatie kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente
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Apeldoorn, telefoon 14 055.
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> Beter een goede buur
dan een verre vriend
Ondanks het bovenstaande gezegde klikt het niet altijd
tussen buren. Mensen zijn nu eenmaal verschillend
en hebben zo hun eigen gewoontes. Die kunnen
soms leiden tot onderlinge spanning en ergernis. De
oorzaak is vaak iets kleins dat langzaam uitloopt op
een conflict. Geluidshinder bijvoorbeeld, maar ook
vervuiling, huisdieren en gebruik van tuin en balkon
kunnen een bron van ergernis zijn. Onze consulent Wijk
en Ontwikkeling vertelt hoe u kunt voorkomen dat er
problemen ontstaan en wat u kunt doen als er écht geen
oplossing te vinden is.

Geen oplossing in zicht... wat dan?

Eerst een goed gesprek

is Bureau Buurtbemiddeling in te schakelen. Dan gaan de

“Natuurlijk komt het weleens voor dat je dingen van je buren
hoort. Zeker als je verschillende leefritmes hebt, kan dat af en
toe best storend zijn. Maar we spreken pas van overlast als

Een binnenplein aan de 1e Wormenseweg (onderdeel
van dok Zuid) kon na jaren wel een upgrade
gebruiken. Dit voorjaar nam een aantal bewoners
van de betreffende woningen een bijzonder initiatief.
Met vereende krachten zetten zij zich in om van het
plein een gezellige ontmoetingsplaats te maken. Ze
regelden alles zelf: de ontwikkeling van het plan, de
aanschaf van tuinmeubilair en planten, de uitvoering
van de werkzaamheden en het beheer.

“Als het ondanks alle inzet niet lukt om samen met de

Gepaste trots

buren tot een oplossing te komen, kan de huurder bij onze

Eind april toonden de heren Van Beek (bewoner en lid

consulenten terecht. Wij geven dan advies en kunnen

van de bewonerscommissie dok Zuid), Van Loenen en

bijvoorbeeld een geluidscheck uitvoeren. Omdat wij ‘hoor

Mulderij (initiator van het idee en het plan) met gepaste

en wederhoor’ belangrijk vinden, gaan we ook met de

trots het voorlopige resultaat. De heer Mulderij vertelde dat

overlastveroorzaker in gesprek. Of we organiseren een

verschillende omwonenden tijdens de uitvoeringsdagen al

bemiddelingsgesprek. We laten dan beide partijen aan het

met voorstellen kwamen iets te gaan organiseren. Zo blijkt

woord, maken duidelijke afspraken en leggen die afspraken

maar weer: wanneer mensen iets positiefs zien, worden zij

vast in een brief. Zo heb je ook iets om op terug te komen als

zelf ook weer gestimuleerd!

nieuws van
De Goede Woning

er opnieuw sprake is van overlast. Een andere mogelijkheid
buren met elkaar in gesprek onder begeleiding van een
bemiddelaar.”

het gedrag van buren langdurig het woonplezier van anderen

In het uiterste geval

verstoort. In zo’n situatie adviseren wij altijd om eerst eens

“Jammer genoeg komt het ook voor dat de overlast zo ernstig

rustig met de buren te gaan praten. Vaak realiseren mensen

is dat er ondanks goed overleg geen passende oplossing

zich helemaal niet dat ze overlast veroorzaken. Meestal

wordt gevonden. Als er voldoende bewijsmateriaal is, kan

leidt een gesprek al tot wederzijds begrip en zelfs tot een

De Goede Woning in zo’n geval een juridische procedure

oplossing. Natuurlijk, soms vinden mensen het lastig om

starten om de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker

buren aan te spreken op dit soort dingen. Dat moet je vooral

te ontbinden. Maar gelukkig komt dat niet vaak voor.”

Niets moet
Het is de verwachting dat steeds meer bewoners het
binnenplein zullen opzoeken om elkaar te spreken,
maar ook om te helpen met het onderhoud. Tegelijkertijd
benadrukken de initiatiefnemers dat niets moet. Wel
zijn er enkele gebruiksregels opgesteld, vooral om
privégebruik en overlast te voorkomen. De Goede Woning
ondersteunde dit mooie initiatief met een financiële
bijdrage.

ook niet doen als je nog boos bent. Kies een goed moment
en ga op een vriendelijke manier het gesprek aan. Het gaat er
ook niet om wie gelijk heeft, maar of je afspraken kunt maken
zodat je allebei weer prettig kunt wonen.”

en tips over
Meer informatie
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dit onderwerp vi
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m
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b
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> Bewoners maken binnenplein
dok Zuid gezellig

Bij wie moet u zijn?

Overlast bij ons melden

Samen sterke oplossingen zoeken

Het is goed om te weten dat De Goede Woning alleen kan

Voor het melden van overlast bij De Goede Woning

Bureau Buurtbemiddeling is een gratis dienst van de

bemiddelen als de overlast wordt veroorzaakt door een van

hebben wij een speciaal formulier. Dit formulier is

gemeente Apeldoorn, de gezamenlijke Apeldoornse

onze huurders. Met klachten over bewoners van een koophuis

onderdeel van onze brochure Overlast, die u kunt

woningcorporaties, de politie en Stimenz. Bureau

of bijvoorbeeld jongeren op straat of zwerfafval, kunt u terecht

downloaden via onze website. In de brochure

Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie.

bij de gemeente Apeldoorn. Bij ernstige overlast of strafbare

vindt u ook meer informatie over woonoverlast

Informatie wordt niet gedeeld met anderen zonder uw

feiten zoals diefstal, drugs of lichamelijk geweld is het

en wat u op dit gebied van ons

toestemming. Omdat we samenwerken, kunt u als huurder

verstandig om de politie in te schakelen.

kunt verwachten.

van De Goede Woning zelf rechtstreeks contact opnemen.

Gemeente Apeldoorn

Bureau Buurtbemiddeling

Telefoon: 14 055

Telefoon: 088 - 784 64 64

www.apeldoorn.nl

www.buurtbemiddeling.nu

Politie Apeldoorn
Telefoon: 0900 – 8844
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1. HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Sleutelwoord
1. 2017 | dertiende jaargang | nummer 2

Op bezoek bij de buren
> pagina 2

> Een veilig (t)huis tijdens de vakantie?
Buren kunnen elkaar helpen!
Op vakantie gaan is heerlijk. Even helemaal weg in een
andere omgeving. Maar wie zorgt er voor uw woning?
Tijdens de vakantie kunnen buren elkaars hulp goed
gebruiken. Bijvoorbeeld om de planten water te geven, op
huisdieren te passen en een oogje in het zeil te houden.
Zorg in ieder geval dat u uw huis veilig achterlaat. Want
inbrekers gaan niet mee op vakantie, de zomer is juist een
ideale periode voor hen.

Tips voor u en de buren
• Het is voor de hand liggend, maar zorg dat alles goed
afgesloten is. Loop voor vertrek rustig door de woning en
kijk of alle ramen en deuren gesloten zijn. Vergeet ook niet

Nieuwe bewoners De Baar
> pagina 3

om de schuur en de poortdeur af te sluiten (als u die heeft).
Laat geen sleutels in het slot zitten en berg de sleutels uit
het zicht op.
• Gebruik een tijdschakelaar om ’s avonds verlichting in en
om het huis aan te laten gaan.

:

EXTRA TIP
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• Als de gordijnen overdag dicht zijn, is het duidelijk dat er
niemand thuis is. Laat dus de gordijnen open en vraag
uw buren ze af en toe dicht te doen − en ook weer open
natuurlijk.
• Een stapel post bij de brievenbus is ook een duidelijk
signaal dat er niemand thuis is. Vraag de buren om
regelmatig de post bij de brievenbus weg te halen. Zorg
dan wel dat de post niet zichtbaar op tafel komt te liggen,
want een steeds groter wordende stapel post laat ook zien
dat er niemand thuis is.
• Heeft u een tuin en gaat u voor langere tijd op vakantie?
Vraag dan aan de buren om een keer het gras te maaien.
Zo blijft de tuin er verzorgd uitzien.

WM 10

BUREN!

Nieuws vanuit De Sleutel
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Marc en Nel Dekker
over ‘De Baar’
Op de koffie bij onze buren…
Dat kan ik met recht zeggen: HBV De Sleutel zetelt aan de
Gemzenstraat en ik ga koffiedrinken met Nel Homringhausen en
Ragna Haveman; zij wonen beiden ook aan de Gemzenstraat en
zijn met andere flatbewoners, onze bovenburen.
Nel woont hier al vanaf 1994, ze kwam hier wonen toen haar
man meer zorg nodig had en niet meer thuis kon wonen. Ragna
woont hier vanaf 2012. Zij is hier komen wonen in het kader van
het project ‘Wonen met kansen’, een traject waarin jongeren een
kans wordt geboden hun leven op de rit te krijgen. Inmiddels
woont Ragna zelfstandig en is maar wat blij dat ze hier kon
blijven wonen.

Hoe is het om buren in de Gemzenstraat te zijn?
Ze hebben het allebei heel erg naar hun zin en hebben ook goede
contacten met andere buren. Er worden sleutels over en weer
gedeeld en wanneer het nodig is, kunnen ze bij elkaar terecht:
goede buur, verre vriend…En als je een goede buur hebt, maakt
leeftijd dus ook niet uit, want Nel is 81 jaar en Ragna telt nog maar
29 lentes!

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Na een toevallige ontmoeting op een zondagmiddag was er al snel
een klik. Nel voelde op één of andere manier dat Ragna behoefte
had aan contact. Na een eerste gesprekje volgden er al snel meer.
Ragna: “Er werd naar mijn verhaal geluisterd, ik voelde me, zeker in
het begin, minder alleen.”
Nel: “Regelmatig krijg ik een appje van Ragna, waarin ze me
bedankt voor lieve berichtjes.”

Wat is er in de loop van de jaren veranderd?
Voor Nel was de grootste verandering toen in 2008 het project
‘Wonen met kansen’ van start ging. Er kwamen 21 woningen
beschikbaar voor jongelui. Vanaf die tijd gebeurde er nogal eens
wat. Feesten tot diep in de nacht, er werd afval over het balkon
gekieperd, er werd gestolen en er is zelfs een wietplantage
opgerold. Nel is zeker niet bang uitgevallen, een groep
hangjongeren die overlast veroorzaakte, werd met succes op hun
gedrag aangesproken. Ook heeft ze diverse keren afval opgeruimd,
soms samen met Ragna, maar helaas laat haar gezondheid dit
niet meer toe. Gelukkig is er nu slechts af en toe een incident. Nel
heeft altijd oog en oor gehad voor haar buren (in de breedste zin
van het woord), maar stond ook klaar met nuttige dingen, zoals
bezems, afwasborstels of doekjes, wanneer ze merkte dat ze die
niet hadden. Ragna beaamt dit met een gulle lach.
Vanaf de tijd dat Ragna hier woont is de grootste verandering
dat het, vergeleken met de eerste jaren, beduidend rustiger is
geworden. Er zijn steeds meer jongelui die hun zaakjes op orde
krijgen, waarvoor ze twee jaar de tijd krijgen. Daar hoort over het
algemeen een geregeld leven bij!

Problemen met je buren?
Nel geeft als tip dat je altijd eerst moet proberen zelf conflicten op
te lossen. Lukt dat niet dan kun je de buurtbeheerder van
De Goede Woning inschakelen, met wie er een goed contact is.
Ondanks dat het een normale buurt is, is het advies toch om
’s avonds alleen maar de deur open te doen voor mensen die je
kent. Maar is dat niet iets wat tegenwoordig voor veel buurten
geldt?

Als ik ‘buren’ zeg, wat komt er dan bij je op?
Ragna: “Wederzijds respect, warmte, op elkaar letten in de goede
zin van het woord.”
Nel: ‘Sociaal zijn, oog voor elkaar hebben, maar wel eerst de kat uit
de boom kijken.”
Beiden vinden het heel belangrijk dat je er voor elkaar bent,
wanneer er iets is.
De tijd is om, Ragna heeft beloofd een vriendin te helpen en ze
nemen afscheid van elkaar met een hartelijke knuffel!

“Eindelijk
een nieuw
echt huis!”

Destijds was Marc Dekker receptionist bij garage De Baar en
had hij niet kunnen bedenken dat hij samen met zijn huidige
partner Nel tot de eerste huurders zou gaan behoren van een
nieuwe eengezinswoning op de naar de garage vernoemde
locatie ‘De Baar’ (hoek Arnhemseweg/Aluminiumweg). De
hiertoe behorende 26 ruime huurwoningen (drie slaapkamers
+ vrij indeelbare zolder, huurprijs 710 euro per maand) zijn
inmiddels opgeleverd en verhuurd aan bewoners die een
sociale huurwoning in Apeldoorn hebben achtergelaten.
Hiermee wil De Goede Woning de doorstroming verbeteren
op de momenteel krappe markt voor kleinere en goedkopere
huurwoningen.

Jullie eerste reactie?
“Eindelijk een nieuw, echt huis! We zijn afkomstig van een
kleine huurflat aan de Eglantier met maar één slaapkamer en
een ingebouwde keuken in de woonkamer. We hadden nooit
ruimte om iemand te laten logeren, bijvoorbeeld onze twee
kleindochters. We hoeven je vast niet uit te leggen dat één van
de kamers in ons nieuwe huis de logeerkamer voor de meisjes is
geworden.”

Hoe verliep de toewijzing?
“Wij hielden al geruime tijd het aanbod aan huurwoningen
in de gaten. Toen kwam ‘De Baar’ in beeld en hebben we ons
ingeschreven. Aanvankelijk stonden we op de 52ste plaats. Met
stip zijn we gestegen naar de zesde, omdat veel kandidaten
afvielen. Zoals starters en mensen die nog in een koopwoning
zaten. We hebben uiteindelijk kunnen kiezen voor een
tussenwoning richting centrum met een parkeerplaats.” Marc:
“Wij hebben twee auto’s en ik ben vaak laat thuis van mijn werk,
tegenwoordig als hypotheekadviseur. Dan is het wel fijn om een
auto op eigen grond te kunnen parkeren. We hebben gekozen
voor een tussenwoning omdat de zolder groter is.
Een hoekwoning heeft een zolder met een derde schuine kant en
dan is de ruimte beperkter.”

Hebben jullie dingen uit mogen kiezen?
“De keuken, qua kleur, soort aanrechtblad en tegeltjes. Je kon
tevens uitbreidingen op de keuken doen, tegen meerprijs
uiteraard. De standaardkeuken is een blok van 1.80 m en die staat
in het midden van de daarvoor beschikbare muur. Wij hebben de
hele lengte van de keukenmuur dicht laten maken met kastjes en
een kookplaat in het aanrecht aangebracht. Aan de andere kant
hebben we een toren laten zetten voor een inbouwkoelkast en
daarnaast nog een kastje van 60 cm van hetzelfde aanrechtblad
voor de koffiemachine. Deze aanpassingen moeten we
achterlaten, als we de woning verlaten. Maar daarvoor krijgen we
dan wel een vergoeding.”

En..die doorstroom sociale huurwoningen?
“Die is goed. We vinden dat er veel te weinig betaalbare
sociale huurwoningen zijn, ook voor starters. Nee, ik heb zelf
als hypotheekadviseur nooit overwogen iets te kopen. Ik
vind het altijd een beetje jammer dat huren wordt gezien als
‘noodmaatregel’ of zonde van je geld. Er zijn redenen om te
zeggen dat je beter kunt gaan huren. Neem flexibliteit. Als wij over
tien jaar moeten zeggen ‘Nu willen we alles gelijkvloers’, dan gaan
we weg. We hebben ons alweer ingeschreven.Vooralsnog zijn we
dat niet van plan hoor!”
Marie José Laurens

Anna Weuring
2 Sleutelwoord

3 Sleutelwoord

De Sleutel stelt contactpersoon voor
Donderdag 26 januari jl. en donderdag 28 maart jl. zijn de bewoners
van de flatwoningen aan de Eendenweg door De Goede Woning d.m.v.
een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de renovatieplannen
voor hun woningen. De verwachting is dat
de renovatie begin 2018 zal gaan starten.
Wanneer er rondom de renovatie vragen
zijn en wij voor de bewoners daarbij kunnen
bemiddelen, kan men terecht bij mevrouw
Reina Wilbrink, bestuurslid van De Sleutel.
Zij is gedurende de hele renovatie de
contactpersoon die hiervoor is aangesteld.
Uitvoerige informatie over de bijeenkomst
kunt u lezen op onze website.

nieuws van
De Goede Woning

Geef uw mening
Splitwise
Met deze gratis app kunt
u makkelijk de kosten beheren
voor dat groepsuitje of die

Huurverhoging 2017
Het bestuur van De Sleutel is benieuwd
naar uw mening over de huurverhoging van
dit jaar. Hoe ervaart u deze huurverhoging?
Uw reactie ontvangen we graag op
desleutel2017@gmail.com
Onder de inzenders verloten we drie
cadeaubonnen!

buurtbarbecue in de straat.
Bij alle inkopen houdt Splitwise
het totaal bij, zodat iedereen
in één keer kan terugbetalen,
in plaats van meerdere kleine
bedragen.

Jobado
Klusje te klaren? Schakel een Jobber
in. Een Jobber is een buurtgenoot
met tijd en talent op veel verschillende
vlakken. Met de Jobado-app huurt u
hem of haar in, want u ziet direct welke
Jobbers in uw buurt beschikbaar zijn.
Fijn om te weten: iedere Jobber wordt
vooraf gescreend, zodat u weet wie
u in huis haalt. Het betalen gaat ook
veilig via de app.

Bert Mentink

Datumprikker
De site Datumprikker.nl is bij veel
mensen bekend: de makkelijkste
manier om een afspraak te maken
met collega’s, vrienden, familie
of uw buren. Maar het kan nóg
makkelijker, want er is ook
een Datumprikker-app die u kunt
downloaden. Zo hoeft u niet steeds
via de site in te loggen.

10e bijeenkomst met bewonerscommissies
Op 17 februari jl. organiseerde De Sleutel opnieuw een bijeenkomst
voor alle bewonerscommissies. Iedereen vertelde wat er speelde in
zijn of haar buurt en waar men mee bezig was. Van de kant van De
Sleutel was er uitleg over o.a. de huurverhoging 2017 en de (nieuwe)
huursombenadering. Wederzijds worden deze bijeenkomsten als
informatief en gezellig gevonden!

En verder…
... is De Sleutel op veel fronten actief. Er wordt vergaderd
met De Goede Woning, met de gemeente Apeldoorn,
met collega huurdersverenigingen, met de landelijke
Woonbond.
Maar ook doet De Sleutel mee aan het geven van
informatie voor vluchtelingen als het gaat om wonen en
leefbaarheid. En - niet te vergeten - elke werkdag staat
De Sleutel via telefoon, mail en website in verbinding
met u!

CONTACT OPNEMEN
MET DE SLEUTEL
Dat kan als volgt:
mailen naar hbvsltl@planet.nl
bellen naar 055-5214510.
Als er niemand op het secretariaat aanwezig is, spreek
dan de voicemail in en vermeld duidelijk uw naam en
telefoonnummer. We bellen terug!

De Samenwerking
Zoals u mogelijk weet is De Sleutel een samenwerkingsverband
aangegaan met andere huurdersorganisaties in Apeldoorn. Onder de
naam De Samenwerking hebben we op 11 april deelgenomen aan het
eerste tripartite (HBV, corporaties en gemeente) overleg van dit jaar.
Met elkaar werken we aan thema’s als duurzaamheid en betaalbaarheid.
We hebben er alle vertrouwen in dat we in december samen met
de corporaties en Gemeente Apeldoorn prestatieafspraken kunnen
ondertekenen waar de huurders in Apeldoorn wat aan hebben.

COLOFON
Sleutelwoord is een uitgave
van HBV De Sleutel en verschijnt
drie keer per jaar als katern in dit
WoonMagazine.

> Drie handige apps
We hebben weer drie handige apps geselecteerd voor uw smartphone of tablet, dit keer in het kader van het
thema van deze uitgave: ‘Buren’. De apps zijn te downloaden via de App Store van Apple en de Android Market
van Google. Veel apps zijn gratis, voor sommige moet u betalen. Dat staat er gelukkig altijd duidelijk bij.

schrijven naar:
HBV De Sleutel
Gemzenstraat 2A
7315 EM Apeldoorn

Vind ons op
www.desleutel-apd.nl
Redactie
Heleen Keus-Asveld (eindredacteur)
Marie José Laurens
Bert Mentink
Anna Weuring

Foto’s
Heleen Keus-Asveld
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woontips
Klantenservice

> Duurzaam
douchen!

> Wat is het
Servicefonds?
Door dagelijkse slijtage is reparatie in uw
woning soms nodig. Als huurder bent u zelf
verantwoordelijk voor klein onderhoud aan uw
woning, zoals het repareren van een lekkende
kraan, het hang- en sluitwerk van binnendeuren of
het bijvullen van uw cv-ketel.
Als u lid bent van het Servicefonds van De Goede
Woning, nemen wij dit kleine onderhoud van u over. Is er
iets kapot, dan neemt u contact op met onze Klantenservice.
Wij zorgen er dan voor dat een aannemer of een van onze
medewerkers de reparatie bij u komt uitvoeren.

Lid worden
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Thermostaatkraan
Met een thermostatische douchemengkraan is uw douchewater
snel op de juiste temperatuur en blijft dat ook zo tijdens het
douchen. Dat is niet alleen comfortabel, het bespaart ook veel

Het abonnement op het Servicefonds kost € 3,75 per maand
(u wordt lid voor minstens 1 jaar). Dit bedrag betaalt u tegelijk
met uw maandelijkse huur. Wilt u lid worden, ga dan naar
www.degoedewoning.nl/aanmeldenservicefonds. U kunt ook
een aanmeldingskaart ophalen aan de balie van ons kantoor.
In de folder ‘Onderhoud aan uw woning’ kunt u precies
lezen welke onderhoudszaken allemaal onder het
Servicefonds vallen. Deze folder staat op onze website
(ik ben huurder > brochures) of u kunt hem bij ons aan de
balie ophalen.

energie en gemiddeld 1.000 liter water per jaar.

> Ons Maatschappelijk Verslag
staat weer (bijna) online

Onder de douche in plaats van in bad
Wilt u besparen op energie, stap dan minder vaak in bad en neem
in plaats daarvan een douche. Een douchebeurt kost gemiddeld
70 liter warm water, een bad bijna het dubbele. Als u elke week
één keer een bad vervangt door een douche, bespaart u jaarlijks
ruim 2.400 liter water en bijna 15 m3 gas (totaal 10 euro, prijspeil
2016).

Zelf een thermostaatkraan aanschaffen?
In onze huurwoningen zit vaak een standaard douchekraan.
U mag deze kraan vervangen door een thermostaatkraan.
De kosten van de aanschaf zijn voor uzelf, maar als u lid bent van
het Servicefonds monteren wij de nieuwe kraan gratis. Bewaar de
oude kraan wel, zodat u bij een verhuizing uw thermostaatkraan
weer kunt meenemen.

Korter douchen bespaart energie

TIPS:
1. Neem een leuke douchetimer of -coach die u helpt
herinneren om maximaal 5 minuten te douchen. Of zet
gewoon het alarm op uw telefoon.
2. Gebruik een waterbesparende douchekop die maximaal
7 liter per minuut doorlaat. Op de verpakking van de
douchekop staat vaak het waterverbruik vermeld.
3. Installeer een thermostaatkraan (aanschaf voor eigen
rekening). Dan is het douchewater sneller op de

Ook dit jaar hebben wij ons officiële Jaarverslag doorvertaald
naar een toegankelijk online Maatschappelijk Verslag.
Aan de hand van duidelijke ‘infographics’ en ander beeldmateriaal
laten we kort en krachtig zien wat we in 2016 hebben gedaan voor
onze bewoners, buurten en Apeldoorn. En ook heel belangrijk:
wat onze inspanningen in de praktijk hebben opgeleverd.
De titels van de hoofdstukken verwijzen naar de belangrijkste
pijlers uit ons ondernemingsplan: Goede Prijs, Goede Woning,
Goed Wonen en Goede Woonomgeving. Dit zijn ook de knoppen
waarop u kunt klikken om door de site heen te surfen.

gewenste temperatuur.

De gemiddelde douchetijd in Nederland is 9 minuten. Als u altijd
5 minuten doucht in plaats van die 9 minuten, bespaart u met een
gemiddeld huishouden ruim 16.000 liter warm water en 90 m3
gas op jaarbasis. Dat scheelt flink in de kosten. Bovendien helpt u
het milieu er een handje mee!

TIP! Een douchekraan heeft een
afstand van 120 of 150 mm tussen de
warmwater- en de koudwaterleiding.
Check voordat u een thermostaatkraan
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koopt, de juiste afstand.

Afstand

Wij zijn benieuwd naar uw reactie
U kunt het Maatschappelijk Verslag 2016 bekijken via
www.degoedewoning.nl/jaarverslag. Zoals elk jaar zijn we uiteraard benieuwd
wat u ervan vindt. Laat het ons weten via communicatiedgw@degoedewoning.nl.
WM 13

woontips
en lifestyle

> Bewegen
met je buren
We weten het allemaal: bewegen is gezond. Volgens
de algemene richtlijnen is een half uur beweging per
dag nodig om fit te blijven. Het verlaagt de bloeddruk,
vermindert de kans op hart- en vaatziekten, houdt ons
soepel en geeft energie.

Stok achter de deur

> BBQ met
de buren?

Op internet staan heel veel
barbecuerecepten. Dit recept hebben
we gevonden op de website
BBQ–helden.nl. Daar kunt u ook
terecht voor nog veel meer lekkere
recepten en bbq-tips.

Sommige mensen barbecueën het hele jaar door, maar voor de meeste
mensen is het toch vooral een zomerse aangelegenheid. Mocht u op een
zomerse avond rond etenstijd een wandeling door de buurt maken, dan ruikt
u ongetwijfeld heerlijke bbq-geuren. En dat werkt aanstekelijk, dus we
hebben een heerlijk barbecuerecept voor u opgezocht.

> Mexicaanse karbonade
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Dat is natuurlijk fijn, maar niet iedereen houdt ervan om
te sporten. Als je een hond hebt, kom je automatisch veel
buiten om te wandelen. Maar sommige mensen hebben een
andere stok achter de deur nodig om in beweging te komen.
Er zijn verschillende apps met trainingsschema’s die u kunt
gebruiken voor dagelijkse oefeningen. Een stappenteller laat
bijvoorbeeld zien hoeveel stappen u per dag zet. Het werkt
motiverend als u een bepaald doel instelt en ziet dat u nog
één blokje extra moet lopen om dat doel te halen.

Zo vindt u een bewegingsmaatje in de buurt
Naast het gezonde aspect kunnen we bewegen ook gezelliger
maken door met iemand samen te gaan sporten. Want samen
sta je altijd sterker. Websites als www.sportpartner.nl en
www.beweegmaatje.nl kunnen u helpen een bewegingsmaatje
bij u in de buurt te vinden. En wie weet: misschien blijkt uw
eigen buurman wel die spreekwoordelijke stok achter de deur
te zijn voor uw broodnodige beweging!

> Houd muggen
op afstand
Ze zijn alweer gesignaleerd: muggen. We ontkomen er
niet aan, maar we hebben allemaal een hekel aan die
jeukende muggenbulten. Wat kunnen we nu het beste
doen om te voorkomen dat we worden gestoken? Hierbij
een paar handige tips om de zomer zoveel mogelijk
jeukvrij door te komen.

Horren op maat

Deze Mexicaanse karbonade heeft een
heerlijke smaak en is makkelijk te bereiden.
Begin daar wel op tijd mee, want de
karbonades moeten 3 uur in de marinade
staan. Serveer er een lekkere frisse salsa bij.
Bereiding
• Meng in een grote ondiepe kom de koriander,
chilipoeder, oregano, knoflook, vruchtvlees van
de limoen, limoensap en olijfolie.
• Smeer de karbonades in met zout en peper.
• Leg de karbonades in de kom en zorg dat ze
rondom goed bedekt zijn door de marinade.
• Zet de kom nu minstens 3 uur in de koelkast.
• Laat de karbonades op kamertemperatuur
komen voordat u ze op de barbecue legt.
• Barbecue de karbonades ongeveer 12 minuten
om en om gaar.
• Serveer de partjes limoen erbij en een salsa.

Eet smakelijk!

Plaats voor de ramen die u graag open heeft op maat
gemaakte horren. Behalve muggen houdt u zo ook andere
insecten buiten. Het is wel belangrijk dat alles goed past, want
muggen komen door de kleinste kieren naar binnen.

Muskietennet
Heeft u ’s nachts regelmatig last van muggen in uw
slaapkamer omdat u lekker met de ramen open wilt slapen?
Dan kunt u ook gebruik maken van een muskietennet boven
uw bed. Zulke netten zijn in verschillende maten verkrijgbaar.

Citroen of lavendel
Muggen houden niet van citroengeur. Plaats een bord
met schijfjes citroen op uw nachtkastje en/of zet er een
citroenplant neer. Houdt u zelf ook niet van citroengeur?
Dan werkt lavendel ook, en dat is voor uzelf ook nog eens
rustgevend.

Muggensticks
Bij drogisterijen en andere winkels zijn ook speciale
muggensticks verkrijgbaar die de muggen afschrikken.
Daar kunt u altijd gebruik van maken, waar u ook bent.
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Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen,

welkom bij
De Goede Woning

kinderrubriek

rennen, klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt je
vrolijk en blij. Wij hebben twee leuke tips gevonden voor
avontuurlijke dingen die je samen met je buurjongen,
buurmeisje of andere vriendjes en vriendinnetjes kunt
gaan doen. Veel plezier.

Hermon is 18 jaar en loopt een maatschappelijke

Wie zoekt, die vindt!

stage bij De Goede Woning. Zijn voornaam klinkt

Dit spel is leuk als je met z’n tweeën bent. Je leert je eigen

bijna Hollands, maar hij komt helemaal uit Eritrea.

buurt beter kennen door een zoektocht. Wat je nodig hebt, is

Ruim anderhalf jaar geleden is hij als vluchteling naar

een fototoestel of een telefoon waarmee je foto’s kunt maken

Nederland gekomen. Tijdens het interview praten we

(mag je vast wel lenen van je ouders). Het spel werkt heel

Nederlands en het is fantastisch hoe goed hij zich

eenvoudig: de ene speler verstopt een klein popje en maakt

verstaanbaar kan maken. Daar steekt hij ook veel

er een foto van. Daarna mag de andere speler gaan zoeken,

energie in. “Nederlands is wel een hele moeilijke taal

met wat extra aanwijzingen als het niet lukt. Maar je kunt ook

met die g-klanken.”

op zoek gaan naar speciale dingen in je buurt: maak een

Nederlandse les

bingokaart (met bijvoorbeeld een gele fiets, een bepaald huis-

Na zijn vertrek uit Eritrea kwam Hermon na een lange reis

nummer of een mooie bloem) en probeer als eerste alles af te

met een truck, boot en trein aan in Den Helder. Daar kwam

kruisen of te fotograferen.

> Buitenspelen:
wat een avontuur!

hij eerst in een opvangcentrum, maar al vrij snel werd hij
doorgeplaatst naar het opvangcentrum in Apeldoorn (AZC).
Hij volgt nu lessen aan het ROC in de entree-taalklas en
daar heeft hij al goed Nederlands leren verstaan en spreken.
Na de zomervakantie kan hij naar de normale lessen.

Superbellen blazen

Maatschappelijke stage

Heb jij wel eens supergrote bellen geblazen? Zo lukt het je

Op een gegeven moment stond Hermon met zijn begeleider

zeker! Meng voorzichtig 1 liter water met een flinke scheut af-

aan de balie bij De Goede Woning. Ze wilden graag een

wasmiddel. Pak nu twee rietjes en haal een dun stuk touw van

HR-medewerker spreken, om te vragen of Hermon een

ongeveer 2 meter door beide rietjes. Knoop de uiteinden van

maatschappelijke stage van 100 uur bij ons mocht vervullen.

het touwtje aan elkaar en zorg ervoor dat de knoop in een van

Dat was snel geregeld en inmiddels zit Hermon middenin

de rietjes verstopt zit. Houd de rietjes vast en doop ze met het

zijn stage. Natuurlijk zijn we benieuwd wat hij ervan vindt.

touw in het sopje. Haal de rietjes er voorzichtig uit en beweeg

“Iedereen is zo aardig en gastvrij. Ik ben blij dat ik hier ben.

ze langzaam omhoog. Wie maakt de grootste bellen?

Ik mag met verschillende mensen mee op pad om klussen
uit te voeren. Ook de huurders waar ik kom zijn heel aardig.”

Heb je geen rietjes? Met twee stokjes en een touwtje kan het
ook. Maak de twee stokjes met het touw aan elkaar zoals op

Verschillende klussen

de foto. Het beste is om iets kleins als verzwaring eraan te

Hermon gaat op pad met de buurtbeheerders, technisch

hangen zodat het touw makkelijk uit elkaar gaat. Het is even

woonconsulent en servicemedewerkers. “Ik heb lampen

oefenen hoe het precies moet, maar je zult zien dat hoe vaker

vervangen, een kraan gemaakt, sloten vervangen, een

je probeert, hoe groter en mooier de bellen worden.

schilderij opgehangen en ben bij een eindopname geweest.”
Zo leert Hermon diverse dingen, maar hij is zelf ook gewend
om te klussen. In Eritrea is weinig stroom en maken ze
alles door zelf te klussen. Als ze thuis licht wilden hebben,
knoopten ze zelf buiten wat draden aan elkaar om stroom te

Buitenbeweging
Deze tips komen van de website van Jantje Beton. Daar hebben ze heel veel van dit
soort spannende speelideeën en -tips. Je kunt je op de site aanmelden en lid worden
van Buitenbeweging. Je krijgt dan elke maand per e-mail leuke speeltips voor buiten.
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> “Ik vind hier
zoveel leuk,
want alles is
nieuw voor mij”

krijgen. Zijn droom is dan ook om elektricien te worden.

Eigen huis
“Ik ben blij dat ik hier ben want hier is vrijheid en ik hoop dat
er woonruimte voor mij is.” Er zijn wachtlijsten want er is in
Apeldoorn maar een beperkt aantal woningen beschikbaar
voor vluchtelingen. “Gedeelde woonruimte met iemand zou
fijn zijn, zodat we de kosten kunnen delen. Dan kan ik ook
een bijbaantje zoeken.” Bij De Goede Woning zijn we heel
tevreden over Hermon. Hij is aardig en levert goed werk.
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nieuws van
De Goede Woning

> Ik heb een
klacht, wat nu?

projecten

Wij willen u altijd de beste dienstverlening aanbieden en
zoveel mogelijk inspelen op uw wensen. Toch kan het
gebeuren dat u het niet eens bent met een beslissing of
dat u vindt dat u onjuist behandeld bent. In zo’n geval
willen we dat graag van u horen: neem contact op met
een van onze medewerkers, stuur ons een brief of doe
online melding via onze website.

Komt u er met De Goede Woning niet uit?
Vindt u dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld?
Neem dan contact op met de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Let wel:
de KLAC neemt uw klacht alleen in behandeling als u dezelfde
klacht eerst bij ons hebt ingediend en wij hem niet hebben
afgehandeld zoals u zou willen. Als u een klacht wilt indienen
bij de KLAC, kunt u het Meldingsformulier KLAC gebruiken.

U vindt dit formulier op www.degoedewoning.nl
(ik ben huurder > klacht). Mail uw ingevulde formulier naar
klac.stedendriehoek@gmail.com of stuur het per post naar
KLAC, Postbus 68, 7250 AB Vorden. Verdere informatie over de
Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek kunt u
lezen in de folder van de KLAC, ook te vinden op onze website.

> Grondige renovatie van de
appartementen aan de Eendenweg
In maart presenteerden wij de renovatieplannen aan de
bewoners van de Eendenweg. Het gaat hierbij om een
grondige renovatie van de vier appartementengebouwen
met in totaal 72 sociale huurwoningen. De eerste
werkzaamheden staan gepland voor het eerste kwartaal
van 2018. De verwachte oplevering vindt plaats na de
zomer van 2019.
Eerder dit jaar informeerden wij de huidige bewoners al over
het voornemen de appartementen te gaan renoveren.
Tijdens de presentatie in maart kregen zij nadere informatie.
Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor bewoners die na
de renovatie graag terug willen keren naar de Eendenweg.
Voor het plan is (tijdelijke) uitverhuizing noodzakelijk.
Terugkeer is voor de oorspronkelijke bewoners mogelijk.

> Huuraanpassing 2017
U heeft inmiddels onze brief over de jaarlijkse

woning opnieuw in verhuur zouden brengen. Deze laatste

huuraanpassing per 1 juli 2017 ontvangen. Wij vinden

keuze zorgt voor nog beter betaalbare huurprijzen: voor

het belangrijk om een goede huurprijs voor onze

ruim 1.500 huurders valt de huurverhoging nog lager uit

woningen te vragen. Dat betekent dat de huur die u

dan de genoemde 0,3 procent. Voor alle huurders met

betaalt past bij de kwaliteit van de woning die u huurt.

een inkomen tot en met € 40.349,- is de huurverhoging

Net als vorig jaar hebben we besloten de huurverhoging

gemiddeld € 1,21 per maand.

voor huishoudinkomens tot en met € 40.349,- beperkt
te houden. Deze huren stijgen met hetzelfde percentage
als de inflatie: 0,3 procent. Daarnaast laten we uw huur
nooit verder stijgen dan de zogenaamde ‘beleidshuur’.
Dit is de huurprijs die we zouden vragen als we uw
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Meer weten?
Meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing en handige
links vindt u op www.degoedewoning.nl.

Gefaseerd project
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Elke fase behelst
de renovatie van twee appartementengebouwen. Hierdoor
kunnen terugkerende bewoners sneller hun woning betrekken.
Daarnaast betekent dit een minder groot beslag op de
beschikbare sociale huurwoningen in Apeldoorn.
Begin 2018 starten de werkzaamheden aan de Eendenweg.
In het derde kwartaal van 2019 is de verwachte oplevering
van de laatste fase.

In mei hebben zo’n 20 bewoners die terugkeren tijdens
de derde informatieavond hun toekomstige appartement
uitgekozen. De meeste bewoners waren erg enthousiast en
nieuwsgierig wie hun nieuwe buurman of -vrouw ging worden.

Grondige renovatie
Het plan behelst een grondige renovatie waarbij rekening
wordt gehouden met het oorspronkelijke beeld. Daarnaast
worden er diverse energiebesparende maatregelen getroffen,
waaronder dak- en vloerisolatie, nieuwe kozijnen met HR++
glas en nieuwe cv-installaties. Hierdoor gaan de woningen
van een gemiddeld energielabel E naar een energie-index
vergelijkbaar met energielabel A. De Goede Woning vervangt
verder in alle appartementen de keuken, de badkamer en het
toilet. Alle appartementen worden met een lift ontsloten.

Energiebesparende maatregelen
Wij treffen de energiebesparende maatregelen in eerste plaats
om de totale woonlasten van huurders te verlagen.
Daarnaast zorgen de maatregelen ook voor meer
wooncomfort en CO2-reductie.

> Ruimte voor starters
De woningen die vrij komen aan de Eendenweg,
worden tijdelijk verhuurd door ALVAST. Heb je interesse
en ben je een representatieve starter in de leeftijd van
18 t/m 28 jaar, zonder kinderen of huisdieren, neem
dan voor meer informatie contact op met ALVAST via
www.alvast.nl of bel naar telefoonnummer:
026 - 370 45 46. De appartementen hebben 2 of 3
slaapkamers met een totale oppervlakte van 47 m2 of
60 m2. De huurprijs bedraagt rond de € 440,- excl. gas,
water en elektra.
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vrije tijd
en ontspanning

Belangrijke contactgegevens
De Goede Woning
Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn
Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn
Telefoon 055 - 369 69 69
Internet: www.degoedewoning.nl
E-mail: info@degoedewoning.nl
Twitter: @De_Goede_Woning

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur.
Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een
afspraak maken.

Reparatieverzoeken

> 100 jaar Hoofdstraat

Uw reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag
telefonisch doorgeven, telefoon 055 - 369 69 69
of via de website.

Een eeuw geleden, op 13 juli 1917, werd het voorstel van B&W van Apeldoorn
aangenomen: de Dorpsstraat werd omgedoopt tot Hoofdstraat. 100 jaar Hoofdstraat
is reden voor een feestje en verschillende activiteiten in het centrum. Er worden
onder meer rondleidingen door de stad georganiseerd om u op mooie authentieke
details te wijzen. Bekijk de sites www.indebuurt.nl en www.uitinapeldoorn.nl
voor meer informatie.

CV-storingen
Met een CV-abonnement kunt u storingen 24 uur
per dag doorgeven aan uw installateur.
Deze gegevens staan op de sticker van uw CV.

Huuradministratie en -inning
Voor al uw vragen over het betalen van de huur
en huurtoeslag.
Huurbetalingen, telefoon 055 - 369 69 33
Huurtoeslag, telefoon 055 - 369 69 31
E-mail: info@degoedewoning.nl

Huurdersbelangenvereniging
De Sleutel

> De jaarlijkse kofferbakverkopen

De belangen van onze huurders worden
behartigd door De Sleutel.
De Sleutel, Gemzenstraat 2a, 7315 EM
Apeldoorn, telefoon 055 - 521 45 10
Email: hbvsltl@planet.nl, www.desleutel-apd.nl

Data: vanaf zaterdag 1 juli elke zaterdag in juli en augustus, 9.30 tot 15.00 uur
Locatie: de niet meer in gebruik zijnde straat Kanaal-Zuid, aan de oostzijde
tussen De Laan van Kuipershof en de Matenpoort
Meer info: www.kofferbakverkopen.nl

Foto Clack Jacobs

Ook deze zomer worden aan het kanaal in Apeldoorn-Zuid weer iedere week
kofferbakverkopen gehouden. De organisatie wil dit jaar de opbrengst
besteden aan voedselpakketten en cadeautjes voor kinderen in Oekraïne.

Geschillencommissie
Klachtencommissie Woningcorporaties
Stedendriehoek (KLAC)
Postbus 68, 7250 AB Vorden
Email: klac.stedendriehoek@gmail.com

Planmatig onderhoud
Voor meer info over ons planmatig onderhoud
kunt u kijken op www.degoedewoning.nl

Informatie

> Er zit muziek in de stad
Apeldoorn swingt deze zomer! Elke zondag tot en met 10 september zijn er
zondagmiddagconcerten in de Muziektent in het Oranjepark. Alle muziekgenres
komen aan bod en per middag zijn er twee optredens: om 14.00 en 15.00 uur.
De toegang is gratis. Meer info: www.muziektentapeldoorn.nl
Maar elders in de stad bruist het ook. Elke zondag van 9 juli tot en met
20 augustus is er afwisselend StadsOase en NachtOase. Nabij de Gigant is het
Cultuurplein dé plek voor muziek, kunst, cultuur en heel goed eten en drinken!
De starttijd is 14.00 uur of 20.00 uur. Ook hier is de toegang gratis.
Houd de Facebookpagina in de gaten voor tijden en het laatste nieuws:
www.facebook.com/StadsOaseApeldoorn

Kijk voor meer informatie over De Goede Woning
op: www.degoedewoning.nl

Hoewel de inhoud van dit magazine met zorg is
geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

