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Even voorstellen…

Woningstichting Barneveld bouwt op dit moment aan 
heel veel nieuwe woningen. U kunt het lezen op 

pagina 14 en 15 van dit magazine. Dat is hard nodig,  
want veel mensen zijn op zoek naar een huurwoning

Al dit bouwen doen we voor alle Barnevelders,  
en daarmee ook voor de nieuwe Barnevelders; mensen  
die uit hun thuisland naar Nederland vluchtten en hier na  
een uitgebreide screening een verblijfsvergunning kregen.  
Dit is niet alleen onze taak; als corporatie staan we er ook 
voor om voor hen een goede plek te vinden. Zodat ze echt 
nieuwe Barnevelders kunnen worden en een serieuze kans 
krijgen op een nieuw bestaan. Bovendien hebben we hier 
met z’n allen hartstikke veel belang bij. Wonen is de basis van 
een goede integratie (lees ook het artikel op pagina 8 en 9).

Het kan niet anders dan dat toestroom van nieuwe  
Barnevelders drukt op de sociale huurwoningmarkt.  
Daarom zetten we samen met de gemeente  Barneveld nog 
een stapje extra. We werken aan een speciaal project om in 
een sneltreintempo nog meer sociale huurwoningen te 
bouwen. Dus bovenop alles dat we al doen. Doel: binnen 
twee jaar nog eens ruim honderd (grotendeels sociale huur-)
woningen opleveren. Zo vergroten we de taart en krijgen  
alle Barnevelders een grotere kans op een huurwoning.  
Deze ‘inhaalslag sociale woningbouw’ krijgt de komende  
tijd vorm. 

Al deze plannen legden we in onze prestatieafspraken  
met de gemeente Barneveld vast. Mooi is dat ook Huurders-
vereniging Barneveld meepraatte over deze afspraken over 
bouwen en wonen in 2016. In het artikel op pagina 12 kunt  
u er over lezen. Daarnaast zijn we samen met de huurders-
vereniging weer tot overeenstemming gekomen over de 

huurverhoging. Ik ben blij dat we zo goed in 
gesprek zijn met deze club. 

Samen werken aan wonen,  
daar draait het om! 

Arjen Jongstra
Directeur-bestuurder

Adres
Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld
Postbus 61, 3770 AB Barneveld
wstg-barneveld.nl
info@wstg-barneveld.nl

  Volg ons op Twitter: @wstgbarneveld
 Volg ons op Facebook: wstgbarneveld

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid
T 0342-427 500
Voor algemene vragen en vragen over het huren of 
kopen van een woning, verhuizing, huurbetaling 
of huurtoeslag.
Verder voor het melden van onderhoudsklachten 
en storingen aan uw cv (ook voor calamiteiten 
buiten kantooruren).

T 0900-732 2843
I  huiswaarts.nu
Voor al uw vragen over het zoeken naar  
een woning, van inschrijven tot het reageren  
op een woning.

T 0800-020 7207
Bij glasschade belt u met de Glaslijn.
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Colofon

Voorwoord
Deze keer stellen we twee nieuwe collega’s aan u voor: 
Afke Rond en Joep Snijders.

Afke Rond (43) 
Projectmanager op de afdeling Ontwikkeling & Techniek sinds 1 januari

Joep Snijders (43)
Medewerker bedrijfsbureau sinds 1 maart

‘Mijn vorige baan was ook bij een corporatie, in 
Wijk bij Duurstede. Ik stuurde, als afdelingshoofd, 
projecten op afstand aan. Die afstand werd steeds 
groter en ik wilde weer zelf aan de slag met een 
project. Dit kan bij Woningstichting Barneveld 
met de vele projecten die op stapel staan. 
Ik organiseer dat woningen gebouwd kunnen 
worden. Ik stem af met de architect, met toekom-
stige bewoners en omwonenden, houd me bezig 
met het bestemmingsplan, spreek met aannemers. 
Een spin in het web eigenlijk. Dat is precies wat ik 
zo leuk vind in mijn werk: dingen aan elkaar 
knopen. Ik voel me hier lekker. Ik denk dat dat 
komt omdat ik open ben. Niet zo formeel, maar ik 
sta wel op mijn strepen als het moet. Zo is de 
woningstichting ook.’

‘Hiervoor was ik bedrijfsleider bij een commer-
cieel bedrijf dat schoonheids- en therapeuten 
inrichtingen verkocht. Voor die tijd heb ik bij 
verschillende corporaties gewerkt, onder andere 
bij Portaal en Woonbron.’

‘Bij Woningstichting Barneveld bereid ik het 
planmatig onderhoud voor. Ik heb veel contact 
met aannemers en bij bijvoorbeeld het vervangen 
van cv-ketels of badkamerrenovaties ga ik bij de 
huurders langs om te vertellen wat er gaat 
gebeuren en om de situatie op te nemen. Aan het 
eind van het traject ga ik weer bij hen langs om te 
kijken of alles goed is gegaan. Ik vind het heel leuk 
om onder de mensen te zijn en iets te betekenen 
voor de huurder.’

‘Bij het eerste gesprek bij Woningstichting 
Barneveld was er meteen een klik. En nu ik hier 
werk, merk ik: je wordt meteen als collega 
opgenomen. Het is een warm bad. Ik vind het ook 
een groot pluspunt dat deze woningstichting 
enorm actief is, zowel in nieuwbouw als voor 
onze klanten.’

Afke woont samen 

met haar vriend en 

hun drie kinderen in 

Achterveld. ‘Naast 

mijn gezin ben ik in 

mijn vrije tijd graag 

aan het werk in mijn 

(moes)tuin. Ook ben 

ik begonnen met 

mijn opleiding tot 

keramist. Een uit de 

hand gelopen 

hobby. Ik ben blij dat 

ik dit kan combi-

neren met mijn gezin 

en mijn baan.’

Joep woont met 

zijn vrouw en hun 

twee kinderen in 

Houten. ‘Ik vind 

het leuk om veel 

met het gezin te 

ondernemen. 

Daarnaast tennis 

en volleybal ik en 

speel ik saxofoon.’
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Huurder aan het woord

‘ Even in de rommel, 
maar nu een prachtige badkamer’

94 huishoudens aan de Wildforster, Wildzoom en Reinaerdshof in Barneveld kregen de 
afgelopen maanden een nieuwe badkamer en toilet. Zo ook de families Apostolakis en 
Van Beusekom. Nu het stof letterlijk is neergedaald, vertellen ze over de verbouwing.

Ceesje (46) en Jorgos (47) Apostolakis wonen sinds twaalf jaar met hun dochter Daphni (13) 
aan de Reinaerds hof (zoon Nikos (19) woont niet meer thuis).

‘We hebben nooit eerder een grote verbou-
wing gehad, eigenlijk alleen schilder- en 

voegwerk. Vorig voorjaar kregen we een brief over 
de verbouwing, eind van de zomer mochten we 
kiezen welke kleur vloertegels en welke soort 
wandtegeltjes we wilden. We konden ook kiezen 
of we een hoog of laag toilet wilden. Het ging 
eigenlijk heel vlot allemaal’, vertelt Ceesje.
Ze vervolgt: ‘In september kregen we bericht van 
de aannemer. Wij zaten in de 2e golf,  zeiden ze, 
dus waren als laatste aan de beurt. Dat vonden wij 
niet erg, want toen waren de kinderziektes er 
inmiddels allemaal uit. We hebben van buren wel 
wat geklaag gehoord over dingen die waren 
misgegaan. Maar waar gehakt wordt, vallen 
spaanders. En we hoorden ook dat het bij hen 
gelukkig weer allemaal goed was opgelost.’

Douchen
‘Op 22 januari begonnen ze met slopen. We 
kregen een klein dixi-toilet. Gelukkig konden wij 
op de zaak douchen. Mijn man heeft een Grieks 
restaurant en de douche daar diende als opslag, 
maar nu konden we er mooi gebruik van maken.’ 
Jorgos: ‘Ze hebben het helemaal gestript, echt 
alles ging eruit. Ze hebben eerst alles netjes 
afgeplakt en begonnen meteen te slopen.’ Ceesje: 
‘Desondanks lag het stof overal, maar ja, breken 
geeft gewoon rotzooi. Het is prima gegaan, daar is 
niks over te zeggen. De werklui waren allemaal 
vriendelijk en beleefd. Het was even afzien met 
alle stof en rotzooi, maar nu genieten we erg van 
de nieuwe badkamer en wc. Het is hartstikke mooi 
geworden. We wonen hier sowieso erg graag, het 
is een prettig huis, en een fijne buurt.’

John (75) en Riet (67) van Beusekom wonen 
sinds zestien jaar in hun seniorenwoning aan 
de Wildzoom.

John: ‘In maart kwam er al iemand van de 
woningstichting om alles op te nemen. We 

mochten van tevoren zelf de tegels uitkiezen. En 
als je iets anders wilde dan de standaard, kon dat. 
Wij hebben op eigen kosten een mooi badkamer-
meubel van Ikea gekozen. En wat zo mooi is: ze 
hebben dat er gewoon voor ons ingezet.’
Riet: ‘Ja, dat was geweldig. De verbouwing ging 
ook goed. De werklui hebben alles netjes met 
plastic afgeplakt en waren allemaal even aardig. ‘
John: ‘Dat heeft natuurlijk ook een beetje met 
jezelf te maken. Als je vriendelijk bent, hebben ze 
vanzelf meer voor je over. Toegegeven, de 
woningstichting is echt zo hoor. Ze doen het echt 
heel goed.’
Riet: ‘Toen de verbouwing klaar was, stond er 
ineens iemand voor de deur om alles te komen 
schoonmaken. Dat was zo netjes, maar dat hadden 
we zelf al gedaan.  Je moest wel even je privacy 
inleveren, met al die mannen over de vloer. Maar 
daar staat tegenover dat we nu een heel prachtige 
badkamer hebben.  We zijn er zo blij mee.’
Riet en John zijn blij met hun huis: ‘Het plekje hier 

was meteen fijn toen we er zestien jaar geleden 
kwamen. Het is zo’n lekker huisje, hier zijn we 
thuis. Een leuke keuken zou ik ook nog wel graag 
willen, maar ik hoorde dat dat er over een paar jaar 
aan zit te komen.’

Over de renovatie
Woningstichting Barneveld heeft aan de 
Wildforster, Wildzoom en Reinaerdshof in 
Barneveld in totaal 94 verbouwingen gedaan. 
Bij de meeste woningen werden zowel de 
badkamer als het toilet vernieuwd. Soms 
alleen badkamer of toilet, wanneer kort 
daarvoor al een renovatie was geweest 
(bijvoorbeeld na een lekkage). De werkzaam-
heden begonnen in september 2015 en 
werden in maart van dit jaar afgerond. Van 
tegels tot leidingwerk en sanitair: alles is 
vernieuwd. Per woning was aannemer Coen 

Hagendoorn acht werkdagen bezig. Voor de 
bewoners was er een noodtoilet beschikbaar 
en in een enkel geval een mobiele douche-
voorziening.
Projectleider Michiel Soldaat: ‘Er zat behoor-
lijk druk op, we wilden de overlast tot een 
minimum beperken. Complicerende factor is 
dat er wel veertien verschillende woningtypen 
waren. Ieder type had z’n eigenaardigheden. 
En bij sommige woningen moesten we eerst 
asbest saneren. Dat alles vergde wat creativi-
teit. We zijn blij met het resultaat.’

Zelf in uw 

woning 

klussen? 

Download 

op wstg-

barneveld.nl 

de brochure 

‘Wilt u 

zelf iets 

veranderen?’
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Bijna 56 jaar woonden Dirk (89) en Wil (77) Prins aan de Koekoekstraat in Barneveld. 
In augustus 2015 verhuisden naar het nieuwe appartementengebouw aan het 
Theaterplein. Wil: ‘We hebben geen seconde terugverlangd naar ons oude huis. We zijn 
zo blij, het voelt alsof we weer in onze wittebroodsweken zitten.’

Tips Bewonersinterview

Het voorjaar in (en rondom) het huis

Op deze foto staat een markant, grappig, 
mooi of bijzonder plekje in de regio. 
Herkent u de plek op deze foto? Ja? Stuur 
dan uw oplossing voor 1 juli 2016 naar: 
info@wstg barneveld.nl

Het kan ook per post naar: 
Woningstichting Barneveld
Redactie WoonWerk
Antwoordnummer 1022 
3770 VB Barneveld 
(postzegel niet nodig)

Vergeet niet uw naam, e-mailadres,  
adres en woonplaats te vermelden. 
Maximaal één inzending per adres.  
Onder de goede inzendingen verloten  
we drie cadeaubonnen van 15 euro.

Win een prijs: 
waar is dit?

Vorige keer
De oplossing van de prijsvraag in 
het vorige nummer was: de 
dorpspomp op de Putbrink in 
Garderen. 

De winnaars zijn:
M. Hut uit Barneveld, M. Smit uit 
Voorthuizen en E Borgers uit 
Garderen.

Gefeliciteerd!

In huis
•  Erg fijn: de verwarming kan uit! 

Tijd dus om de klokthermostaat 
aan te passen. 

•  Nu de was buiten kan drogen, is 
het een goede tijd om uw 
wasdroger stofvrij te (laten) 
maken. Een schone en stofvrije 
wasdroger beperkt de droogtijd 
en vermindert brandgevaar. 

Ventilatie
•  Veel mensen houden in de 

winter de ventilatieroosters van 
hun huis dicht om warmte vast te 
houden. Dat kan leiden tot een 
te hoog CO2-gehalte in de 
woning. Daarom is het raadzaam 
om de roosters altijd (deels) 
open te houden. 

De tuin
•  Tijdens het voorjaar zijn het 

voornamelijk de gevoelige 
planten die gesnoeid moeten 
worden. Bijvoorbeeld rozen en 

hortensia’s. Ook vaste planten 
kunt u nu afsnoeien en hun 
eerste voeding geven.

•  Verwijder mos en/of vilt tussen 
het gras. Hierdoor krijgt de 
bodem meer zuurstof en water 
en voeding worden makkelijker 
opgenomen. Daarna kunt u het 
gazon bemesten.

•  Pak het onkruid tussen de 
beplanting en de bestrating aan. 
Algen op het terras kunt u 
verwijderen met een milieu-
vriendelijk middel. Bij hard-
nekkige mos kunt u een hoge-
drukspuit of eventueel kokend 
water gebruiken.

Barbecue
•  Gaat u barbecueën, vergeet dan 

niet even de buren te informeren. 
Dan kunnen ze bijvoorbeeld 
deuren of ramen dichthouden 
verband met de geur- of rook. 
Een kleine moeite en het houdt 
het contact met uw buren goed.

Het voorjaar is weer volop 
losgebarsten. We leven weer 
meer buiten en voor we het 
weten is het barbecueseizoen 
aangebroken. Tips voor in en om 
uw woning in de zonnige maanden.

Omdat Dirk en Wil een dagje ouder werden, 
besloten ze dat het tijd werd om gelijkvloers 

te gaan wonen. Wil: ‘We zijn een keer naar een 
woning in de Bijeberg gaan kijken. En toen sloeg 
Dirk helemaal dicht. Dat vond hij helemaal niks. Ik 
was teleurgesteld. Maar toen kwam dit langs en 
het bleek een geschenk van God.’ 

De appartementen zijn bedoeld voor senioren en 
hebben een lift en brede gangen en deuren, zodat 
er ruimte is voor een rollator of rolstoel. Dirk: 

 Theaterplein Barneveld

‘We voelen ons heel rijk’

‘Alles is zo netjes. De woonkamer is met al die 
ramen heel licht. En ‘s middags om een uur of drie 
zit ik vaak  heerlijk op het balkon in de zon.’ 

Uitzicht
Wil: ‘We hadden het aan de Koekoekstraat altijd 
goed naar ons zin hoor. Onze oude woning was 
wel veel kouder. Hier is het al twintig graden als 
de thermostaat nog maar op vijftien staat. Het zo 
heerlijk wonen, met dit uitzicht en de winkels om 
ons heen. Deze plek is echt uniek.’

Dirk:  ‘Ik had een schuur vol met gereedschap, 
maar ik mis het niet. Ik zei altijd, als ik ouder word, 
dan maken we van de bijkeuken een slaapkamer. 
Maar het doet me niks meer. Het voelt hier in het 
gebouw af en toe net alsof we op de camping zijn. 
We maken met iedereen een praatje en het is heel 
gemoedelijk. Het is toch een zegen dat je op 
89-jarige leeftijd nog zo’n nieuwe start mag 
maken.’ 

Boodschappen
Wil: ‘Wat belangrijk is, is dat als een van ons er 
niet meer is, je hier verzorgd achterblijft. Omdat 
alles gelijkvloers is, maar ook omdat je zelf je 
boodschappen kunt doen. Het moet toch gek 
lopen, wil je niet met zo’n karretje vanaf hier de 
stad in kunnen.’

Wil blikt terug: ‘Wij zijn in 1956 ooit in een 
noodwoning begonnen: een nieuw kippenhok met 
een kolenkachel dat Dirk zelf had gebouwd. Water 
om te wassen moesten we uit de sloot halen. 
Daarna was de Koekoekstraat natuurlijk een hele 
villa. En dat je dan in zo’n mooi huis als dit mag 
eindigen… Wij voelen ons heel rijk.’
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Bewonersinterview

  Bewoners Kootwijkerbroek begeleiden statushouders

‘We leren van elkaar’
Ineke en Alex Meurs en Arjen Lagerweij begeleiden vier Eritrese mannen 
die in december in Kootwijkerbroek kwamen wonen. Zij vonden samen 
met twee gezinnen een nieuw thuis aan de Paltrokstraat nadat ze uit hun 
thuisland vluchtten en uiteindelijk in Nederland een verblijfsvergunning 
kregen. Ineke: ‘Je naaste is je naaste, waar hij ook vandaan komt’.

moest gebeuren. We hebben de dossiers van de 
vier gezien, kregen een checklist van een paar 
kantjes en zijn meteen spullen gaan verzamelen, 
want ze moesten toch kunnen slapen. Voordat ze 
kwamen, hadden we het huis al grotendeels 
 ingericht.’

Intensief
Op 1 december was de verhuizing naar de woning. 
Toen kwam er nog meer werk op het drietal af. 
Aangezien het echtpaar drie kinderen heeft, 
beiden werken en een huis aan het bouwen zijn, 
was dat best even aanpoten, vertellen ze.
Ineke: ‘Ziektekosten, huurtoeslag, verzekeringen; 
alles moest geregeld worden. Maar bijvoorbeeld 
ook: een fiets aanschaffen en laten zien waar de 
supermarkt is. Die eerste periode hebben we er 
samen met Arjen heel veel tijd in gestoken. Dat 
was best intensief. ‘
Nu de belangrijkste zaken zijn geregeld, is er ook 
ruimte voor andere dingen. Samen met de nieuwe 
Kootwijkerbroekers gingen ze bijvoorbeeld een 
dagje naar Kootwijkerzand en naar het zwembad 
en af en toe drinken ze koffie met elkaar.  
Ineke: ‘Het is een heel mooie ervaring, wij leren 

ook van hen. En we lachen veel met elkaar. Het 
gaat boven verwachting goed. Ook hoe de mensen 
in Kootwijkerbroek er mee omgaan. Dat komt van 
twee kanten: zij doen echt goed hun best en ik 
hoor ze nooit klagen.’

Ervaring opdoen
Tesfahanis werkt een paar dagen per week bij De 
Ruiter. ‘Dat is heel makkelijk werk. In Eritrea heb ik 
management gestudeerd. Daar zou ik in de 
toekomst wel wat mee willen doen. Maar eerst 
moet ik ervaring opdoen. Daarom ben ik blij dat ik 
dit werk kan doen.’ Op zaterdag werkt hij ook bij 
Bosch beton en drie keer per week gaat hij naar 
school voor de inburgeringscursus.

Tesfahanis: ‘Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik hoop 
dat mijn vrouw snel ook naar Nederland kan 
komen. Daarvoor zal ik geduld moeten hebben, 
dat begrijp ik, want er komen nu veel mensen naar 
Nederland. Ik wil de mensen uit Kootwijkerbroek 
bedanken voor alles wat ze voor ons hebben 
gedaan. Maar natuurlijk nog het meest wil ik Alex, 
Ineke en Arjen bedanken. Ik waardeer het heel erg 
wat ze voor ons hebben gedaan.’

Over het gebouw 
Het gebouw aan de Paltrokstraat in Kootwijker-
broek waar nu de twee gezinnen en de vier 
alleenstaande mannen wonen, stond een jaar leeg. 
Voorheen was het een huis voor mensen met een 
beperking. De gemeente Barneveld verbouwde 
het gebouw in het laatste kwartaal van 2015, 
zodat er mensen met een verblijfsvergunning 
kunnen wonen. Er zijn nu vier kamers voor de 
alleenstaanden. Ze delen de keuken, woonkamer 
en de douche. De twee gezinnen hebben hun 
eigen voordeur. Woningstichting Barneveld 
verhuurt de woningen.

Wat doet de 
woningstichting 
voor status
houders?
Gemeenten in 

Nederland moeten een 

bepaald aantal 

statushouders 

huisvesten, afhankelijk 

van het inwonersaantal. 

Woningstichting 

Barneveld is een 

belangrijke partner van 

de gemeente Barneveld 

om hiervoor te zorgen. 

Voor 2016 hebben we 

afgesproken om 20 

woningen beschikbaar 

te stellen. Daarnaast 

realiseren we 22 

verplaatsbare woningen 

(zie projecten, 

pagina 15) en zijn we 

bezig met nog eens een 

tweede locatie.

Tesfahanis Fetwi Mengesha (28) is een van die 
nieuwe Kootwijkerbroekers. Hij vertelt: ‘Het 

is onmogelijk om in Eritrea een menswaardig 
bestaan te leiden. Je bent er niet vrij. Ik was in 
militaire dienst en mocht zelfs niet weg om naar 
mijn eigen bruiloft te gaan. Toen we een tijdje vrij 
hadden, ben ik gevlucht. Als ik toen niet was 
gegaan, was het nooit meer gelukt aan de 
overheid te ontsnappen.’
Per auto, trein, boot en te voet reisde hij via 
Ethiopië en Sudan naar Italië en Frankrijk. In mei 
2015 kwam hij aan in Nederland, waar hij achter-
eenvolgens in Rotterdam, Ter Apel, Zaanstad en 
Deventer verbleef.
Op 16 november ontmoette Tesfahanis op het 
station van Barneveld voor het eerst Alex (34), 
Ineke (32) en Arjen (44). Het drietal nam voor 

VluchtelingenWerk de taak van coach van de 
mannen op zich. Die dag gingen ze voor het eerst 
naar de woning in Kootwijkerbroek kijken.

Gewoon doen
Alex vertelt hoe ze coach werden: ‘Vrienden van 
ons zouden de Syrische gezinnen aan de Paltrok-
straat gaan coachen. Toen er nog werd gezocht 
naar vrijwillige begeleiders voor de vier Eritrese 
mannen die ook hier kwamen wonen, hebben ze 
onze namen doorgegeven.’
Ineke: ‘We hebben wel altijd zo’n insteek gehad: 
als we mensen kunnen helpen, dan gaan we dat 
gewoon doen. Het komt puur uit ons geloof. Je 
naaste is je naaste, waar hij ook vandaan komt. ‘
Ineke: ‘Vooraf was er een bijeenkomst waarin 
VluchtelingenWerk ons vertelde wat er allemaal 

In het midden van de 
foto: Alex en Ineke 
Meurs en Tesfahanis 
Fetwi Mengesha en 
aan weerszijden twee 
van de drie huisge-
noten van Tesfahanis

8      WoonWerk nr. 1  |  Mei 2016 WoonWerk nr. 1 |  Mei 2016     9



Kort kort kort Kort kort kort

Oproep: geef uw  
e-mailadres aan ons door
Steeds meer van onze huurders communiceren 
(het liefst) digitaal met ons. En wij ook met hen. 
Over huurderszaken en voor het bevestigen van 
afspraken bijvoorbeeld.

Wilt u ook per e-mail bereikbaar zijn voor ons? 
Geef dan uw mailadres en naw-gegevens aan ons 
door via info@wstg barneveld.nl onder vermel-
ding van ‘Mijn e mailadres’.

Wonen in 
Nieuw Avondrust: 
voor ieder wat wils

Nieuwe kleuren 
voor De Wikselaar

Planmatig onderhoud

Samen met Zorggroep Ena hebben we de afgelopen maanden 
nieuwe afspraken gemaakt over wonen in Nieuw Avondrust in 
Voorthuizen. Samen maken we het wonen in het woonzorgcentrum 
toegankelijk voor zoveel mogelijk senioren, onafhankelijk van hun 
zorgvraag of CIZ-indicatie.

De afspraken met Ena gaan over de 
toewijzing en de verhuur van de 
woningen van Nieuw Avondrust. 
Door een nieuwe manier van 
samenwerken, kunnen we er voor 
zorgen dat er voor ieder wat wils 
is. Of u nou geheel zelfstandig wilt 
wonen (‘inleun woning’) of juist 
liever ‘binnen de muren’ van het 
centrum wil wonen; het kan 
allemaal. Ook zonder een 

indicatie voor verblijf. Bovendien zijn er verschillende mogelijk-
heden om zorg te ontvangen. 

Alle woonvormen in Nieuw Avondrust hebben we voor u op een rij 
gezet in de brochure ‘Woonvormen in woonzorgcentrum Nieuw 
Avondrust’. U kunt de folder vinden op wstg-barneveld.nl – Ik ben 
huurder – Brochures.

Weten welk onderhoud wij in 2016 aan uw woning of in uw 
buurt uitvoeren? Op www.wstg-barneveld.nl bij ‘Ik ben huurder 
- Onderhoud’ vindt u bij het onderdeel planmatig onderhoud 
het overzicht voor 2016. 

Als uw woning op de planning voor onderhoudswerk staat, 
informeren we u te zijner tijd persoonlijk over wanneer en welke 
werkzaamheden we gaan uitvoeren in of aan uw woning. 

Bij vragen kunt u ook contact opnemen via 
(0342) 427 500 of info@wstg-barneveld.nl.

Bewoners in de wijk De Wikselaar in Voorthuizen-Zuid 
gaven tijdens een wijkschouw aan dat ze graag een 
ander kleurtje op hun woning zouden willen. We deden 
de bewoners van de Strausslaan, Brahmslaan, 
Chopinlaan en Bachlaan per brief een nieuw 
kleurvoorstel en de grote meerderheid ging akkoord. Na 
de bouwvak begint het schilderwerk.

De wens van de wijkbewoners kwam al in september 2014 
naar voren tijdens een wijkschouw door de Chopinlaan en 
Bachlaan. Daarin konden bewoners aangeven wat ze graag 
anders zouden willen in hun wijk. De gemeente en Woning-
stichting Barneveld hebben in de periode erna enkele punten 
aangepakt. Zo werd bijvoorbeeld straatwerk vernieuwd en 
werd er gesnoeid. 

Tijdens de schouw gaven bewoners ook aan dat ze graag een 
andere kleur op de woning wilden. Na overleg met bewoners, 
deden we onlangs het nieuwe kleurvoorstel: grijswit voor de 
kozijnen en antracietgrijs voor de deuren en ramen. Na de 
bouwvak gaan de schilders aan het werk.

Overigens staan er nog meer onderhoudswerkzaamheden 
voor de woningen op het programma. Zo worden aan de 
Strausslaan/Brahmslaan badkamers, toiletten en keukens 
vervangen. Dit gebeurt nog voor de zomer. Ook worden de 
houten delen boven de voordeuren van woningen in de wijk 
vervangen door kunststof en  krijgt een deel van de woningen 
- tegen een huurverhoging - dubbelglas.
De gemeente gaat aan de Strausslaan extra parkeervakken 
aanleggen en straatwerk vernieuwen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en hebben 
daarmee ook tot op hogere leeftijd de zorg en 
verantwoordelijkheid voor de (brand)veiligheid van hun woning. 
Woningstichting  Barneveld organiseert daarom voor senioren 
elf bijeenkomsten over brandveiligheid.

In maart waren de eerste bijeenkomsten in Rumah Maluku en 
Ruimzicht. In totaal houden we er elf voor de bewoners van 22 
seniorencomplexen in de gemeente Barneveld. Tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomsten vertellen medewerkers van de Brandweer over 
de risico’s en de maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om 
de brandveiligheid te verhogen.

Ook dit jaar 
geen maximale 
huurverhoging
Woningstichting Barneveld voert ook dit jaar niet 
de maximaal toegestane huurverhoging door. 
Hierover bereikten we met Huurdersvereniging 
Barneveld overeenstemming. 

Huurders van een sociale huurwoning met een 
inkomen onder € 34.678 krijgen een huurver-
hoging van 0,6%, mensen met een inkomen tussen 
€ 34.678 en € 43.786 krijgen 1% verhoging en 
huurders met een inkomen hoger dan € 43.786 
krijgen 3,6 procent huurverhoging. Voor huurders 
van een vrije sector huurwoning geldt een 
verhoging volgens het contract of van 0,6%. Een 
groot deel van de huishoudens (vorig jaar: 504) 
krijgt helemaal geen huurverhoging, omdat de 
huurprijs anders te hoog wordt gezien de 
huurtoeslag grenzen. Alle huurders krijgen voor 
1 juni persoonlijk bericht over de huurverhoging. 
In tegenstelling tot vorig 
jaar wordt dit jaar de 
huurverhoging per 
1 augustus 2016 door-
gevoerd in plaats van 
1 juli 2016.

Voorlichting senioren 
brandveiligheid

Voor ieder wat wils
Wonen in woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust 

Van den Berglaan 30, Voorthuizen

Inschrijven
•  Inschrijven voor een ‘inleunwoning’ 

kan op het regionaal woningzoekenden-

systeem www.huiswaarts.nu.

•  Voor de overige drie woonvormen die 

in deze brochure worden genoemd, kunt 

u contact opnemen met Zorggroep Ena:

 info@zorggroepena.nl

 0342 - 47 95 72 (cliëntenadministratie)

U kunt thuiszorg ontvangen in Nieuw Avondrust en in 

de ‘inleunwoningen’ bij het complex. Zorggroep Ena is 

de aanbieder van deze zorg. Daarnaast bieden we onder 

andere onderstaande diensten en voorzieningen aan.

Deze voorzieningen zijn structureel aanwezig:

“ Ze woont hier op zichzelf, maar ze 

wordt wel elke ochtend geholpen 

door de verpleegster. Als er iets is, 

kan ze op het knopje drukken en 

komt er binnen vijf minuten een 

zuster. Maar verder is het gewoon 

een heel fi jn huis voor haar.” 

Zorg, voorzieningen en diensten

Marlou, 

Kleindochter mevrouw Dijkstra

•  Receptie

•  Koffi ecorner met restauratieve ruimte 

en een activiteitenruimte

•  Winkel

•  Kapper

•  Ontmoetingsplaats

•  Bibliotheek

•  Fysiotherapeutisch beweegcentrum 

Ook zijn er diensten (sommige tegen betaling) 

die u persoonlijk afneemt, zoals (begeleide) activiteiten, 

maaltijdservice of de wasservice.

Contactinformatie
Woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust

Van den Berglaan 30

3781 GH Voorthuizen

Wilt u meer weten over wonen in 

Nieuw Avondrust in Voorthuizen?

We beantwoorden uw vragen graag!

Neem eens een kijkje op: 

www.zorggroepena.nl 

U kunt ook bellen: 

0342 – 47 95 00 (algemeen)

0342 – 47 95 72 (cliëntenadministratie)

Of mailen: info@zorggroepena.nl
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Huurdersvereniging

   Huurdersvereniging  Barneveld praat mee over prestatieafspraken

‘We worden gehoord’
Passend toewijzen, hoe zit dat?

In de nieuwe Woningwet is voor huurdersverenigingen een prominentere rol 
weggelegd. Voor Huurdersvereniging Barneveld werd dit vrijwel meteen in de praktijk 
gebracht: in de laatste maanden van 2015 zat het bestuur om tafel met gemeente 
en woningstichting om mee te praten over de prestatieafspraken 2016. Drie 
bestuursleden vertellen hoe dat ging.

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend 

toewijzen. Wat betekent dat precies?

‘Voorheen zagen we alleen de resultaten van 
de prestatieafspraken tussen de gemeente 

en de woningstichting’, vertelt voorzitter Ad van 
der Woude. ‘Nu waren we vanaf het begin 
betrokken. Het was natuurlijk even wennen; een 
nieuwe gast aan tafel. Maar we hebben van 
tevoren gezegd: we komen hier niet om de boel 
op te schudden. Natuurlijk hebben we wel met het 
bestuur besproken wat wij belangrijk vinden en 
onze punten ingebracht. ‘

Speerpunten
Ad: ‘Wij hebben ons sterk gemaakt voor betaal-
baar wonen en voor doorstroming. Dus we willen 
dat mensen die met z’n tweeën of alleen in een 
eengezinswoning wonen, gestimuleerd worden 
om naar een appartement te verhuizen, zodat er 
ruimte vrijkomt voor gezinnen.’ Thea Top: ‘Een 
ander speerpunt was dat de woningstichting in 
2016 niet meer dan 25 huurwoningen zou 
verkopen. En dat is nu zo vastgelegd. We kregen 
na elk overleg terug koppeling van de gemeente en 

zagen dat wat we ingebracht hadden, ook in de 
prestatieafspraken was opgenomen.’ 

Gesprekspartner
Ad: ‘De houding van de gemeente en de woning-
stichting vonden we prettig. We hebben het 
gevoel dat we echt als gesprekspartner aan 
tafel zitten.’ Thea: ‘Veel mensen denken nog dat 
we er alleen zijn voor klachten, maar dat is maar 
een klein stukje. Zeker in de nieuwe situatie: we 
worden gehoord en tellen echt mee.’ Nico Drost: 
‘Het was heel interessant om bij de besprekingen 
te zijn. Er komt wel heel veel op je af. Je moet 
goed op de hoogte blijven en je bent thuis nog 
veel aan het inlezen.’ 

Volgende keer
Thea: ‘We hebben afgesproken dat dit traject voor 
2016 een soort proeftuin was, waar we voor de 
volgende keer van kunnen leren.’ Ad: ‘Voor dit jaar 
hebben we voor het eerst een deskundige van het 
kennis- en adviescentrum van de Woonbond 
ingeschakeld om ons te helpen in zaken waar we 
wat minder goed in thuis zijn. Als je aan het overleg 
met je mond vol tanden zit, heb je er ook niks aan. 
Hij gaat ons adviseren hoe we het bij de prestatie-
afspraken voor 2017 het beste kunnen aanpakken.’

Word ook bestuurslid!
Wilt u zich ook een of twee dagdelen per week  
als bestuurslid inzetten? Of wilt u Huurders-
vereniging Barneveld op een andere manier 
ondersteunen? 
www.huurdersverenigingbarneveld.nl 
info@huurdersverenigingbarneveld.nl 
T (0342) 412 395

De essentie van de verandering is dat wij 
woningzoekenden met recht op huurtoeslag 

een woning moeten toewijzen met een lage 
huurprijs. De overheid heeft deze regel met name 
ingevoerd om te bezuinigen op de huurtoeslag.
Voor woningzoekenden die een woning bij 
Woningstichting Barneveld willen huren, betekent 
dit dat mensen met een inkomen tot € 35.739 in 
aanmerking komen voor woningen met huurprijs 
van maximaal € 710 per maand. Daarnaast geldt 
dat wij aan 1 persoon met een inkomen tot 
€ 22.100 en aan 2 personen met een inkomen tot 
€ 30.000 een woning mogen verhuren van 
maximaal € 586 per maand. Aan huishoudens met 
3 of meer personen mogen wij een woning 
verhuren die een maximale huurprijs heeft van 
€ 628 per maand. Voor huishoudens van 1 of 2 
personen hebben we besloten dat als de huurprijs 
bij de advertentie exact € 628 is, wij die huurprijs 
omlaag  brengen naar € 586. Zo willen we deze 
woningen ook bereikbaar houden voor deze groep.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kansen 
op een woning voor mensen met lagere inkomens 
gewaarborgd blijven (wij zijn er immers juist voor 
deze groep mensen). Dit doen we door woning-
zoekenden met lage inkomens voorrang te geven 
op deze goedkopere woningen, ook al hebben 

anderen met een hoger inkomen een langere 
inschrijftijd.

Wat betekent dit voor u?
Bent u huurder van Woningstichting Barneveld en 
heeft u geen verhuisplannen? Dan verandert er 
niets. Deze regels gelden alleen voor nieuwe 
huurcontracten.

Bent u woningzoekende? Dan kan het zijn dat er 
voor u wel iets veranderd is. Omdat dit per 
persoon en per woning kan verschillen, geven we u 
hieronder enkele tips.
•  Als u op huiswaarts.nu woningen bekijkt, let dan 

goed op de voorwaarden die bij elke woning 
vermeld staan;

•  Nog duidelijker is het als u inlogt op 
huiswaarts.nu, zo krijgt u alleen woningen te zien 
waarop u kunt reageren;

•  U kunt zich ook inschrijven voor het Digizine van 
huiswaarts.nu en dan ontvangt u een e-mail met 
woningaanbod dat past  bij uw inschrijf gegevens 
en woonwensen.

Passend toewijzen

Vragen?
Neem bij vragen over 
passend toewijzen 
gerust contact met 
ons op:
(0342) 427 500. 
Heeft u vragen over 
inschrijven of - als u al 
ingeschreven staat 
- over uw inschrijving, 
neem dan contact op 
met het Klant 
Contactcentrum van 
huiswaarts.nu: 
0900-7322843.
Wilt u weten of u in 
aanmerking komt 
voor huurtoeslag? 
Maak dan een 
proefberekening op 
toeslagen.nl.

Verzamelinkomen Huishouden Huurprijs

(exclusief kinderen) (inclusief kinderen)
≤ € 586 > € 586 en ≤ € 628 > € 628 en ≤ € 710 > € 710

≤ 22.100

1 persoon

2 personen

≥ 3 personen

> 22.100 en ≤ 30.000*

1 persoon

2 personen

≥ 3 personen

> 30.000* en ≤ 35.739

1 persoon

2 personen

≥ 3 personen

* Vanaf AOW-leeftijd € 30.050 i.p.v. € 30.000

Woningzoekende kan niet reageren

Reageren kan en woningzoekende krijgt voorrang

Reageren kan maar woningzoekende krijgt geen voorrang

Afhankelijk van uw huishoudgrootte verlagen we de netto huurprijs naar € 586 per maand, wanneer in de advertentie de netto huurprijs exact € 628 per maand is. 

 Inkomenstabel woningtoewijzing 2016

Passend toewijzen

V.l.n.r.: bestuursleden 
Ina van Paassen-
Willemsen, Ad van der 
Woude, Thea Top en 
Nico Drost

Let op: zorg dat uw inkomen goed op 
huiswaarts.nu staat.
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstgbarneveld.nl  onze projecten of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief onder ‘Nieuws’

Voorthuizen

Deze zomer acht woningen 
Nieuwe Kampstraat af

Voorthuizen

De hoogte in

Zwartebroek

Start bouw huurwoningen 
Dwarsakker in zicht

Barneveld

Veertien woningen 
op oude schoollocatie

Aan de Nieuwe Kampstraat in Voorthuizen bouwen we acht seniorenwoningen. 
In juli zijn ze gereed en kunnen de bewoners naar hun nieuwe woning verhuizen.

Het gaat om zes appartementen en twee 2-onder-1-kap woningen. In de zomer 
van 2015 sloopten we de zes woningen uit de jaren ’60 die aan de Nieuwe 
Kampstraat stonden en eind september ging de bouw officieel van start. Het 
hoogste punt van de bouw werd op 27 januari 2016 bereikt en vierden we met de 
werknemers van bouwbedrijf Van Wijnen uit Harderwijk.

De appartementen zijn verdeeld over twee woonlagen: drie op de begane grond 
met eigen tuin en drie op de eerste verdieping met een eigen balkon. Ze zijn in de 
toekomst ombouwbaar tot eengezinswoningen met twee verdiepingen.

Een feestelijk moment op 7 april: toen 
vierden we dat de bouw van 22 senioren-
appartementen en een gemeen-
schappelijke ruimte aan de Van den 
Berglaan in Voorthuizen het hoogste 
punt had bereikt.

De twaalf sociale huurappartementen en 
tien vrije sector huurappartementen 
komen naast de Bethabara kerk en 
tegenover woonzorgcentrum Nieuw-
Avondrust. Eind dit jaar kunnen we de 
appartementen opleveren.
In de gemeen schappelijke ruimte 
kunnen bewoners elkaar ontmoeten en 
samen  activiteiten houden.

Op de voormalige locatie van de 
Eben Haëzerschool in Barneveld 
(Wildzoom) gaat Woningstichting 
Barneveld veertien woningen met 
een sociale huurprijs bouwen. 

Dat worden tien eengezinswoningen 
en vier beneden- en bovenwoningen. 
We zijn met Welzijn Barneveld en het 
wijkplatform Zuid III en Veller in 

gesprek om er ook een buurtkamer 
te realiseren. Dat is een plek waar 
bewoners activiteiten kunnen 
organiseren elkaar kunnen 
ontmoeten. De school werd rond de 
jaarwisseling gesloopt en op het 
braakliggende terrein hebben we 
gras gezaaid. Naar verwachting 
kunnen we begin 2017 met de 
bouw beginnen.

Garderen

Senioren
woningen 
De Boomgaard 
opgeleverd

In het kort

Rond het verschijnen van dit blad 
zijn de acht seniorenwoningen 
van De Boomgaard in Garderen 
gereed en kunnen we ze aan de 
nieuwe huurders opleveren. De 
woningen staan tussen 
Dr.  Kruimelstaete en het in 2013 
opgeleverde ’t Boerenerf.

Woningstichting Barneveld gaat 28 
woningen aan het Julianaplein in 
Barneveld slopen en vervangen door 
ongeveer veertig nieuwe woningen. 
De afgelopen maanden hebben we 
alle bewoners gesproken en hebben 
zij meegedacht over de sloop- en 
bouwplannen.

We hebben voor het proces rondom 
deze nieuwbouw een sociaal plan 
gemaakt. Daarin staan bijvoorbeeld 
afspraken over herhuisvesting en de 
rechten en plichten van bewoners en 
woningstichting. 
De komende tijd schaven we met de 
gemeente aan het stedenbouwkundig 

plan en gaan we verder met het 
vergunningentraject. We verwachten 
dat we de (bijna 100-jarige) woningen 
volgend jaar kunnen slopen. Er komen 
verschillende soorten woningen: voor 
senioren, starters en gezinnen. Dat 
worden bijna allemaal sociale 
huurwoningen. Een groot deel van de 
huidige bewoners wil na de nieuw-
bouw graag weer terugkeren naar het 
Julianaplein.

•  In Blankensgoed in Voorthuizen begint 
in de tweede helft van dit jaar de bouw 
van vijf huurwoningen voor starters. 
Bouwbedrijf Van de Kolk bouwt hier in 
totaal dertig nieuwe woningen. 

•  De gemeenteraad heeft eind 2015 het 
bestemmingsplan voor de nieuwe wijk 
Holzenbosch (Voorthuizen-zuid) 
vastgesteld. Op dit moment worden 
gesprekken gevoerd met mensen die 
bezwaar maakten. De gemeente 
Barneveld, aannemer Schoonderbeek 
en Woningstichting Barneveld willen in 
totaal ongeveer 368 duurzaam 
gebouwde, energiezuinige huizen 
bouwen. We hopen eind 2016 te 
kunnen beginnen met bouwen.

•  Aan de Churchillstraat/Lijsterhof in 
Barneveld leveren we in mei zeven van 
de 22 woningen voor nieuwe 
 Barnevelders (asielzoekers die een 
verblijfs vergunning hebben gekregen) 
op. In de komende maanden worden 
nog eens vijftien woningen 
 opgeleverd. Dit zijn permanente 
woningen, die op een tijdelijke plek 
staan. Dat betekent dat we de 
woningen in de toekomst naar een 
andere plaats gaan verhuizen. Ze 
worden in een fabriek kant-en-
klaar gemaakt.

Barneveld

Veertig nieuwe woningen Julianaplein

Woningstichting Barneveld ontwikkelt het westelijke deel van nieuwbouwwijk 
Dwarsakker in Zwartebroek. De bouw van 22 sociale huurwoningen gaat rond 
de zomer van start. In totaal worden er 39 huur- en koopwoningen voor 
starters, doorstromers, senioren en gezinnen gebouwd.

Bijzonder aan de huurwoningen is dat ze deels een (duurzaam) rieten dak 
krijgen, waarmee ze goed passen bij de omringende woningen. De verhuur van 
deze huizen rondden we half april af. Inmiddels heeft De Bunte Vastgoed zes 
woningen verkocht. De overige koopwoningen en kavels (in totaal zeventien) 
zijn in optie. De Bunte begint met de bouw, zodra er voldoende woningen zijn 
verkocht. In Dwarsakker komen in totaal 97 woningen, een woonzorgcentrum 
een gezondheidscentrum, kinderopvang en dagopvang en -besteding voor 
ouderen. Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen ontwikkelt het andere deel van 
de wijk.
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Deel úw passie  
met onze lezers!
Mail de redactie naar  

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie

‘Ik ben boer tot mijn laatste adem’
Op de salontafel staat een bosje gerst, bij het raam een oude 
melkbus en aan de muur foto’s van Karel op de trekker. Op 
zolder heeft hij een compleet boerenbedrijf nagebouwd en 
elke dag voert hij kalveren bij een bevriende boer. Karel van 
Kinsbergen (69) woont weliswaar in een huurwoning in het 
dorp, in hart en nieren is hij boer.

‘Als kind woonde ik in Amsterdam, maar wel maar een 
kwartiertje lopen van het platteland. Ik had het niet zo goed 
thuis, dus ik zat vanaf mijn 16e meer bij de boer dan thuis. 
Eigenlijk was de boerderij mijn thuis. Ik deed er allerlei 
werk; van stallen uitmesten tot op de trekker rijden en 
koeien melken. Ik weet ook niet precies wat ik er zo mooi 
aan vind. Ik denk de vrijheid, het met dieren omgaan. ‘

Sinds zijn 21e woont hij in deze regio en sinds 1999 in 
Terschuur. ‘Tien jaar lang heb ik met een trekker en wagen 
elke ochtend en avond melk opgehaald bij boeren in de 
streek en naar de fabriek in Terschuur gebracht. Inmiddels 
hoor ik hier. Hier heb ik mijn kennissen, vrienden en 
verenigingen.’
Karel kruipt zijn zolder op en laat de miniatuurboerderij zien, 
compleet met lichtjes, hooi, schapen en tractoren. ‘Ik kreeg 
een keer een boerderijtje van iemand en toen is het 
begonnen. Een aantal stallen heb ik zelf gemaakt, laatst heb 
ik nog een bouwpakket van een loopstal gekocht. Ik vind het 
gewoon hartstikke leuk, en zo’n zolder doet dan ook weer 
dienst. Het is ook een beetje terug naar vroeger. Eens een 
boer, altijd een boer. Tot mijn laatste adem.’


