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Goed nieuws: huurders en verhuurders zijn het over de 
belangrijkste huurzaken roerend met elkaar eens. 

Huurwoningen moeten betaalbaar blijven en de huurprijs 
moet sterker aan kwaliteit worden gekoppeld. En dus minder 
aan inkomen, zoals nu nog het geval is. Dit hebben Aedes 
(koepel van woningcorporaties) en de Woonbond (vertegen
woordiging huurders) in een nieuw sociaal huurakkoord 
vastgelegd.

We verwachten dat de politiek de afspraken uit dit akkoord 
(20162018) overneemt en in wetgeving gaat omzetten. Wij 
zijn blij met de uitkomsten van het huurakkoord. Want, zoals 
ik al eens vaker schreef, betaalbaarheid staat bij Woning
stichting Barneveld hoog op de prioriteitenlijst. We werken 
hier al sinds jaar en dag aan door betaalbare woningen te 
bouwen en huizen energiezuiniger te maken. Ook voeren we 
al enkele jaren niet de maximaal toegestane huur
verhoging door. Daarnaast bespaarden we in 2014 fl ink op 
onze uitgaven: we verlaagden onze beïnvloedbare bedrijfs
lasten met 17 procent. Bovendien verkochten we met succes 
een deel van onze huurwoningen, waardoor we kunnen 
blijven investeren. En  we leverden ook nog eens 64 nieuwe 
woningen op. We zijn er trots op dat we dit alles, ondanks 
heffi ngen en lastige economische omstandigheden, voor 
elkaar hebben gekregen. 

Naast betaalbaarheid, heeft ook de kwaliteit van onze 
woningen continu onze aandacht. We voeren regulier 
onderhoud uit en pakken woningen waar nodig grondiger 
aan. Een mooi voorbeeld is de renovatie van de maisonnette
woningen aan de Oldenbarnevelderweg in Barneveld. Als u 
wilt horen wat de bewoners daar zelf over te zeggen hebben, 
kijk dan op onze website (bij ‘nieuws’) naar een leuk fi lmpje 
waarin een bewoonster vertelt over haar gerenoveerde 

woning. Of lees het verhaal van meneer en 
mevrouw Rijnsburger verderop in dit 

magazine. Zij verhuisden naar een 
opgepluste woning. 

Veel leesplezier!

Arjen Jongstra
Directeur-bestuurder

Adres
Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld
Postbus 61, 3770 AB Barneveld
wstgbarneveld.nl
info@wstgbarneveld.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 0342427 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 0900732 2843
I  huiswaarts.nu
Voor al uw vragen over het zoeken naar 
een woning, van inschrijven tot het reageren 
op een woning.

T 0800020 7207
Bij glasschade belt u met de Glaslijn.
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Interview nieuwe medewerker

Al in 1980 rolde Herman de volkshuisvesting in. 
‘Ik kom zelf uit de Achterhoek. Toen ik mijn 

Gooische vrouw leerde kennen, zijn we in Almere 
gaan wonen. Daar zocht De Goede Stede een 
administratief ondersteuner. Sindsdien heb ik 
alleen maar in de volkshuisvesting gewerkt.’

De laatste jaren werkte hij via een detacherings
bureau bij verschillende woningcorporaties. ‘Rond 
2003 gingen veel kleine corporaties fuseren. Ook 
de corporatie waar ik toen werkte. Ik merkte dat 
de lijnen veel langer werden. Dat maakte het voor 
mij veel minder prettig werken. Daardoor heb ik 
de stap naar detachering gemaakt.’ 

Sociaal dier
Toen we in het voorjaar zochten naar een mede
werker Woondiensten, hoefde Herman niet lang 
na te denken: ‘Ze zochten een allrounder en dat 
ben ik. Bij wat kleinere clubs moet je alles kunnen: 
van de telefoon opnemen tot iemand inschrijven, 
en alles er tussenin. Daarnaast ben ik een 
 ongelofelijk sociaal dier. Ik heb het twee jaar op 
een makelaarskantoor geprobeerd, maar dat was 
me te commercieel. Ik moet het hebben van de 

contacten met mensen. Sommige mensen 
schreeuwen om een brede schouder en een 
luisterend oor. Dat wil ik graag bieden. Ik kom het 
in mijn werk veel tegen. Dat mensen voor iets 
praktisch komen en dan een heel verhaal blijken te 
hebben. Dat sociale is iets dat je niet kunt leren, 
dat moet je in je hebben. Sommige mensen zijn 
goed in verkooppraatjes, ik niet. Ik ben kort van 
stof maar zeg wel waar het op staat.’

Het wij-gevoel
‘Ik ben enorm gecharmeerd van de organisatie, ga 
elke dag met plezier naar mijn werk. Ik proef hier 
echt het ‘wijgevoel’. En dat ik ondanks mijn zestig 
jaar nu een vaste baan aangeboden heb gekregen, 
daar ben ik super trots op.’

Herman woont met zijn vrouw Wendy, zoon Tim en 
dochter Lisa in Almere. 25 jaar lang was hij lid van de 
vrijwillige brandweer. ‘Daar heb ik een hoop 
meegemaakt. De vliegramp in de Bijlmermeer is het 
heftigste dat ik heb meegemaakt.’ Sinds zijn 55e 
heeft hij een nieuwe hobby: ‘Ik stort me nu helemaal 
op het hardlopen. In oktober heb ik de marathon van 
Amsterdam gelopen’.

Een brede schouder, een luisterend oor. Allrounder Herman te Rietmole wil het graag 
bieden in zijn werk als medewerker Woondiensten. Hij ging in mei voor Woningstichting 
Barneveld aan de slag en sinds oktober is hij vast onderdeel van ons team Verhuur.

‘  Sommige 
mensen 
schreeuwen 
om een brede 
schouder en 
een luisterend 
oor’

Even voorstellen….   
Herman te Rietmole
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De overheid wil dat corporaties zich 
weer meer richten op hun kerntaak: 
het bouwen, verhuren en beheren van 
sociale huurwoningen voor mensen met 
een laag inkomen of aan mensen die om 
andere redenen moeilijk een woning 
kunnen vinden. 
Daarom moeten corporaties met ingang 
van 1 januari 2016 woningen passend 
toewijzen. Dit betekent dat 95 procent 
van de huurtoeslaggerechtigde nieuwe 
huurders gehuisvest moet worden in een 
woning met een huurprijs die niet hoger 
is dan de op hen van toepassing zijnde 
aftoppingsgrens. Dit is de grens 
waaronder de huur deels wordt gecom
penseerd door de huurtoeslag.

Allemaal moeilijke termen, wat staat er 
nu precies? De wet regelt dat als u alleen 
of met zijn tweeën bent én recht heeft 

op huurtoeslag, u een woning met een 
huurprijs van maximaal € 576,87 kunt 
huren. Bestaat uw huishouden uit 3 of 
meer personen en zou u huurtoeslag 
kunnen aanvragen, dan kunt u een 
woning met een maximale huurprijs van 
€ 618,24 huren.

Wat betekent dit voor u?
Voor uw huidige woning en eventuele 
huurtoeslag verandert er niks. De eisen 
voor passend toewijzen gelden alleen 
voor nieuw af te sluiten huurovereen
komsten. Dus wanneer u wilt verhuizen 
en u heeft een inkomen waarmee u recht 
heeft op huurtoeslag, dan dient u goed 
te kijken of de huurprijs passend is. Het 
woningzoekendensysteem huiswaarts.
nu wordt hierop ingericht, zodat u in één 
oogopslag kunt zien of u op een voor u 
geschikte woning reageert.

Deze zomer is de nieuwe Woningwet ingegaan. In de aangepaste wet staan aangescherpte 
regels over de taken van woning corporaties en het toezicht op ons werk. Een andere be-
langrijke wijziging is dat gemeenten en huurders een grotere invloed op het beleid van cor-
poraties krijgen. Op deze pagina’s vindt u enkele van de voor u belangrijkste wijzigingen.

Nieuwe Woningwet 2015

Wat verandert er voor u?

Met de nieuwe Woningwet krijgen 
huurders meer zeggenschap. Huurders 
krijgen – via huurdersorganisaties - meer 
invloed op het beleid van woning-
corporaties. 
Zo moeten wij bijvoorbeeld de huurders 
van begin af aan betrekken bij het maken 
van prestatieafspraken met de 
gemeente. Huurdersorganisaties 
worden volwaardig partij bij het maken 

Nieuws

Passend toewijzen

Positie huurdersvereniging

Meer informatie of (bestuurs)lid worden? 
Kijk op www.huurdersverenigingbarneveld.nl, info@huurdersverenigingbarneveld.nl of bel (0342) 412 395.

van deze afspraken. Ook bij sommige 
belangrijke besluiten wordt de huurders
vereniging betrokken, bijvoorbeeld bij 
fusies. Verder krijgen huurdersvere
nigingen het recht om minstens een 
derde van de leden van de Raad van 
Commissarissen voor te dragen.

Wat betekent dit voor u?
U krijgt – via de huurdersvereniging  

meer mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen op beslissingen die u raken. 
Bijvoorbeeld over het aanbod van betaal
bare huurwoningen. 

In WoonWerk 1 van dit jaar kon u hierover 
meer lezen. Daarin stond een interview 
met de voorzitter van de Huurdersvereni
ging Barneveld. U vindt deze WoonWerk op 
wstgbarneveld.nl – dit zijn we – publicaties.  
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Toewijzingsnorm 
Een sociale huurwoning is vooral 
bedoeld voor mensen met een laag inko-
men. Jaarlijks wordt hier de inkomens-
grens voor vastgesteld. 
In 2015 is de inkomensgrens vastgesteld 
op € 34.911. Komt u boven de inko
mensgrens uit, dan komt u (bijna) niet 
in aanmerking voor een sociale huur
woning. U moet dan uitwijken naar de 
vrije huursector. Slechts 10 procent van 
de sociale huurwoningen mag namelijk 
worden toegewezen aan mensen die 

boven de inkomensgrens uitstijgen. 
Deze 10 procent gebruiken we alleen in 
uitzonderlijke gevallen, zoals voor stads
vernieuwingsurgenten. In de periode 
20152020 mag nog eens 10 procent 
extra worden verhuurd aan inkomens 
tussen de € 34.911 en € 38.950.

Wat betekent dit voor u?
Voor zittende huurders verandert er 
niets. Voor woningzoekenden (toekom
stige huurders) kan het betekenen dat er 
aanvullende eisen gesteld worden aan 
het inkomen. Deze eisen worden 
vermeld bij iedere woningadvertentie. 
Mensen die meer verdienen dan 
€ 34.911 kunnen namelijk toch in 
aanmerking komen voor sommige 
sociale huurwoningen, omdat we 
maximaal 10 procent van deze huizen 
voor hogere inkomens beschikbaar 

mogen stellen. Dit principe hebben wij 
onlangs al toegepast bij het aanbieden 
van de nieuw te bouwen woningen aan 
de Van den Berglaan in Voorthuizen. Het 
is dus belangrijk om de voorwaarden in 
elke woningadvertentie goed door te 
nemen. 

Het woningzoekendensysteem huis
waarts.nu wordt hierop ingericht, zodat 
u in een oogopslag kunt zien of u op een 
voor u geschikte woning reageert. 
Let op: zorg dat u uw inkomen juist heeft 
ingevuld op huiswaarts.nu. 

Huisvestingsverordening
De gemeente Barneveld heeft naar aanleiding van de aangepaste wet in juni de 
Huisvestingsverordening vastgesteld voor 2015-2019. Hierin wordt de woonruimte-
verdeling in de gemeente geregeld en vastgesteld.

Wat betekent dit voor u?
Een belangrijke wijziging per 1 juli 2015 voor woningzoekenden is dat de bindingseisen 
voor Voorthuizen en Barneveld zijn vervallen. Dat wil zeggen dat het niet meer nodig is 
om binding te hebben met Voorthuizen en Barneveld om in aanmerking te komen voor 
een huurwoning in deze plaatsen. Binding betekent onder andere dat u een bepaald 
aantal jaren in de betreffende plaats woont of er een bepaald aantal uren per week werkt.
Bij de kleine kernen krijgt u nog wel voorrang als u binding heeft met deze plaatsen. 
Hoe dit precies werkt leest u op www.huiswaarts.nu – inschrijven – kernbinding. 

Vragen?
Mail naar info@wstgbarneveld.nl of 
bel naar ons kantoor (0342) 427 500.

Gemeente en Huurdersvereniging Barne-
veld krijgen meer te zeggen over wat 
corporaties doen. De afspraken hierover 
leggen gemeente, woningstichting en 
huurdersvereniging vast in prestatieaf-
spraken.
Deze afspraken moeten passen in het 
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid dat 
(in de meeste gemeenten) in een zoge

naamde woonvisie wordt vastgelegd. 

Wat betekent dit voor u?
De belangrijkste partijen die betrokken 
zijn bij het bouwen en beheren van 
huurwoningen gaan nog nauwer 
samenwerken. Dit komt u als huurder ten 
goede: uw stem wordt gehoord en de 
krachten worden gebundeld.

Prestatieafspraken en woonvisie
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Tips

Bereid u voor op vorst

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 januari 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, emailadres,  
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 
voormalige locatie van manege 
De Burght aan de 
 Nederwoudseweg in Barneveld. 

De winnaars zijn:
C. Nieuwenburg, E. Alijev en 
M. Hut uit Barneveld.

Gefeliciteerd!

•  Check geregeld of uw dakgoot niet is volge
lopen met bladeren. Want als vuil en bladeren 
de goot verstoppen, kan hij bij vorst uitzetten 
en stuk gaan. En dus gaan lekken. Is uw 
dakgoot verstopt? Bel dan met Woningstich
ting Barneveld;

•  Vul de CVketel bij, nog voor de vorst 
aantreedt. Kijk ook of de radiatoren moeten 
worden ontlucht. Zo draait uw centrale 
verwarming op z’n best en is de kans op 
bevroren leidingen of radiatoren het kleinst. 
Gaat u op vakantie? Laat de thermostaat op 15 
graden Celsius staan en laat de radiatoren in 
huis gewoon openstaan. Zo voorkomt u dat 
radiatoren of leidingen kapot vriezen;

•  Vergeet niet de buitenkraan af te sluiten voor 
het gaat vriezen. Dus wacht niet tot het al 
vriest, want een buitenkraan of leiding is 
bevroren voordat u het weet. U kunt de 
buitenkraan meestal binnen afsluiten. Doe 
hem daarna even open, zodat het restwater uit 
de leiding loopt.

Bevroren leidingen of een verstopte, lekkende 
dakgoot. Vorstschade kan een hoop ellende 
veroorzaken. Een rondje in en om het huis 
voordat het echt ijzig koud wordt, kan 
problemen voorkomen.
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‘Het is niet alleen maar gesprekken voeren met bewonerscommissies en briefjes 
schrijven over het onderhoud van de tuinen. Het is zoveel meer.’ Petra van Dam, 
consulent leefbaarheid, vertelt over het (maat)werk dat zij en haar drie collega’s van ons 
team Sociaal investeren doen.

Zo werkt het…

‘Je zou kunnen zeggen dat je als consulent de 
brug bent tussen wat er kan binnen de 

woningstichting en de wensen en persoonlijke 
omstandigheden van de huurder. De kunst is om 
het voor beide partijen zo goed mogelijk in te 
vullen’, vat Petra haar werk samen.

Bezorgd
‘Helaas merken we dat er een steeds grotere 
groep mensen is die problemen heeft. Ik denk dat 
dat met de economische crisis te maken heeft. 
We hebben bijvoorbeeld wel eens te maken met 
woningvervuiling. Dan krijgen we signalen van 
onze collega’s die het onderhoud doen of van 
bewoners uit de wijk. Vaak hebben omwonenden 
overigens best begrip voor de situatie. Zij zijn vaak 
eerder bezorgd, dan dat ze bang zijn voor 
(meer) overlast.’

 Consulent leefbaarheid Petra:

‘Ieder mens heeft zijn eigen verhaal’

Vertrouwen
‘Als iemand overlast veroorzaakt, gaan we bij de 
persoon in kwestie langs. Het is soms heel lastig 
om bij die mensen binnen te komen en dan vergt 
het veel inspanning om het vertrouwen te winnen. 
De eerste keer sta je bij zo iemand alleen aan de 
voordeur. Als je dan een week later terugkomt, 
mag je misschien de drempel over. En zo win je 
elke keer een stukje vertrouwen. Dat zijn overwin
ningen. In de meeste gevallen zijn mensen bereid 
mee te werken aan een oplossing als het 
vertrouwen eenmaal gewonnen is. Uiteraard 
kijken we ook in ons netwerk welke organisaties 
mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld maatschappelijk 
werk, Buurtbemiddeling of verslavingszorg.‘

Menselijkheid
‘Ik probeer altijd in gesprek te blijven, wat er ook 
aan de hand is. Ieder verhaal van een huurder is 
weer anders. Daar heb je dus geen draaiboekje 
voor liggen. Natuurlijk moeten mensen volgens 
onze regels handelen. Je kunt natuurlijk niemand 
bevoordelen of benadelen. Maar je kunt wel 
proberen samen tot een oplossing te komen. 
We zijn toch een maatschappelijke organisatie en 
we hebben te maken met mensen, met gevoel. 
Je kunt dus je hakken in het zand zetten, maar je 
kunt ook menselijkheid centraal stellen. Soms 
komen we best moeilijke situaties tegen, maar 
toch is het is heel leuk werk. Het vergt een 
heleboel creativiteit van ons. En eerlijkheid en 
duidelijkheid; geen verwachtingen scheppen die 
we niet kunnen  waarmaken.’

Vragen over of ideeën voor uw wijk of buurt?
Neem contact op met ons team Sociaal 
investeren (0342) 427 500 of volg hen op 
Twitter: @wijkbeheerWSB, @DamPvan, 
@ATuhusula, @VersmaxAns

‘Je kunt je 

hakken in 

het zand 

zetten, maar 

je kunt ook 

menselijkheid 

centraal 

stellen’
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Bewonersinterview

  Echtpaar woont in opgepluste woning

‘ Lekker weer met 
m’n kop koffie in de zon’

Arie en Nel Rijnsburger, 69 en 68 jaar, verhuisden op 11 juli naar hun knusse huis aan 
de Stanleystraat in Barneveld. Ze wonen nu in een ‘opgepluste’ woning. Dat betekent 
dat hun huis – voordat ze er in trokken - van beneden tot onder een flinke opknapbeurt 
kreeg en zo aangepast werd dat ze er lang zelfstandig kunnen wonen.

Nog maar vier jaar woonde het echtpaar in hun 
appartement aan de Tarweakker toen ze besloten 
op zoek te gaan naar een andere woning. 
Nel: ‘We konden niet wennen aan het wonen in 
een appartement. Daarbij heb ik reuma en werd 
het voor mij steeds lastiger om mijn fiets de trap 

op te duwen. Wij waren er ook de oudste bewo
ners, verder woonden daar allemaal werkenden.’ 
Arie vult aan: ‘Als je naar de schuur wilde, moest je 
eerst vijf deuren door. Maar het was vooral dat we 
er niet aan konden wennen, zoveel mensen op 
een kluitje.’
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Geluk
Het echtpaar heeft niet lang moeten wachten op 
het huis. ‘We hadden geluk’, vertelt Arie. 
‘Er waren wel meer gegadigden, maar die waren 
wezen kijken toen ze hier nog aan het verbouwen 
waren. Ik denk dat dat ze afgeschrikt heeft. Maar 
ik kon er doorheen kijken. Een tijdje ervoor fietste 
ik namelijk door de buurt en toen stond op de 
hoek een man de eenden te voeren. Ik vroeg hem 
‘hoe vindt u het hier?’ En toen zei hij meteen ‘kom 
binnen, dan laat ik je het huis zien’.’

Bevalt prima
Arie en Nel woonden tot voor kort altijd in 
koophuizen: 21 jaar in Ter Aar, 21 jaar In Terschuur 
en de laatste vier jaar dus in het appartement in 
Barneveld. Nel: ‘We huren voor het eerst en dat 
bevalt prima! Vandaag bijvoorbeeld, hebben ze 
het huis aan de buitenkant geschilderd. Fijn hoor. 
Ik vind wel dat ze van de woningstichting goed zijn 
voor je. Als er wat is, komen ze kijken en 
regelen het.’ 

Arie beaamt dit: ‘Het is alleen maar makkelijk. Een 
tijdje terug kwamen ze voor CV onderhoud. Als je 
een koophuis hebt, moet je dat zelf doen. En als je 
iets wilt aanpassen, kan er veel. Ik had een tijdje 
geleden wat vragen hierover en toen kwam Rob 
Wereldsma van de woningstichting langs. Hij zei: 
‘in principe mag bijna alles, als je het maar vraagt’. 
Ik vind het heerlijk!’

Alles nieuw
Het stel is blij met hun woning waarin bijna alles is 
vernieuwd: het keukenblok, de badkamer (beide 
op de begane grond) en de verwarming. Alle 
deuren zijn schuifdeuren en de woning is drempel
vrij, zodat ze er nog tot op hoge leeftijd kunnen 
wonen. Arie: ‘We wonen beneden en boven is nog 
een zolder waar je kasten kwijt kunt en spullen 
kunt opbergen. We zitten ook vlakbij de winkel en 
de dokter. En het is ook nog eens een leuke buurt. 
Iedereen zegt hallo tegen elkaar.’ 
Nel: ‘Ik ben er blij mee: fijn weer een huisje met 
een eigen voordeur en een lekker tuintje. In het 
appartement kon ik pas om twee uur in de zon 
zitten. In het huis waar we daarvoor woonden was 
ik gewend om rond tien uur lekker buiten mijn kop 
koffie te drinken. En nou kan dat weer. 
 Vanochtend nog heb ik met koffie buiten 
gezeten – samen met de schilders!’

Wat houdt ‘opplussen’ in?
Woningstichting Barneveld is in 2013 begon
nen met het opplussen van haar seniorenwo
ningen van voor de jaren tachtig. Dit houdt in 
dat, zodra een van deze woningen vrij komt, 
we ze grondig renoveren. Met als doel: een 
comfortabele, energiezuinige 55+woning. 
De woning voldoet na renovatie aan de wensen 
en eisen van het zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen. Zo hebben de 
huizen een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond, zijn ze drempelvrij, rolstoel
toegankelijk en rollatordoorgankelijk.

Meerjarenplan
In totaal willen we 83 seniorenwoningen op 
deze manier aanpakken. Inmiddels is dit bij 
dertien woningen aan de Archimedesstraat en 
Stanleystraat in Barneveld en aan de Van den 
Berglaan in Voorthuizen gebeurd. Hiernaast 
staan woningen aan de Jan van de Heijden
straat in Kootwijkerbroek en de Dr. J.P. 
Kruimellaan in Garderen op de nominatie voor 
opplussen. Naar verwachting duurt het nog 
enkele jaren voor alle 83 woningen zijn 
opgeplust. 
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Kort kort kort

Nieuw lid
Raad van Toezicht
Johan Borren is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van 
Woningstichting Barneveld. Hij volgt daarmee Ad Jonker op, 
die na twee termijnen (in totaal acht jaar) zijn functie heeft 
 neergelegd.

Johan Borren is geboren en getogen in de gemeente Barneveld 
en woont nu al ruim twintig jaar in Voorthuizen. Borren heeft 

ruime ervaring in het bedrijfsleven als 
algemeen en fi nancieel directeur. 

Sinds 2011 is hij directeur bij 
Berg Toys te Ede. 
Tussen 20012013 was hij 
voorzitter van de Raad van 
 Commissarissen van Rabobank 

Barneveld Voorthuizen.

Atrium Rumah Maluku aangepast
Woningstichting Barneveld heeft het atrium van 
Rumah Maluku aangepast, zodat de bewoners er 
bijeenkomsten kunnen blijven houden en samen 
koffie kunnen drinken.

Het gebouw met 24 appartementen voor Molukse 
ouderen in Barneveld werd in 2012 opgeleverd. 
De afgelopen jaren is gebleken dat de bewoners het 
atrium graag en veel als ontmoetingsruimte 
gebruiken. Veel bewoners hebben bij hun voordeur 
een zithoekje gemaakt. En in het atrium staan grote 
tafels voor onder andere gezamenlijke maaltijden. 
De wensen van de bewoners om elkaar in deze ruimte 
te ontmoeten gingen verder dan de veiligheid van het 
atrium toeliet. Om die reden heeft Woningstichting 
Barneveld besloten het atrium aan te passen, zodat 
het een offi ciële verblijfsruimte is geworden. Daartoe 
zijn er brandwerende en ventilatievoorzieningen 
aangebracht in het dak en de gevels van het gebouw.

Moeite om uw huur 
te betalen? Kom 
naar ons spreekuur 
huurbetalingsregeling
Zijn uw omstandigheden zo veranderd dat het 
steeds moelijker wordt om uw huur te 
betalen? Of voorziet u dat u voor een 
bepaalde periode in de problemen komt? 
Het is dan mogelijk om met ons afspraken te 
maken over de huurbetaling. Sinds kort kunt u 
voor het aanvragen van een  huurbetalings-
regeling terecht op een vast spreekuur.

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand kunt 
u op afspraak bij ons langskomen om uw situatie 
aan ons voor te leggen. We bekijken dan samen 
wat er mogelijk is. Vervolgens vullen we samen 
met u en de budgetcoach van gemeente 
 Barneveld, een inkomen/uitgavenformulier in en 
berekenen we wat u per maand kunt afl ossen.

Mail naar info@wstgbarneveld.nl of bel naar ons 
kantoor (0342) 427 500.

Meer info of voor het maken van een afspraak
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Kort kort kort

In opdracht van Woningstichting Barneveld 
startte aannemer Hegeman in september met 
herstelwerkzaamheden aan de kunststof 
kozijnen van ongeveer 200 woningen in de wijk 
Oldenbarneveld in Barneveld. Volgend jaar 
volgen nog eens ruim 130 woningen, waarvan 
acht bedrijfsruimten.

Nadat we klachten hadden gekregen over de staat 
van de kozijnen, begonnen we vorig jaar een proef 
bij enkele woningen in de wijk. Met als doel om te 
komen tot een duurzame, toekomst bestendige 
oplossing. 
Dat bleek succesvol, waardoor we besloten hebben 
preventief de kozijnen –zowel boven als beneden 
te herstellen. De werkzaamheden nemen per 
woning een dag in beslag. Naar verwachting is het 
werk in juni 2016 afgerond.

Woningstichting Barneveld scoort boven verwachting!
De afgelopen maanden heeft een 
onafhankelijk bureau onderzocht hoe 
wij de voorbije jaren hebben gepres
teerd. We halen een gemiddelde score 
van 7,3! De commissie stelt dat we 
‘de verwachtingen meer dan waar 
maken’. Wij zien dit als compliment en 
zijn trots op de uitkomsten van de 
visitatie. We hebben nu een goed beeld 

van waar we goed in zijn en waar we 
nog kunnen verbeteren.

Bureau Procorp deed niet alleen 
onderzoek naar onze prestaties op 
onderdelen als ‘Presteren naar 
Opgaven en Ambitie’, ‘Presteren naar 
Vermogen’ en ‘Governance’, maar 
vroeg ook aan onze belanghouders wat 

ze van ons werk vinden (‘Presteren 
volgens Belanghebbenden’). Dit zijn 
onder andere bewonerscommissies, 
wijkplatforms, de huurdersvereniging 
en gemeentevertegenwoordigers. 

Kunststof kozijnen Oldenbarneveld worden hersteld

Verdient uw buur een pluim?

Is uw buur behulpzaam naar anderen, een luisterend oor of 
een rots in de branding? En vindt u dat hij of zij wel een 
pluim verdient? Meld uw buur dan aan voor onze rubriek ‘In 
het zonnetje’!

In deze rubriek interviewen we twee buren, waarbij de een de 
ander in het zonnetje zet door te vertellen wat de ander voor hem 
of haar betekend heeft. Het artikel verschijnt met een mooie foto 
in de eerstvolgende editie van WoonWerk.

Meer weten of meedoen? Mail naar info@wstgbarneveld.nl 
of bel naar ons kantoor (0342) 427 500.

Oproep: geef uw  
e-mailadres aan ons door
Steeds meer mensen zijn inmiddels via email 
goed te bereiken. Woningzoekenden gebruiken 
hun emailadres bij het zoeken naar een woning. 
En veel huurders informeren we digitaal, bijvoor
beeld via onze nieuwsbrief. We hebben nog niet 
van alle huurders het emailadres. Vandaar dat we 
u vragen om uw emailadres aan ons door te 
geven. Dan kunnen we u nog beter bereiken over 
bijvoorbeeld huurderszaken.

Mail uw adres naar info@wstgbarneveld.nl  
onder vermelding van ‘Mijn emailadres’.

Wilt u het hele rapport lezen?
Ga naar wstgbarneveld.nl – Dit zijn we – 
Publicaties –Algemene bedrijfsinformatie.
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Interview

Vluchtelingen; ze zijn de afgelopen maanden bijna 
dagelijks in het nieuws. Mensen die huis en haard 
achterlaten vanwege oorlog en ontberingen om 
vervolgens in Nederland af te wachten of ze mogen 
blijven of niet. Maar wat gebeurt er zodra een 
vluchteling toestemming krijgt om hier te blijven? 
Dan slaan woningcorporatie en VluchtelingenWerk 
de handen ineen om een nieuw thuis voor deze 
mensen te vinden.

In Nederland bepaalt de overheid hoeveel 
statushouders (vluchtelingen met een verblijfs

vergunning) gemeenten jaarlijks een woning 
moeten aanbieden. In de gemeente Barneveld is 
dat in 2015 ruim honderd mensen. Daarnaast 
heeft de gemeente een grote rol in het vinden van 
geschikte locaties voor de grote groepen vluchte

lingen die nu in ons land worden opgevangen (lees 
meer in het kader). Marjoske Kiers is coördinator 
vrijwilligers bij VluchtelingenWerk Oost 
Nederland (VWON). Samen met twee stagiaires 
runt ze het kantoor aan Valkhof in Barneveld. 
Ze vertelt: ‘Woningstichting Barneveld houdt in 
de gaten of er geschikte woningen vrij komen voor 
vluchtelingen. Dan nemen ze contact op met mij 
en ga ik kijken welk gezin op de wachtlijst het 
beste bij de woning past. Vervolgens mogen zij de 
woning komen bekijken. Mensen kunnen een 
woning overigens niet weigeren.’ 

Coach
Bij het tekenen van het huurcontract gaan een of 
twee coaches van VluchtelingenWerk met de 
mensen mee. Een coach is een vrijwilliger die helpt 
met alle praktische zaken. ‘Onze coaches gaan 
dezelfde dag nog met de mensen naar de 
gemeente om een uitkering aan te vragen. Dat is 
nodig om de vaste lasten te kunnen betalen. Werk 

Woningstichting Barneveld en 
 VluchtelingenWerk slaan handen ineen

Een nieuw thuis
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vinden als je de taal niet spreekt, is heel lastig. 
Daarnaast zijn ze verplicht een inburgeringscursus 
te volgen. Daar zijn mensen al gauw een paar jaar 
zo’n drie dagdelen per week mee bezig.’

‘Ook vragen we bij de gemeente samen een 
inrichtingskrediet aan. Dat is een lening die dient 
om het huis in te richten. Gordijnen, servies, 
bedden; alles moeten ze daarvan kopen. Die 
lening moeten ze helemaal terug betalen. 
Daarnaast gaan we op zoek naar een school voor 
de kinderen, regelen een ziektekostenverzekering 
en een ov chipkaart. Wij hebben een checklist van 
vier kantjes.’

Samenwerking
In dit hele proces heeft Marjoske intensief contact 
met de woningstichting. ‘Een prettige werkrelatie 
is bij dit werk essentieel en gelukkig is die er ook. 
We zitten op dezelfde golflengte en ik kan ze altijd 
bellen. En ze hebben begrip voor de situatie van 
vluchtelingen. Wat wij bijvoorbeeld geregeld 
meemaken, is dat mensen een huurachterstand 
oplopen omdat de belastingdienst achterloopt 
met het betalen van de toeslagen. Laatst zat hier 
een Syrische man tegenover me. Hij vertelde dat 
hij niet kon slapen omdat hij de huur niet kon 
betalen. Hij vertelde dat hij zich al ‘een slecht 
mens’ voelde omdat hij afhankelijk is van een 
uitkering en dan nu dit. Het illustreert dat het 
geen onwil is van deze mensen, ze willen wat van 
hun leven maken. In hun land van herkomst 
stonden ze vaak hoog op de maatschappelijke 
ladder. 90 procent wil dit helemaal niet, dus als ze 
hier komen is er echt iets aan de hand. Zodra ik 
merk dat er een huurachterstand dreigt, houd ik 

hierover intensief contact met de woning
stichting. Ze weten dat wij er bovenop zitten en 
dat het uiteindelijk weer wordt rechtgetrokken.’ 

Een groet
Als een vluchtelingengezin in een wijk komt 
wonen, bellen de coaches samen met hen bij buren 
aan en leggen zo het eerste contact. ‘Voor die tijd 
doen we eerst een briefje in de bus. Wij schrijven 
daarin: ‘U weet zelf hoe fijn het is als buren elkaar 
groeten. Voor deze mensen geldt dat nog meer: 
een glimlach of een groet als u de vuilnisbak 
buiten zet is voor hen van onschatbare waarde. 
Zo’n gebaar snapt iedereen.’

‘ Het is geen 

onwil van 

deze mensen, 

ze willen wat 

van hun leven 

maken’

Mohammad Al Ali Al Elayan 

(32) ontvluchtte met 

zijn vrouw Muna en drie 

dochters van 6, 4 en 2 

jaar de oorlog in Syrië. Ze 

wonen sinds juli 2014 in 

Barneveld.

Mohammad: ‘In 2012 kwam ISIS 
naar Syrië. Het was niet veilig, 
ons huis werd helemaal vernield. 
We hebben onze familie achter

gelaten en zijn naar Jordanië 
gelopen. Na twee jaar mochten 
we van de Nederlandse regering 
naar Nederland komen. 
We zijn blij dat we hier mochten 
komen. De mensen van 
Vluchtelingen Werk helpen ons 
heel goed. Ook met de woning
stichting gaat alles helemaal oké. 
Als er soms een probleem is in het 
huis, bellen we en komen ze 
direct. We hebben heel goede 
buren, de mensen hier zijn erg 
aardig. Ik voel me welkom, 

mensen zeggen hallo, komen hier 
soms helpen. Nederland is een 
goed land, vooral de vrijheid die 
hier is. Ik mis mijn land nu niet, 
het is te erg daar. Ik zou nu graag 
willen werken. Het is niet goed 
om altijd thuis te zitten. Dat is in 
mijn land ook niet normaal, daar 
is het ook werken, werken, 
werken. Het is lastig om werk te 
vinden omdat ik nog niet zo goed 
Nederlands spreek. Maar ik wil 
alle werk aanpakken, 
geen probleem.’

Grote vluchtelingenstroom
Gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor 
het bewaken van de uitvoering van de 
taakstelling. Naast deze reguliere taakstelling 
hebben we landelijk te maken met de grote 
vluchtelingenstroom. Deze vraagt om extra 
inspanningen van de lokale samenleving. Ook 
van ons. Wij wegen zorgvuldig af welke extra 
inspanningen wij kunnen doen met oog voor 
voldoende beschikbare woningen voor 
regulier woningzoekenden.

Meer informatie: 
www.vluchtelingenwerk.nl
www.aedes.nl                                                               
www.opnieuwthuis.nl 
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief onder ‘Nieuws’

Voorthuizen

Startsein bouw 
Nieuwe Kampstraat gegeven

Voorthuizen

Bouw senioren-
appartementen 
Van den Berglaan 
kan beginnen

Het startsein voor de bouw van acht woningen aan de Nieuwe Kampstraat in 
Voorthuizen is gegeven! Op 29 september onthulden de twee voormalige en 
terugkerende bewoners meneer en mevrouw Van Beek het bouwbord. Dit deden 
zij samen met Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Woningstichting 
 Barneveld, wethouder De Kruijf en Henk Bakker van bouwbedrijf Van Wijnen.

Ter voorbereiding op de bouw, sloopte Van Wijnen in augustus de zes woningen 
uit de jaren ’60 die aan de Nieuwe Kampstraat stonden. Daarna is het terrein 
bouwrijp gemaakt. De woningstichting bouwt op deze plek zes seniorenapparte
menten met een lift en een tweeonderéénkapwoning voor 55plussers terug. 

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. De apparte
menten zijn in de toekomst ombouwbaar tot eengezinswoningen met twee 
verdiepingen. De twee seniorenwoningen liggen rechts van de appartementen. 
Naar verwachting zijn de woningen in het derde kwartaal van 2016 af.

Woningstichting Barneveld begint eind 
dit jaar met de bouw van 22 senioren-
appartementen en een gemeenschappe-
lijke ruimte aan de Van den Berglaan in 
Voorthuizen. In september konden 
belangstellenden vanaf 55 jaar reageren 
op een appartement. Alle woningen zijn 
inmiddels toegewezen.

In het voorjaar kochten we de grond van 
de gemeente, afgelopen zomer werd de 
nieuwe bestemming vastgesteld en 
keurde de gemeenteraad onze bouw
plannen goed. Begin september 
nodigden we woningzoekenden vanaf 
55 jaar uit Voorthuizen uit voor een 
inloopbijeenkomst over de woningen. 

Ruim honderd mensen kwamen. Bij de 
appartementen komt een gemeenschap
pelijke ruimte, waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en samen activi
teiten kunnen organiseren. De mensen 
die er gaan wonen, beheren straks met 
elkaar deze ruimte.
De twaalf sociale huurappartementen en 
tien vrije sector huurappartementen 
komen naast de Bethabara kerk en 
tegenover zorgcentrum Nieuw 
Avondrust. Naar verwachting zijn ze eind 
2016 gereed.

Zwartebroek

Nieuwe wijk Dwarsakker 
in voorbereiding
Woningstichting Barneveld ontwikkelt het westelijke deel van de nieuwbouwwijk 
Dwarsakker in Zwartebroek.  Het gaat om 39 huur- en koopwoningen voor 
starters, doorstromers, senioren en gezinnen, verdeeld over twee fasen. Het 
bouwrijp maken van dit deel is onlangs begonnen. In het voorjaar 2016 start de 
bouw van 14 sociale woningen (fase 1). 

Er komen aan de zuidwestzijde van Zwartebroek in totaal 97 nieuwe koop en 
huurwoningen, een woonzorgcentrum een gezondheidscentrum, kinderopvang 
en dagopvang en besteding voor ouderen. Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen 
ontwikkelt het andere deel.
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief onder ‘Nieuws’

Voorthuizen

Vijf nieuwe huurwoningen voor Blankensgoed
Bouwbedrijf Van de Kolk begint rond de jaarwisseling met de bouw van vijf sociale huurwoningen voor starters. Ze komen in 
de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. Woningstichting Barneveld neemt de vijf woningen turn key over van het bouwbedrijf.

In het kort

Woningstichting Barneveld wil 
28 woningen aan het Julianaplein in 
Barneveld slopen en vervangen 
door nieuwbouw. Op dit moment 
voeren onze medewerkers 
gesprekken met de bewoners om 
alle wensen rondom de sloop, 
nieuwbouw en (eventuele) 
 herhuisvesting te inventariseren.

De huizen aan het Julianaplein zijn 
bijna honderd jaar oud. Na 
uitgebreid onderzoek bleek dat 
door de ouderdom slopen en 
vervangen door nieuwbouw de 
beste optie is. Wij willen onze 

huurders ook in de toekomst een 
moderne, comfor tabele woning  
garanderen.

Als als het merendeel van de 
huurders instemt met de plannen, 
kunnen we aan de slag met het 
wijzigen van het bestemmingsplan 
en het maken van ontwerpen voor 
de nieuwe woningen. Alle afspraken 
rondom de sloop en nieuwbouw en 
rechten en plichten van bewoners 
en woningstichting leggen we vast 
in een sociaal plan, dat we vooraf 
met de Huurdersvereniging 
Barneveld overeenkomen. 

•  Op 20 augustus bereikte de bouw van 
21 appartementen en een makelaars
kantoor aan de Sportparkstraat/
Apeldoornsestraat in Voorthuizen het 
hoogste punt. In februari begonnen we 
met bouwen en naar verwachting 
kunnen we het kantoor en de senioren
appartementen begin december 
opleveren. Alle appartementen 
zijn verhuurd.

•  We hebben de elf nieuwe seniorenap
partementen (sociale huur) aan het 
Theaterplein in Barneveld in juli aan de 
bewoners opgeleverd. Inmiddels zijn 
alle huurders naar hun nieuwe 
woning verhuisd.

•  De bouw van de Boomgaard in 
Garderen is begonnen. Het gaat om 
acht seniorenwoningen tussen 
Dr. Kruimelstaete en het in 2013 
opgeleverde ’t Boerenerf. We 
verwachten dat we de woningen in 
april 2016 al kunnen opleveren.

Barneveld

In gesprek met 
bewoners Julianaplein
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Deel úw passie 
met onze lezers!
Mail de redactie naar 

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie

‘Dat geluid is zo geweldig’
‘Kijk dan hoe mooi ze zijn’, zegt Michael Schoch (37). Hij wijst 
op de kast vol met rode (en een enkele gele) modelauto’s.  
Hij is weg van Ferrari en heeft een aardige collectie auto
tjes, petten, boeken en zelfs een jas.

Michael woont ‘op’ de Vondelhove in Barneveld. Hij woont 
daar begeleid zelfstandig. Dat betekent dat hij altijd terecht 
kan bij hulpverleners van GGZ Centraal (Michael heeft 
PDDNOS) en met andere bewoners koffi e kan drinken of 
kan eten in de gezamenlijke ruimte in het gebouw. 

‘Als klein kind was ik al autogek. Toen ik voor het eerst dat 
gele schild met paard zag, dacht ik: wow, wat een mooie 
auto. Toen ik een jaar of vijf was, kocht ik mijn eerste 

autootje. Op mijn 15e moest ik aan mijn knie geopereerd 
worden en kreeg ik van mijn ouders de eerste versie van de 
Testarossa.’ 

‘Ik heb ook een heleboel fotootjes op mijn laptop. Met het 
volgen van Ferrari via Facebook en een app op mijn tablet 
ben ik toch wel vier of vijf uur per week bezig. Ik volg alles.’

‘Wat ze zo bijzonder maakt? Een geweldig uiterlijk. Maar 
vooral: ze hebben zo’n mooi, eigen geluid, Als je ze hoort, 
dat is echt geweldig. Af en toe ga ik  naar het circuit om te 
kijken en luisteren. Vorig jaar nog ben ik naar Assen 
geweest. Ik ben dan niet zo dat ik ga staan juichen, maar dan 
geniet ik van binnen.’


