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Nog even en mijn eerste jaar als directeur-bestuurder zit 
er alweer op. Een jaar, waarin ik velen van u mocht 

ontmoeten. Het was een intensief jaar. Naast ons dagelijks 
werk voor (toekomstige) huurders, namen we de afgelopen 
maanden de tijd om ons op de toekomst te richten.

We werkten aan onze koers. Hierin staat hoe wij de komende 
jaren bijdragen aan goed wonen in Barneveld en in de regio. 
Omdat wij onlosmakelijk verbonden zijn met onze omgeving, 
hebben we hiervoor input gevraagd aan onze samenwer-
kingspartners. Op pagina 7 leest u wat deze toekomst-
plannen in grote lijnen zijn.

Daarnaast zijn we met de huurdersvereniging en de 
gemeente in gesprek om tot nieuwe Prestatieafspraken te 
komen voor 2018. Met ons strategisch plan in de hand 
leggen we onze gezamenlijke doelen vast en verdelen we de 
taken. In december presenteren we de afspraken.
 
Denk je aan de toekomst, dan denken wij in ons werk al gauw 
aan duurzaamheid. Daarom besloten we deel te nemen aan 
de werkgroep Duurzaamheid van de ‘Aedes vernieuwingsa-
genda’. Samen met onder andere brancheorganisatie Aedes 
en 24 andere corporaties denken we na over hoe we de 
CO2-uitstoot de komende jaren versneld kunnen terug-
dringen tot nul in 2050. Een prachtig streven, waaraan we 
graag ons steentje bijdragen en waar we ook lokaal en 
regionaal de vruchten van plukken. Zo werken we aan 
duurzaam wonen voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Terug naar het hier en nu. We bouwen volop nieuwe 
woningen; welke woningen en waar ziet u op pagina 14/15. 

En uiteraard is en blijft goede 
service aan onze huurders 

onze prioriteit. In onze koers 
hebben we vastgelegd dat 
we hier de komende jaren 
nog verder in investeren. 
Zodat we u in de toekomst 
nog beter van dienst 

kunnen zijn.

Liesbeth  
Brouwer-de 
Jong directeur-
bestuurder

Kantoor
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

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

Telefonisch
T 0342-427 500
maandag t/m donderdag 8.30 tot 16.30 uur
vrijdag   8.30 tot 12.00 uur
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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Leefbaarheid

Het Oldenbarneveldplein in Barneveld werd afgelopen 
18 oktober omgetoverd tot een activiteiten- en 
ontmoetingsplaats voor zo’n 150 kinderen: het Kidz 
Square. Zo stond de sport- en spelbus op het plein, 
konden kinderen hun handen laten beschilderen met 
henna en waren er volop gelegenheden om te spelen en 
knutselen. Het hoogtepunt van de middag: een  
demonstratie pannakooivoetbal door Jeand Doest  

die in 2013 en 2014 wereldkampioen panna werd!
Ook de ouders konden met elkaar bijpraten met  
een kopje koffie van onze koffiekar. Elkaar, bewoners 
en kinderen, op een leuke en ontspannen manier 
ontmoeten in de wijk, stond centraal. Het was weer 
geslaagd! En wederom een mooie samenwerking 
tussen Be Active, Welzijn Barneveld en de  
woningstichting.

Oldenbarneveldplein even ‘Kidz Square’

WoonWerk nr. 2  |  November 2017     3



Huurder aan het woord

‘ Wij  
wisten  
meteen: 
dit gaan 
we doen’

Je eigen huurwoning kopen. Hoe gaat dat? Twee huurders vertellen.

‘Eind vorig jaar kreeg ik een vast dienst-
verband. Toen hebben we zelf gevraagd of 

we ons huis mochten kopen. Helaas was het op 
dat moment niet mogelijk. Maar in februari dit 
jaar kregen we alsnog een mailtje met het aanbod 
om te kopen.’

Lekker rustig
Het stel hoefde er niet over na te denken: ‘Het is 
een mooi, ruim huis, dichtbij de school van mijn 
dochter en het is hier lekker rustig. Vooral de 
ruimte en het licht in huis vind ik fijn. We hebben 

Magda Malestein (43) woont, sinds haar woning zeven jaar geleden werd opgeleverd, 
met haar dochter Elvera (6) en man Mario (41) aan de Gentiaan in Stroe.  
Magda: ‘Toen al zei de woningstichting dat het huis misschien ooit in de verkoop  
zou gaan. Dat vonden we een interessante optie voor de toekomst.’

Huurders kochten
eigen woning 

Huurders aan het woord

echt een enorme woonkamer. Toen Elvera klein 
was, kon ze met haar fietsje door de woonkamer 
rijden. Het is ook een leuke buurt. Dus toen we 
konden kopen, wisten we meteen: dit gaan we 
doen. Want als je huurt heb je wel prettig 
gewoond, maar heb je na twintig, dertig jaar niks. 
Als je koopt, bouw je voor jezelf wat op.’

Soepel
‘Eerst kwam de makelaar om ons huis te taxeren 
en toen kregen we een offerte. We konden 
gewoon voor de taxatieprijs kopen of met 
Koopgarant tegen een 25 procent lagere prijs. 
Voor de marktprijs waren we er met de bank niet 
uitgekomen, maar met de Koopgarant-regeling 
wel. Het was voor ons een ideale optie. En het 
ging allemaal heel erg soepel.’

Ideaal
‘In juni zijn we getrouwd en waren we tien jaar 
samen. En zo’n anderhalve week erna onderte-
kenden we de koopakte. Als iemand in 2016 had 
gevraagd: hoe zie je 2017 voor je, dan had ik 
gezegd: mwah, niks bijzonders. Moet je nu kijken’, 
lacht Magda. ‘Vooral mijn man kijkt nu echt met 
een ander oog naar het huis. We hebben 

plannen om langzaam elke keer wat op te pakken 
in huis. Openslaande deuren naar de tuin en 
misschien over een paar jaar een grotere keuken. 
Maar we hebben geen haast. Ik heb tegen 
iedereen op het werk gezegd: dit is de ideale 
manier om een huis te kopen. Je hoeft niet te 
verhuizen en niet te klussen.’
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Dorien: ‘We woonden al dertien jaar in Stroe  
toen deze woningen werden gebouwd.  

We huurden toen een stuk van een boerderij en 
waren toe aan een normale woning. We hebben  
in die periode nog gekeken naar een koopwoning 
in deze straat, maar dat was toen niet haalbaar.  
Dus heel grappig dat het nu zo is gelopen.’

Niet op gerekend
‘Ik had er helemaal niet meer op gerekend.  
We hadden het namelijk al een paar keer gevraagd 
en kregen elke keer nul op het rekest. Het is een 
fijn, ruim huis en een leuke buurt, maar ik wilde 
het vooral vanwege financiële redenen kopen.  
Elk jaar krijg je toch een huurverhoging en dat 
loopt op. We hebben de woning tegen de 
taxatiewaarde gekocht, dus we hebben geen 
gebruik gemaakt van de Koopgarant-regeling.  
Toch zijn we er financieel op vooruit gegaan.  
Dat komt vooral door de lage rente.’

Vlot
‘Met de woningstichting ging alles heel vlot. 
Helaas ging dat met de hypotheekadviseur 
minder, maar dat is weer een ander verhaal.  
Nee, geen centje pijn. Het is natuurlijk ook heel 
fijn dat je het huis zo goed kent. Je weet wat je 
koopt. Het is de ideale manier van ‘verhuizen’.  
En ik kan het weten, want ik ben al tien of elf  
keer verhuisd in mijn leven.’

De afgelopen jaren kochten ruim tweehonderd 
huurders hun huurwoning van Woningstichting 
Barneveld. In de nieuwe Woningwet heeft de 
overheid nieuwe eisen gesteld aan de verkoop 
van huurwoningen. Daardoor komen er sinds 

begin dit jaar veel minder huurwoningen in 
aanmerking voor de aankoop door huurders. In 
het voorjaar informeerden we alle huurders, die 
alsnog in aanmerking komen om hun huurwo-
ning te kopen, persoonlijk per brief.  

Dorien Hoogeveen (52) en haar partner 
Gerrit Meijerink (56) zijn de buren 
van Magda en wonen ook sinds de 
oplevering in hun huurwoning. Nu is het 
huis van henzelf.

‘ Heel grappig dat  
het zo is gelopen’

Minder huurwoni ngen in de verkoop

Meer weten? 
Kijk op onze website: wstg-barneveld.nl – Ik zoek een woning – Koopwoning 
of neem contact met ons op voor de voorwaarden  (0342) 427 500.
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Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Hoe zorgen we  
ervoor dat zij in onze gemeente prettig en veilig kunnen wonen?  
Wat zijn hun wensen en wat kunnen wij doen? De stuurgroep 
‘Prettig en veilig wonen voor senioren’ zoekt antwoord op al  
deze vragen en maakt plannen voor de toekomst.

Beschikbaarheid

De wens om extra in te zetten op goed wonen  
voor senioren, legden de gemeente Barneveld, 
Huurdersvereniging Barneveld en Woningstich-
ting Barneveld vast in de prestatieafspraken voor 
2017. Ook Welzijn Barneveld zette zich al eerder 
in voor deze doelgroep in onder andere hun 
project ‘Woonbewust’ (woonbewustbarneveld.
nl). Begin dit jaar sloegen deze vier partijen de 
handen ineen en vormden een stuurgroep.

Passend wonen
Ronald van de Hoef, Manager Wonen ad interim 
van de woningstichting licht toe: ‘Als je de ouder 
wordende mens in zijn woning bekijkt, kan het zijn 
dat het niet past. Dan heb je twee opties: of je 
maakt de woning passend aan de situatie van de 
bewoner, of je zorgt voor een andere, beter 
passende woning. We zien nu bijvoorbeeld vaak 
dat senioren alleen of met z’n tweeën in een vrij 
grote eengezinswoning wonen. Voor hen is het 
jasje te groot: het wordt lastig om de tuin te 
onderhouden, ze moeten een trap op. Of iemand 

Samenwerken aan prettig en  
veilig wonen voor senioren

‘ Bredere deuren maken  
de woning rollator-  
en rolstoel toeganklijker’

heeft vanwege bijvoorbeeld een heupoperatie 
allerlei toeters en bellen nodig om er te kunnen 
blijven wonen, terwijl zo iemand zich in een 
appartement juist prima zelf kan redden.  
Ondertussen zit er een startersgezin met een 
kindje in een appartement te wachten op een 
gezinswoning. Zij zouden eigenlijk moeten ruilen.’

Oplossingen
‘Soms is verhuizen de beste oplossing, maar  
wij begrijpen dat verandering lastig kan zijn.  
Of dat mensen tegen de rompslomp van het 
verhuizen opzien. Daarom kijken we wat we voor 
hen kunnen doen. We denken bijvoorbeeld aan 
klus- of verhuishulp, huurgewenning waarbij  
de huurprijs een tijdje hetzelfde blijft of een 
wooncoach voor senioren.’

Toewijzen nieuwbouw
‘Daarnaast onderzoeken we of er voldoende 
(nieuwbouw)woningen zijn voor senioren.  
Ook gaan we een experiment doen waarbij we 
voorrang geven aan senioren bij het toewijzen  
van nieuwbouwwoningen. Dit plan werken we  
op dit moment uit en bespreken we eind dit jaar  
in de stuurgroep.’

Aanpassen
In andere gevallen is verhuizen niet nodig en is  
de woning prima aan te passen. ‘We halen dan  
in en rond de woning gevaarlijke drempels weg. 
Of plaatsen een trapleuning of passen het sanitair 
aan. In de Prestatieafspraken voor 2017 
verhoogden we het ‘opplusbudget’ hiervoor. 
Daarnaast onderzoeken we of we bewoners 
kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld service 
aan huis.’ De komende maanden van de  
stuurgroep staan in het teken van informatie 
verzamelen en delen en plannen maken.  
In 2018 lanceren we de eerste (proef) projecten. 
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De afgelopen maanden werkten we aan onze toekomstplannen; met passie voor Barneveld en hart voor de regio 
gaan we voor betaalbaar en prettig wonen. Tegelijk maken we op dit moment samen met de gemeente Barneveld 
en Huurdersvereniging Barneveld nieuwe Prestatieafspraken voor 2018. Hieronder leest u in het kort wat we 
willen bereiken en waar we ons voor inzetten.

Onze koers 2018-2022  
in vogelvlucht

Strategisch plan en prestatieafspraken

•  We bieden voldoende 
woningen aan met een 
huur onder de aftop-
pingsgrenzen, in de 
goedkope en betaal-
bare prijsklasse.

•  We voeren de komen-
de jaren een gema-
tigd, inflatievolgend 
huurbeleid.

•  De energielasten  
willen we verlagen  
via duurzaamheids-
maatregelen.  
Zo maken we onze 
woningen energiezui-
niger en beperken we 
de woonlasten voor de 
huurder (duurzaam-
heid draagt bij aan 
betaalbaarheid).  

•  We bouwen gemid-
deld 100 woningen  
per jaar en richten ons 
op één- en tweeper-
soonshuishoudens.

•  We investeren in  
toegankelijkheid van 
woningen voor  
senioren, zodat zij 
goed, prettig en veilig 
kunnen (blijven)  
wonen en zorgen 
ervoor dat ouderen 
meer kans hebben op 
een nieuwe woning 
(zie p. 6).

•  We streven ernaar de 
slaagkansen voor alle 
bewoners gelijk te 
houden.

•  We voeren experimen-
ten uit om kennis en 
ervaring op te doen 
op onze weg naar CO2 
neutraal in 2050 en 
aardgasvrij wonen.

•  We verbeteren de 
isolatie van een groot 
deel van onze bestaan-
de woningen. 

•  Bij nieuwbouw gaan 
we voor goede isolatie, 
duurzame installaties 
en voor goede voor-
lichting en begeleiding 
van bewoners.  
Duurzaamheid  
draagt bij aan  
betaalbaarheid.  

•   We stimuleren de 
betrokkenheid van 
en tussen bewoners; 
prettig wonen in de 
wijk doe je samen.

•   We zien onze rol  
als verbinder van  
bewoners en  
maatschappelijke 
partners.

•   We besteden  
extra aandacht voor  
zelfstandig wonen 
voor bv. senioren,  
nabij zorgvoorzienin-
gen of met zorg aan 
huis.

Meer weten
Eind dit jaar zijn ons Strategisch plan 2018-2022 en de Prestatieafspraken gereed. U vindt 
deze tegen die tijd onder andere op wstg-barneveld.nl. Wilt u uw reactie kwijt naar aanleiding 
van bovenstaande? Schroom niet en bel of mail: (0342) 427 500, info@wstg-barneveld.nl

HUUR

Betaalbaar  
wonen

Voldoende,  
geschikte woningen

Duurzaamheid  
met kwaliteit

Prettig wonen  
met elkaar
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Klankbordgroep Julianaplein

‘ We willen dat iedereen  
het naar z’n zin krijgt’

Het ‘oude’ Julianaplein in Barneveld is niet meer: de verouderde woningen zijn gesloopt, 
de bewoners zijn (tijdelijk of definitief) verhuisd en nu is de blik gericht op de toekomst. 
Vijf van de naar de nieuwbouw terugkerende bewoners vormen samen sinds 2016 een 
klankbordgroep.

Allemaal zitten ze vanaf dag één in de klank-
bordgroep. Waarom? Elly lacht: ‘Iemand 

moest het doen. Nee, zonder gekheid: ik wil graag 
wat te vertellen hebben.’ Henkie haakt aan: ‘Ik 
heb 45 jaar in de bouw gewerkt. Daardoor kijk ik 
met een andere blik naar een bouwtekening.’ 
Jacqueline: ‘Ik ben altijd wel iemand die veel 
vragen stelt. Dat vind ik belangrijk, omdat ik wel 
wil dat iedereen het straks naar z’n zin heeft.’

Bijgepraat
De klankbordgroep overlegt ongeveer elke zes 
weken met medewerkers van Woningstichting 
Barneveld. Het vijftal wordt dan bijgepraat over 
de vorderingen en twee keer waren de aannemer 
en de architect erbij om toelichting te geven.
Jopie: ‘En we zijn in mei van dit jaar met de 
woningstichting naar Apeldoorn en Deventer 
geweest. Daar is ook een buurt gesloopt en 

konden oude huurders weer terugkeren.’ Jacque-
line: ‘Dat vond ik leuk, we mochten overal 
binnenkijken, van de badkamer tot boven op de 
zolder.’ Henkie: ‘De woningen daar zijn bijna 
hetzelfde als ze hier worden. Zo krijg je toch een 
beetje een idee hoe je woning wordt. Dat hadden 
ze goed geregeld.’

Oplossen
Jopie over het overleg met de woningstichting: ‘Er 
zijn de afgelopen maanden bij de woningstichting 
veel personele wisselingen geweest. Dat was soms 
wel verwarrend en dat liep niet altijd lekker.’ 
Henkie: ‘Ja dat is zo, maar gelukkig gaat het nu 
weer beter. Ze doen het op het ogenblik heel 
goed moet ik zeggen.’ Jacqueline: ‘Als de mede-
werkers van de woningstichting dingen gelijk 
kunnen oplossen, dan doen ze dat. Maar soms 
moeten ze het natuurlijk intern overleggen. 
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‘ We willen dat iedereen  
het naar z’n zin krijgt’

Wat feiten op een rij
Sloop: gereed mei 2017
Bestemmingsplan onherroepelijk:  
verwacht november 2017
Start bouw: maart 2018
Verwachte oplevering: winter 2018/2019
Aantal terugkeerders: 14 huishoudens
Aantal oude woningen: 28
Aantal nieuwe woningen: 40 (kleine en grote 
eengezinswoningen, beneden- en bovenwoningen 
en grondgebonden (senioren)woningen)

Even voorstellen...
(v.l.n.r. op de foto)

Henkie Klinkhamer (62)
Woont sinds 1955 op het Julianaplein (werd er 
geboren).  Gaat naar een grondgebonden  
seniorenappartement. Woont alleen.

Jopie van Beek (55)
Woont sinds 1982 op het Julianaplein. Gaat naar 
een grote eengezinswoning, samen met haar man 
en twee kinderen.

Elly Verbeek (55)
Woont sinds  1986 op het Julianaplein. Gaat naar 
een kleine eengezinswoning, samen met haar man 
en dochter.

Jacqueline van de Bunt (40)
Woont sinds  1977 op het Julianaplein (werd er 
geboren). Gaat naar een grote eengezinswoning, 
samen met haar man en kind.

Hennie van de Bunt (62) 
Woont sinds  1979 op het Julianaplein. Gaat naar 
een seniorenwoning, samen met haar man.

We mogen meebeslissen, maar uiteindelijk nemen 
zij de eindbeslissing. We snappen dat ze ons niet 
met álles tegemoet kunnen komen.’

Buitenkant
Jacqueline vervolgt: ‘De tekeningen voor de 
buitenkant van de woningen zijn nu klaar. Dat 
wordt hartstikke mooi. Ze hebben op bijna alle 
vlakken naar ons geluisterd. Zo wilden we 
bijvoorbeeld een donkere steen, rode dakpannen 
en ramen van standaard afmeting. ‘ Henkie: ‘En 
tijdens de laatste vergadering hebben we het over 
de binnenkant en over vergoedingen gehad. We 
hebben meer gekregen dan we hadden verwacht. 
Zo krijgen alle terugkeerders een vergoeding voor 
het twee keer verhuizen en ook voor bijvoorbeeld 
een langer aanrecht of extra keukenkastje. We zijn 
gewoon heel erg tevreden.’

What’s app
De klankbordgroep heeft geregeld ruggespraak 
met de andere bewoners. Jopie: ‘We hebben met 
alle terugkeerders een What’s app groep. Voor we 
een vergadering met de woningstichting hebben, 
vragen we in de app of mensen vragen hebben  
of dingen willen aandragen.’ Henkie: ‘We mogen  
nu weer iets organiseren voor de terugkeerders. 
Begin van het jaar hadden we een nieuwjaarsre-
ceptie. Het is positief dat de woningstichting  
daar aan denkt.’

De toekomst
Ze vinden allemaal dat ze straks een mooi huis 
krijgen. Jopie: ‘Ik zie wel tegen de hogere 
huurprijs op. Ze zeggen dat gas en elektra zoveel 
minder wordt, maar dat moet ik eerst nog zien.’ 
Jacqueline heeft er meer vertrouwen in: ‘Onze 
huizen worden boven de norm geïsoleerd. Plus  
we krijgen pv-panelen. Dat is héél fijn voor je 
stookkosten. Nog een pluspunt is dat onze 
ouderen kunnen blijven wonen waar ze zijn 
opgegroeid als ze hulpbehoevend worden. Dat 
was niet zo op het oude Julianaplein. En: voor 
nieuwbouw krijgen we echt een supertuin!’

Heimwee
Het vijftal kan haast niet wachten tot het tijd is  
om te verhuizen. Jacqueline: ‘We gingen uit de 
woning met de gedachte dat we maximaal 
anderhalf jaar ergens anders zouden wonen.  
Dat wordt straks tweeënhalf jaar. Dat is allemaal 
heel onzeker voor alle terugkeerders. Ik denk 
 wel dat dat bij zo’n project hoort.’

Elly: ‘Toen we weg moesten, zijn er heel veel 
tranen gevloeid. Ik zou liever vandaag verhuizen 
dan morgen. Ik mis het om samen op een bankje te 
kletsen.’ Hennie mist ook de sfeer op het plein: ‘Je 
pakte een pakketje aan voor de buren. Of als de 
wasmachine stuk was, ging je bij de buren 
wassen.’ Jacqueline: ‘Wij zijn een dorpje in een 
dorp. Ik wil weer terug naar dat veilige gevoel dat 
er was op het Julianaplein.’

WoonWerk nr. 2  |  November 2017     9



Vraag aan… & prijsvraag

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 
2018 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, adres en woon-
plaats te vermelden. Maximaal één 
inzending per adres. Onder de goede 
inzendingen verloten we drie Intratuin-
cadeaubonnen van 15 euro, zodat u iets 
kunt uitkiezen voor uw huis, tuin of balkon.

Vorige keer 
De oplossing van de prijsvraag in het vorige 
nummer is: het pleintje bij de Damweg in 
Kootwijkerbroek.
De winnaars zijn: W. van Maanen (Barne-
veld), A Vossegat (Barneveld), F. Willemsen 
(Zwartebroek). 

Gefeliciteerd! 

Win een prijs:  
waar is dit?

‘Ik zet elke dag mijn raam in huis open en toch blijft het vochtig in 
huis. Hoe kan dat?’  We legden deze vraag van één van onze 
huurders voor aan technisch-administratief medewerker Tom.

‘Een gemiddeld huishouden produceert ongeveer tien tot vijftien 
liter water per dag door transpireren en uitademen en door koken, 
wassen en douchen. Al dat vocht moet worden afgevoerd. Alleen 
luchten (een tijdje een deur of raam open zetten) is niet voldoende. 
Het effect daarvan is maar kort. Stoken en de hele dag door 
ventileren zijn minstens even belangrijk.’ 

Ventileren
‘Een goede ventilatie is ook nog eens heel belangrijk voor de 
gezondheid. Een vochtige omgeving is namelijk een ideaal klimaat 
voor huisstofmijten, die allerlei allergische reacties kunnen 
veroorzaken. Houd daarom alle ventilatieroosters in huis geopend 
of als u mechanische ventilatie heeft, laat die dan altijd aan staan.’

Verwarming aan
‘Daarnaast is mijn advies: begin al vanaf september met stoken en 
stook ook voldoende. Mensen vinden het vaak zonde om de 
verwarming aan te zetten, terwijl een raam open staat om te 
luchten, maar beide zijn echt nodig om al het vocht in huis te laten 
verdwijnen. Als u dit allemaal consequent doet, heeft u zeker 
minder of helemaal geen last meer van vocht in huis.’

Vraag aan…
Tom

‘Een goede ventilatie  
is ook belangrijk  
voor de gezondheid’
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Huurdersvereniging Barneveld

Win een prijs:  
waar is dit?

Huurdersvereniging Barneveld deed eind 2016 in haar huisblad ‘Samen sterk’ een oproep 
voor versterking en mocht daarop dit voorjaar twee nieuwe bestuursleden begroeten.  
We stellen ze aan u voor.

Corrie Burink (68)

Woont in Barneveld, werd er 
geboren en getogen. Is getrouwd, 
heeft drie kinderen en negen 
kleinkinderen en is gepensioneerd. 
Ze vervulde ruim twintig jaar een 
administratieve functie bij Stichting 
Ons Bedrijf in Barneveld. Deed 
daarna vrijwilligerswerk bij onder 
andere Welzijn Barneveld. Drijfveer: 
‘Ik zag de noodkreet in ‘Samen 
Sterk’ en vond het gek als het werk 
van de huurdersvereniging zou 
moeten stoppen vanwege een 
tekort aan mensen. En ik vond dat ik 
nog wel ruimte had om me hiervoor 
in te zetten. Ik hoop dat ik er, samen 
met de andere bestuursleden, voor 
kan zorgen dat fijn en betaalbaar 
wonen in Barneveld mogelijk blijft.’ 

Ruud Koch (70)

Woont sinds ongeveer tien jaar in 
Barneveld, komt oorspronkelijk uit 
Amsterdam. Hij is gepensioneerd, 
getrouwd en heeft twee dochters, 
twee stiefdochters en drie 
kleinkinderen. Hij werkte jaren-
lang als schadecorrespondent bij 
een verzekeraar. Drijfveer: ‘Ik zag 
de oproep van de huurdersvereni-
ging en dacht: laat ik eens kijken of 
het iets voor mij is. Ik wilde graag 
iets zinvols doen en dit kwam 
toevallig op mijn pad. Als bestuurs-
 lid probeer ik op bescheiden wijze 
mijn steentje bij te dragen.’ 

Huurders
vereniging 
Barneveld 
sluit zich  
aan bij HFS
Wist u dat Huurdersvereniging 
Barneveld (HvB) zich aangesloten 
heeft bij het Huurders FoodValley 
Samenwerkingsverband (HFS)? 
Deze organisatie werd op 28 
september 2016 opgericht.

HFS is een samenwerkings-
verband van huurdersorganisaties 
in het gebied FoodValley.  
Het gaat hierbij om de regio:  
Ede, Wageningen, Rhenen, 
Barneveld, Veenendaal,  
Scherpenzeel, Nijkerk,  
Renswoude. 

Stem van de huurder
Ad van der Woude, ook voorzitter 
van HvB, is voorzitter van het 
HFS. De stichting behartigt de 
belangen van alle huurders in de 
regio FoodValley en wil hiermee 
de stem van de huurder laten 
horen. De stichting is gespreks-
partner voor de samenwerkende 
woningcorporaties in de regio  
en streeft naar betaalbare, 
energiezuinige en kwalitatief 
goede woningen.

Meer informatie kunt u vinden 
op www.stichting-hfs.nl

‘Ik hoop dat fijn  
en betaalbaar 
wonen in 
Barneveld  
mogelijk blijft’.

‘Als bestuurslid 
probeer ik op 
bescheiden wijze  
mijn steentje bij  
te dragen’

Nieuwe bestuursleden  
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Kort kort kort

Huisartsenpost uitgebreid 

Een nieuwe keuken voor 76 huishoudens

Bij 76 huishoudens in Barneveld en Voorthuizen hebben we de afgelopen  
maanden nieuwe keukens geplaatst. Het werk werd in september afgerond.

Huisartsenpost het Juk in Kootwijkerbroek groeide uit zijn jasje. Daarom hebben  
we het atrium van het gebouw verbouwd en zo de huisartsenpost uitgebreid. 

Schoonbeekhof – het gebouw waarin 
het Juk is gevestigd – is eigendom van 
Woningstichting Barneveld. Vandaar  
dat wij op verzoek van de huisartsenpost 
de verbouwing hebben laten uitvoeren.  
In het atrium verplaatsten we zes 
bergingen van bewoners. In de ruimte 
die vrijkwam, maakten we twee  
spreek-/onderzoekkamers. De firma 
Slokker voerde de verbouwing uit. 

Waar dat nodig of gewenst was, hielpen 
medewerkers van de woningstichting 
bewoners met het verhuizen van hun 
spullen naar de nieuwe berging elders  
in het gebouw. De verbouwing begon 
voor de zomer en in oktober was  
hij gereed. 

Het gaat om woningen in de Beekstraat, Bilderdijkstraat, Jacob Catsstraat, 
Vondelstraat, Lorsweg en het appartementengebouw Meilanden in Barneveld 
en woningen aan de Molenmakerslaan in Voorthuizen. In het najaar van 2016 
inventariseerden we waar de keukens volgens ons meerjarenonderhoudsplan 
vervangen moesten worden. Dit gebeurt doorgaans na twintig jaar. Sommige 
bewoners gaven aan dat ze geen nieuwe keuken wilden: enkelen hadden zelf  
een nieuwe keuken geplaatst, anderen waren nog helemaal tevreden met hun 
huidige (in één geval zelfs ruim 39-jarige!) keuken. Alle bewoners mochten in de 
showroom bij ons op kantoor keuzes maken uit verschillende kleuren, grepen en 
aanrechtbladen. Ook konden huurders tegen een meerprijs voor extra’s kiezen, 
zoals bijvoorbeeld een extra onderkastje. De firma Nikkels uit Twello deed de 
keukenverbouwingen. Het werk was in zo goed als alle gevallen binnen een  
dag gereed. 

Kijk op wstg-barneveld.nl – Onze projecten – Planmatig onderhoud voor een 
overzicht van waar en welk planmatig onderhoud we in 2017 uitvoeren.

Voor

Na
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Kort kort kort

Rommel, overwoekerend groen 
of wateroverlast. Als u dit 
tegenkomt in het achterpad 
achter uw woning, is het de 
verantwoordelijkheid van de 
bewoners zelf om dit samen op 
te lossen.

Komt u er (met elkaar) niet uit  
of twijfelt u wat te doen of wie  
er verantwoordelijk is? 

Neem dan contact met ons op 
(0342-427 500). Dan kijken we 
samen wat de volgende stap en 
de beste oplossing is. 

Woningen Meilanden  
geschikt maken voor senioren

Veelgestelde  
vraag

‘Ik kan mijn huur niet betalen, wat nu?’

Antwoord: Neem direct contact met ons op!

Dat is altijd stap één. Ook als u denkt dat u pas de volgende maand in de 
problemen komt. Als wij in een vroeg stadium weten dat u uw huur niet kunt 
betalen, dan is er veel mogelijk. Want bij een oplopende huurachterstand  
(en eventueel deurwaarderskosten) is niemand gebaat.  We kijken samen naar 
een oplossing. Ook kunnen we zo nodig externe hulp inschakelen. Bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. Dus; voorkom dat de situatie uit 
de hand loopt en trek op tijd aan de bel! 

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Huurbetaling’ (op wstg-barneveld.nl 
onder ‘ik ben huurder - huurzaken’). Of neem contact met ons op: 0342- 427 500.

Achterpaden: 
houd ze 
samen  
schoon  
en vrij!

Tijdens het ‘opplussen’ 
verwijderden we de 
drempels naar o.a. de 
badkamers.

In appartementencomplex Meilanden in 
Barneveld startten we dit jaar met het 
‘opplussen’ van elf woningen. Dit 
betekent dat we de woning aanpassen 
voor senioren, zodra hij leeg komt. 
Het gaat om appartementen op de 
begane grond van het complex. Er zijn er 
nu twee af . We verwijderden waar 
mogelijk drempels in en naar de woning 
en verbreedden deuropeningen, zodat 
een rollator of rolstoel erdoor kan. 
Schakelaars brachten we op rolstoel-
hoogte en we vervingen draaideuren 
door schuifdeuren. Ook plaatsten we 
nieuw sanitair. Tijdens de verbouwing 
verbeterden we ook de isolatie door 
bijvoorbeeld beter isolerend dubbelglas 

te plaatsen. Jaarlijks komen er gemid-
deld zo’n vijf tot vijftien woningen in 
aanmerking voor ‘opplussen’. Dit is 
afhankelijk van het aantal woningen  
dat leegkomt. 
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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’

Zwartebroek 

Barneveld 

Voorthuizen 

Terschuur 

De Glind

Zwartebroek
Het Domein
Nieuwbouw 22 huurwoningen voor starters, doorstro-
mers en senioren. Het Domein bestaat uit in totaal 39 
woningen. De huurwoningen zijn inmiddels allemaal 
bewoond. De buurt is onderdeel van de nieuwe wijk 
Dwarsakker aan de zuidwestkant van Zwartebroek.  
Hier komen 97 koop- en huurwoningen en een  
woonzorgcentrum.
• Start bouw: september 2016
•  Gereed: in mei 2017 kregen de huurders de sleutels, 

 vrijstaande koopwoningen zomer 2018

Voorthuizen
Wikselaarse Eng 
Nieuwbouw 53 betaalbare huurwoningen: 13 eengezins-
woningen, 16 seniorenwoningen en 24 rug-aan-rugwo-
ningen. In deze wijk komen in totaal 155 woningen.  
De Bunte Vastgoed Oost ontwikkelt ze en Woningstich-
ting Barneveld neemt er 53 af voor de sociale verhuur. 
We onderzoeken welke duurzame maatregelen we in de 
woningen kunnen toepassen, waaronder geen gebruik 
maken van aardgas.
• Start bouw: augustus 2018 
• Opleveringen: vanaf zomer 2019
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Nieuwbouw 40 woningen
Plan Holzebosch te Voorthuizen

De Bunte Vastgoed Oost

Plattegronden, Gevels, Doorsneden
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Voorgevel Rechterzijgevel Achtergevel

Linkerzijgevel Doorsnede A-A Doorsnede B-B

Holzenbosch (Voorthuizen-Zuid)
Nieuwbouw 38 sociale huurwoningen:  
eengezins woningen en 20 tweekamerappartementen.
De 6 huur woningen die we nu bouwen, zijn zo energie-
zuinig dat ze nu al voldoen aan de normen voor 2021.  
In de nieuwe wijk komen de komende jaren 325  
woningen. Bouwbedrijven Heilijgers en Schoonderbeek 
bouwen – naast de koop woningen – nog eens 36 sociale 
huurwoningen.
•  Start bouw: de eerste 6 huurwoningen  

aan de Oosterkamp: november 2017
•  Gereed: 6 huurwoningen aan de Oosterkamp:  

november 2018. Overige woningen: tussen  
2018 en 2022.
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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’

Kootwijk
Stroe

Garderen

Kootwijkerbroek

Julianaplein
Sloop-nieuwbouw (van 28 naar) 40 nieuwe woningen: 
kleine en grote eengezinswoningen, beneden- en  
bovenwoningen en grondgebonden (senioren)woningen.
• Start bouw: maart 2018 
• Gereed: winter 2018/2019 
• Zie ook het artikel op pagina 8 en 9

Wyandotte (naast station)
Nieuwbouw 28 betaalbare sociale huurappartementen. 
Het appartementengebouw is onderdeel van Veller II.  
De woningen zijn allemaal verhuurd.
• Start bouw: januari 2017
• Gereed: eind 2017 

Eilanden-Oost
Nieuwbouw 20 appartementen en 10 rug-aan-rug  
woningen (sociale huur). Heijmans bouwt deze woningen 
voor ons. We hebben de woningen in september op  
huiswaarts.nu aangeboden. Ze zijn allemaal verhuurd.
• Start bouw: voorjaar 2017 
•  Gereed (naar verwachting): de woningen voorjaar 

2018, de appartementen zomer 2018.

Barneveld
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Deel úw passie  
met onze lezers!
Mail de redactie naar  

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie 

‘  Als ik een tijdje  
niet gereden heb, 
dan doet het zeer’

‘Ik ben een liefhebber, geen verzamelaar.  
Daar heb ik geen plek voor. En dat is misschien 
maar goed ook’, lacht Gezinus Klinker (73).  
Hij is verzot op motoren en doet niets liever 
dan eraan sleutelen en zo af en toe toeren. 

Al 48 jaar woont Gezinus met zijn vrouw 
Henny (68) in zijn huurwoning in Barneveld. 
Hij is blij met alle ruimte achter het huis voor 
zijn hobby. ‘Ik heb nu vier motoren staan, 
twee zijn er van mezelf. De Triumph van 45 
jaar oud is echt mijn lievelingetje. Het is een 
heel apart, leuk ding. Heel zeldzaam, er zijn er 
maar een paar van in Nederland. De andere is 
een nieuwe, die heb ik vorig jaar gekocht. Ook 
een Triumph, het model is van 1966. Ik ben nu 
aan het sleutelen aan een motor van zestig 
jaar oud. Van een man uit Kootwijkerbroek, 
die hem zelf niet kan maken. ‘

‘17,5 was ik toen ik mijn eerste motor kreeg. 
Dat was een Duitser, een Horex. Een fijn ding. 
Ik houd er van om motoren weer op de weg te 
zetten; als het maar oud is. Het moment dat je 
hem een trap geeft en hij het doet: dat geeft 
heel veel voldoening. Elke dag ben ik wel in 
mijn schuur bezig. Als er niks te sleutelen valt, 
doe ik een beetje opruimen. En zo’n zes keer 
per jaar ga ik naar motorbeurzen. Ik ben ook 
lid van de Triumph club en ga af en toe naar 
bijeenkomsten.’ 

‘Mijn zoon heeft een motorzaak en mijn 
andere zoon werkt er ook. De hele familie rijdt 
motor. Afgelopen zondag zijn we nog met 
zeventien man de hele dag op pad geweest. 
En bijna elke zondagmorgen rijd ik zelf een 
paar uurtjes. 


