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Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

Nieuwbouw in Holzenbosch

‘Bewoners
Het Werelthuis
krijgen een
nieuw thuis’

Julianaplein
Bestrating en speel- en groenvoorzieningen
aangelegd

Vraag aan…
Lennart de Jong van Bemoeizorg

Voorthuizen
Nieuwbouw gasloze woningen

Goed idee voor de buurt?
Vraag een financiële bijdrage aan

Voorwoord
OPEN

Kantoor
maandag t/m vrijdag

8.30 tot 12.00 uur

U

it ervaring weet ik hoe fijn goed contact met de buren is.
Je kunt bij elkaar terecht wanneer het echt nodig is,

of zo maar voor een praatje bij een kopje koffie. Nu het

Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld

voorjaar is, kom je elkaar buiten weer meer tegen dan in de

Postbus 61, 3770 AB Barneveld

winter. Goed contact met de buren stimuleren we graag.

wstgbarneveld.nl

Mooie buurtinitiatieven waaraan veel buurtbewoners mee

info@wstgbarneveld.nl

kunnen doen, komen daarom in aanmerking voor een
financiële bijdrage. U leest er meer over op pagina 12.

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

Meedoen in de samenleving is helaas niet altijd vanzelf
sprekend. Sommige mensen krijgen in hun leven te maken
met tegenslagen en raken hierdoor uit balans. Hoe fijn is het
dan wanneer je als buren wat voor elkaar kunt betekenen.

Telefonisch

Lennart de Jong van Bemoeizorg geeft in de rubriek

T 0342-427 500

‘De vraag aan’ advies over wat u kunt doen als u zich zorgen

maandag t/m vrijdag

8.30 tot 12.00 uur

maakt over een buurtbewoner.

Voor algemene vragen en vragen over het huren of

Wij besteden ook extra aandacht aan mensen die een

kopen van een woning, verhuizing, huurbetaling

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo bouwen we in de

of huurtoeslag. Verder voor het melden van

wijk Holzenbosch een nieuw thuis voor bewoners van Het

onderhoudsklachten en storingen aan uw cv (ook

Werelthuis. Eén van de betrokken vaders vertelt op pagina 8

voor calamiteiten buiten kantooruren).

en 9 over het ontstaan van deze bijzondere woonvorm.

T 0900-732 2843

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat geldt ook voor

I huiswaarts.nu

Huurdersvereniging Barneveld. Thea Top nam na twaalf jaar

Voor al uw vragen over het zoeken naar

afscheid als secretaris. We zullen het plezierige contact met

een woning, van inschrijven tot het reageren

Thea missen en danken Thea voor haar jarenlange inzet.

op een woning.

Op pagina 6 stelt ze vol vertrouwen haar opvolgster aan u
voor. Ik wens u een fijne zomer. Samen met uw buren nodig

T 0800-020 7207

ik u uit om meer kleur te geven aan uw buurt en wat vaker

Bij glasschade belt u met de Glaslijn.

naar elkaar om te kijken. Dat maakt wonen prettig voor ons
allemaal.

Liesbeth

Colofon
WoonWerk: het bewonersblad van Woningstichting
Barneveld, verschijnt tweemaal per jaar.
Oplage 4.300 exemplaren
Redactie: Gert Hoogebeen, Petra van Dam,
Désirée de Graauw (eindredactie)
Teksten en begeleiding: Kameleon Tekst en
Communicatie, Hattem
Fotografie: Wiep van Apeldoorn
Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo
Drukwerk: Zalsman BV, Zwolle
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Brouwerde Jong
directeur-bestuurder

Even voorstellen...

Gerdien
van der Ent
Manager Wonen
Gerdien groeide op in
Apeldoorn en studeerde
Volkshuisvesting in Deventer.
Ze kwam als stagiaire
‘corporatieland’ binnen en is
altijd bij woningcorporaties
blijven werken.

‘we vinden
het belangrijk
dat het voelt
als een thuis
waar je
prettig en
veilig kunt
wonen..’

Bevlogen vertelt ze: “Wonen is een basisbehoefte

plezierig kunnen wonen. Dat houdt in dat het

van mensen. Daarbij vinden we het belangrijk dat

contact met klanten dagelijks centraal staat.

het voelt als een thuis waar je prettig en veilig

Ik geef onder andere leiding aan medewerkers

kunt wonen. Dit doen we natuurlijk niet alleen.

die zich bezighouden met incasso, reparatie

Zo werken we op diverse terreinen samen met de

verzoeken, verhuur en leefbaarheid.”

gemeente Barneveld. Bijvoorbeeld als het gaat
om het bouwen van nieuwe woningen en het

Omzien naar elkaar

verduurzamen van de woningen en wijken. Ik heb

Wat Gerdien de komende tijd graag wil stimuleren

al gezien dat we hier een uitstekend contact met

is de onderlinge betrokkenheid tussen buren.

de Huurdersvereniging Barneveld hebben. De

Gerdien: “ Dat kan ontstaan door samen te werken

verbinding aangaan met andere partijen is niet

aan het schoon, heel, veilig en gezellig maken van

alleen belangrijk in ons werk, maar maakt het ook

de woonomgeving. Goede ideeën die hieraan

super leuk.”

bijdragen, kunnen rekenen op een bijdrage vanuit
de woningstichting. Ik weet uit ervaring hoe fijn

Plezierig wonen

het is om goed contact te hebben met de buren.

Voor wie zich afvraagt waar een manager Wonen

Iedereen kent het spreekwoord ‘Beter een goede

zich mee bezig houdt, vertelt Gerdien: “Met

buur dan een verre vriend’. En zo is het volgens mij

werkplezier werken aan tevreden klanten die

vaak ook.”

Almere is de thuisbasis van Gerdien en haar kinderen. Al sluit ze niet uit dat ze in de toekomst nog eens richting Barneveld
verhuist. Ze houdt van tuinieren en verder van alles wat met wonen te maken heeft: “Ik vind het fijn om van mijn huis een
thuis te maken. Een huis waar het lekker wonen is en waar mensen zich welkom voelen.” Daarmee doet ze haar
functienaam manager Wonen volop eer aan.
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Huurder aaninhet
Nieuwbouw
Voorthuizen:
woord

53 gasloze huurwoningen
in De Wikselaarse Eng

In Voorthuizen ontwikkelt De Bunte Vastgoed 155 nieuwe woningen in
De Wikselaarse Eng. Van deze 155 gasloze woningen, zijn 53 betaalbare
sociale huurwoningen voor Woningstichting Barneveld.

‘We
bouwen
deze
woningen
volgens
de BENGnormen
(BENG is
een Bijna
Energie
Neutraal
Gebouw)’

Woningstichting Barneveld ontwikkelt de

goed geïsoleerd. Woningstichting Barneveld

woningen om tegemoet te komen aan de

gaat hierin een stapje verder dan de wettelijke

grote vraag naar huurwoningen. “We bouwen

voorschriften. Zo hebben de woningen bijvoor

verschillende woningtypen voor alleenstaanden,

beeld betere isolatie en betere kierdichting dan

stelletjes, gezinnen en ouderen.”

wettelijk verplicht is.

Aan het woord is Afke Rond, adviseur Portefeuil
lebeleid bij Woningstichting Barneveld. Ze vertelt
vol enthousiasme over de nieuwe gasloze huizen:
“We bouwen deze woningen volgens de BENGnormen (BENG is een Bijna Energie Neutraal
Gebouw). Dat betekent dat ze nu al voldoen aan
de hoge wettelijke eisen voor energiezuinigheid in
2020. Met deze woningen lopen we dus vooruit
op de regelgeving.”

Comfortabel en energiezuinig
Alle woningen krijgen zonnepanelen op het dak.
De grootte van de woning bepaalt het aantal
panelen dat nodig is om de woning te voorzien
van voldoende elektriciteit. Een warmtepomp
zorgt er voor dat huurders hun woning behaaglijk
warm kunnen stoken. Dus geen cv-ketel op
aardgas meer. Bovendien worden de woningen

4

WoonWerk nr. 1 | Mei 2019

Huuraanpassing
Meten is weten
Een slimme meter in huis geeft huurders inzicht
in de hoeveelheid energie die de zonnepanelen
opwekken en de hoeveelheid energie die wordt
verbruikt. Afke vertelt dat Woningstichting
Barneveld ook graag inzicht krijgt in die gegevens.
“Uiteraard doen we dat alleen met toestemming
van de huurders. Als we inzicht hebben in de
gegevens kunnen we bijvoorbeeld zien of het

HUUR

aantal zonnepanelen voldoende is om een woning
te voorzien van energie. Die informatie gebruiken
we in de toekomst bij andere duurzaamheids
projecten.” Overigens blijven huurders aange
sloten op het elektriciteitsnetwerk. Er is dus
altijd stroom, ook als de zon een dag niet schijnt.
Teveel opgewekte energie wordt terug geleverd
aan het elektriciteitsnet en verrekend met de
energierekening.

Duurzaamheid draagt bij
aan betaalbaarheid

Huuraanpassing
2019: 1,6%
Jaarlijks passen we per 1 juli de huur aan.
Voor dit jaar komt de huurverhoging uit op
1,6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie.
Alle huurders van Woningstichting Barneveld

Alle 53 sociale huurwoningen in De Wikselaarse

hebben hierover voor 1 mei een brief

Eng worden op basis van inschrijfduur toege

ontvangen. Met Huurdersvereniging

wezen aan woningzoekenden. Nieuwe huurders

Barneveld hebben we afgesproken dat alle

betalen in de servicekosten een bijdrage voor de

huren van sociale huurwoningen met

zonnepanelen. “Per saldo is het bedrag dat

hetzelfde percentage stijgen. Door de huur

huurders besparen op hun energierekening hoger

alleen aan te passen aan de inflatie, houden

dan het bedrag dat ze betalen aan servicekosten”,

we huren betaalbaar.

legt Afke uit. “Dat houdt de woningen betaalbaar.
De bijdrage in de servicekosten investeert

Pas op tijd het huurbedrag aan

Woningstichting Barneveld weer in het verduur

Maakt u iedere maand de huur over via een

zamen van andere woningen. Duurzaamheid

(automatische) overschrijving per bank?

draagt op deze manier bij aan het betaalbaar

Pas dan begin juni het huurbedrag aan.

houden van al onze huurwoningen”.

Zo weet u zeker dat u per 1 juli de juiste
huurprijs betaalt. Als u via automatische
incasso betaalt, hoeft u niets te doen.

Energiecoaches voor
energiezuinig gedrag

Wij zorgen er voor dat we het nieuwe
huurbedrag van uw rekening afschrijven.

Bezwaar maken voor 1 juli 2019
Bent u het niet eens met uw huurverhoging?

Woningstichting Barneveld licht huurders actief voor over energie

Dan moet u voor 1 juli 2019 een bezwaar

zuinig wonen. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van nieuwe huurover

formulier bij Woningstichting Barneveld

eenkomsten of tijdens een huisbezoek. Medewerkers van Woning

inleveren. U kunt dit formulier opvragen

stichting Barneveld volgden hiervoor een training tot

op de website van de Huurcommissie:

Energiecoach. Ook energieambassadeurs van Energieloket volgden

www.huurcommissie.nl.

de training. Gemeente Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld
en Woningstichting Barneveld werken actief samen om goede

Meer weten?

voorlichting over dit onderwerp te geven. De gezamenlijke training

Kijk op www.wstg-barneveld.nl

volgt uit de prestatieafspraken die gemeente Barneveld, Huurders

onder ‘Ik huur – Huur betalen - Jaarlijkse

vereniging Barneveld en Woningstichting Barneveld maakten om

huuraanpassing’.

energiezuinig gedrag bij huurders onder de aandacht te brengen.
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Huurdersvereniging Barneveld

Thea Top neemt afscheid als
secretaris van Huurdersvereniging
van de schade aan mijn aanrechtblad. Ik vroeg de
huurdersvereniging om advies en werd gelijk
‘gestrikt’ als secretaris”, vertelt Thea lachend.

Prestatieafspraken zijn de kers op de taart
Thea heeft zich het werk van secretaris zelf eigen
gemaakt. Ervaring had ze niet, wel tijd. Door de
jaren heen trok Thea steeds meer taken naar zich
toe. “Als secretaris ben ik de spil van de huurders
organisatie”, legt Thea uit. Het hoogtepunt vind
ik ieder jaar weer de prestatieafspraken met de
gemeente en Woningstichting Barneveld. In de
prestatieafspraken leggen we onze wederzijdse
inspanningen vast als het gaat om betaalbaar
wonen, voldoende geschikte woningen,
duurzaamheid met kwaliteit en prettig en
veilig wonen met elkaar.”

Opkomen voor de belangen van huurders
Linda van Schoonhoven liep voor haar benoeming
al een paar maanden met Thea mee. “Om de
kneepjes van het vak te leren”, zoals ze zelf zegt.
Wat haar zo aantrekt als vrijwillig secretaris van de
huurdersvereniging is dat je als bestuurslid op
komt voor de belangen van huurders.
“We praten mee over de jaarlijkse huurverhoging,

‘Thea Top had wel tijd en was
ineens secretaris.’ Twaalf jaar
geleden was dit de kop van
het artikel in de juli-uitgave van
WoonWerk. Tijdens de algemene
ledenvergadering in maart van
dit jaar nam Thea afscheid.

huurders er bij klachten niet uitkomen met de
woningstichting kunnen ze bij ons terecht.
Mensen kunnen ons bellen, mailen of langskomen
op het spreekuur.”

Vacature nieuwe
bestuursleden

Na drie termijnen van vier jaar geeft de oud-

Huurdersvereniging Barneveld zoekt

secretaris van Huurdersvereniging Barneveld

nieuwe bestuursleden. Wilt u meepraten en

het stokje door aan Linda van Schoonhoven.

opkomen voor de belangen van huurders?

Twaalf jaar geleden kwam Thea min of meer bij

Stuur dan een e-mail naar

toeval bij de huurdersvereniging terecht. “Ik had

info@huurdersverenigingbarneveld.nl

een geschil met de verzekeringsmaatschappij en

of bel 0342- 412395.

Woningstichting Barneveld over het vergoeden
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Even voorstellen...

Michel van Dijk
Allround vakman
Heeft u een lekkende kraan? Een verstopte gootsteen?
Of een ander reparatieverzoek? Grote kans dat Michel
van Dijk (44) bij u langs komt om het probleem snel en
vakkundig te fiksen.

Blije huurders
Wat Michel vooral leuk vindt aan zijn werk is het
contact met huurders: “Als ik voor kom rijden
met mijn bus, word ik altijd vriendelijk ontvangen.
Huurders zijn blij om mij te zien. Ik kom natuurlijk
ook om hun probleem te verhelpen”.
Een lekkende kraan, een verstopping, lekkend dak
of een toiletreservoir dat niet goed doorspoelt:
Michel draait er zijn hand niet voor om. “Soms is
het even puzzelen om de oorzaak van het
probleem te achterhalen. Maar dat maakt mijn
werk leuk en afwisselend”, vertelt de goedlachse
Barnevelder.

Online reparatieverzoek doorgeven
Heeft u een probleem in uw woning en wilt u
een reparatie doorgeven? Dat kan 24/7 via
www.wstg-barneveld.nl. We sturen Michel of een
van zijn collega’s dan zo snel mogelijk naar u toe
om uw probleem op te lossen. Michel vertelt hoe
dit in zijn werk gaat: “Reparatieverzoeken van
huurders komen via de website binnen bij mijn
teamleider. Die plant de afspraken in mijn agenda
en die van mijn collega’s. Op mijn tablet zie ik
precies waar ik die dag moet zijn en welke
reparatie ik moet doen. Omdat mijn bus goed is
uitgerust met allerhande gereedschap, kan ik de
meeste kleine reparaties direct uitvoeren.”

Kijkje achter de voordeur
Naast het uitvoeren van reparaties bij huurders

‘Ik ga elke
dag fluitend
naar mijn
werk.’

Michel is sinds 1 februari allround vakman bij

heeft de geboren en getogen Barnevelder ook een

Woningstichting Barneveld. Met zijn komst is

‘signalerende rol’. “Ik merk dat vooral oudere

Woningstichting Barneveld een schat aan ervaring

mensen het fijn vinden om een praatje met mij te

rijker. Michel heeft namelijk 23 jaar gewerkt als

maken. Hun verhaal kwijt te kunnen. Als ik het

loodgieter. De laatste vier jaar maakte hij een klein

vermoeden heb dat iemand eenzaam is, of dat het

uitstapje naar ander werk, maar hij kwam erachter

op ander vlak niet zo goed gaat, dan meld ik dit bij

dat hij het loodgietersvak miste. En het contact

mijn collega’s. Onze woonconsulenten nemen dan

met klanten. Hij voelt zich dan ook vanaf dag één

contact op met de huurder. In overleg met de

helemaal thuis bij Woningstichting Barneveld. Of

huurder bespreken zij vervolgens of we maat

zoals hij zelf zegt: “Ik ga elke dag fluitend naar

schappelijke organisaties in kunnen schakelen om

mijn werk.”

hem of haar verder te helpen.”

Michel is getrouwd en heeft een zoon en dochter. Hij is geboren en opgegroeid in Barneveld, waar hij nog steeds woont
met zijn gezin. In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden op het voetbalveld: “Vroeger speelde ik zelf. Tegenwoordig kijk ik
vooral de wedstrijden van mijn zoon en dochter.”

WoonWerk nr. 1 | Mei 2019
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Bewoners aan het woord

‘Daar krijg ik ook
weer een eigen
kamer en ik neem
al mijn eigen
spullen mee’

Nieuwbouw voor
bewoners Het Werelthuis
Merit Bles (38) vindt het jammer om weg te gaan uit Het Werelthuis. Het
huis in de wijk De Kromme Akker in Voorthuizen is sinds 2002 haar thuis.
Het is begrijpelijk dat ze het moeilijk vindt om te verhuizen: haar kamer is
ruim en vrolijk ingericht in de kleuren roze en blauw. Aan de wand prijken
foto’s van Merit in galajurk ter gelegenheid van haar dertigste verjaardag.

8

Hoewel ze niet staat te popelen om te vertrekken,

initiatief van ouders voor hun tien kinderen met

laat ze toch haar map met tekeningen van de

een verstandelijke beperking, van wie er twee

nieuwbouw zien. “Daar krijg ik ook weer een eigen

meervoudig gehandicapt zijn. Zij gingen in 1998

kamer en ik neem al mijn eigen spullen mee”,

op zoek naar een kleinschalige woonvorm waar

vertelt ze met enige trots. Merit is een van de tien

hun kinderen met plezier kunnen wonen en

bewoners van Het Werelthuis, dat in 2002 in

werken. Alle bewoners van Het Werelthuis gaan

gebruik werd genomen. Het Werelthuis is een

overdag naar de dagbesteding in Barneveld of

WoonWerk nr. 1 | Mei 2019

omgeving. Zo ook Merit. De bus brengt haar vier
dagen per week naar Stichting Ons Bedrijf in
Barneveld. “Daar knutsel ik altijd”, vertelt Merit.
“Verder luister ik graag naar muziek en ik zit op
Zumba.” Giechelend: “Op woensdag ben ik vrij en
slaap ik wel tot 10.00 uur uit!”.

Vraag naar levensloopbestendig wonen
Wim Bles is de vader van Merit en als ouder sterk
betrokken bij Het Werelthuis. Hij vertelt waarom
de huidige locatie aan de G.H. Roeterdinkstraat
niet langer voldoet en ouders besloten om uit te
kijken naar een nieuwe locatie. “Onze kinderen
worden ouder. We voorzien dat ze in de toekomst
meer gebruik zullen maken van liften, rolstoelen
en andere hulpmiddelen. De bestaande locatie
biedt hiervoor onvoldoende voorzieningen; het is
niet levensloopbestendig. Een andere reden om te
verhuizen is dat de zorgkosten stijgen. Om de
kosten betaalbaar te houden, hebben we extra
bewoners nodig in het huis. Daar biedt de huidige
locatie geen ruimte voor”.

Nieuwbouw in Holzenbosch
Woningstichting Barneveld kwam met een
voorstel voor nieuwbouw voor Het Werelthuis in
de wijk Holzenbosch. Wim vertelt: “Die
gesprekken waren heel prettig en de woning

Nog 2
appartementen
beschikbaar

stichting dacht met ons mee. In de nieuwe wijk

‘Alle
bewoners
verhuizen
mee en
krijgen een
appartement
van 45 m2
groot..’

Holzenbosch in Voorthuizen bouwt de woning

Bent u ouder of verzorger van een kind met

stichting op dit moment een appartementen

een beperking? En heeft u belangstelling

complex van 21 woningen. Het wordt een mooi

voor een appartement in het nieuwe

complex, waarvan 14 twee-kamerappartementen

Werelthuis? Van de 14 appartementen zijn er

bestemd zijn voor bewoners van het Werelthuis.

nog twee beschikbaar. Informeer naar de

In januari 2020 moet het klaar zijn. Alle bewoners

mogelijkheden en voorwaarden. Hanneke

verhuizen mee en krijgen een appartement van

Wissing, locatiecoördinator van Het

45 m2 groot.”

Werelthuis vertelt u er graag meer over.
Bel met 06-22912580 of stuur een e-mail

Verhuizing voorbereiden

naar hwissing@jpvandenbent.nl

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Dat
realiseren de ouders zich ook. Wim: “We hebben
heel bewust een moment gekozen om onze
kinderen te vertellen dat ze volgend jaar een
nieuw huis krijgen. Om het voor hen visueel te
maken heb ik een papieren tijdlijn met foto’s in
de hal gehangen. Elke week komt er een nieuwe
foto bij en kan iedereen de vorderingen bekijken.
Zo zien bewoners hun huis iedere week een beetje
meer groeien. Aan het einde van de tijdlijn weet
iedereen dat het moment is aangebroken om te
verhuizen. In december is de oplevering en kunnen
we de appartementen inrichten. Verhuizen doen
we in januari 2020”.
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9

Vraag aan…

Vraag aan…
Lennart de Jong,
Bemoeizorg Barneveld

Wat kunt u doen als u zich zorgen maakt over iemand in de buurt?
Soms lukt het een persoon of een gezin door

gedrag. Daar kan iedereen zich wel iets bij

omstandigheden niet om mee te doen in de

voorstellen. Minder bekend zijn de invloeden van

samenleving. Ze hebben problemen en raken de

buitenaf. Lennart vervolgt: ”Ingrijpende levens

grip op het leven kwijt. Elkaar in het oog houden,

gebeurtenissen zoals een scheiding, schulden,

beseffen wanneer iemand hulp kan gebruiken, is

verslaving of verlies van werk kunnen ervoor

voor iedereen belangrijk. Maar waar moet u op

zorgen dat iemand tijdelijk uit balans raakt.

letten en wat kunt u doen als u voelt dat het niet

Iedereen kent ze vast wel, die huizen waar de

helemaal goed zit met uw buurtgenoot?

gordijnen altijd dicht zitten, de tuin een puinhoop

We vragen Lennart de Jong van Bemoeizorg

is of waarvan de buurman niet meer buiten komt.

Barneveld om advies.

Als buurtbewoners iets meer weten over de
achtergrond, is er meer begrip voor verward

“Het beeld dat de meeste mensen hebben van

gedrag en kunnen zij iemand een helpende

verward gedrag is nogal stigmatiserend”, legt

hand bieden”.

Lennart uit. “Dat beeld wordt vaak bevestigd in de
media. Hierdoor denken mensen bij een verward

Niet Pluis gevoel

persoon al snel aan een ‘dorpsgek’ die ineens met

Hoe merk je nou dat iemand ‘anders doet dan

messen staat te zwaaien, over de snelweg fietst of

anders’? “Vaak is het een onderbuikgevoel dat

de gaskraan in zijn woning open draait. Maar de

mensen hebben”, vertelt Lennart. “Bij Bemoei

meeste mensen met verward gedraag zijn net

zorg Barneveld omschrijven we het als ‘niet-pluis-

zoals u en ik. Alleen is door omstandigheden hun

gevoel”. Het kan zijn dat je iemand ineens niet

beoordelingsvermogen tijdelijk verstoord.

meer kunt volgen. Hij of zij ziet of hoort dingen

Daar komen doorgaans geen messen of gaskranen

die er niet zijn en praat veel in zichzelf. Een ander

aan te pas”.

voorbeeld: iemand wordt ineens heel lusteloos,
komt niet meer buiten en maakt nauwelijks
contact met anderen.”

Risicofactoren

10

Dementie, een licht verstandelijke beperking of

Zorgverschraling

psychische stoornis kunnen leiden tot ander

Lennart vertelt dat we in Nederland de laatste
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Prettig wonen met elkaar

jaren te maken hebben met ‘zorgverschraling’.
“Zorgverschraling vergroot ook het risico op
verward gedrag. Daar bedoel ik mee dat het

‘Bij
Bemoeizorg
Barneveld
omschrijven
we het als
‘niet-pluisgevoel’

aantal sociale werkplaatsen afneemt,
beschermde woonplekken minder worden en
dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten
blijven wonen. Kwetsbare mensen worden

Omzien
naar elkaar

Lokale bewustwordings
campagne Kipje van start

hierdoor steeds meer op zichzelf terugge
worpen. Ze kunnen zaken niet meer overzien

SIRE startte begin maart de campagne #DOES

en raken in de war“.

LIEF. Voluit: Doe eens lief. Het is een landelijk
initiatief dat mensen aan het denken zet over hoe

Blijf in contact met elkaar

we dagelijks met elkaar omgaan. In Barneveld

Om meer begrip te kweken, hield Lennart op

begon een maand eerder een soortgelijke lokale

verzoek van Woningstichting Barneveld in de

bewustwordingscampagne ‘Kipje’. De lokale

Dichtersbuurt en Bloemenbuurt een presentatie

Kipje-campagne spoort inwoners van Barneveld

voor buurtbewoners over omgaan met verward

aan om bewust naar elkaar om te zien. Elke derde

gedrag. Hij deelde daar een ‘niet-pluis-kaart’

donderdag van de maand verschijnt op de

uit. De kaart geeft tips over wat u kunt doen om

gemeentelijke informatiepagina in de krant een

mensen te helpen. “Hoe eerder mensen hulp

‘Kipje’: een cartoon van een kip met iedere keer

krijgen, hoe beter”, onderstreept Lennart het

een andere tekst. De tekst en de afbeelding zijn

belang van omzien naar elkaar. “Kom daarom zo

bedoeld om mensen op een humoristische manier

snel mogelijk in actie als u zich zorgen maakt.

aan te sporen iets voor een ander te betekenen.

Sluit mensen niet buiten maar blijf in contact
met elkaar. En wees vooral niet bang voor

Verbinden van mensen

bemoeizucht: goede zorg is namelijk nooit

De onderwerpen van de Kipje-campagne zijn

verwijtbaar”, besluit Lennart.

simpel en gericht op het verbinden van mensen.
Bied bijvoorbeeld eens aan om de heg te knippen

Terug naar de vraag:

van iemand die dat zelf niet kan. Of groet elkaar
vriendelijk op straat. Het beeld van de campagne
wordt gedeeld op social media en er verschijnen

Wat kunt u doen als u zich zorgen maakt over iemand

regelmatig aanvullende blogs. De Kipje-

bij u in de buurt?

campagne is een initiatief van de gemeente

•	Maak aantekeningen van wat u concreet opmerkt.

Barneveld.

De niet-pluis-kaart kan hier bij helpen.
•	Bespreek signalen met betrokkene(n).
Doe dit voorzichtig, het kan gevoelig liggen. Gebruik een
ik-boodschap, benoem het gedrag en vraag of het herkend
wordt: ”Het valt mij op dat… klopt dat?”.

Groeten is
ontmoeten!

•	Vraag of er al iets aan gedaan wordt.
Noteer, indien van toepassing, met welke hulpverlenende
instanties betrokkene contact heeft.
•	Overleg met betrokkene(n). Wat kan hij/zij zelf oppakken
en wat heeft hij/zij daar bij nodig.
•	Hebt u informatie of advies nodig? Of komt u er niet uit en
wilt u een signaal afgeven? Meld uw niet-pluis-gevoel dan
via nietpluis.nl of via telefoonnummer 0342-419 658.
De niet-pluis-kaart is een initiatief van Bemoeizorg
Barneveld, gemeente Barneveld, CJG Barneveld en Welzijn
Barneveld. U vindt de kaart op www.nietpluis.nl.
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Goed idee

Heeft u een
goed idee voor
uw buurt?
Vraag een financiële bijdrage aan!
Bij Woningstichting Barneveld vinden we het belangrijk dat u prettig
woont in uw buurt of wijk. We hebben daarom geld gereserveerd om de
leefbaarheid in buurten te verbeteren. Omdat u het beste weet waar
behoefte aan is in uw buurt, zijn uw ideeën van harte welkom.
Dus heeft u een goed idee? Wij doen mee met een financiële bijdrage.

Organiseer een Burendag

Welke ideeën ondersteunen wij?
We leveren graag een financiële bijdrage aan activiteiten die gericht zijn op:

Een mooi moment om plannen te maken
met de buurt is de landelijke Burendag.
Dit jaar valt Burendag op 28 september.
Wat u zoal kunt doen met uw buren?
Drink op die dag samen eens koffie,

•	het oplossen van problemen 'achter de voordeur', zoals vereenzaming of
schulden. Het moet dan wel gaan om huurders van Woningstichting Barneveld;
•	de aanleg en het onderhoud van paden, verlichting en groenvoorzieningen
in de buurt van onze woningen;
•	het voorkomen van overlast of activiteiten die zorgen voor een schone en

organiseer een buurtontbijt of houd een

veilige woonomgeving en een goed contact tussen bewoners. Denk aan

zeskamp met de buurt. Ga met elkaar in

schoonmaakacties, samen onderhouden van tuinen, verbeteren van algemene

gesprek en wie weet komt u die dag op

ruimten en organiseren van themabijeenkomsten

goede ideeën om de leefbaarheid in de

(bijvoorbeeld over energiebesparing, budgetteren, inbraak- of brandpreventie).

buurt te verbeteren.

Goed om te weten
Financiële bijdrage van
het Oranje Fonds

Wilt u een aanvraag indienen voor ‘Goed idee? Wij doen mee!’?

De landelijke Burendag is een initiatief

•	u bent huurder bij Woningstichting Barneveld

van Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

•	het initiatief komt ten goede aan huurders van Woningstichting Barneveld en

Het Oranje Fonds steunt sociale

Loop dan eerst deze checklist door:

is toegankelijk voor alle bewoners van het gebouw, de straat of de buurt;

initiatieven en bevordert zo contact en

•	bewoners uit uw straat, buurt of gebouw ondersteunen uw idee;

verbinding tussen groepen mensen.

•	het gaat om een concreet en afgebakend initiatief en om een eenmalige bijdrage;

Vanaf half juni 2019 kunt u een aanvraag

•	het initiatief mag geen politiek, religieus, ideologisch of commercieel karakter

indienen bij het Oranje Fonds voor uw

hebben.

activiteiten op Burendag. Het Oranje
Fonds draagt maximaal € 350 bij.

Vul het aanvraagformulier in op onze website

Iedereen die voor 1 september een

Heeft u een voorstel voor ‘Goed idee? Wij doen mee!’?

activiteit heeft aangemeld, ontvangt

Via www.wstg-barneveld.nl kunt u een aanvraag indienen voor een financiële

bovendien een Burendag feestpakket.

bijdrage. U krijgt binnen drie weken bericht. Twijfelt u of uw idee in aanmerking
komt voor een financiële bijdrage? U kunt ons ook bellen of mailen.

Lees er meer over op www.burendag.nl
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Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Onze koers

Strategisch plan en prestatieafspraken

Onze koers voor de
komende jaren in vogelvlucht
Woningstichting Barneveld richt zich de komende jaren op vier belangrijke punten: betaalbaar wonen, voldoende
geschikte woningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig wonen met elkaar. Wat we doen en hoe we dat doen
staat in ons Strategisch Plan. Concrete plannen en acties hebben we met de gemeente en de Huurdersvereniging Barneveld vastgelegd in de Prestatieafspraken 2019. Hieronder leest u in het kort waar we ons voor inzetten en wat we willen bereiken .

• 

HUUR

Betaalbaar
wonen
• We bieden voldoende

Voldoende,
geschikte woningen
• De komende 5 jaar

Duurzaamheid
met kwaliteit
• We investeren de

Prettig wonen
met elkaar
• We stimuleren de

woningen in een goed

bouwen we gemid

komende 10 jaar circa

betrokkenheid van en

kope en betaalbare

deld 138 woningen

58 miljoen extra in

tussen bewoners;

prijsklasse.

per jaar en richten we

het verbeteren van de

prettig en veilig

ons vooral op één- en

isolatie van een groot

wonen in de wijk doe

huuraanpassing laten

tweepersoonshuishou

deel van onze bestaan

je samen. We zien onze

we de huren niet meer

dens.

de woningen.

rol als verbinder van

• Bij de jaarlijkse

stijgen dan de inflatie.
• Door woningen

• We investeren in de

• Bij nieuwbouw gaan

bewoners en maat

toegankelijkheid van

we voor goede isolatie

energiezuiniger te

woningen voor seni

en duurzame, aard

maken, besparen

oren, zodat zij goed,

gasvrije installaties.

aandacht aan mensen

huurders op hun

prettig en veilig

Bewoners van nieuw

die een steuntje in de

energierekening.

kunnen (blijven)

bouw en verduurzaam

rug kunnen gebruiken.

wonen.

de woningen geven we

Hiermee verlagen
we de woonlasten.

schappelijke partners.
• We besteden extra

• We besteden extra

• We streven ernaar om

extra voorlichting en

aandacht aan zelf

de slaagkansen van de

begeleiding op ener

standig wonen voor

verschillende doel

giezuinig gedrag.

senioren. Hiervoor

groepen (senioren,

• We voeren experimen

maken we bestaande

jongeren, gezinnen)

ten uit om kennis en

woningen levensloop

goed in balans te

ervaring op te doen

bestendig en bouwen

houden.

op onze weg naar CO2

we levensloopbesten

neutraal in 2050 en

dige woningen.

aardgasvrij wonen.
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Onze projecten

Voorthuizen
Wikselaarse Eng
Nieuwbouw 53 betaalbare huurwoningen: 13 een
gezinswoningen, 16 seniorenwoningen en 24 rug-aan-rug
woningen. In deze nieuwe woonwijk in Voorthuizen Zuid
komen in totaal 155 woningen. De Bunte Vastgoed Oost
ontwikkelt ze en Woningstichting Barneveld neemt er
53 af voor de sociale verhuur. De wijk Wikselaarse Eng

Voorthuizen

is de eerste aardgasvrije wijk in de gemeente Barneveld.
De woningen voldoen aan de nieuwe regels voor bijna
energie neutraal gebouw (BENG). Op 18 maart stonden

Zwartebroek

we feestelijk stil bij de start van de bouw van deze
bijzondere nieuwe wijk, samen met betrokkenen van
gemeente Barneveld, De Bunte, Woningstichting
Barneveld en toekomstige bewoners.
•

Start bouw: november 2018

•

Gereed: de eerste woningen zomer 2019

Terschuur
Barneveld

De Glind

Holzenbosch

een nieuw thuis. Voor de verhuur van de overige

In de wijk Holzenbosch worden 325 nieuwbouwwoningen

7 appartementen zijn ver gevorderdere gesprekken

gerealiseerd. In opdracht van Woningstichting Barneveld

met een andere zorgverlener.

ontwikkelt De Bunte Vastgoed en bouwt Bouwbedrijf van

Start bouw: november 2018.

de Kolk:

Gereed: eind 2019.

•	6 energiezuinige eengezinswoningen aan de
Oosterkamp;
Gereed: november 2018
•

12 energiezuinige eengezinswoningen;
Start bouw: mei 2019.
Gereed: eerste kwartaal 2020.

•	21 2-kamer appartementen aan de Katerskamp.
14 appartementen worden verhuurd aan de JP van
den Bent stichting, zorgverlener van de bewoners
van Het Werelthuis. Hier wonen mensen met een
beperking. Zij krijgen in het appartementengebouw

14
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten

Barneveld
Julianaplein

Garderen

Sloop/nieuwbouw (van 28 naar) 40 nieuwe sociale
huurwoningen: 8 beneden-/bovenwoningen,
9 seniorenwoningen en 23 eengezinswoningen.
Er komen 31 woningen aan het Julianaplein en
9 woningen hebben hun voordeur aan de naastgelegen
Gelreweg. Het plein kent straks een mooie mix van
teruggekeerde en nieuwe huurders.

Stroe

•

Kootwijk

Start bouw: 19 maart 2018.

•	
Gereed: de eerste woningen aan de Gelreweg zijn
opgeleverd in december 2018. De laatste woningen
in februari 2019. In maart zijn ook de bestrating en

Kootwijkerbroek

speel- en groenvoorzieningen aangelegd.

Catharijnesteeg
Nieuwbouw 12 sociale huurappartementen op de
voormalige Aldi-locatie in het centrum van Barneveld:
4 betaalbare en 8 iets duurdere driekamerappartemen
ten. Het gebouw heeft extra goede isolatie, triple glas
en er liggen zonnepanelen op het dak. Eind maart namen
de toekomstige bewoners alvast een kijkje in hun
nieuwe appartement. De oplevering vindt plaats
rond half mei 2019.
•

Start bouw: april 2018.

•

Gereed: mei 2019.
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Doe mee en win! Vind de rode draad
Op deze pagina ziet u drie foto’s. De gebouwen of locaties op deze foto’s hebben allemaal iets met elkaar
gemeen. Dat kan van alles zijn: het kan te maken hebben met de geschiedenis, met de naam of bijvoorbeeld
met het doel van het gebouw.
.

Oplossing van vorige keer
Kunt u de rode draad vinden? Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 1 juli 2019!

De bij (gebouw Bijenkorf,
straat Bijenveld en honing).

Mail naar:

info@wstgbarneveld.nl.

Per post naar:

Woningstichting Barneveld, Redactie WoonWerk,

De drie prijswinnaars van

Antwoordnummer 1022, 3770 VB,

vorige keer hebben inmiddels

Barneveld (postzegel niet nodig).

bericht ontvangen.

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal één inzending
per adres. Onder de goede inzendingen verloten we drie Intratuincadeaubonnen
van 15 euro, zodat u iets kunt uitkiezen voor uw huis, tuin of balkon.

Van harte gefeliciteerd!

