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Woning Valkhof verduurzaamd

‘Het is een ander huis geworden’

Een dag op pad met onze opzichters
‘Elke dag is anders’

We stellen aan u voor  
nieuwe directeur-bestuurder Marieta Peek-Marlet

Irishof / Amersfoortsestraat
‘Yes, het gaat eindelijk gebeuren’

Uw mening telt 
Meld u aan voor ons Huurderspanel



Wij namen als managementteam sinds het voorjaar de 
bestuurlijke taken bij de woningstichting waar. En zijn blij  
te kunnen melden dat we ze nu aan onze nieuwe directeur-
bestuurder Marieta Peek-Marlet kunnen overdragen. Fijn dat ze 
er is. We hebben haar nu al leren kennen als een open en warme 
persoonlijkheid én een vakvrouw. We hebben vertrouwen in een 
goede samenwerking. En er is meer dan genoeg om samen aan 
verder te werken. Zo stelden we mooie doelen vast; goede 
woningen, tevreden klanten en gezonde bedrijfsvoering. 

Goede woningen 
We weten welke woning(typ)en en hoeveel we nieuw willen 
bouwen en energetisch willen verbeteren. Dat kunt u terugzien 
in onze strategie waarin onze wens voor de samenstelling van 
ons woningbezit is opgesomd. Lees meer op pag. 14/15 in ons 
strategisch plan op onze website.

Tevreden klanten 
Dagelijks zetten wij ons in om de dienstverlening aan  
de klant goed te laten verlopen. Ook werken wij aan een 
gemeenschappelijk beeld hoe wij de dienstverlening aan de 
huurders en woningzoekenden kunnen verbeteren. Natuurlijk 
overleggen wij hierover geregeld met Huurdersvereniging 
Barneveld. Daarnaast gaan wij ook graag met een aantal 
huurders in gesprek over welke keuzes wij het beste kunnen 
maken. Zie onze oproep op pag. 12/13.

Gezonde bedrijfsvoering 
Tegelijk is er een uitdaging op het financiële vlak. We staan er 
goed voor, toch moeten we in de toekomst keuzes maken.  
Zo blijven bijvoorbeeld de bouwkosten stijgen en weegt de 
verhuurdersheffing zwaar mee. Daarbij willen we ook de 
betaalbaarheid voor onze huurders hoog houden en zijn dit jaar 
de huren bevroren, waardoor onze inkomsten niet meestijgen 
met de kosten. Dit scheelt ons ongeveer vijf ton per jaar.  
Geld dat we niet in woningen kunnen investeren.

Ondertussen gaat vanzelfsprekend het dagelijks werk door.  
Zo zitten we weer geregeld om tafel met de gemeente en 
huurdersvereniging om prestatieafspraken te maken over  
 wonen in de gemeente Barneveld (zie pag. 10/11).

Veel leesplezier! 

 
Kantoor
ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur

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

    @wstgbarneveld
  wstgbarneveld

 

0342-427 500
ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur

Voor vragen over huren of kopen,  
verhuizing, huurbetaling of huurtoeslag. 
En het melden van onderhoudsklachten  
en storingen aan uw cv (ook voor  
calamiteiten buiten kantooruren).

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

0800-020 7207
Bij glasschade belt u met de Glaslijn.
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Vraag aan..

Een verhuizing, daar komt veel bij kijken. We vragen Judith Klaasen, Senior consulent wonen  
waar u zoal aan moet denken als u een huurwoning van Woningstichting Barneveld achterlaat.

Vraag aan…  
Judith Klaasen 

‘Natuurlijk 
zullen 
we altijd 
meedenken 
met de 
huurder’

In iedere editie van WoonWerk beantwoorden we een vraag van onze huurders. 

‘Ik ga verhuizen, 
waar moet ik aan 
denken?’

Tips van Judith
•  Wandel door uw huis met de Checklist Achterlaten Woning.  

U vindt hem op www.wstg-barneveld.nl – bij ‘Ik huur’ – ‘Verhuizen’ – ‘Links en downloads’
•  Bedenk wat u zelf aan uw woning heeft veranderd in de loop van de tijd. Realiseer dat het tijd  

en geld kan kosten om deze aanpassingen te verwijderen. Vaak kan een zelf aangebrachte 
verandering blijven zitten. Tijdens de voorinspectie kunt u dit met onze opzichter bespreken.

•  Maak een lijstje om te bespreken tijdens de inspectie.
•  Schakel hulp in van buren of familie en trek op tijd aan de bel als iets niet lukt. 
•  Twijfelt u of u iets moet verwijderen of herstellen? Stuur dan foto’s naar ons op. Geef daarbij  

aan dat u een vraag heeft voor de opzichter met daarbij uw adres. We helpen u graag verder!

Dit jaar heeft Woningstichting Barneveld de 
richtlijnen voor het achterlaten van een 
huurwoning voor u op papier gezet in twee 
handige overzichten. ‘Zo is het voor iedereen 
duidelijk wat de afspraken zijn. Kort samengevat 
vragen we: laat de woning schoon, 
onbeschadigd en leeg achter. We hebben een 
checklist gemaakt: een handige lijst van zaken 
waaraan je moet denken. Daarnaast hebben we 
een overzicht gemaakt van de kosten die we 
doorrekenen als een huurder de woning niet 
netjes achterlaat. Bijvoorbeeld: als we stickers 
moeten (laten) verwijderen van deuren en 
ramen, dan kost dat 25 euro. Laat iemand de tuin 
verwilderd achter, dan kan het kostenplaatje een 
stuk hoger oplopen.’

Meedenken
Judith benadrukt: ‘Natuurlijk zullen we altijd 
meedenken met de huurder. Bijvoorbeeld als 
iemand langer dan twintig jaar in een woning 
heeft gewoond, dan is het in sommige situaties 
natuurlijk niet zo gek dat er wat meer 
gebruiksschade is. Sowieso is er verschil tussen 
schade en gebruiksschade. Als bijvoorbeeld het 
aanrecht vaal is geworden in de loop van de 
jaren, dan is dat gewone gebruiksschade.  
Maar als er een brandplek op het aanrechtblad zit 
omdat er een pan op heeft gestaan, moeten we 
de kosten voor herstel wel doorvoeren. Wij 
kunnen ons geld ook maar een keer uitgeven.  
En dat besteden we het liefste aan onderhoud, 
nieuwbouw en een fijne woning voor huurders.’ 
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Huurder aan het woordBewonersinterview: Valkhof

 

‘Echt een ander 
huis geworden’

Verduurzaming Valkhof
Een klein jaar geleden werd de huurwoning van Teun (68) en Josée 
(65) Lagerweij aan de Valkhof in Barneveld verduurzaamd. Josée:  
‘We hebben de afgelopen veertig jaar al verschillende renovaties 
gehad. Nieuwe kozijnen, dubbelglas, nieuwe wc en badkamer. Maar dit 
is wel de grootste verbetering. Het is echt een ander huis geworden.’
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Teun: ‘De verduurzaming heeft goed geholpen. 
Het grootste effect hebben we van de aanpak van 
de zolder. Daar is een dikke isolatielaag aange-
bracht. Ook zijn er nieuwe radiatoren geplaatst. 
En er is nieuw leidingwerk en HR++ glas aange-
bracht. Er liggen acht zonnepanelen op het dak. 
Dat scheelt aanzienlijk in de energierekening. Ik 
hou het bij. Elke vier weken krijgen we een 
uitdraai van het energieverbruik. We betalen er 
een klein bedrag per maand extra voor, maar we 
houden er op de rekening aan over.’ 

Behaaglijk
Teun vervolgt: ‘Het is ook nog eens veel behaag-
lijker in huis. Ze hebben bijvoorbeeld de muur 
tussen de schuur en de gang geïsoleerd en daar 
een nieuwe deur geplaatst. Daar tochtte het eerst 
verschrikkelijk, je voelde de kou zo de woonkamer 
instromen. Dat is nu helemaal opgelost. En de 
ventilatie is flink verbeterd, dat kun je goed 
merken hoor. En ook het nieuwe glas is super; 
eerder hoorde je elke auto langsrijden, dat is nu 
veel minder.’ 

Josée: ‘Al met al zijn ze zes weken in ons huis bezig 
geweest. Wij zijn heel tevreden. De werklieden 
waren uiterst correct en respectvol en dachten 
mee waar dat kon. Het is natuurlijk wel zo: wat je 
is je eigen insteek? Als je de mensen vriendelijk 
ontvangt, krijg je vriendelijkheid en behulpzaam-
heid terug. Ik zeg altijd: als je gaat verbouwen, 
zorg dan dat er koffie is en eventueel een broodje 
en soep. Het is geven en nemen.’
Teun: ‘We hebben geluk gehad, al die weken was 
het goed weer. Je kon wel naar een wisselwoning 
om even rustig te zitten of te werken. Daar stond 
een ijskast en een tv. Maar vanwege het mooie 
weer konden we gewoon lekker buiten zitten.’

Goed gegaan
Teun: ‘Door corona heeft het werk een heel poosje 
stilgelegen. En toen ze weer aan de werkzaam-
heden begonnen, mochten de werklui maar met 
twee man binnen zijn. Dat hebben ze goed 
gedaan, ze hielden zich goed aan de regels. En met 
de woningstichting is ook alles goed gegaan. Ik zat 
in de bewonerscommissie. Dus als er klachten of 
opmerkingen waren, konden we dat meteen aan 
de woningstichting doorgeven.’

Ideaal
Josée en Teun hopen nog lang van hun huis te 
mogen genieten. ‘Het huis heeft een hoop 

‘Ook zijn 
er nieuwe 
radiatoren 
geplaatst,  
en er is 
nieuw 
leidingwerk 
en HR++ 
glas 
aangebracht.’

Van energielabel C of D 
naar A of A+
Aan de Valkhof in Barneveld werden in 
2020 circa 200 woningen verduurzaamd. 
Na de werkzaamheden maakten de huizen 
een sprong van energielabel C of D naar A 
of A+. 

Dit waren de werkzaamheden:
• Sanering asbest 
• Dakisolatie 
• Isolatie kruipruimte begane grond 
• Plaatsing nieuw HR++ glas
• Na-isoleratie spouwmuur
• Plaatsing zonnepanelen (8 per woning)
• Kierdichting – tochtvrij maken woning
•  Aanbrengen nieuwe mechanische 

installatie (met CO2 melding) 

meegemaakt. Geluk, verdriet, mooie momenten. 
Onze dochters groeiden hier op, dat was een fijne 
tijd met logeerpartijtjes en gezellige drukte. En je 
zit hier aan de Valkhof ideaal. De woning is fijn, 
maar ook een groenvoorziening en winkels zijn 
dichtbij. Wij blijven hier zo lang mogelijk wonen. 
We hebben het hartstikke naar ons zin.’
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Een dag op pad met...

Marcha stapt 
al de auto in 
want ze woont 
in Enschede en 
is daardoor 
wel even 
onderweg. 
Amber komt 
uit Utrecht 
waardoor zij 
wat later de 
deur uitgaat 
richting 
Barneveld.

Eerst een kop 
koffie achter 
de computer. 
Amber: ‘Even 
de mail 
checken, de 
agenda 
doornemen en 
de prio’s voor 
de dag 
opstellen.’

Marcha: ‘Vaak 
spreken we elkaar 
even na het eerste 
bakje koffie. Dan 
nemen we dossiers 
door en stemmen 
met elkaar af. We 
hebben allebei onze 
eigen agenda en 
eigen wijken, maar 
zoeken elkaar wel 
dagelijks op om te 
sparren. En soms 
gaan we samen op 
pad, zoals vandaag.’

Het tweetal bezoekt een leegstaande woning 
aan de Jan de Jagerweg. Amber: ‘Hier moest 
zóveel gebeuren, dat het prettig was om dit 
met z’n tweeën op te pakken. We bekeken 
samen wat er moest gebeuren om de woning 
gereed te maken voor een nieuwe huurder. 
De vorige bewoner had hier wel 55 jaar 
gewoond. En in al die jaren hadden de 
huurders niet aan renovaties meegedaan.’ 
Marcha: ‘We troffen een zelfgeplaatste 
badkamer uit de jaren zeventig aan en de 
keuken was wel érg gedateerd. Dus hebben 
we alles laten vernieuwen en is ook bijvoor-
beeld de elektra opnieuw aangelegd. De 
woning is nu bijna klaar. We zijn hier nu voor 
controle en om de laatste dingen te regelen.’ 

De redactie ging een dagje op pad met Marcha en Amber, ons opzichtersteam.  
We volgden ze in hun werkzaamheden op kantoor en in de wijk. 

 

Een dag  
op pad  
met ons  
opzichters-
team
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Veel van het werk van de opzichters heeft te maken 
met alles dat er moet gebeuren zodra een huurder 
verhuist: (voor- en eind)inspectie, werkzaamheden in 
de leegstaande woning, checken of alles bij de nieuwe 
huurder goed is gegaan. Om dit proces te stroom-
lijnen is er geregeld overleg met de collega’s verhuur. 
‘Zij zorgen er onder andere voor dat de huurcon-
tracten in orde zijn en afgestemd zijn met de huurder. 
Onze samenwerking moet goed zijn om het verhuur-
proces soepel te laten verlopen. We bespreken 
bijvoorbeeld: zijn de vrijgekomen woningen al 
verhuurbaar? Kan er een bezichtiging plaatsvinden? 
En soms komen collega’s bij de contractonderteke-
ning technische mankementen tegen die wij dan weer 
oppakken.’ 

Amber en Marcha gaan 
ieder hun eigen weg. 
Marcha gaat bij een  
huurder op bezoek. ‘Een 
collega gaf aan dat het goed 
zou zijn om bij deze meneer 
langs te gaan. Hij had 
verschillende keren 
aangegeven dat hij niet 
tevreden was over werk-
zaamheden die in zijn 
woning waren uitgevoerd. 
Die persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk en 
luisteren naar elkaar, samen 
een oplossing zoeken. Vaak 
als we aandacht en tijd 
besteden aan de situatie, 
zakt de irritatie al weg. En 
natuurlijk kan het zijn dat er 
nog een nieuwe afspraak 
voor de reparatie gemaakt 
moet worden.’

Lunchen op kantoor.

De beide opzichters gaan de 
deur weer uit. Marcha klopt aan 
bij mensen die een lekkage in 
de keuken hadden gemeld. ‘Ik 
kijk eerst of ik het samen met 
hen kan oplossen. Soms is het 
eenvoudigweg iets aandraaien, 
soms moet ik een loodgieter 
langs sturen.’

Amber: ‘Einde dag werken we vaak de 
administratie weg op kantoor en doen 
we allerlei telefoontjes. Bijvoorbeeld 
met een verzekeraar of naar de 
gemeente over een aangepaste 
keuken voor een huurder. En natuur-
lijk versturen we opdrachten naar 
aannemers en vakmensen.’
Marcha: ‘Elke dag is anders. We 
maken een planning, maar er komt 
eigenlijk altijd wel iets tussendoor. 
We zijn een mooi team: Amber is heel 
gestructureerd en ik gedij juist bij alle 
ad hoc dingen die langskomen. Ik hou 
daarvan.’ 
Amber: ‘Wat ik echt leuk vind is de 
verschillende petten die ik als 
opzichter op heb en het contact met 
de vele instanties, afdelingen en onze 
huurders. Werken aan goede, mooie 
woningen zodat onze huurders 
tevreden kunnen wonen. Dat geeft 
mij veel voldoening.’

Amber Schouten (32) 
•  Sinds zomer 2020 werkzaam 

bij de woningstichting
•  Werkte hiervoor bij de  

afdeling vastgoedbeheer 
in de makelaardij

•  Woont in Utrecht

Marcha Emmen (44)

•  Sinds mei 2021 werkzaam bij 
de woningstichting

•  Werkte hiervoor 12,5 jaar  
bij een installatiebedrijf

• Woont in Enschede

‘Werken aan goede, 
mooie woningen zodat 
onze huurders tevreden 
kunnen zijn.’
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Interview nieuwe directeur-bestuurder

Het steeds weer zoeken naar verbinding zit 
Marieta in de genen, vertelt ze: ‘In goede balans 
zijn met je omgeving is natuurlijk heel belangrijk. 
Zeker in ons werk. Met de collega’s, de huurders, 
woningzoekenden, de gemeente, noem maar op. 
Als je kijkt naar de opgave die we hebben - zorgen 
voor voldoende goede en betaalbare woningen en 
dan ook nog duurzaam - is die verbinding niet 
alleen een meerwaarde, maar ook noodzakelijk. 
Niemand kan het alleen. Ik zet in op vertrouwen 
en openheid in de samenwerking met al deze 

partijen. Daarnaast vind ik humor en daarmee wat 
relativering belangrijk. We werken met elkaar hard 
aan pittige opgaven en juist daarom is het goed 
om af en toe samen te lachen.’

Zakelijk en sociaal
Marieta begon haar loopbaan in de commerciële 
sector op het gebied van personeel en organisatie-
ontwikkeling. Sinds 2006 werkt ze voor corpora-
ties waarvan de laatste 6,5 jaar als bestuurder van 
Woningstichting Putten. ‘Het mooie van werken 

Interview nieuwe directeur-bestuurder
Marieta Peek-Marlet (48) is sinds kort de nieuwe directeur-bestuurder van 
Woningstichting Barneveld. Ze brengt niet alleen 15 jaar ervaring in de  
volkshuisvesting met zich mee. Maar vooral ook: daadkracht, humor en een  
sterke overtuiging dat verbinding aan de basis ligt van alles.

 

‘ Ontzettend  
mooi om iets 
te betekenen  
voor mensen’
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voor een woningcorporatie is dat zakelijk en 
sociaal er samenkomen. Ook als woning  corporatie 
moet je onder aan de streep goed uitkomen,  
dus efficiënt en effectief werken. Maar wat je 
overhoudt, investeer je weer in de volkshuis-
vesting. In de commercie gaat dat anders, daar 
gaat dat wat overblijft naar de aandeelhouders. 
Dat is prima, heeft ook z’n waarde, maar ik vind 
het mooi dat in dit werk de prestaties terugvloeien 
naar de maatschappij.’

Toegevoegde waarde
Marieta vertelt over het warme hart dat ze de 
volkshuisvesting toedraagt. ‘Het is gewoon 
ontzettend mooi iets te betekenen voor mensen in 
de basisbehoefte wonen. Ik vind persoonlijk dat 
wonen een grondrecht is. Op dit moment kun je 
wel zeggen dat daaraan getornd wordt. De 
marktwerking heeft zó z’n werk gedaan dat  
steeds meer mensen niet zelfstandig in hun 
woonbehoefte kunnen voorzien. Dat is  
onacceptabel.’ 

De mens-kant
‘De uitdagingen in de sector zijn groot en het 
speelveld is erg breed. Je werkt bijvoorbeeld ook 
op het vlak van veiligheid, welzijn en zorg, 
duurzaamheid. Dat maakt het werk heel dyna-
misch en ook wel complex. En dat is wat mij 
aanspreekt aan het werken voor een  
woningcorporatie. 
De nieuwe directeur noemt nog een uitdaging: 
‘Onze sector is met de komst van de Woningwet 
compleet gereguleerd. Het is een behoorlijke 
uitdaging om je daarbinnen te bewegen. Regels 
voor inkomensgrenzen, passend toewijzen, 
bouwbesluit en diverse belastingen zoals de 
verhuurdersheffing. Je zou met alle regelgeving je 
dagen kunnen vullen. In de kern is het logisch dat 
er regels zijn, maar je moet je ook realiseren; 
‘wacht even, we zijn er niet voor de regels, maar 
voor de mensen’. Die mens-kant blijven zien en 
kijken wat er wél kan, dat is en blijft onze uitda-
ging.’

Een goede match
Marieta vertelt dat ze het hartstikke goed heeft 
gehad in Putten. Gedreven door ambitie kwam er 
ruimte voor een volgende stap. ‘Deze stap voelt 
goed en logisch aan. Volgens mij is er een goede 

match en dat is de basis. Ik voel me warm welkom 
en zie een heel betrokken en gedreven team. 
Woningstichting Barneveld heeft haar zaken op 
orde, met bijvoorbeeld een mooi nieuw strate-
gisch plan – waarvoor complimenten. Tegelijk kom 
ik in een organisatie waar de afgelopen jaren veel 
onrust is geweest. De veerkracht die ik zie is groot 
en daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken naar 
alle medewerkers in het algemeen en het manage-
mentteam in het bijzonder. Ik gun het de organi-
satie en haar relaties om nu bestuurlijk in rustiger 
vaarwater te komen.’

Balans
‘Verder bouwen op wat er al is neergezet, is wat ik 
nu wil doen. Het is een ambitieuze organisatie en 
er zijn veel opgaves. Vooral belangrijk dat we 
daarin bewuste keuzes maken, zodat we in balans 
blijven. Tuurlijk zal het - ook voor mij – af en toe 
hollen zijn, maar ik ben van de vernieuwing zonder 
gejaagdheid. En dat in verbinding met elkaar en 
onze omgeving.’ 

Persoonlijk
Marieta is getrouwd, woont in Wouden-
berg en heeft 2 zonen (12 en 15 jaar).  
Ze brengt graag tijd door met haar gezin, 
familie en vrienden. Daarnaast houdt ze 
van wandelen, tennissen en hardlopen. 
Aangezien haar zonen voetballen is ze 
geregeld langs de lijn te vinden. Ze is ‘fan’ 
van varen: ‘Als je een paar uur op het water 
bent, ben je overal los van.’ 

‘In goede  
balans zijn  
met je  
omgeving  
is natuurlijk  
heel  
belangrijk. ’.
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Prestatieafspraken 

We verdelen de taken en verantwoordelijkheden en zorgen 
ervoor dat we de juiste dingen doen voor u; onze huurders en 
woningzoekenden. Op dit moment zijn er weer nieuwe 
prestatieafspraken in de maak. De woonopgaven zijn groot. 
Daarom stellen we de afspraken voor 4 jaar vast. Eind van dit 
jaar zijn ze gereed.

Wat staat erin?
Een greep uit de onderwerpen:
• Hoeveel woningen willen we bouwen ?
• Hoe houden we wonen betaalbaar?
•  Welke doelgroepen (bijvoorbeeld senioren  

of jonger hebben extra aandacht nodig?
• Wat regelen we voor urgent woningzoekenden?
• Hoeveel investeren we in duurzaamheid?
•  Hoe waarborgen we veiligheid en leefbaarheid  

in de wijken?

Eind dit jaar kunt u de prestatieafspraken online lezen.  
Houd onze website, dit magazine en social media in de gaten.

Waarom maken we prestatieafspraken?
Prettig, veilig en betaalbaar wonen is belangrijk voor ieder 
mens. Huurdersvereniging Barneveld, gemeente Barneveld  
en Woningstichting Barneveld werken hier allemaal 
aan. Vergelijk het met een puzzel: samen leggen we de  
puzzel van prettig, veilig en betaalbaar wonen. Door samen 
keuzes te maken en samen te werken, versterken we elkaar en 
vullen we elkaar aan. We bekijken bijvoorbeeld wat we kunnen 
doen zodat senioren langer zelfstandig kunnen wonen.  
Of dat we besluiten tot het verduurzamen van woningen, 
zodat onze huurders niet alleen besparen op de energielasten, 
maar ook comfortabeler kunnen wonen. En dat we afspreken 
stappen te nemen voor voldoende huurwoningen. 

Ieder jaar maken Huurdersvereniging Barneveld, gemeente Barneveld en 
Woningstichting Barneveld een ‘Prestatieovereenkomst Wonen’. Daarin spreken 
we af wat we de komende periode doen op het gebied van wonen in de gemeente 
Barneveld. Door samen te werken, kunnen we elkaar versterken. 

Zorgen voor goed en betaalbaar       wonen doen we samen
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‘Wij maken woonbeleid voor de 
gemeente Barneveld en zorgen zo 
voor voldoende, goede woningen 
voor ons groeiend aantal inwoners. 
Om de juiste keuzes te kunnen 
maken en natuurlijk ook voor de 
uitvoering hebben we de woning-
stichting en de huurdersvereniging 
nodig. We kunnen het niet alleen. 
Samen zorgen we voor voldoende, 
goede en betaalbare woningen 
voor verschillende doelgroepen in 
de gemeente en voor kernen en 
wijken waar het prettig wonen is.’

Mimi Stevens, beleidsadviseur 
Gemeente Barneveld

‘De prestatieafspraken zijn voor 
ons een belangrijk ankerpunt in ons 
dagelijks werk. Er staat in: dit is 
wat we gaan doen en dit is hóe we 
het gaan doen. Je zou het een 
werkagenda kunnen noemen, met 
duidelijke acties en concrete 
werkafspraken voor de drie 
partijen. Die duidelijkheid is 
belangrijk om ons werk voor de 
huurders en woningzoekenden 
optimaal te kunnen doen.’

Gerdien van der Ent, manager Wonen 
Woningstichting  
Barneveld

‘We zitten elk jaar aan tafel om de 
prestatieafspraken op te stellen. 
Dat is uiteraard een goede zaak; 
wij als huurdersvereniging 
vertegenwoordigen immers de 
huurders en staan in nauw contact 
met onze achterban. En om hen 
gaat het. We hebben een stevige 
vinger in de pap. Bijvoorbeeld op 
het gebied van betaalbaarheid en 
leefbaarheid.’ 

Corrie Burink en Mariel Jongbloed,
bestuursleden Huurdersvereniging 
Barneveld

Gemeente Barneveld Woningstichting 
Barneveld

Huurdersvereniging 
Barneveld

Handen ineenslaan
Om dit alles voor elkaar te krijgen moeten we de handen 
ineenslaan. We kunnen het niet alleen. De gemeente maakt 
woonbeleid, de woningcorporatie doet dat voor de sociale 
huur en van de huurders(vereniging) horen we wat er nodig is 
en of we ons werk goed doen. Een praktisch voorbeeld is de 
buitenruimte. De tuin van een huurwoning is eigendom van de 
woningstichting, de huurder is verantwoordelijk voor het 
onderhoud. De gemeente draagt zorg voor de aangrenzende 
stoep of het achterpad. Kortom: het is aan gemeente, huurder 
en woningstichting sámen om de buitenruimte netjes te 
houden. Een ander voorbeeld is schuldhulpverlening. Wij als 
woningstichting signaleren het als huurders in problemen 
komen. Want vaak is een huurachterstand een signaal dat er 
meer financiële problemen zijn. We hebben nauw contact met 
de afdeling Schuldhulpverlening bij de gemeente en kunnen 
snel een huurder doorverwijzen. Door op tijd aan de bel te 
trekken, voorkomen we samen dat de problemen groter 
worden. De huurdersvereniging is een onmisbare schakel in de 
samenwerking. Ze is niet alleen gesprekspartner, maar ook de 
spreekwoordelijke ‘ogen en oren’ in de wijken en buurten. 
Huurdersvereniging Barneveld staat dicht bij de huurders en 
weet zo wat er speelt.

Het proces in het kort
Het proces rondom de prestatieafspraken begint met een 
overzicht van alle voorgenomen werkzaamheden in de 
gemeente. Woningstichting Barneveld stelt dit op. Dat 
overzicht (het Bod) gaat uiterlijk 1 juli met bijbehorende 
stukken naar de gemeente en de huurdersvereniging. Er 
volgen meerdere bijeenkomsten waarbij vertegenwoordigers 
van de drie partijen overleggen over alle plannen en taken. 
Uiterlijk half december moeten de prestatieafspraken gereed 
en ondertekend zijn. Verder zit de huurdersvereniging jaarlijks 
om tafel met de gemeente en de woningstichting om de 
plannen voor het komend jaar te bepalen (prestatieafspraken). 
‘We bespreken bijvoorbeeld wat er voor senioren gedaan moet 
worden en hoe het zit met verduurzaming. De gesprekken 
gaan in goede harmonie en we hebben echt het gevoel dat er 
naar ons geluisterd wordt.’ 

Zorgen voor goed en betaalbaar       wonen doen we samen
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Kort kort kort

Uw huis klaar  
voor de winter

Huurt u een woning bij ons en gaat u 

verhuizen? Zeg dan snel en makkelijk 

online de huur op. Liever bellen?  

Dat kan ook.

Online
Op onze website www.wstg-barneveld.nl 
gaat u naar ‘Ik huur’. Op die pagina vindt u 
onder het kopje ‘Direct regelen’ de knop 
‘Huur opzeggen’. Als u daarop klikt, komt u 
op een pagina waar u stap voor stap uw 
gegevens kunt invullen. Zo hebben we 
meteen alle gegevens die we nodig hebben 
om de opzegging verder voor u te regelen. 

Bellen
Wilt u liever persoonlijk de huur bij  
ons opzeggen? Bel dan naar ons kantoor: 
(0342) 427 500. Dit kan op werkdagen 
tussen 8.30 tot 12.00 uur. Een van onze 
medewerkers vult dan samen met u het 
online huuropzeggings formulier in.

Huur opzeggen? 
Dat doet u zo…

Nu de winter in aantocht is, is het een goed idee om uw 
huis ‘winterklaar’ te maken. Enkele tips voor een 
comfortabel winterseizoen.

Bescherm kranen en 
waterleidingen tegen 
bevriezing. Een buitenkraan 
kunt u het beste afsluiten 
en aftappen, zodat er geen 
leiding kan springen bij 
vorst.

Verwijder bladeren op 
 tijd uit uw dakgoot,  
zodat deze niet verstopt 
raakt en overloopt bij 
hevige regen.

Zorg dat gordijnen niet  
voor uw verwarming  
hangen en voorkom 
 zo dat ze warmte 
 tegenhouden.

Bij strenge vorst kunt u  
de thermostaat beter  
niet lager dan 10 graden  
te zetten, om bevriezing  
te voorkomen.

Ontlucht uw cv-ketel  
en zorg dat er genoeg  
waterdruk is. Die moet 
tussen de 1,5 en 2 bar  
zijn. Zo functioneert 
 uw ketel het beste.

1

2

3

4

5
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Kort kort kort

Van harte welkom op ons kantoor
We zijn blij u weer zonder afspraak in de ochtend op ons kantoor te mogen verwelkomen. Net als overal, is ook bij ons de  
1,5 meter-regel komen te vervallen. Wel vragen we u om elkaar op drukke plekken nog steeds de ruimte te geven. 
Daarnaast houden we uiteraard de basisregels aan: 

Vakman op bezoek?
De belangrijkste afspraak bij bezoek van een vakman bij u 
thuis, is dat zowel onze vakman als u klachtenvrij zijn.  
Wij hoesten en niezen niet, zijn niet verkouden en hebben 
geen koorts. Heeft u toch dergelijke klachten? Laat het 
ons dan vooraf telefonisch, of onze vakman ter plaatse, 
weten. We maken dan graag telefonisch een nieuwe 
afspraak. 

Heeft u vragen? 
Neem contact met ons op:  
(0342) 427 500 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.

 Uw mening telt
 
Dagelijks zetten wij ons in om de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden goed te laten verlopen. Wij horen graag van u  
hoe wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren! Want welke keuzes kunnen wij nu eigenlijk het beste maken in het contact 
met u? En welke verwachtingen heeft u daarbij?

Vind u het leuk om uw mening, ideeën en beelden te delen? Doe dan mee en meld u aan voor ons Huurderspanel! Uw mening is 
belangrijk voor ons. Met uw inbreng kunnen wij onze dienstverlening en producten nog beter laten aansluiten op uw wensen en 
verwachtingen.

Heeft u interesse? Meld u dan voor 25 november 2021 aan per mail met uw naam en telefoonnummer  via:
info@wstg-barneveld.nl o.v.v. deelname Huurderspanel

Aanmelden

Thuisblijven en 
testen bij klachten

Handen wassen

Niezen en hoesten  
in de elleboog

1,5 meter blijft  
een veilige afstand
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Een feestelijk moment op woensdag 23 juni: twee toekomstige bewoners 
onthulden het bouwbord bij de appartementen in aanbouw aan de Amers
foortsestraat in Barneveld (het adres wordt Irishof). In het gebouw wonen 
straks cliënten van de Rozelaar. Naar verwachting kunnen de bewoners in de 
zomer van volgend jaar naar hun nieuwe woning verhuizen. Woningstichting 
Barneveld bouwt het drielaagse gebouw, dat per verdieping negen tweekamer
appartementen en een gemeenschappelijke huiskamer krijgt. Het gebouw is 
een vervanging voor een andere woonlocatie van De Rozelaar, het Gasthuis.

Over de Rozelaar
De Rozelaar is een christelijke zorgorganisatie die mensen met een verstande
lijke beperking een warme plek in de samenleving biedt. Zij bieden dagbeste
ding, wonen met begeleiding, ambulante coaching en jobcoaching. Ze hebben 
vier woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en zes dagbestedingslocaties in 
Barneveld, Nijkerk en Putten. 

Zie ook het interview op de pagina hiernaast. 

Bouwbedrijf PlegtVos is begin oktober in opdracht van 
Woningstichting Barneveld begonnen met de bouw van 
15 nieuwe, energiezuinige seniorenwoningen aan de 
Paulus Potterstraat en Frans Halsstraat in Voorthuizen. 
De nieuwbouw vervangt de 10 woningen uit midden jaren 
’60 die eerder zijn gesloopt. Door een snelle bouwtijd is 
de verwachte oplevering begin 2022.

Vier blokjes
Het gaat om vier blokjes van 3, 4 en 5 seniorenwoningen 
aan de Paulus Potterstraat. En een blokje van 3 senio
renwoningen aan de Frans Halsstraat. Alle woningen zijn 
eenlaags met een kap en hebben straks een warmtepomp 
en zonnepanelen. Ze hebben veel natuurlijk licht in de 

Bouw appartementen Rozelaar begonnen

Bouw woningen  
Paulus Potterstaat begonnen

Achter de schermen…
Op deze pagina’s ziet u welke projecten gebouwd worden of opgeleverd zijn. Achter de schermen werken we – samen met de 
gemeente, projectontwikkelaars en andere partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn - aan de voorbereiding van nieuwe 
huurwoningen op verschillende plekken in de gemeente Barneveld. Kijk op onze website www.wstg-barneveld.nl onder  
Onze projecten voor een overzicht van alle lopende projecten.

woning door de grote pui in de achtergevel. Verder heeft iedere 
woning heeft een eigen terras die aansluit op de gemeenschap
pelijke binnentuin, waarvan de inrichting in samenwerking met de 
architect is gebeurd.
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Bouw appartementen Rozelaar begonnen

Lennard van Leeuwen (23) is straks een van de bewoners van de 27 nieuwe appartementen 

aan de Irishof in Barneveld. Die worden op dit moment voor de Rozelaar (zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking) gebouwd. ‘Ik kijk er naar uit!’

‘Yes, het gaat  
eindelijk gebeuren!’
Begeleid wonen Rozelaar

Lennard woont nu nog bij zijn ouders in Ede. Hij heeft twee 
broers en een zus. ‘Thuis wonen is ook fijn en het is best 
gek om weg te gaan, op jezelf te gaan wonen. Maar ik zie 
er naar uit. Het stukje zelfstandigheid vind ik wel leuk, dan 
hoef ik niet alles meer aan mijn ouders te vragen. Toen ik 
tegen familie vertelde dat ik op mezelf ga wonen, vroegen 
ze ‘kun jij dat?’. Ik heb gezegd ‘dat kan ik wel hoor’ en dat 
ik, als ik het nodig heb, altijd hulp aan de begeleiding kan 
vragen.’ 

Tosti-ijzer
‘Ik ben al druk met voorbereiden. Ik heb alvast wat dingen 
gekocht. Een koffiezetapparaat, pannenset, tostiijzer en 
een stofzuiger heb ik al. Mijn ouders en een tante gaan 

helpen met de inrichting. Het belangrijkste dat van thuis 
meegaat is mijn bed. Ik heb namelijk een heel lekker water
bed.’ 

Midden in Barneveld
‘Ik ga af en toe kijken naar de bouw, laatst was er een 
hijskraan en die had gipsblokken neergezet. Ik krijg er al 
helemaal zin in, midden in Barneveld wonen en samen met 
anderen vind ik gezellig en fijn. Ik kan straks lopend naar 
mijn werk in Lunchroom de Rozerie, hoef dan alleen maar 
over te steken. Als ik eraan denk, dan krijg ik een lekker 
gevoel, een soort kick. Yes, het gaat eindelijk gebeuren.’

Zie ook het artikel op de pagina hiernaast.
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Win een prijs Vind de rode draad
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.

Heeft u de rode draad gevonden?  
Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 15 januari 2022.   
 
 Mail naar: info@wstg-barneveld.nl
 Per post naar: Woningstichting Barneveld, Redactie WoonWerk, 
  Antwoordnummer 1022, 3770 VB, 
  Barneveld (postzegel niet nodig)

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal één inzending  
per adres. Onder de goede inzendingen verloten we drie Intratuin-cadeaubonnen  
van 17,50 euro, zodat u iets kunt uitkiezen voor uw huis, tuin of balkon.

Oplossing van  

vorige keer 

Saparua, een eiland op de 
Molukken. De drie prijswinnaars 
van vorige keer hebben 
inmiddels bericht ontvangen. 

Van harte gefeliciteerd!


