Nieuws
NIEUWSBRIEF JAARGANG 03 - EDITIE 02

Voor huidige en
toekomstige bewoners

Stephan Straatman en Piet van Geelen praten
mee over de plannen voor de Doelenstraat

“We hebben echt invloed
op de plannen”
We gaan aan de slag in de Doelenstraat. Dit doen we samen met de bewoners. Zij weten wat belangrijk
is bij de vernieuwing van de straat. Een ingrijpend proces waarin Bewonerscommissie De Doelen de
belangen van de bewoners vertegenwoordigt. Stephan Straatman en Piet van Geelen, twee van de vier
bewoners uit de commissie, vertellen hun verhaal.
“Het is fijn en goed dat we allemaal mee kunnen praten over ons
toekomstige huis. Dat je echt invloed hebt op de keuzes. Dat vind ik
mooi!”, vertelt Piet. “We hebben alle mogelijkheden samen serieus
bekeken, van grootschalige renovatie tot sloop. Er zijn verschillende

Het is fijn dat de plannen
nu concreet worden

avonden georganiseerd waarop iedereen kon meepraten. En geloof
me, gepraat is er! We zijn op excursie geweest naar Nijmegen om

Stephan knikt instemmend. “Daar ben ik het helemaal mee eens.

voorbeeldprojecten van renovatie en nieuwbouw te bekijken. Dat

We hebben alle mogelijkheden heel goed samen met Chantal Martens

was mooi, want toen konden we zien hoe het in de praktijk gaat. De

en Eric Mientjes van Waardwonen onderzocht en nieuwbouw is echt

architect heeft kopieën van de bouwtekeningen van mijn huis gemaakt,

de beste oplossing. Het is fijn dat de plannen nu concreet worden.

die had ik nog. Hartstikke mooi dat de architect die tekeningen en

Het speelt al zoveel jaar en ik ben blij dat we nu vooruit kunnen kijken.

mijn schets gebruikt heeft voor het eerste ontwerp van de nieuwe

We doen het echt samen, met elkaar, en dat is fijn,” vult Piet aan.

woningen. Heb ik er toch maar mooi een kleine bijdrage aan geleverd.”
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Samen werken
aan een thuis..

Ergens fijn en goed wonen is voor iedereen
verschillend. Het kan zijn dat u de plek
prettig vindt, omdat u in een fijne buurt
woont, misschien wel vlak bij familie of uw
kinderen. Of u vindt dat de woning echt
helemaal bij u hoort, doordat u er al vele
jaren woont of dat u het gewoon een prettig
huis vindt. Dat uw huis echt uw thuis is,

is onze meest belangrijke drijfveer. Hier
werken wij erg graag samen met u aan.
En voor sommige van onze huurders wordt
het ‘samen werken aan een thuis’ heel
concreet en bijzonder. Zo zijn we in Huissen
en in Bemmel met onze huurders over hele
belangrijke keuzes en gebeurtenissen in
gesprek. In Huissen praten we met de
huurders van de Doelenstraat over de
toekomst van hun straat en de toekomst van
hun woning. De woningen worden gesloopt
en daarvoor in de plaats komt er nieuwbouw. Renovatie en sloop-nieuwbouw zijn
hele spannende en ingrijpende processen.
In deze nieuwsbrief leest u een interview
met twee zeer betrokken bewoners van de
Doelenstraat. Stephan Straatman en Piet
van Geelen geven op een hele open en
mooie manier aan wat dit met hun doet en
wat de samenwerking met Waardwonen
voor hun betekent.
In Bemmel, in de wijk Klappenburg, zijn we
ook op een hele constructieve en prettige
wijze met de bewoners aan het praten over
de toekomst van hun wijk en woning. Dit
vraagt van de huurders om niet alleen naar
hun persoonlijke situatie nu te kijken, maar
ook na te denken over de aankomende
50 jaar. De investeringen die wij als Waard-

wonen doen, of dit nu het renoveren van een
woning is of nieuwbouw, doen we niet alleen
voor het nu, maar ook voor de toekomst.
Het meedenken hierover vraagt best veel
van onze huurders. Want bij nieuwbouw en
ook bij grootschalige renovatie verandert het
huis en blijft het niet helemaal meer bij het
oude. Wat ervoor terugkomt, is een
verbetering ten opzichte van wat het was.
In bijvoorbeeld kwaliteit, isolatie en woongenot. Voor onze huurders betekent dit het
oude loslaten en nadenken over het nieuwe.
Zo denken we met elkaar na over wat nu
echt belangrijk voor hen is. Welke woonwensen hebben onze huurders, wat kunnen we
bijvoorbeeld doen om de woonlasten zo laag
mogelijk te houden? Vragen die we met
elkaar bespreken en uiteindelijk moeten
leiden tot ‘nieuwe’ woningen en opnieuw
een fijn thuis voor onze huurders. We
hebben groot respect en zijn dankbaar voor
al onze huurders die zich samen met ons
hiervoor inzetten en ondanks het feit dat het
af en toe best spannend en moeilijk is, met
ons aan hun nieuwe thuis werken!

Hanke Gielen
Directeur-bestuurder
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Piet en Stephan kennen elkaar al bijna hun hele leven. Piet van Geelen
is op nummer 21 geboren en Stephan op nummer 23. Piet: “Ik heb
hier altijd gewoond. Na mijn huwelijk woonde ik op nummer 31 maar

Dan is dat zeker
een emotioneel moment

net als mijn buurman ben ik naar mijn ouderlijk huis teruggekeerd.
Ik kon mijn straatje echt niet missen. Het is hier zo fijn wonen, we

“Als het straks zover is dat we gaan verhuizen en het allemaal echt

zorgen hier goed voor elkaar.” Ook Stephan woont hier al bijna zijn

gaat gebeuren, dan is dat zeker een emotioneel moment. Net als veel

hele leven. “In 1948 kwam in hier met mijn ouders en broers en

andere bewoners ga ik tijdelijk in ’t Convent wonen. Tegen de tijd dat

zussen in dit huis op nummer 23 wonen. Opgroeien in zo’n fijne buurt

de nieuwbouw klaar is ben ik bijna tachtig jaar en zoals ik er nu over

was fantastisch. Toen wij hier kwamen wonen, bestond de straat nog

denk, blijf ik graag in ’t Convent wonen. Dat is aan de overkant, dus ik

maar uit twee blokken met huizen. Na de oorlog waren er veel nieuwe

ben zo hier om een praatje te maken,” vertelt Stephan.

woningen nodig. Die zijn onder andere hier, op voormalige tuindersgrond, gebouwd. Er was volop ruimte, heel Huissen kwam hier in de
straat voetballen. Later zijn de andere blokken gebouwd tot hoe het er
nu nog uitziet. De sfeer is hier nog steeds fijn, wel anders dan vroeger,
maar het is goed wonen hier. Na mijn trouwen heb ik negen jaar elders
gewoond. Toen mijn ouders naar het verzorgingshuis Sancta Maria
verhuisden konden mijn vrouw en ik hier weer gaan wonen.”
Stephan en Piet kunnen urenlang praten over de mooie verhalen van
vroeger en de vele herinneringen die zij aan de Doelenstraat hebben.
Onder andere over de barbecue toen de straat 50 jaar bestond, de
grote prijs die ze wonnen bij het tv-programma Straat op stelten en
natuurlijk de Huissense Umdracht.

Oproep
We zijn op zoek naar verhalen en foto’s over de historie van
de Doelenstraat. We willen namelijk graag een herinnerings
boekje samen met de bewonerscommissie maken. Bent u
oud-bewoner, heeft u foto’s of kunt u ons mooie verhalen
vertellen over de Doelenstraat? Laat het ons weten via
communicatie@waardwonen.nl of bel met Petra van der
Graaf via 026 – 320 30 50.

Geert de Bruin in gesprek met Moniek Bens van Waardwonen

Energiecoach Geert de Bruin: ik maak
mensen bewust van hun energieverbruik
Geert de Bruin uit Bemmel is één van
energiecoaches die via de Stichting
Energiebank Nederland huishoudens helpt
om hun energierekening te verlagen. “Ik wil
graag wat betekenen voor mijn medemens.
Daarom was ik ook direct enthousiast toen
ik de oproep voor een energiecoach voorbij
zag komen. Eerder was ik actief voor de
Bewonersraad Lingewaard. Hier was
duurzaamheid vanzelfsprekend ook een
belangrijk thema. Ik vind het mooi om te
ontdekken hoe je met kleine aanpassingen
kunt besparen. Daarnaast volg ik de
nieuwste ontwikkelingen met veel interesse.
Op dit moment probeer ik de energiedisplay
uit. Daarop kun je precies zien hoeveel

elektriciteit en gas je op elke moment van de
dag verbruikt.”
Stichting Welzijn Lingewaard zorgt ervoor
dat mensen met financiële problemen,
bijvoorbeeld mensen die in een schuld
saneringstraject bij de gemeente zitten,
hulp van een energiecoach krijgen.
“Tijdens de eerste afspraak neem ik altijd
de energierekening met de bewoners door.
Ook maken we samen een rondje door de
woning om te kijken waarop makkelijk
bespaard kan worden. Zo maak ik mensen
bewust van hun energieverbruik. Wist je dat
je door het afsluiten van radiatoren in ruimtes
waar je niet of nauwelijks komt al kunt
besparen? En folie achter de radiatoren

Wij helpen u graag om langer
in huis te blijven wonen
Woont u prettig in uw woning, maar merkt
u dat u soms wat extra aanpassingen nodig
heeft? Dit is vaak best eenvoudig te
realiseren. We vinden het belangrijk dat u
zich thuis voelt in uw woning en helpen u
hier graag bij. Met ondersteunende
voorzieningen op het gebied van veiligheid,
toegankelijkheid en gemak woont u soms
net wat comfortabeler en veiliger.
Hoe werkt het?
Vroeger konden mensen via de WMO kleine
voorzieningen aanvragen, zoals een
douchezitje, een trapleuning en handbeugels. Tegenwoordig moet u dit zelf regelen
en betalen. Waardwonen kan u hierbij

helpen door deze gewenste voorzieningen
in uw woning aan te brengen. Wij voeren het
werk voor u uit en betalen een derde van de
kosten (met een maximum van € 500).
Meer informatie?
Wilt u weten wat er bij u thuis mogelijk is?
Neem dan gerust contact op met onze
opzichters via 026 – 326 30 50 of mail ons
via info@waardwonen.nl. Wij komen graag
bij u thuis om u te adviseren over de
mogelijke voorzieningen. Voor veel aan
passingen bieden wij standaardprijzen,
zodat u weet waar u aan toe bent.

plaatsen helpt ook enorm. Voor huisdieren
hoef je ’s nachts de verwarming niet aan te
laten. Mensen denken vaak dat het dan te
koud wordt maar dat is echt niet zo. Ik werk
samen met de bewoners aan hun energiebewustwording en stimuleer ze om zoveel
mogelijk energie te besparen. Van elk
bezoek maak ik een verslag voor de
Energiebank. Als bewoners laten zien dat
ze besparen, krijgen ze via de Energiebank
korting op hun energierekening en dat is
een mooi steuntje in de rug voor de lange
termijn,” vertelt Geert enthousiast. Een
traject duurt drie maanden. “Maar daarna
ga ik vaak nog een paar keer langs hoor.
Dat doe ik vrijwillig, vanuit mijn sociale hart.”

Welke aanpassingen
zijn mogelijk?









Buitenverlichting
Seniorenslot
Drempels binnenshuis verwijderen
2e trapleuning
Thermostatische kranen
Houvast tijdens douchen
Verhoogde toiletpot
Inbraakbeveiliging

Tip

Doet u eens de Gelderse Huistest
om te kijken of uw huis comfortabel
en veilig is! U krijgt dan een
overzicht van wenselijke
maatregelen in uw woning met
daarbij een indicatie van de kosten.

Nieuwe gezichten bij de
Bewonersraad Lingewaard
Sinds kort zijn Toep Visser en Gerard Bartraij actief voor de
Bewonersraad Lingewaard.
Voor Toep uit Angeren is het niet helemaal
nieuw, want hij zat al eerder een aantal jaar
in de Bewonersraad. “Ik heb enorm veel vrije
tijd en wil graag wat voor de huurders van
Waardwonen betekenen. Daarom heb ik me
aangemeld toen ik de oproep voor nieuwe
bestuursleden zag. Inmiddels heb ik al
enkele huurders kunnen helpen. Zo heb ik
een contactpersoon van een complex
geholpen om problemen met het tuinonderhoud op te lossen.”

Wat je doet moet
wel leuk zijn
Gerard woont in Huissen en geniet sinds juni
2017 van zijn pensioen. “Na mijn werkzame

leven bij de Belastingdienst wilde ik graag
nog wat voor de maatschappij betekenen.
Wat je doet moet wel leuk zijn en zo ben
ik bij de Bewonersraad terecht gekomen.
Ik vind het belangrijk om goed naar onze
huurders te luisteren en zaken onder de
aandacht brengen bij Waardwonen. Zo krijg
ik regelmatig vragen over de toewijzing van
woningen. Binnenkort worden wij door
Moniek Bens, manager Wonen van
Waardwonen, bijgepraat over de manier
waarop woningen toegewezen worden via
Entree. Dat is fijn, want dan weten wij hoe
het zit. Wij zijn toch de oren en ogen namens
onze huurders en weten welke vragen bij
hen leven. Het is mooi dat ik dit met
Waardwonen kan bespreken.

Wist u dat …….
De Bewonersraad Lingewaard heeft
een Facebookpagina met de naam
Huurdersbelang Lingewaard. Hierop
vragen zij regelmatig uw mening over
zaken in en om uw woning. In de
folder die alle huurders in Lingewaard
bij deze nieuwsbrief ontvangen,
leest u er meer over. Wist u dat de
Bewonersraad ook een website
heeft? Neem eens een kijkje op
www.bewonersraadlingewaard.nl

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een
nieuwe privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Ook Waardwonen houdt zich aan deze privacywetgeving. We behandelen en beveiligen persoonsgegevens van (vertrokken) huurders, overige
bewoners en woningzoekenden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De nieuwe privacywet stelt strengere eisen
aan het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.
Dat betekent dat Waardwonen meer

maatregelen moet treffen om uw persoonsgegevens beter te beschermen. We mogen
alleen informatie over u verzamelen bij een
vooraf beschreven doel en we moeten
kunnen aantonen dat we volgens de AVG
handelen.
Soms is het nodig om persoonsgegevens
te delen met een andere partij, zoals een
aannemer. Wij geven dan bijvoorbeeld het
telefoonnummer en woonadres zodat de
aannemer een afspraak met u kan maken.

Ook hiervoor gelden vanuit de AVG strenge
voorschriften. Met de aannemers sluiten wij
daarom vooraf een overeenkomst, waarin
wij afspreken welke persoonsgegevens we
verstrekken, met welk doel en wanneer de
aannemer deze gegevens weer moet
vernietigen. Deze overeenkomst noemen
we een verwerkersovereenkomst.
Meer weten? Lees het in ons privacy
statement op www.waardwonen.nl

Brand, kan mij dat
ook overkomen?

Energiebesparende maatregelen
Arnhemse Poort in Huissen
In het centrum van Huissen aan de Arnhemse Poort staan de oudste
monumentale woningen van Waardwonen. Woningen met een
prachtige, karakteristieke uitstraling die we graag behouden in de
stad. Maar comfortabel en duurzaam wonen is ook hier belangrijk.
In maart 2018 zijn we aan de slag gegaan met energiebesparende
maatregelen. De familie Vermaas heeft het aanbrengen van de
isolerende maatregelen inmiddels achter de rug: “De werkzaam
heden zijn goed verlopen”.
Voordat de werkzaamheden van start gingen,
is de woning grondig geïnspecteerd. Met de
bewoners zijn de uit te voeren werkzaam
heden besproken. De familie Vermaas
spreekt enthousiast over de werkzaam
heden: “Alles is geïsoleerd. Er zijn hele dikke
isolatieplaten tegen de muur bevestigd. Dit
betekent wel dat de kamers iets kleiner zijn
geworden. Verder is de zolder begaanbaar
gemaakt en voorzien van verlichting en
isolatie. Beneden zijn de kieren gedicht, is er
een drempel gemaakt, hebben we thermostaatkranen op de verwarming gekregen en
prachtige nieuwe vensterbanken. De dakpannen worden na de zomer vervangen.”
De bewoners mochten tijdens de werkzaamheden tijdelijk naar een vakantiewoning, maar de familie Vermaas is het
grootste deel van de werkzaamheden
thuisgebleven. “Wij houden niet van vakantie
en zijn het liefste thuis. Op zolder is echter
houtworm gevonden. Voor de verwijdering
hiervan moesten we verplicht vier dagen het

huis uit. Tijdens de overige werkzaamheden
bleven we thuis. Dit was goed te doen.
De medewerkers van de aannemer werkten
netjes, plakten alles goed af en ruimden op.
Het zijn hele goede gasten.”
Ook de communicatie met Waardwonen
verliep goed. Er was aandacht voor extra
werkzaamheden. “Onze kleinzoon woont
bij ons en zit in een rolstoel. We hebben
hiervoor een traplift, maar het was lastig om
de trap af te gaan. Dit heeft Waardwonen
mooi opgelost door twee kleine verlengde
leuningen aan te brengen.”
Aan het eind van het gesprek laat Vermaas
trots de woning zien. De woning is groter
dan het van buiten lijkt. Op de vraag of ze
blij zijn met het resultaat geven ze aan:
“Het ziet er allemaal heel netjes uit, maar
pas in de winter gaan we het merken!”

Helaas komen woningbranden nog steeds
regelmatig voor. Dit wilt u natuurlijk graag
voorkomen. U kunt zelf veel doen om uw woning
brandveiliger te maken. Of u kunt, als er brand
is, zorgen dat de gevolgen beperkt blijven.
Hieronder een aantal tips.
•
Bij brand of gaslekkage moet de hoofd
afsluiter van het gas snel worden
afgesloten. Weet u waar deze zit? En is
deze goed bereikbaar?
•
Als u regelmatig kortsluiting heeft, zoek
dan naar de oorzaak. Bij twijfel kunt u altijd
contact met ons opnemen.
•
Ruim licht ontvlambare vloeistoffen zoals
spiritus en benzine op in een goed
geventileerde ruimte.
•
Houd de meterkast vrij en zorg er zeker
voor dat er geen brandbare materialen in
staan. Dit geldt ook van de ruimte waar uw
cv-ketel staat.
•
Heeft u een droger? Zorg er dan voor dat u
uw filter na elke wasbeurt schoonmaakt.
•
Vlam in de pan? Sluit hem af met een
deksel. Gebruik geen water om het vuur te
blussen.
•
Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde
stekkerdozen en verbind ze niet met elkaar.
•
Laad mobiele apparaten, zoals telefoons,
scootmobielen en tablets alleen op als u
erbij bent en wakker bent.
•
Zorg ervoor dat uw schoorsteen regelmatig
gecontroleerd en geveegd wordt. Hiervoor
bent u als huurder zelf verantwoordelijk.
•
Let op bij het gebruik van elektrische
dekens.
•
Plaats rookmelders en een koolstof
monoxidemelder in huis.
Zorg voor een goede vluchtroute:
1. Denk na over een vluchtplan in huis.
Weet waar de sleutel ligt en zorg dat alle
gezinsleden dit ook weten.
2. Sluit ’s nachts alle binnendeuren.
Dat vertraagt de rookverspreiding
en geeft u meer vluchttijd.
3. Zorg dat u altijd uw woning makkelijk kunt
verlaten. Woont u in een appartement?
Zorg dan dat de galerij vrij is van spullen.
4. Voor de brandweer is het belangrijk dat uw
huisnummer goed zichtbaar is, zodat zij
uw huis snel kunnen vinden met brand.

Eerlijkheid en
openheid, dat vind
ik belangrijk!

Anton Huisman 40 jaar in dienst
Op 1 juni 2018 was onze collega Anton Huisman
40 jaar in dienst bij Waardwonen. Velen van u
kennen Anton ongetwijfeld, want hij komt al jaren
bij u over de vloer.
Toen Anton in 1978 begon bij de toenmalige woningstichting St.
Joseph, was hij de vierde en jongste medewerker. Met z’n vieren
zorgden ze ervoor dat alles geregeld werd. Van het ontstoppen van
leidingen tot het betalen van de huur, ze deden alles zelf. “In die tijd
was het normaal dat je gewoon je eigen timmermansgereedschap
meenam. Toen ik een schroefmachine wilde kopen voor het werk,
moest ik aan het bestuur uit komen leggen waarom. Toen ze
overtuigd waren van het nut, was het allemaal geen probleem meer.
Dat is nu wel beter geregeld,” vertelt Anton.
“Toen ik net in dienst was, werd de 1000ste woningwetwoning aan
de Hoplaan in Bemmel opgeleverd. De huurders kregen de sleutels
op een hele officiële manier uitgereikt. Het was destijds echt heel
bijzonder voor de mensen als ze een nieuwe huurwoning kregen.
Het is nu misschien niet meer zo bijzonder als toen, maar nog altijd
zorgen we voor een feestelijk tintje.”
Anton is begonnen als onderhoudsmedewerker. “In die tijd deden we
echt alles zelf. Complete badkamerrenovaties, ruiten vernieuwen,
rioleringen vervangen of een keuken plaatsen. Het was een mooie
tijd, omdat je van alles en nog wat deed en we kenden alle huurders.
We luisterden naar de wensen van de huurder en als het mogelijk
was, maakten we het naar de wens van de huurder. Ook al zijn de
tijden veranderd, dat doen we nog steeds.”

“Wat ik nooit zal vergeten was die keer dat we een melding kregen
van stank onder de vloer. Bij deze huurder bleek de hele riolering
onder de vloer afgescheurd te zijn, waardoor alles de kruipruimte in
was gelopen. Hierdoor moest ik door 60 centimeter aan “drek” om
de boel samen met mijn collega Arnold te repareren. Dat was minder
mooi werk, maar het hoorde er allemaal bij. Toen ik later in de middag
weer op kantoor kwam om te melden dat ik naar huis ging om te
douchen, keken mijn collega’s eerst even verbaasd, want het was
nog geen half vijf. Toen ik dichterbij kwam, begrepen ze toch wel
waarom.”
Anton heeft 30 jaar gewerkt als onderhoudsmedewerker. Toen hij
knieklachten kreeg, besefte hij dat het verstandig was om iets anders
te gaan doen. Nu werkt hij alweer 11 jaar als opzichter. “Toen ik net
als opzichter begon, waren veel huurders wat argwanend door mijn
“strenge” blik. Maar nu ze mij kennen, weten ze dat ik altijd eerlijk en
open ben over alles. Ik vind het contact met de huurders heel leuk
aan mijn werk. Soms merk je dat de saamhorigheid minder is dan
vroeger, maar in overleg is er altijd heel veel mogelijk.”
Sinds dit jaar werkt Anton één dag minder in de week en dat bevalt
hem prima. “De extra vrije tijd besteed ik graag aan mijn eerste
kleinkind (een kleinzoon) en klussen bij mijn zoons die allebei net
een huis gekocht hebben.”

Iedereen kan meedoen!

Wist u dat u bij de gemeente een aanvraag kunt doen voor een bijdrage om mee te doen aan sportieve, culturele en maatschappe
lijke activiteiten? Inwoners van de gemeente Lingewaard kunnen via de Meedoen in Lingewaard een bijdrage vragen. In Berg en Dal
kan dat via de Doe Mee! Regeling.
Meedoen in Lingewaard
De gemeente Lingewaard heeft hiervoor de
Meedoenregeling en het Kindpakket. Voor
volwassenen biedt Meedoen in Lingewaard
een geld terug mogelijkheid voor kosten die u
maakt voor bijvoorbeeld het lidmaatschap
van een sportvereniging of internet. Voor
kinderen is er het Kindpakket. Alle informatie
is te lezen op de website van de gemeente
via www.meedoeninlingewaard.nl. U kunt ook

bellen met de medewerkers werk en inkomen
via telefoonnummer 026 - 326 01 11.
Doe Mee! Regeling Berg en Dal
Ook de gemeente Berg en Dal draagt bij aan
de kosten voor deelname aan een vereniging
of aan een activiteit, als u zelf een laag
inkomen heeft. Ook reiskosten en kosten
van kleding vallen hier onder, net als
materiaal voor sport of cursus. Meer

www.waardwonen.nl heeft
een nieuw jasje
Misschien heeft u gezien dat onze website www.waardwonen.nl er mooier uit ziet?
U vindt er makkelijk de informatie die u zoekt. Via Mijn Waardwonen kunt u al uw zaken
direct online regelen. Een reparatieverzoek plannen? Een aanvraag doen of gegevens
wijzigen? U doet het snel en eenvoudig op www.waardwonen.nl. U heeft gelijk inzicht in
de melding en de afhandeling.
Heeft u nog tips voor onze website?
Laat het ons dan weten via een e-mail aan communicatie@waardwonen.nl

informatie over de regeling leest u
op de website van de gemeente via
www.bergendal.nl Heeft u vragen over de
Doe Mee! Regeling of de digitale aanvraag?
Bel dan 14024 op maandag t/m vrijdag
tussen 8:30 en 17:00 uur. U kunt vragen
naar uw consulent inkomen of de intaker
van het cluster inkomen.

De pleinen aan de Roosevelt- en Kennedystraat in Huissen zijn in 2017 heringericht op
initiatief van het wijkplatform en bewoners, gesteund door de gemeente Lingewaard en
Waardwonen. Een mooi voorbeeld van hoe je samen kunt werken aan een fijne woonomgeving.

Wij werken graag samen met u
aan een fijne buurt!
Wij vinden het belangrijk dat u een veilig thuis

Heeft u een idee?

verbeteren. U weet zelf het beste wat er

heeft en in een prettige buurt woont. Daarom

Ook u kunt meewerken een fijne buurt.

in uw buurt beter kan op het gebied van

gaan wij graag meer samen met u in de

Heeft u een idee dat bijdraagt aan het

leefbaarheid. Wij horen graag wat uw

buurt aan het werk. Zo komen er twee

leefplezier in uw buurt of wijk en dat helpt

plannen zijn! Indienen kan via het formulier

buurtbeheerders die in de wijken en buurten

om de leefbaarheid te vergroten? Dan kunt

op onze website www.waardwonen.nl.

gaan werken. Zij zijn er echt als aanspreek-

u hiervoor een bijdrage vragen uit ons

Of een e-mail sturen naar

punt voor u. Zo kunnen wij u sneller helpen

Leefbaarheidsfonds. U kunt denken aan

leefbaarheid@waardwonen.nl. Wilt u nog

bij vragen of bij zaken die spelen bij u thuis of

ideeën, die de leefbaarheid, veiligheid of

even overleggen over uw idee? Belt u dan

in uw buurt.

uitstraling van de straat, buurt of wijk

met de woonconsulenten.

Samen werken aan een thuis
Ons ondernemingsplan is een actief verhaal

communicatie@waardwonen.nl of neem

dat wij graag delen. Wij maakten een filmpje

telefonisch contact op.

waarin we kort en bondig over onze ambities
vertellen. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u

Bekijk het filmpje via onze website

met ons meedenken? Laat het ons weten via

www.waardwonen.nl.

Volgt u ons al via
Facebook en/of Twitter?
Wij blijven graag met u in contact, ook via
social media. Wij zijn al een tijdje actief op
Facebook en sinds kort ook op Twitter via
@Waardwonen. Op Facebook en/of Twitter
leest u nieuws over Waardwonen, handige
tips en u vindt er informatie over onze
projecten.

/waardwonen

@waardwonen

Nijverheidsstraat 35, Huissen
Heerbaan 170, Millingen aan de Rijn

Postbus 43
6850 AA Huissen

info@waardwonen.nl
www.waardwonen.nl

T 026 - 326 30 50

