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Sloop/nieuwbouw Julianaplein

‘Het heeft voor ons goed uitgepakt’

Energiezuinig wonen
Duurzaamheid in een notendop

Zwartebroek
Huurwoningen Het Domein bijna af

Vraag aan…
technisch-administratief medewerker Tom

Liesbeth Brouwer-de Jong 
Onze nieuwe directeur-bestuurder stelt zich voor



Als u dit leest, heb ik mijn eerste half jaar als directeur-
bestuurder van Woningstichting Barneveld achter de 

rug. De eerste weken stonden vooral in het teken van 
ontmoeten. Ik maakte bijvoorbeeld kennis met Huurders-
vereniging Barneveld, bewonerscommissie Schoonbeekhof, 
de gemeente en al twee keer ontmoette ik bewoners en 
klankbordgroepleden van het Julianaplein (zie ook pag. 4/5).  

Met onze wijkbeheerder fietste ik door de wijk en met 
andere collega’s stapte ik in auto voor een ‘tour’ langs 
nieuwbouwprojecten en bestaande wooncomplexen. 
Regelmatig schuif ik ’s ochtends aan bij onze vaklieden voor 
een vroeg kopje koffie en ik reed een keer met vakman Chris 
mee op de bus. Het waren mooie eerste maanden, waarover 
ik u meer vertel in het artikel op pagina 8 en 9. 

Natuurlijk ging ook het dagelijks werk gewoon door.  
Zo had ik goed overleg met de huurdersvereniging over de 
huurverhoging (zie pag. 12/13). En bouwen we volop aan 
nieuwe woningen, waarvan het grootste deel bedoeld is voor 
onze belangrijkste doelgroep: mensen met de laagste 
inkomens. Ook investeren we flink in duurzaamheid (zie pag. 
6/7) en breiden onze online dienstverlening aan u fors uit 
(zie pag. 11).

Bij het ter perse gaan van dit magazine is de formatie van ons 
nieuwe kabinet nog in volle gang. Wat de verkiezingsuitslag 
voor de volkshuisvesting betekent, valt nog niet te zeggen.
Wat ik in ieder geval hoop, is dat er een kabinet komt dat de 
verhuurdersheffing niet te veel laat stijgen. Of beter nog: 
afschaft. Want hoe minder we hieraan moeten uitgeven, hoe 
meer we kunnen investeren in waar het om gaat: goede, 
duurzame en betaalbare woningen in prettige wijken in de 

gemeente Barneveld. 

Tenslotte: we werken op dit 
moment aan ons beleids-
plan voor de komende 
jaren. Heeft u ideeën, 
suggesties voor wonen in 
Barneveld? Laat het ons 

weten! 

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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Even voorstellen…

Hij vertelt hoe zijn liefde voor het verenigings-
leven ontstond: ‘Ik groeide op in een volksbuurt in 
Amsterdam. Daar gebeurde weinig. Toen ik tien 
jaar was, ging ik voetballen en op een gegeven 
moment voelde de club als een tweede thuis. 
Vervolgens heb ik vanaf mijn achttiende in 
verschillende besturen meegelopen; een zwem-
vereniging, voetbalverenigingen, in de paarden-
sport. Ook ben ik jarenlang scheidsrechter 
geweest. Op dit moment ben ik penningmeester 
van de Woongroep 50+ in Voorthuizen waarin  
we wonen.’

Inbreng
Enkele jaren geleden sloot Karel zich al eens aan 
bij de huurdersvereniging. Vanwege gezondheids-
redenen moest hij daar na korte tijd weer mee 
stoppen. Nu het weer goed met hem gaat, besloot 
Karel zich weer te melden. ‘Mijn interesse in de 
huurdersvereniging werd mede gewekt doordat ik 
zag dat hun inbreng de laatste jaren steeds groter 
werd. Daardoor besloot ik ze weer te benaderen. 
Ik ben in januari begonnen als tweede voorzitter 
en het is de bedoeling dat ik over ongeveer een 

jaar de huidige voorzitter Ad opvolg. Hij heeft het 
nu heel wat jaren gedaan en vindt het wel  
mooi geweest.’

‘Ik draai inmiddels volledig mee. Zo ben ik al bij 
verschillende gesprekken met de woningstichting 
geweest en daar hebben we bijvoorbeeld voor 
elkaar gekregen dat de minima bij de huurver-
hoging worden ontzien. Ook was ik bij overleggen 
met de gemeente over de prestatieafspraken.  
Het is dus allemaal best wel intensief en ik moet 
ook nog wel het een en ander leren. Maar ik vind 
het heel leuk en heb er erg veel zin in.’

Karel is getrouwd met Tonnie en woont sinds 1988 in Voorthuizen. Hij is zelfstandig boekhouder en heeft twee dochters 

en vier kleinkinderen. Voor de KNVB is hij coach van zo’n twintig rapporteurs die weer scheidsrechters beoordelen.  

Hij kreeg 2015 de KNVB-onderscheiding ‘lid van verdienste’.

Huurdersvereniging  
Barneveld verwelkomde begin 
dit jaar een nieuw bestuurslid:  
Karel Struik (65).  
We stellen hem aan u voor.

Karel Struik
nieuw bestuurslid 
huurdersvereniging

‘ We hebben 
voor elkaar 
gekregen  
dat de  
minima bij  
de huur- 
verhoging  
worden  
ontzien’

Wisselingen in bestuur huurdersvereniging
Tijdens de ledenvergadering van de 
huurdersvereniging eind maart zijn twee 
nieuwe bestuursleden benoemd: Ruud 
Koch en Corrie Burink. Ina van Paassen trad 
na negentien jaar af als bestuurslid.
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Huurder aan het woord

Aartje (65) en Cees (67) van de Pol verhuisden in juni 2016 van het 
Julianaplein naar de Stanleystraat in Barneveld. Hun plan was om straks 
terug te verhuizen naar het nieuwe Julianaplein, maar dat liep anders.

C ees: ‘We hebben 43,5 jaar aan het Julianaplein 
gewoond. Ik vond het de beste buurt van 

Barneveld. We gingen nooit bij elkaar op visite, 
maar als er wat was, stond iedereen voor elkaar 
klaar. Onze twee kinderen vinden het wel erg dat 
ze hun ouderlijk huis kwijtraken. Maar zo gaan die 
dingen. En wij zagen ook wel dat er wat moest 
gebeuren: de huizen aan het Julianaplein werden 
echt oud en tochtig. ’Aartje: ‘In juni 2015 was de 
eerste informatieavond over de sloop. Er gingen al 
geruchten, dus ik wist het al een beetje. Maar toch 
is het dan wel even slikken. Ik zag pasgeleden 
foto’s van het slopen. Dat doet best een beetje 
pijn.’

Gelijkvloers
Cees beaamt dat: ‘Maar toch: het kwam eigenlijk 
precies goed uit. Ons huis aan het Julianaplein 
werd ons te groot. ’Aartje: ‘En vanwege mijn 
gezondheid kan ik steeds moeilijker de trap op. 
Dus we hadden het er al eens over gehad dat we 
misschien naar iets gelijkvloers moesten  
gaan uitkijken.’

Keurig netjes
Cees: ‘Ze hebben het van de woningstichting 
allemaal keurig netjes gedaan. We hebben een 
paar informatieavonden gehad en zijn steeds  
goed op de hoogte gehouden. Ze hebben ons 
verschillende huizentypes laten zien, dus we 
hadden ook wat te kiezen. Dat kon gewoon niet 
beter. En zoals alle bewoners, kregen wij ook een 
verhuis vergoeding. ’Aartje: ‘Rondom de verhui-
zing stonden ze altijd voor ons klaar als dat nodig 
was en met vragen konden we altijd bij Wilco en 
Petra terecht. We zouden in eerste instantie 
teruggaan naar de nieuwbouw, maar het bevalt 
ons hier prima. En om nou over anderhalf, twee 
jaar weer te verhuizen…daar hadden we eigenlijk 
ook geen zin meer in.’

Cees: ‘Het is een fijn huis en een fijne plek. Als je 
hier bij de voordeur zit, zie je elke seconde een 
ander beeld. Dat is fantastisch. Ik geloof echt dat 
het nieuwe Julianaplein heel mooi wordt. Maar wij 
zitten hier nu goed, dus het heeft voor ons 
allemaal goed uitgepakt.’

Twee keer een nieuw begin

 ‘ Het heeft 
voor ons  
goed  
uitgepakt’
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Als je huis gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw, dan is dat niet zomaar iets.  
Daar weten de bewoners van het Julianaplein in Barneveld alles van: hun bijna honderdjarige 
woningen worden vervangen door nieuwbouw. Twee families vertellen over hun ervaringen.

Dik (68) en Ria (64) Klinkhamer woonden beiden vanaf hun kinderjaren en later als  
getrouwd stel op ‘het plein’. Sinds de zomer van 2016 wonen ze aan de Brummel -
kamperweg tot de nieuwbouw aan het Julianaplein gereed is.

R ia: ‘Toen we over de sloop hoorden, wisten we 
meteen: wij gaan terug. Daar hebben we geen 

seconde over getwijfeld. Natuurlijk wordt het 
nooit meer zoals vroeger, maar ik wil gewoon echt 
graag terug. In maart ging ons huisje plat en dat 
doet wel wat hoor. Dat we weer terug kunnen, is 
voor ons verzachtend.’

Dochter Petra van de Brink (45): ‘Ik heb heel graag 
aan het Julianaplein gewoond. Je kon er gewoon je 
deur open laten staan, er was altijd wel iemand die 
een oogje in het zeil hield. Ik heb zoveel goede 
herinneringen dat ik ook heel blij ben dat mijn 
ouders terug kunnen.’

Vakantiehuisje
Ria en Dik zijn tevreden over de begeleiding 
tijdens het hele proces: ‘De woningstichting heeft 
ons goed betrokken bij alles. Dat hebben ze netjes 
gedaan. En over dit huis zeg ik altijd: we zitten 
voor twee jaar in een vakantiehuisje. De vloer en 
de vitrage zijn niet mijn smaak, maar daar ga je 

voor die paar jaar niet over zeuren.’Petra vult aan: 
‘De woningstichting was heel coulant. Zo konden 
we de sleutel van deze woning wat eerder krijgen, 
zodat wij onze ouders nog voor onze vakantie 
konden helpen met verhuizen en klussen. Ook in 
het informatie verstrekken zijn ze heel goed 
geweest.’

Oude bomen
Op het nieuwe Julianaplein krijgen Ria en Dik een 
gelijkvloerse seniorenwoning met een tuintje. 
Meerdere familieleden keren terug en naast hen 
komt Dik z’n broer te wonen. Petra lacht: ‘Ik weet 
zeker, dat als we de sleutel krijgen, pa meteen 
naar ’t plein toegaat. Tja, oude bomen moet je niet 
verplanten hè.’Dik: ‘Dit huis is hartstikke mooi 
voor nu. Maar ik wil wel straks mijn oude 
vertrouwde plekje terug. We willen op het 
Julianaplein blijven tot we naar het bejaardenhuis 
moeten. Ook al is het straks anders, het is en blijft 
het Julianaplein.’

Ria en Dik Klinkhamer met dochter Petra en zoon Bennie

‘Geen seconde getwijfeld’

Zie ook onze 
projecten-
pagina’s 14 en 
15. En volgende 
keer in Woon-
Werk: een 
interview met 
de klankbord-
groep van 
bewoners van 
het Julianaplein.
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Op het gebied van duurzaam en energiezuinig wonen volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.  
Goed nieuws voor het milieu en zeker ook voor bewoners. Want wonen wordt hierdoor comfortabeler  
en betaalbaarder. Wat doet Woningstichting Barneveld op dit gebied? En wat betekenen al die begrippen  
die u voorbij ziet komen? 

Duurzaam wonen

Wat maakt een woning ‘duurzaam’?
Duurzame woningen hebben vaak een heel pakket 
aan maatregelen. Zoals: erg goede isolatie, trippel 
glas, gebalanceerde ventilatie (waarbij zowel in- 
als uitgaande lucht wordt geregeld) met een 
Warmte Terug Win systeem, veel zonnepanelen en 
een energiezuinige verwarming.

Wat zijn de regels?
De rijksoverheid heeft in de wet (het Bouwbesluit) 
vastgelegd waaraan nieuwbouwwoningen op het 
gebied van duurzaam en energiezuinig wonen 
moeten voldoen. Die regels worden door de jaren 
heen steeds iets strenger. In de praktijk betekent 
dit dat nieuwbouwwoningen al jaren een A-label 
of hoger hebben. Daarnaast heeft Aedes, de 
brancheorganisatie van woningcorporaties, met 
onder andere de overheid afgesproken dat alle 
woningen van corporaties in Nederland in 2020 
gemiddeld energielabel B hebben. 

Duurzaam wonen anno     2017 in een notendop

Waarom duurzaam (ver)bouwen?
Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk 
om bij te dragen aan het terugdringen van de 
CO2-uitstoot en zo mee te werken aan een beter 
milieu, ook voor toekomstige generaties. Daar-
naast willen we dat onze woningen comfortabel 
zijn en dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Ook willen we bijdragen aan lagere energielasten 
voor onze huurders. We verwachten dat bij 
BENG-nieuwbouwwoningen de energierekening 
nog maar de helft is van wat hij nu is.
 
Wat doen wij?
We deden tot nu toe wat wettelijk verplicht was 
en zitten prima op koers om het doel van Aedes te 
halen. Maar de komende tijd doen we er een 
tandje bij. In 2017 bouwen wij woningen, die 
(grotendeels) voldoen aan de allernieuwste regels, 
namelijk de BENG-wetgeving die vanaf 2021  
geldt (zie begrippenlijst). We doen dit bij de 
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Duurzaam wonen anno     2017 in een notendop

De begrippen  
Energielabel  Door woningen in te delen in de categorieën A (meest energiezuinig) tot en met G, kunnen huurders en kopers 

snel zien hoe energiezuinig de woning is.
Energie-Index  Deze index is in het leven geroepen om meer nuancering binnen de Energielabels aan te kunnen geven. 
Energieneutraal  Een energieneutrale woning is een huis dat voor verwarming en ventilatie (met een normaal leef patroon en 

normaal comfort) jaarlijks evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
BENG   Dit is de wetgeving die vanaf 2021 gaat gelden voor nieuwbouwwoningen. Het staat voor Bijna EnergieNeu-

traal Gebouw. Een verwarrend begrip, als je bedenkt dat een BENG-woning duurzamer is dan een energie-
neutrale woning. Het verschil is dat voor BENG de woning op drie vaste punten een voldoende moet scoren: 
isolatie, beperkt energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energie (zoals zon en wind). Bij een woning 
die voldoet aan BENG, kan een onvoldoende op het ene punt dus niet worden gecompenseerd door een 
hogere score bij een ander onderdeel, zoals dat bij energieneutraal wel kan. Een voorbeeld: een erg tochtige 
woning kan de classificatie ‘energieneutraal’ krijgen als het dak vol ligt met zonenpanelen. Bij BENG is deze 
compensatie niet mogelijk: daar moeten alle punten op orde zijn.

Wilt u in een duur zame  
woning wonen?  
Zorg dan dat u ingeschreven bent op huiswaarts.nu en daarop het 
woningaanbod in de gaten houdt. Rond augustus 2017 verwachten 
we dat we onderstaande duurzame woningen kunnen aanbieden:

•  Aan de Wildzoom in Barneveld bouwen we tien duurzame een-
gezinswoningen en vier appartementen. Deze zijn bedoeld voor 
huurders met een wat hoger inkomen. Eenpersoonshuishoudens 
moeten minimaal € 22.200 en maximaal € 36.165 verdienen. Voor 
twee- of meerpersoonshuishoudens geldt een minimaal inkomen 
van € 30.150 en maximaal € 36.165. We hebben drie woningen 
beschikbaar voor huishoudens met een maximaal inkomen tot  
€ 40.349, ongeacht of u een één- of meerpersoons huishouden 
heeft. Voor één van de vier appartementen komt u in aanmerking 
als uw inkomen niet meer dan € 36.165 bedraagt.

•  Daarnaast bouwen we duurzame, betaalbare huurwoningen in 
Holzenbosch in Voort huizen. Deze zijn bedoeld voor mensen met 
een inkomen onder € 36.165.

Zie ook pag.14/15 + website wstg-barneveld.nl - Onze projecten.

bouwprojecten Holzenbosch in Voorthuizen en 
Wildzoom in Barneveld (zie kader + pag 14/15). 
Kortom: wij sorteren nu al voor op 2021.

Wat is gasloos bouwen?
Nog een nieuwe ontwikkeling is dat we -waar 
mogelijk- bij nieuwbouw toegaan naar een gasloze 
woning. In de wet staat nog niet dat dit moet, maar 
ook hier sorteren we voor op de toekomst. Dit 
betekent dat het koken in die woningen elektrisch 
of op inductie gebeurt en dat er voor verwarming 
een warmtepomp (warmte uit de bodem en de 
lucht) wordt gebruikt in plaats van een HR-ketel.

Hoe zit het met bestaande huurwoningen?
We maken ook onze bestaande huurwoningen 
energiezuiniger, bijvoorbeeld door ze ‘op te 
plussen’. Dit betekent dat we, zodra een woning 
leegkomt, de woning isoleren en toegankelijk 
maken (zodat mensen er tot op hoge leeftijd 
kunnen wonen). Voor de komende jaren hebben 
we extra geld voor het ‘opplussen’ gereserveerd.  
We hoeven niet te wachten tot een woning 
leegkomt, maar kunnen daardoor meteen een hele 
straat aanpakken. 
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Even voorstellen….

Wat vooraf ging
Na haar studie rechten aan de Universiteit van 
Utrecht ging Liesbeth in 1995 aan de slag bij het 
advocatenkantoor van de Landsadvocaat.  
Toen ze trouwde en kinderen kreeg, werkte ze zes 
jaar bij het parkeerbedrijf van de gemeente 
Amersfoort als bedrijfsjurist en manager van de 
klantenservice. In maart 2008 begon Liesbeth bij 
corporatie Woonstede in Ede als hoofd van de 
afdeling Woonservice en werd onder andere 
verantwoordelijk voor de klantenservice. Eind 

2010 werd ze er bestuurssecretaris en later kwam 
daar nog de functie van manager Strategie en 
Beleid bij. Hiermee werd ze onder andere verant-
woordelijk voor het beleid op het gebied van 
betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en 
leefbaarheid. Daarnaast was ze de laatste acht jaar 
toezichthouder in het primair onderwijs.

Drijfveer
Liesbeth vertelt over de duidelijke rode draad in 
haar loopbaan. ‘Ik vind het heel mooi om me in te 

‘    Mijn 
overtuiging is: 
 je ziet om 
naar de ander’

Liesbeth Brouwer-de Jong (46) is sinds december vorig jaar directeur  
van Woningstichting Barneveld. Ze volgde Arjen Jongstra op die een  
nieuwe uitdaging aanging bij woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn.  
We stellen haar aan u voor. 
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Persoonlijk  
Liesbeth is getrouwd en heeft twee zonen 
van elf en dertien jaar. Het gezin woont in 
Amersfoort. Jarenlang deed ze kerken-
werk en zette zich in voor de scholen van 
haar kinderen. In haar vrije tijd ontspant 
ze graag in de natuur; fietsen, wandelen. 
Of door het bezoeken van musea,  
klassieke concerten of theatervoorstel-
lingen. Daarnaast leest ze graag (vooral 
historische romans) en eet ze graag samen 
met familie en vrienden. 

zetten voor organisaties met een maatschappe-
lijke opdracht. Daar zit een persoonlijke drijfveer 
achter. Het klinkt misschien wat hoogdravend, 
maar het heeft te maken met dienstbaar willen zijn 
aan mens en maatschappij. Bijdragen aan de 
primaire levensbehoeften van mensen, zoals een 
goed dak boven je hoofd. Daarnaast is mijn 
levensovertuiging: je ziet om naar de ander. Dat 
komt vanuit mijn christelijke achtergrond. Dat is er 
met de paplepel ingegoten.’

‘Wat mij verder zo aanspreekt in het werken voor 
een woningcorporatie, is dat je iets betekent voor 
mensen en tegelijk resultaatgericht werkt. Je gaat  
met maatschappelijk geld om, vandaar dat ik dat 
laatste zo belangrijk vind. Het zit ook in mijn aard 
om het analytische en zakelijke te combineren met 
een menselijke inslag.’

Passie voor de huurder
Over haar stap naar Woningstichting Barneveld 
vertelt Liesbeth: ‘Op een gegeven moment kwam 
ik erachter dat ik een bestuurlijke rol ambieerde 
en ben ik gaan solliciteren. Woningstichting 
Barneveld sprak me aan omdat het een organisatie 
is die met zoveel passie voor de huurder werkt. De 
medewerkers staan pal voor de maatschappelijke 
opdracht. En ze doen het echt samen. Het spreekt 
mij ook aan dat we heel dicht bij de huurder staan. 
De lijnen zijn kort, het contact is heel direct.’

Gezonde organisatie
‘Dankzij de inzet van de medewerkers en mijn 
voorgangers is Woningstichting Barneveld een 
gezonde organisatie. De laatste jaren is echt werk 
gemaakt van het besparen op de bedrijfskosten. 
Ook heeft de organisatie de afgelopen jaren heel 
veel tijd en energie moeten steken in het omgaan 
met de economische crisis én zich ook nog eens 
aan alle nieuwe regels en wetgeving moeten 
aanpassen. Dat is allemaal goed gelukt. Hier 
mogen we de komende jaren de vruchten  
van plukken.’

Toekomst
‘We hebben weer investeringscapaciteit en die 
zetten we de komende tijd dan ook in.  Allemaal 
met als doel: voldoende betaalbare en duurzame 
woningen voor onze belangrijkste doelgroep. Dat 
zijn mensen met een kleine beurs. We blijven ook 
investeren in leefbare wijken, bijvoorbeeld door 
het werk van onze wijkbeheerder en onze consu-
lenten Leefbaarheid. Ook verbeteren we onze 

(online) dienstverlening verder, mede door een 
nieuwe, interactieve website te maken. En met de 
huurdersvereniging zijn we aan het praten over 
hoe we huurders en jonge mensen meer bij ons 
werk kunnen betrekken.’

Samenwerking
Liesbeth benadrukt: ‘Wat ik net allemaal 
genoemd heb, doen we niet alleen, maar met veel 
andere maatschappelijke partners. Zoals de 
gemeente, de huurdersvereniging, collega- 
corporaties in regio FoodValley en BLNW-verband 
en branchevereniging Aedes. Bij onze samen-
werkingspartners zie ik een grote betrokkenheid. 
Typerend voorbeeld is dat ik op mijn tweede 
werkdag al met twaalf organisaties uit Barneveld 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg om tafel 
zat. Mijn doel is om met deze organisaties op een 
gelijkwaardige manier te (blijven) samenwerken. 
Dat je elkaar van nature opzoekt en bij wijze van 
spreken al op de ander afstapt, nog voordat de 
vraag is gesteld.’

Liesbeth kijkt terug op een inspirerend eerste half 
jaar: ‘Het is een intensieve, prachtige baan met 
veel contact met mensen. Zowel in de omgang 
met collega’s als met de mensen buiten de 
organisatie ervaar ik heel veel plezier.

‘ Bijdragen aan de primaire  
levens behoeften van  
mensen, zoals een goed  
dak boven je hoofd’ 
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Tips & prijsvraag

Op deze foto staat een markant, grappig, 
mooi of bijzonder plekje in de regio. 
Herkent u de plek op de foto? 
Ja? Stuur dan uw oplossing voor 1 juni 2017 
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, e mailadres, adres 
en woonplaats 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 transferium bij het station 
in Barneveld. 
De winnaars zijn: mevrouw Bosman 
(Voorthuizen), mevrouw Van den Berkt-
Schuiteman (Barneveld) en mevrouw Smit 
(Voorthuizen).

Gefeliciteerd! 

Win een prijs:  
waar is dit?

U bent lekker een paar weekjes op vakantie geweest en sjouwt de 
koffers naar binnen. Daar wacht u een onaangename verrassing: 
een vervelende geur in huis. Wat is er aan de hand? We vroegen 
het antwoord aan technisch-administratief medewerker Tom.

‘Als bewoners langer dan twee weken van huis zijn, met name in de 
zomer, wil het nog weleens voorkomen dat er bij thuiskomst een 
niet al te aangename (riool)lucht in de woning hangt. Dit is meestal 
eenvoudig te verklaren. Doordat het water in de sifons (zwanen-
hals) is verdampt, ontstaat er een open verbinding met het riool.  
Doordat er weer water in de sifons komt, verdwijnt de stank na 
enig ventileren weer snel. Vergeet ook niet de wasmachine te laten 
draaien, zodat ook in deze afvoer weer water komt.’

Voorkomen
‘U kunt dit probleem makkelijk voorkomen door een scheutje 
slaolie in de sifons te gieten voordat u vertrekt. De slaolie drijft op 
het water en daardoor verdampt het water niet. Zo voorkomt u een 
onaangename lucht bij thuiskomst.’

Vraag aan…
Tom

De oplossing is 
simpel: laat even het 
water lopen in de 
gootsteen en 
wastafels
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Nieuwe website

• Uw contactgegevens wijzigen
•  Uw IBAN of betaalwijze aanpassen
•  Een woningverbetering aanvragen 

(al dan niet tegen huurverhoging) 
•  Een reparatieverzoek indienen (een 

beslisboom helpt u op weg en u 
kunt meteen zelf de afspraak met 
de vakman inplannen)

Later komen hier nog meer processen 
bij, zoals bijvoorbeeld de huur 
opzeggen.

Wat onveranderd blijft, is dat mensen 
die een huurwoning zoeken, zich 
kunnen inschrijven op huiswaarts.nu. 
Daar kunnen zij ook reageren op ons 
actueel woningaanbod.  

Win een prijs:  
waar is dit? Wat kunt u dit  

najaar allemaal  
zelf online regelen?

Uw telefoon- of rekeningnummer aanpassen, een reparatieverzoek doen 
of een aanvraag indienen voor een woningverbetering. Voorheen belde  
of mailde u ons hiervoor of kwam u langs op kantoor. Vanaf dit najaar kunt 
u dit allemaal zelf makkelijk en snel regelen: 24/7 en gewoon vanachter  
uw computer.

Zelf al uw huurzaken regelen - wanneer ú dat wil

Dit najaar is namelijk onze nieuwe, 
interactieve website gereed. Hij is zo 
ingericht dat u er zelf, direct en snel 
zaken kunt regelen (zie kader). Voor 
sommige – privacygevoelige - zaken 
moet u inloggen. U ontvangt kort voor 
de livegang informatie over hoe u kunt 
inloggen met gebruikersnaam  
en wachtwoord.

Vraag-antwoord
Daarnaast vindt u op de nieuwe site nog 
makkelijker het antwoord op uw vraag. 
Onder de knop ‘Ik huur’ hebben we per 
onderwerp veel gestelde vragen 
verzameld en beantwoord. Bijvoor-
beeld: ‘hoe kan ik mijn huur betalen?’ 

Of ‘waar lever ik mijn sleutels in bij 
verhuizing?’ U vindt er bijvoorbeeld ook 
tips over ventilatie. 

Niet alleen voor huurders
Ook mensen die op zoek zijn naar een 
(andere) huurwoning, kunnen op de 
nieuwe website terecht voor informatie 
onder ‘Ik zoek een woning’. Bij ‘Onze 
projecten’ leest u alle ins en outs over 
onze nieuwbouw- en onderhoudspro-
jecten. Op weer andere onderdelen van 
de site bieden we ook informatie aan 
voor andere doelgroepen, zoals bijvoor-
beeld onze (maatschappelijke) partners 
en werkzoekenden.

De voordelen
•  Informatie is makkelijk te vinden
•  Uw huurzaken regelt u snel en  

zonder tussenkomst van een  
medewerker

•  Aanvragen, (reparatie)verzoeken  
en wijzigingen geeft u door  
wanneer ú dat wilt, 24 uur per dag.

Concept 
nieuwe, 
interactieve 
website
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Kort kort kort

Beperkte  
huur verhoging 
Het grootste deel van onze huurders 
krijgt per 1 juli een huurverhoging 
van 0,3 procent, gelijk aan het 
inflatiepercentage. 380 huurders met 
een bijstandsuitkering krijgen 
helemaal geen huurverhoging. 

Hierover bereikten we met Huurders-
verenging Barneveld overeenstem-
ming. De 0,3 procent verhoging geldt 
voor huurders met een inkomen tot  
€ 40.349 (prijspeil 2015). Huurders 
met een hoger inkomen krijgen 3 
procent huurverhoging, met uitzon-
dering van huishoudens met vier of 
meer personen en als iemand in het 
huishouden de AOW-leeftijd heeft 
bereikt. Zij krijgen een huurverho-
ging van 0,3 procent (inflatiepercen-
tage) en daarmee geen inkomensaf-
hankelijke huurverhoging. De 
gemiddelde huurverhoging komt 
hiermee op 0,54 procent. 

We kiezen voor deze inkomensafhan-
kelijke huurverhoging zodat prettig 
en betaalbaar wonen bereikbaar blijft 
voor huishoudens met de laagste 
inkomens en we tegelijkertijd kunnen 
blijven werken aan onze taken op het 
gebied van bijvoorbeeld nieuwbouw, 
onderhoud en duurzaamheid. 

Naast de mensen met een bijstands-
uitkering zijn er ook andere huurders 
die nauwelijks of geen huurverhoging 
krijgen. Dit is om ervoor te zorgen dat 
hun huur binnen bepaalde grenzen 
blijft, zodat ze hun recht op huurtoe-
slag optimaal kunnen gebruiken. 
Huurders van een vrije sector 
huurwoning (netto huurprijs € 710,68 
of hoger) krijgen een huurverhoging 
van 0,3 procent, tenzij er andere 
afspraken in het huurcontract staan.

Bent u of kent u iemand die geïnteres-
seerd is in een nieuwbouw huurwoning? 
Zorg dan dat u of die persoon inge-
schreven staat bij huiswaarts.nu. Alleen 
met een inschrijving komt u in aanmer-
king als u een nieuwbouwwoning wilt.  
U blijft via Digizine eenvoudig op de 
hoogte van ons actueel woningaanbod.
Bijvoorbeeld aan de Wildzoom in Barne-  
veld of Holzenbosch en de Wikselaarse 
Eng in Voorthuizen (zie ook pag. 14/15). 
Vanaf 18 jaar kunt u zich inschrijven.

Onze huurders Jacqueline van de Bunt en Rudi van Beusekom trouwden op maandag 
13 maart. Ze namen trouwfoto’s aan het (nu gesloopte) Julianaplein in Barneveld. 
Jacqueline woonde in haar jeugd op nummer 5 en sinds haar 17e op nummer 12, waar 
het stel de afgelopen tien jaar ook samenwoonde. En: het echtpaar keert straks weer 
terug aan het Julianaplein. ‘We hebben er geen seconde over getwijfeld of we terug 
zouden gaan. Dit is gewoon thuis. Zelfs nu het afgebroken is voelt het als thuis.’ 

Klussen? Bekijk de filmpjes online!

Trouw(en)  
aan het  
Julianaplein

Nieuwbouw -
woning huren? 
Schrijf u in!

Ga dan naar ons YouTube kanaal. Daar 
vindt u enkele filmpjes waarin we u 
helpen met kleine reparaties. Denk aan 
het schoonmaken van het doucheputje, 
het ontkalken van de douchekop, het 
bijvullen van de CV of het verhelpen van 
een stroomstoring (in huis). Lukt het 
toch niet helemaal zelf? Dan kunt u 
natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen.

Gaat u klussen en kunt u wel een steuntje  
in de rug gebruiken?
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Kort kort kort

Zitje in de zon

Veelgestelde vraag

‘ Ik ga samenwonen. Heeft mijn partner  

dan dezelfde huurrechten als ik?’

Antwoord: Nee, dit is niet automatisch het geval. 

Dat is pas zo, als hij of zij medehuurder is. Bijvoorbeeld: als de hoofdhuurder 
vertrekt of overlijdt, mag een medehuurder in de woning blijven wonen.  
Dit is niet zonder meer het geval als uw partner geen medehuurder is.  
Overigens is uw partner automatisch medehuurder zodra u trouwt of  
geregistreerd partners wordt. 

Uw partner kan ook medehuurder worden als u kunt aantonen dat u  
minstens twee jaar een ‘gemeenschappelijke duurzame huishouding’ voert  
en bij de gemeente Barneveld staat ingeschreven op dat adres. Zodra dit  
het geval is, kunt u het medehuurderschap bij ons schriftelijk aanvragen.  
Benieuwd of uw kinderen, broers of zussen medehuurder kunnen worden?  
Op wstg-barneveld.nl vindt u alle informatie onder Ik ben huurder-huurzaken.
 
Wilt u weten wat medehuurderschap bijvoorbeeld kan betekenen voor uw 
toeslagen of de huurverhoging? Klop dan eens aan bij het sociaal juridisch 
steunpunt van de gemeente Barneveld. U vindt dit (gratis) steunpunt in de  
bibliotheek in Barneveld. Het inloopspreekuur is op dinsdagen van 10 tot 13 uur. 
 U kunt ook bellen: 0342 42 29 37. 

 Op 28 februari zetten we zestien 
huurders die vijftig jaar of langer in hun 
huurwoning wonen, in het zonnetje. We 
nodigden hen uit bij ons op kantoor voor 
een lunch met de directeur.

Van 12 tot 14 uur kwam het gezelschap 
samen in de kantine. Directeur-
bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong 
sprak enkele woorden tot de aanwe-
zigen. Het onderwerp van gesprek die 
middag was – hoe kan het ook anders 
– ‘vroeger’. In (soms meer dan) vijftig 
jaar maakten de huurders veel lief en 
leed mee in hun woning en dat deelden 
de aanwezigen in een ontspannen sfeer 
met elkaar. Eind van de middag kregen 
ze als dank voor hun trouwe huurder-
schap een bloemetje en cadeaubon mee. 
 

50 jaar 
huurderschap: 
verhalen over
vroeger

De bewoners van Rumah Maluku kunnen sinds dit voorjaar buiten in het zonnetje van 
hun kopje koffie genieten. Dankzij een gift van Sloeproeivereniging Ekiep’9 uit 
Barneveld kon het zithoekje gemaakt worden. De bestaande tuin werd aangepast.  
Er staan nu twee houten bankjes. Ekiep’9 heeft verschillende sponsors en de giften 
zet de vereniging in voor eigen kosten, materialen en onderhoud aan de sloep. 
Daarnaast kiest de vereniging elk jaar een goed (maatschappelijk) doel om te steunen. 
Dit jaar was Rumah Maluku, een woongebouw voor Molukse ouderen aan de Boutens-
straat, aan de beurt. Wencop Hoveniers, één van de sponsors van de roeivereniging, 
voerde het werk in maart uit. 
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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

Huurwoningen 
Het Domein af
Deze maand ontvangen de huurders 
van de 22 huurwoningen in Het 
Domein in Zwartebroek de sleutel. 
Hier komen in totaal 39 woningen 
voor starters, doorstromers en 
senioren. Op 16 februari konden de 
huurders alvast een kijkje nemen in 
hun toekomstige woning. Het 
Domein is onderdeel van 
Dwarsakker, een nieuwe wijk aan de 
zuidwestzijde van Zwartebroek, 
waar 97 koop- en huurwoningen 
worden gebouwd. Er komen ook een 
woonzorgcentrum, een gezond-
heidscentrum en een dagopvang/
besteding voor ouderen. 

De afgelopen maanden zetten we weer stappen richting de bouw van veertien 
zeer energiezuinige woningen aan de Wildzoom in Barneveld. We pasten het 
ontwerp aan en maakten onze duurzaamheidsplannen concreter.
Na reacties van omwonenden op het eerste ontwerp in maart 2016, werkten we 
het ontwerp bij en kozen voor een schuine kap een andere kleur steen. We hopen 
dat de procedures (bestemmingsplan/omgevingsvergunning) rond de zomer 
afgerond zijn, zodat we daarna kunnen beginnen met de bouw. We verwachten 
dat woningen dan tegen de zomer van 2018 gereed zijn. De tien eengezinswo-
ningen en vier beneden- en bovenwoningen komen op de voormalige locatie van 
de Eben Haëzerschool. Bijzonder is dat we ze duurzamer maken dan de wettelijke 
norm door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Alle woningen worden 
energie neutraal. De eengezinswoningen zijn zelfs nog energiezuiniger en 
voldoen aan de BENG-eisen die vanaf 2021 gelden (zie pagina 6 voor meer 
informatie).

In de buurt van de woningen komt ook een buurtkamer. Er is inmiddels een 
stichting opgericht die de exploitatie op zich wil nemen.

Barneveld

Zeer energiezuinige 
woningen in Wildzoom

Voorthuizen

Bouw eerste 
huurwoningen 
Holzenbosch 
eind 2017

In opdracht van Woningstichting 
Barneveld begint de Bunte Vastgoed 
Oost eind dit jaar met de bouw van de 
eerste zes sociale huurwoningen in de 
nieuwe woonwijk Holzenbosch  
(Voorthuizen-Zuid). Deze woningen 
worden zo energiezuinig, dat ze nu al 
voldoen aan de BENG-norm die vanaf 
2021 geldt (zie ook pag. 6). Ze worden in 
het tweede of derde kwartaal van 2018 
opgeleverd. 

Op dit moment wordt het terrein 
bouwrijp gemaakt. In totaal komen  
in Holzenbosch de komende vijf jaar  
325 woningen, waarvan ongeveer  
74 sociale huurwoningen. De Bunte 

Vastgoed bouwt voor ons in totaal  
38 sociale huurwoningen: achttien 
gezinswoningen en twintig tweekamer-
appartementen voor een bijzondere 
doelgroep. 

Daarnaast bouwen Schoonderbeek en 
Heilijgers 36 sociale huurwoningen. De 
bouw van de eerste veertien (eengezins)
woningen begint in de loop van dit jaar 
en naar verwachting start de bouw van 
de laatste woningen in 2021.
Heilijgers ontwikkelt de woningen in 
opdracht van de Gemeente Barneveld.
Schoonderbeek en De Bunte Vastgoed 
Oost zijn inmiddels met de verkoop van 
de koopwoningen in de wijk begonnen. 
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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’

Rond het verschijnen van dit blad, 
behandelt de gemeenteraad de 
plannen voor de nieuwe woonwijk 
De Wikselaarse Eng in Voort-
huizen. Als het vergunningen-
traject soepel verloopt, kunnen 
we nog dit jaar beginnen met  
de bouw.

De wijk komt aan de Wikselaarse-  
weg in Voorthuizen, naast de nog 
te bouwen woonwijk Holzen-
bosch. Er komen 155 nieuwbouw-
woningen, waaronder 53 betaal-
bare sociale huurhuizen, die  
De Bunte Vastgoed Oost voor  
ons ontwikkelt. 

We bouwen de woningen om 
tegemoet te komen aan de grote 
vraag naar betaalbare huurwo-
ningen. Een groot deel van de 
woningen willen we toewijzen aan 
startende huurders.  
In Voorthuizen is hier veel  
vraag naar.

In het kort

•  In de wijk Blankensgoed in Voorthuizen leverden we in het voorjaar vijf huur-
woningen op voor starters. Er was grote belangstelling voor en ze zijn dan ook 
allemaal verhuurd. Bouwbedrijf Van de Kolk bouwt in de wijk in totaal dertig  
nieuwe woningen.

•  De sloop van de bijna honderdjarige woningen aan het Julianaplein in Barneveld is 
deze maand gereed. In maart gingen we met de Klankbordgroep van bewoners in 
overleg over het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen op het plein. We ver-  
wachten dat we eind dit jaar kunnen beginnen met de bouw van de veertig nieuwe 
sociale huur woningen. Ongeveer de helft van de bewoners keert terug. Naar ver-  
wachting zijn de woningen in het najaar van 2018 af. Zie ook het artikel op pag. 4/5.

•  De bouw van Wyandotte, naast het 
station in Barneveld (onderdeel van 
Veller II) verloopt voorspoedig.  
In dit gebouw komen 28 apparte-
menten. De verhuur van deze sociale 
woningen ging in april van start.  
Als alles volgens planning verloopt, 
worden ze eind dit jaar opgeleverd. 
Vier appartementen zijn gereserveerd 
voor stichting Breder.

•  In nieuwbouwwijk Eilanden-Oost in Barneveld is Heijmans begonnen aan de bouw 
van twintig appartementen en tien rug-aan-rug-woningen. Woningstichting 
Barneveld neemt deze woningen straks af voor de verhuur. We verwachten dat de 
appartementen in de eerste helft van 2018 gereed zijn. De rug-aan-rug woningen 
worden mogelijk nog in 2017 opgeleverd. De verhuur begint na de zomer van 2017.

Voorthuizen

53 betaalbare 
huurwoningen 
Wikselaarse 
Eng  

 

Aan deze kaart kunnen geen
enkele rechten worden ontleend

CONCEPT
VERTROUWELIJK

Aan deze kaart kunnen geen
enkele rechten worden ontleend

Sociale koop tussenwoning-510

Sociale huur hoekwoning-530
Sociale huur tussenwoning-510

Koop 200-250.000 hoek z.g.-530

Sociale huur rug aan rug hoek-560
Sociale huur rug aan rug tussen-540

Koop 170-200.000 tussen-540

Koop 200-250.000 tussen-540
Koop 200-250.000 hoek z.g.-560

Koop > 250.000 hoek m.g.-560

Koop > 250.000 vrijstaand
Koop > 250.000 2-1 kap

Sociale koop rug aan rug hoek-560
Sociale koop rug aan rug tussen-540

Achterpad

74 m2

49 m2
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Deel úw passie  
met onze lezers!
Mail de redactie naar  

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie 

‘  De gitaar is 
voor mij heel 
belangrijk’

Als Emil Moniharapon (82) één van zijn (vaak zelf 
beschilderde) gitaren oppakt en begint te zingen, 
straalt hij. ‘Ik word er ontspannen en blij van’.

De op Java (Indonesië) geboren Emil vertelt:  
‘De eerste keer dat ik Molukse muziek hoorde, 
was als jochie op Ambon, waar wij als gezin 
waren tijdens het verlof van mijn vader, die  
KNIL militair was. Ik vond die muziek meteen 
geweldig. Later heeft mijn neef mij de grepen  
op de gitaar geleerd.’

In 1951 kwam het gezin naar Nederland. ‘Door 
bramen te plukken en op spreeuwen te jagen bij 
de boer had ik op een gegeven moment dertig 
gulden verdiend. We gingen in Arnhem kleren 
kopen en aan de overkant van de kledingwinkel 
zag ik een muziekwinkel. In plaats van met 
kleding, kwam ik thuis met mijn eerste gitaar.’

Jarenlang zong en speelde hij met de Batu Tjapeu 
Band door heel Nederland traditionele Molukse 
liederen. Ook nu die band niet meer bestaat, 
treedt Emil nog geregeld op met Molukse, maar 
ook Nederlandse liedjes. 

Het huis van Emil en zijn vrouw staat vol met 
karaktervolle instrumenten en aan de muren 
prijken schilderijen, bijna allemaal van Emils 
hand. De taferelen tonen de culturele diversiteit 
in zijn leven: Franse landschappen, geïnspireerd 
op de plek waar zijn vrouw opgroeide, Molukse 
taferelen met palmbomen en Hollandse plaatjes 
met molens en reproducties van Vermeer. ‘Ik zou 
niet kunnen kiezen wat ik het liefste doe: muziek 
maken of schilderen. Het is allebei mijn passie. 
Zo lang als ik het kan, blijf ik het allemaal doen.’


