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Deze keer treft u een andere schrijver van het voorwoord 
aan. In plaats van de directeur-bestuurder is nu de 

voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) in de pen 
geklommen. Immers, Arjen Jongstra heeft inmiddels zijn 
nieuwe werk in Apeldoorn opgepakt na zes jaar leiding te 
hebben gegeven aan Woningstichting Barneveld.  

Woensdag 31 augustus, op zijn laatste werkdag, hebben  
we op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Ook de 
voorzitter van de huurdersvereniging, Ad van der Woude, 
voerde daar het woord. In alle bijdragen klonk waardering 
voor het werk van Arjen. Er is in de relatief korte periode heel 
veel werk verricht. Werk dat hij samen met anderen heeft 
gedaan, zo benadrukte hij zelf. De Raad van Toezicht heeft  
na het vertrek van Arjen, het proces tot benoeming van een 
nieuwe directeur-bestuurder snel opgepakt. Met medewer-
king van mensen binnen en buiten de organisatie kon 
ondanks de vakantieperiode goed worden doorgewerkt. 
Vanaf deze plaats dank aan alle betrokkenen binnen de 
woningstichting. Voorheen kon de benoeming bekend 
gemaakt worden zodra de RvT voldoende zekerheid had  
en de adviezen positief waren. Sinds enige tijd is een 
belangrijk onderdeel toegevoegd aan de procedure.  
De nieuwe Autoriteit wonen moet, na de voorgenomen 
benoeming, ook toestemming geven en gaat daar bij niet 
over één nacht ijs. Dit kost tijd. 

We zijn blij te kunnen melden dat we dit proces succesvol 
hebben afgerond en dat Liesbeth Brouwer-de Jong (45) vanaf 
1 december onze nieuwe directeur-bestuurder wordt (zie 
ook pagina 11). Wij kijken uit naar haar komst en wensen 
haar een succesvolle tijd bij Woningstichting Barneveld toe. 
Tot 1 december blijft Kees Karsten interim directeur-bestuurder. 

Voor mijzelf is ook verande-
ring op komst. Binnenkort 
moet ik afscheid nemen 
omdat mijn zittings termijnen 
verstreken zijn. Mijn plek als 
voorzitter wordt overge-
nomen door Johan Borren.  
Hij is al enige tijd lid van de 
RvT en ik ben er van overtuigd 
dat hij met evenveel 
genoegen, als ik heb ervaren, 
dit werk zal doen. 

Boudewijn Ridder, Voorzitter van de Raad van Toezicht

Adres
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

Kantoor
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

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…

Ronald werkte bijna 25 jaar als timmerman bij een 
aannemer in Ede. ‘Vanwege economische redenen 
moest ik daar weg. Ja, dat was heel jammer. 
Gelukkig heb ik geen dag thuisgezeten en kon ik 
meteen bij een ander bouwbedrijf in Ede terecht.’ 
Daar werkte hij anderhalf jaar toen hij de adver-
tentie van Woningstichting Barneveld in de  
krant zag. 

Leuk werk
‘Ik had het daar ook goed naar mijn zin hoor, maar 
had altijd in mijn achterhoofd dat ik wel eens bij 
een woningcorporatie zou willen werken. Bij mijn 
voorgaande werkgevers deden we veel voor 
Stichting Woonstede, dus ik was al een beetje 
bekend met het werken voor een corporatie en 
wist dat ik dat leuk vond. Wat ook meespeelt, is 

dat je bij een bouwbedrijf vaak toch veel zwaar 
werk hebt. En dat is best pittig als je nog tot je 67e 
‘moet’.’

Tevreden
Na de eerste maanden van kennismaking een  
‘een hoop nieuwe informatie’, begint Ronald zich 
steeds meer thuis te voelen. ‘Het bevalt goed en ik 
heb leuke collega’s. In dit werk kom ik veel bij 
huurders thuis. De omgang met mensen vind ik  
het leukst. Ik ben net ook weer bij een adresje 
geweest voor een leuke klus. Daar moest van  
alles gebeuren, sloten vervangen, opnieuw kitten.  
En dan is het fijn als mensen daarna weer tevreden 
zijn. Ik wil het graag zo maken, zoals ik het zelf  
ook zou willen hebben. Dat is altijd weer  
een uitdaging.’

Ronald woont in Harskamp. Hij is achttien jaar getrouwd met Tamara en ze hebben vier kinderen in de leeftijd tussen 9 en 

16 jaar. ‘Er is altijd leven in de brouwerij bij ons thuis. De jongste zit op turnen en de oudste twee hebben allebei al een 

bijbaantje. En ze gaan allemaal naar school natuurlijk. Ikzelf mag wel graag motorrijden, maar heb verder niet echt 

hobby’s. Dat komt denk ik omdat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt.’

Onze nieuwe allround vakman 
Ronald van Gerder (43) ging 
eind augustus met goede zin 
en een flinke dosis ervaring 
aan de slag bij Woningstichting 
Barneveld. Hij stelt zich aan  
u voor.

Ronald 
van Gerder
Allround vakman

‘ Het bevalt 
goed en ik 
heb leuke 
collega’s’

WoonWerk nr. 2  |  November 2016     3



Huurder aan het woord

Acht nieuwe woningen voor 55-plussers werden dit voorjaar in Garderen opgeleverd.  
De huizen van ‘De Boomgaard’ staan tussen Dr. Kruimelstaete en het in 2013 
opgeleverde ’t Boerenerf. Greet en Henk Haklander wonen er sinds deze zomer  
en zijn bijzonder in hun nopjes met het huis en deze nieuwe stap in hun leven.

‘Het kan allemaal niet mooier’, vertelt Greet 
over hun verhuizing naar De Boomgaard. 

‘Ondanks dat het wel een hectische tijd was.  
Ik heb in juni in het ziekenhuis gelegen en in 
diezelfde periode kwamen ook nog eens kopers 
naar ons huis kijken. Maar met veel hulp van 
familie is het gelukkig allemaal gelukt.’

Echt te groot
Greet (58) en haar man Henk (58) woonden 
jarenlang aan de Putterweg in Garderen. Greet 
werd daar zelfs geboren en woonde er haar hele 
leven. Toch had het echtpaar geen twijfels over de 
verhuizing. ‘Ik heb altijd gezegd: als onze zonen 
uit huis gaan, wil ik ooit wel wat kleiner gaan 
wonen. Toen dat zover was, werd het huis ook 
echt te groot voor ons tweetjes. 

‘ We dachten: 
we gaan er 
gewoon voor’

De Boomgaard Garderen
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Daar komt bij: mijn man heeft zo’n zeven jaar 
geleden zijn heup gebroken en ik heb slijtage in 
mijn rug. Ik werk in een winkel en dat doe ik zo 
graag dat ik liever wat kleiner ga wonen – en dus 
minder onderhouds- en poetswerk heb- dan dat  
ik dat werk zou moeten opgeven.’ 

Garderen
Henk en Greet hadden één belangrijke voor-
waarde: ‘Garderen uit, dat wilden we absoluut 
niet! Een paar jaar geleden zagen we dat er hier 
woningen werden gebouwd. Door de crisis op de 
woningmarkt ging dat voor ons toen gewoon niet. 
Maar toen we dit jaar hoorden van deze woningen, 
hebben we ons ingeschreven. Er waren 58 
inschrijvingen voor 8 woningen, dus wij dachten: 
dat wordt ’m niet… Dus je kunt je wel voorstellen 
hoe blij we waren toen we hoorden we in aanmer-
king zouden komen voor een hoekwoning. En we 
kregen de woning die we hadden gewild. Wat een 
geluk! Ook al was toen ons huis nog niet verkocht, 
dachten we; we gaan er gewoon voor. Dit moeten 
we niet laten schieten.’

Vloerverwarming
De woningen van De Boomgaard hebben de 
slaap- en badkamer op de begane grond en boven 
is er ruimte voor opslag en eventueel een extra 
slaapkamer. ‘We mochten de keuken zelf naar ons 
zin uitzoeken. Standaard zit er vloerverwarming in 
en er zitten zonnepanelen op het dak. Dus het is 
de bedoeling dat we straks heel lage energie-
kosten hebben. Dat kunnen we natuurlijk pas 
volgend jaar op de afrekening gaan zien.’

Nooit teveel
Het echtpaar is voor het eerst huurder en  
dat bevalt prima. ‘Het contact met de Woning-
stichting was erg fijn. We mochten altijd bellen, 
het was nooit teveel ondanks dat we soms best 
veel vragen hadden. Dan dacht ik: nou moet ik 
alweer bellen, ze zullen wel denken. Maar als ik ze 
sprak had ik dat gevoel had helemaal niet.’ 

Dr. Kruimelstaete
De woningen staan vlak bij Woon-, gezondheids- 
en Welzijnscentrum Dr. Kruimelstaete.  
‘Wij maken er nu nog niet echt gebruik van,  
maar als je hier woont kun je gebruik maken van de 
diensten in Kruimelstaete. Ik denk dat de ouderen 
hier dat wel doen, bijvoorbeeld een kopje koffie 
drinken. Ik ben er trouwens zelf al wel naar de 
kapper geweest.  Je kunt er verjaardagen houden 
en op woensdagmiddagen kunnen ouderen uit de 
hele regio er eten. Dat doet mijn schoonmoeder 
ook altijd.’

Knus
‘Het is echt een heel fijne wijk. Iedereen zegt het, 
het is gewoon heel leuk opgezet en knus. En leuke 
mensen allemaal. Wij zijn de jongsten, maar daar 
merken we niks van, we vinden het alleen maar 
heel gezellig. En ondanks dat ik mijn hele leven 
aan de Putterweg heb gewoond, heb ik nog geen 
dag spijt. Het voelt gewoon heel goed. En als  
’s avonds alle lampjes bij de voordeuren aangaan, 
dan is dat heel gezellig.’

‘ Het is echt  
een heel  
fijne wijk.  
Iedereen  
zegt het,  
het is  
gewoon  
heel leuk  
opgezet  
en knus.’
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‘Carolien, Henk, Arie en Herman vormen sinds ruim een jaar de bewoners-
commissie Schoonbeekhof. Samen zetten ze zich in voor prettig wonen  
en samenzijn in hun appartementengebouw in Kootwijkerbroek.  
Waarom? ‘Omdat je het gewoon gezellig wilt hebben met elkaar.’

Bewonersinterview

In het najaar van 2015 werden de vier bewoners 
gekozen tijdens een bijeenkomst van Woning-

stichting Barneveld in Kulturhus De Essenburcht. 
Ze volgden de oude bewonerscommissie op.

Wennen
Carolien Westra (74) vertelt: ‘In het begin verliep 
het wel wat stroef. Wij pakten dingen anders aan 
dan de vorige bewonerscommissie. Zo gaan wij 
bijvoorbeeld bij alle bewoners langs om ze uit te 
nodigen voor het kerstetentje. Aan dat soort 
dingen moesten sommige mensen wennen.’ 
 
Arie van Middendorp (64): ‘We moesten sommige 
bewoners er echt bijtrekken. Maar als je zelf 
positief blijft, merk je dat je mensen toch mee     -
krijgt. ’De inzet van de bewonerscommissie werpt 
inmiddels zijn vruchten af, vertelt Carolien: ‘Niet 
iedereen zegt het, maar we merken dat bewoners 
blij zijn met de dingen die gebeurd zijn.’

Successen
‘We hebben echt dingen kunnen verbeteren. 
Bijvoorbeeld: toen ik hier net woonde, zag ik dat 
we allemaal maandelijks acht euro bijdroegen aan 
een koffieochtend. Toen ik daar ging kijken, bleek 
dat er nog geen tien mensen aan meededen.  
Ik heb dat aangekaart bij de woningstichting en 
uiteindelijk is de bijdrage afgeschaft, terwijl een 
klein groepje bewoners nog steeds spelletjes met 
elkaar speelt. Overigens hebben we hierover  
van tevoren een enquête gehouden onder de 
bewoners. Dat doen we eigenlijk met alles wat  
we doen.’ 

‘  Iets samen doen is 
 toch veel leuker?’

Bloemetje
‘Vervolgens hebben we aan alle bewoners 
gevraagd of ze 1 euro per maand wilden bijdragen 
aan een potje voor allerlei uitgaven. Daar sturen 
we bewoners kaartjes van als ze erg ziek of 50 jaar 
getrouwd zijn. Pasgeleden hebben we een 
bloemetje geregeld voor een nieuwe buurvrouw. 
Ook betalen we er bijvoorbeeld een toner van 
voor de printer of batterijen voor als de afstands-
bediening van een bewoner het niet doet.’ 
Hoewel het geen ‘officiële’ taak is van de bewo-
nerscommissie, verricht Henk waar nodig hier en 
daar hand- en spandiensten. Carolien: ‘Henk 
houdt de tuin een beetje bij, vervangt lampen in 
de gang en bijvoorbeeld vorige week hielp hij een 
buurvrouw die problemen had met haar rolstoel.’ 

Etentjes
De commissie organiseert zo nu en dan een etentje 
voor alle bewoners. Carolien: ‘Ik loop hier door de 
gangen en dan denk ik: de mensen zitten allemaal 
alleen achter hun bordje. Dan is het toch veel 
leuker om af en toe samen iets te doen? In 
september hebben we in het atrium een etentje 
gehouden. Gewoon met Hollands eten. En het 
servies hebben we bij de kringloopwinkel 
gehaald’, lacht Carolien. Arie: ‘Daar heb ik echt 
van genoten, dat was zo leuk!’
Ook organiseert de commissie jaarlijks een 
kerstdiner. Deels wordt dat betaald door de 
woningstichting, deels door een eigen bijdrage 
van de bewoners. ‘Voorheen was het een buffet. 
Maar dat vonden we niet zo handig, omdat veel 
mensen met een rollator lopen. Het leek ons ook 

Bewonerscommissie Schoonbeekhof
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veel gezelliger om aan tafel te eten en het bleek 
niet duurder dan een buffet. Dus dat hebben we 
vorig jaar voor het eerst gedaan. Henk heeft met 
zijn orgel kerstliedjes gespeeld en een mevrouw 
las een gedichtje voor. Aan het eind van de avond 
hebben we met het hele gezelschap Stille nacht, 
heilige nacht gezongen. De reacties waren  
heel positief.’

Aanspreekpunt
Een belangrijke rol van de commissie is die van 
aanspreekpunt voor de woningstichting. Henk van 
den Brink (78): ‘We proberen de mensen met hun 
klachten naar ons toe te halen, zodat wij het aan 
de woningstichting kunnen doorgeven. Daardoor 
hebben zij altijd hetzelfde aanspreekpunt en 
spreken wij allemaal met één tong. En wij zitten er 
korter op, waardoor dingen die voorheen niet bij 
de woningstichting terecht kwamen, dat nu wel 

doen. Het contact met de woningstichting is 
overigens goed, dat kan niet beter.’ 

Steeds leuker
Deze winter zet de commissie weer een kerstboom 
neer en met oud en nieuw worden er oliebollen 
gebakken. De bewonerscommissie zit nog vol 
ideeën voor de toekomst: een verwarmd atrium, 
een dagje uit met elkaar, gezellig samen in de tuin 
zitten. Het credo: ‘Niets moet, alles mag. We doen 
dit, omdat je het gewoon gezellig wil hebben met 
elkaar. Het loopt nu heel goed en ik vind ook het 
erg leuk om te doen; het contact met de bewo-
ners, het mensen naar de zin maken. Het doet 
goed als je ziet dat dingen goed lopen.’ Arie 
beaamt: ‘Ik vind het ook leuk en zie het als een 
uitdaging om iets met en voor mensen te doen.’ 
Henk: ‘In het begin moesten we even volharden, 
maar het wordt steeds leuker.’

 
‘Niets moet, alles mag. We 
doen dit, omdat je het gewoon 
gezellig wil hebben met elkaar.’

V.l.n.r.  
Henk van den Brink, 
Carolien Westra,  
Arie van Middendorp 
en Herman Schut.
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Online dienstverlening

indienen. Zodra de nieuwe site er is hoeft een 
bewoner die op zaterdagavond de kraan hoort 
druppen, niet tot maandagochtend te wachten om 
dat te melden. Dat kan dan meteen via de website 
en de huurder kiest zelf een datum en tijd waarop 
de vakman langskomt.’ We beseffen dat niet 
iedereen internet heeft en dat sommige mensen 
hulp nodig hebben. Daarvoor blijven we straks  
op vaste tijden enkele uren per dag telefonisch 
bereikbaar voor het melden van reparatie-
verzoeken. 

Gemakkelijk en snel
Nog meer veranderingen: de website krijgt een 
nieuwe uitstraling en de informatie wordt op een 
overzichtelijke manier getoond, zodat u nog 
makkelijker en sneller kunt vinden wat u zoekt. 

Zorgvuldig en veilig
Marianne: ‘Het is voor ons één van de belang-
rijkste vernieuwingen van dit moment. We nemen 
daarom de tijd om dit allemaal zorgvuldig in  
te richten. Vanzelfsprekend hechten we grote 
waarde aan de veiligheid van de site en privacy van 
huurders. Ook werken we sinds begin augustus 
‘achter de schermen’ al met het nieuwe reparatie-
verzoeken-proces, zodat in mei alle kinderziektes 
er uit zijn. Want dan gaan medewerkers, aannemers 
en natuurlijk de huurders er mee aan de slag.’

‘Heel veel mensen zijn het al gewend om zelf veel 
online te regelen, zoals bank- of overheidszaken. 
Wij gaan mee met de tijd. De kunst is om dat te 
doen zonder de behoeften van onze huurders uit 
het oog te verliezen.’ Aan het woord is Marianne 
van Vliet, manager Wonen van Woningstichting 
Barneveld. ‘Huurders kunnen straks veel meer zelf 
doen op die momenten dat het de huurder 
uitkomt. De tijdswinst die ons dit oplevert, 
kunnen wij investeren in persoonlijk contact met 
de huurder. Dat betekent dat we vaker kiezen voor 
maatwerk – bijvoorbeeld in de vorm van een 
huisbezoek. De ‘warme hand’ noemen we dat.’ 

Reparatieverzoeken
Wat kan de huurder straks zelf online doen? 
Marianne: ‘De huur betalen, de tenaamstelling  
of persoonsgegevens wijzigen of overlast melden. 
Maar ook: gegevens – bijvoorbeeld over huur-
achterstand – inzien en een reparatieverzoek 

Nieuwe, interactieve site in de maak

Meer zelf doen én een       betere dienstverlening

Uw telefoonnummer wijzigen, een reparatieverzoek door-
geven en meteen zelf de afspraak inplannen of de huur 

betalen: dat kan straks allemaal via onze nieuwe, interac-
tieve website. Alles wat u zelf wilt regelen, kúnt u vanaf het 
voorjaar 2017 ook zelf regelen. 24/7 en gewoon vanachter 

uw computer. Tegelijk zetten we in op persoonlijk contact 
met huurders, op die momenten dat dat gewenst is.
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Nieuwe, interactieve site in de maak

Meer zelf doen én een       betere dienstverlening
Uitbreiding online dienstverlening in twee stappen  

‘Het uitbreiden van onze online dienstverlening gaat in twee fasen. Stapsgewijs kan er  

steeds meer. De eerste fase is komend voorjaar gereed: dan kan er al heel veel, zoals  

reparatieverzoeken indienen. Wat daar in de tweede fase in het najaar onder andere bijkomt, 

 is de huur opzeggen en verzoeken voor zelf aangebrachte veranderingen indienen.’  

Vaklieden met  
de tablet op pad  
Ramon den Breejen, hoofd interne aannemerij vertelt wat het online 
indienen van reparatieverzoeken in het dagelijks werk van zijn team 
betekent.

‘Sinds augustus zijn we overgestapt van een uitgeprinte opdrachtbon 
naar een bon op de tablet. Al onze negen vakmannen hebben nu een 
eigen tablet. Op het scherm kunnen ze precies zien wat er gedaan 
moet worden. Sinds augustus werken we hier intern al mee, zodat we 
kunnen kijken of het goed werkt.

Er zijn veel voordelen: je hebt de (digitale) bon altijd bij de hand en 
ikzelf bespaar tijd omdat ik minder administratie hoef te doen.  
Voor de huurders is het straks natuurlijk een groot voordeel dat ze  
24 uur per dag een afspraak kunnen maken op een moment dat het 
hun uitkomt. En wij kunnen een stuk efficiënter inplannen. Voor 
sommige dingen moet er nog wel eerst een opzichter komen kijken, 
bijvoorbeeld bij het aanvragen van een nieuwe keuken. Dan moeten 
huurders ook in te toekomst nog bellen voor een afspraak. Maar het 
doel is dat straks 90 procent van de reparatieverzoeken via de site 
gaat. We moesten natuurlijk even wennen aan de nieuwe werkwijze, 
maar ik zie dat de medewerkers steeds positiever worden. Ze zien  
dat het werkt. Ik weet zeker dat we straks een mooi product hebben  
voor iedereen.’

Projectleider Richard Warlich: ‘Huurders 
gaan op de site naar ‘reparatieverzoek 
indienen’ en krijgen dan een ‘beslisboom’ 
te zien waar ze keuzes kunnen maken. 
Eerst: waar in het huis zit het mankement? 
Vervolgens: Wat is het gebrek? En als 
laatste: om welk onderdeel gaat het? Elk 
gebrek heeft zijn eigen oplostijd. Het 
systeem kijkt in de planning waar er ruimte 
is en de huurder kiest zelf welke tijd past.’

augustus 2016 
start interne proefperiode 
reparatieverzoeken

januari 2014
huiswaarts.nu online  
(woningzoekenden)

begin 2015
start digitaliseren  
klantprocessen

voorjaar 2017
lancering nieuwe interactieve 
website incl. reparatieverzoeken

2014 2015 2016 2017 2018

Online reparatie verzoeken indienen 
 Zo werkt het

De voordelen

 Eenvoudig
beslisboom helpt u op weg, u kunt 
zelf een afspraakdatum en -tijd 
kiezen

Altijd  
beschikbaar

24/7 verzoeken indienen 

Snel

we kunnen processen digitaal 
volgen, zodat eventuele fouten  
of problemen sneller zijn opgelost 
en het proces is korter want u doet 
uw aanvraag zonder tussenkomst 
van een medewerker.
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Tips

Zo  
komt  
u de  
winter  
veilig en  
opgeruimd  
door
Nog een paar weken en dan 
gaan we alweer de donkerste 
dagen van het jaar in. Enkele 
tips om de winter veilig en 
opgeruimd door  te komen.

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 januari 2017 naar: info@wstgbarneveld.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 cadeaubonnen van 15 euro. 

Vorige keer 
De oplossing van de prijsvraag in het vorig nummer was: de gevel  
van een van de maisonnetteflats aan de Oldenbarnevelderweg in 
Barneveld. De winnaar is: meneer Z. Karrenbeld uit Barneveld

Gefeliciteerd! 

Maak het inbrekers moeilijk
•  Doe als u de deur uit bent altijd ramen dicht  

en draai de deur op slot
•  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk  

maakt, ook als u er niet bent
•  Laat geen sleutels aan de binnenkant  

van de deur zitten
•  Start een WhatsApp-groep met uw buren,  

zodat u informatie met elkaar kunt uitwisselen
•  Registreer uw spullen (op internet kunt u een 

‘stop heling app’ vinden). De kans is dan groter 
dat u ze na een inbraak weer terug krijgt

•  Kijk voor meer informatie ook eens op  
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Achterpaden vrij houden
Een vrij en opgeruimd pad achter uw woning is  
wel zo netjes, maar het is uiteraard ook veiliger 
dan een pad dat door bijvoorbeeld takken of 
ongesnoeide heggen wordt belemmerd. 

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het 
dagelijks onderhoud van een eventueel pad achter 
en/of naast uw woning. Dit houdt in, dat u ervoor 
zorgt dat er niets is dat de doorgang van het  
pad kan verhinderen. Dit geldt ook voor het 
verwijderen van onkruid en andere begroeiing. 

Tip 
Is uw achterpad minder schoon en netjes dan u 
wenst? Misschien kunt u samen met uw buren  
een actie opzetten om uw achterpad weer veilig 
en netjes te maken.

Win een prijs:  
waar is dit?
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De Lors

Samenwerking loont!

Dankzij goed overleg tussen de gemeente, woningstichting en bewoners  
konden we in de Nicolaas Beetstraat in Barneveld drie vliegen in één klap slaan.  
De gemeente Barneveld begon daar in november met het vervangen van de 
riolering en na overleg met alle betrokkenen krijgt de straat nu ook meer parkeer-
plekken en een mooiere uitstraling. 

In de wijk De Lors vervangt de gemeente Barneveld gefaseerd, tot april 2017, de 
riolering. Zo ook in de Nicolaas Beetstraat, waar woningen staan van de woning-
stichting. Na de presentatie van de plannen in 2015 (inclusief die voor herinrich-
ting van de straat) hebben wij met de gemeente overlegd over de grote parkeer-
druk in deze straat. Ons voorstel was om niet aan één kant, maar aan twee zijden 
van de weg parkeerplaatsen te maken. Hiervoor zouden enkele huurders een 
stukje voortuin moeten inleveren. Tegelijk komen er in dit voorstel aan twee 
kanten bomen terug en ontstaat er een laan-achtig straatbeeld. De gemeente 
stemde na onderzoek van het plan in en dit voorjaar peilden we het idee bij de 
bewoners, die unaniem akkoord gingen. 

Enquête  
betaalbaarheid  
Huurders- 
vereniging
Huurdersvereniging Barneveld hield in 
september een enquête onder onze 
huurders over de betaalbaarheid van  
hun woning. 297 mensen deden mee.  
De Huurdersvereniging hield het 
onderzoek in samenwerking met de 
Woonbond, de landelijke belangenorga-
nisatie van huurders. Via een link konden 
huurders anoniem deelnemen aan het 
online onderzoek. De resultaten kunt u 
naar verwachting deze maand vinden op 
huurdersverenigingbarneveld.nl of 
wstg-barneveld.nl.

Wisselingen in Raad van Toezicht 
Sinds 1 november is Johan Borren voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van 
Woningstichting Barneveld. Hij volgt Boudewijn Ridder op, die zijn functie als 
voorzitter na 8 jaar neerlegde. Erik Teiken volgt Johan Borren op. Johan Borren 
begon een jaar geleden als RvT-lid met financiële en fiscale achtergrond en heeft 
ruimte ervaring in het bedrijfsleven. Erik Teiken werd gekozen tot zijn opvolger 
vanwege onder andere zijn financiële en fiscale deskundigheid én binding met 
gemeente Barneveld. 

Nieuwe  
directeur
We zijn blij te kunnen melden dat 
Liesbeth Brouwer-de Jong (45) per  
1 december aan de slag gaat als 
nieuwe directeur-bestuurder van 
Woningstichting Barneveld.  
Zij volgt Arjen Jongstra op, die per 
september vertrok naar woningcor-
poratie Ons Huis in Apeldoorn.  
Liesbeth deed veel ervaring in de 
corporatiesector op bij Stichting 
Woonstede  in Ede, waar zij de 
laatste zes jaar manager Strategie en 
Beleid en bestuurssecretaris was.  
Tot  1 december blijft Kees Karsten 
interim-bestuurder.
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Opsteker voor 
onze actieve 
huurders
Op donderdag 29 september hebben 
we 68 actieve huurders in het 
zonnetje gezet. Dit zijn huurders die 
bijvoorbeeld in bewonerscommissies 
zitten of op andere manieren actief 
betrokken zijn bij hun buurt. Dit doen 
we nu voor het zesde jaar, om zo onze 
waardering voor hun inzet te tonen. 

We gingen samen een middag naar 
de Beeldentuin in Garderen en 
bezochten ’t Veluws Zandsculpturen-
festijn. De aanwezigen kregen een 
creatieve opdracht mee en de drie 
winnaars ontvingen een waarde-
cheque van 250 euro, te besteden 
aan een activiteit of verbetering aan 
het complex. We sloten de middag af 
met een buffet bij restaurant De 
Bonte Koe.

Welkom aan nieuwe Barnevelders

Woningstichting Barneveld doet met de aanleunwoningen van Ruimzicht (de 
Rozenhof) in Barneveld mee aan het experiment ‘Vitale wooncomplexen en 
woongemeenschappen voor ouderen’. Het doel is te onderzoeken hoe mensen 
van 75 jaar en ouder het meeste in hun kracht kunnen staan. En hoe bewoners zelf 
kunnen zorgen voor een ‘bruisende’ leefgemeenschap.

Experiment  Rozenhof  

Vitale woongemeenschappen

Aan de Churchillstraat/Lijsterhof in Barneveld staan sinds enige tijd 22 woningen voor 
nieuwe Barnevelders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Op zaterdag  
17 september kwamen ruim honderd ‘oude’ en nieuwe bewoners op de Lijsterhof   
bij elkaar voor een welkom en een (nadere) kennismaking. Er waren speeddates, 
kraampjes, een ijskar en hapjes die bewoners hadden gemaakt. Het wijkplatform, 
gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld, Vluchtelingenwerk en het  
Be Active-team organiseerden deze middag met en voor bewoners.

Het experiment is een initiatief van 
Platform 31, Aedes Actiz, kennis-
centrum Wonen-Zorg en Langer 
thuis. Tien corporaties doen er aan 
mee. Een belangrijk doel van het 
project is vereenzaming onder 
bewoners van seniorencomplexen 
tegen te gaan. Ook wij zien, dat als 
mensen ouder worden en meer zorg 
nodig hebben, zij elkaar vaak minder 
ontmoeten. Dit wordt nog versterkt 
doordat er in gemeenschappelijke 
ruimten (mede door de terug-
trekkende overheid) vaak minder 
activiteiten worden georganiseerd.

Workshops
Na een enquête onder alle bewoners 
in het voorjaar en drie trainingsdagen 
ter introductie gingen consulent 
leefbaarheid Petra van Dam en 
bewoonster Margreet Tissen (zie ook 

het interview achterop dit magazine) 
samen met zes bewoners aan de slag. 
Tijdens zes workshops onderzocht 
het groepje met allerlei opdrachten 
waar mensen in deze levensfase hun 
energie en inspiratie vandaan halen. 
En hoe bewoners met elkaar in 
groepjes (zgn. ‘bruiskringen’) zélf 
hun woongemeenschap (blijvend) 
kunnen laten bloeien tot vitale een 
leefgemeenschap. Bijvoorbeeld door 
het organiseren van een wandel- of 
gedichtenmiddag of een middagje 
samen naar de film. Rond het 
verschijnen van dit blad presenteren 
we de uitkomsten van de workshops 
aan de bewoners van de Rozenhof en 
gaan we aan de slag met bruis-
kringen. In het voorjaar van 2017 
komt er weer een enquête onder 
bewoners om te kijken hoe het 
experiment heeft gewerkt. 
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Eerste schilderwerk afgerond
Woningstichting Barneveld ging deze zomer met drie Barneveldse schilders-
bedrijven en twee erkende verfleveranciers een Resultaat Gerichte Samen-
werking (RGS) aan. 

Dit betekent dat we samen werken aan een goede kwaliteit van woningen. 
Inmiddels is het schilderwerk aan 139 woningen in het kader van deze 
samenwerking afgerond. Eind dit jaar is er een evaluatie met de partners.   
Het besluit tot een langdurige samenwerking met Guldie Schilders B.V., 
Schildersbedrijf R.vandeBeek, van de Kuilen B.V. Vakschilders en verfleveran-
ciers Veveo Coatings en Sikkens ontstond vanuit de wens om samen oplos-
singen te zoeken voor verschillende uitdagingen waartegen de partijen 
aanlopen, zoals oplopende kosten voor onderhoud en continuïteit van werk. 
Als lokaal betrokken organisatie, kozen we voor Barneveldse schilders.

Remko van Harn van Woningstichting Barneveld licht toe: ‘We werken nu echt 
als een drie-eenheid; alles gaat in overleg. Hierdoor kunnen we goed en 
efficiënt werken, waarbij alle betrokkenen – woningstichting, schilders-
bedrijven, verfleverancier én huurder - voordeel behalen. Pas over zes jaar  
kun je echt iets zeggen over hoe het heeft gewerkt, dan kun je zien hoe het 
schilderwerk ervoor staat. Maar tot nu toe zijn we tevreden. Deze maand 
evalueren we met elkaar en kijken of er verbeterpunten zijn waar we allemaal 
van kunnen leren. We hebben gevraagd of de bedrijven voor 2017 weer een 
voorstel willen aanleveren en dan kunnen we waarschijnlijk begin volgend jaar 
een nieuwe opdracht geven.’

Welkom aan nieuwe Barnevelders

Bewoners- 
initiatieven  
worden  
gewaardeerd!
Wij vinden: samen met elkaar maak je 
een mooie, prettig leefbare wijk. 
Woningstichting Barneveld juicht 
initiatieven van bewoners dan ook van 
harte toe. 

Een mooi voorbeeld hiervan is Rumah 
Maluku, een appartementencomplex 
voor Molukse ouderen in Barneveld. 
Consulent leefbaarheid Petra van Dam: 
‘Ze zijn daar erg initiatiefrijk. Bijvoor-
beeld: nadat we in het atrium brand-
werende voorzieningen hadden 
aangebracht was er een informatie-
middag over brandveiligheid. Meteen 
daarna hebben bewoners zelf met 
elkaar afspraken gemaakt over wie wat 
doet bij brand. Ook deden ze op 11 
oktober mee aan een ontruimings-
oefening van de brandweer. Rumah 
Maluku stelt haar atrium ook wekelijks 
open voor een koffiebijeenkomst van 
Welzijn en elk jaar houden ze een 
gezamenlijke barbecue.’

Houdt u samen met uw gebouw,  
buurt of buren dit soort activiteiten? 
Deel het dan met ons via  
info@wstg-barneveld.nl  
o.v.v. ‘Bewonersinitiatief’ en wellicht 
leest u uw verhaal in een volgende  
WoonWerk!

Woningstichting Barneveld heeft 
energiezuinig wonen hoog in het 
vaandel staan. Daarom vervangen 
we waar nodig oude cv-ketels voor 
nieuwe, energiezuinigere ketels.  
Dat deden we dit najaar onder  
andere in appartementencomplex  
De Meilanden in Barneveld. 

Bij het vervangen van de 39 ketels  
uit 1998 moest ook de rookgasafvoer 
vervangen worden. De werklieden 
gingen daarvoor het dak op en waren 
per woning ongeveer een halve dag 
aan het werk. Breman Service voerde 
de werkzaamheden tussen augustus 
en oktober uit. 

De Meilanden

Nieuwe  
cv-ketels

Samenwerking met schildersbedrijven
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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

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’

Barneveld

Verder schaven aan plannen Wildzoom

 

Voorthuizen

Nieuwe plannen  
Wikselaarschen  
Eng

Op de voormalige locatie van de 
Eben Haëzerschool aan de Wildzoom 
(Barneveld) gaat Woningstichting 
Barneveld veertien sociale huurwo-
ningen en een buurtkamer bouwen: 
tien eengezinswoningen en vier 
beneden- en bovenwoningen. Op dit 
moment werken we aan een aange-
past ontwerp voor dit project.
Omwonenden gaven in maart in 
reactie op het eerste ontwerp aan 
dat hun voorkeur uit gaat naar een 
‘dorpser’ karakter van de woningen, 
zodat ze meer aansluiten bij de 
huidige woningen in de wijk. 
Daarnaast heeft Woningstichting 
Barneveld plannen om de woningen 

duurzamer te maken dan de wette-
lijke norm door gebruik te maken van 
de nieuwste technieken. Dit past 
binnen ons beleid waarin betaalbaar-
heid en duurzaamheid een promi-
nente plek hebben. Daarom schaven 
we nu verder aan het ontwerp.
Als het aangepaste ontwerp gereed 
is, komt het bestemmingsplan met 
bijbehorend bouwplan in procedure. 
Dit is naar verwachting eind dit jaar. 
Waarschijnlijk kan de bouw rond de 
zomer van 2017 beginnen. Voor-
waarde voor de komst van de 
buurtkamer is dat de Stichting 
Buurtkamer Zuid III  zorgt voor de 
exploitatie.

Begin juli stemden alle bewoners van het 
Julianaplein (28 woningen) in met de 
sloop-nieuwbouw plannen voor hun plein. 
We bouwen hier veertig nieuwe sociale 
huurwoningen terug: onder andere 
eengezinswoningen, beneden- en 
bovenwoningen en seniorenwoningen.

Alle bewoners hebben het sociaal plan 
getekend met daarin afspraken over 
onder andere tijdelijke verhuizing en 
tijdelijke bewoning. 
Het plan is om eind 2017 te beginnen 
met de bouw. Op dit moment bereiden 
we de bestemmingsplannen voor en 

praten we verder met de huurders die 
terugkeren naar het plein over hun 
nieuwe woning. Bijna iedereen is 
inmiddels verhuisd. We houden in 
verband met de veiligheid en om 
overlast te voorkomen extra toezicht  
op het plein.

Barneveld

Afspraken bewoners Julianaplein rond

Er komt naast de nog te bouwen 
woonwijk Holzenbosch in Voort-
huizen, aan de Wikselaarseweg,  
een nieuwe woonwijk: 
‘De Wikselaarschen Eng’. Er komen 
zo’n 160 nieuwbouwwoningen, 
waaronder ongeveer zestig betaal-
bare sociale huurhuizen. 

De Bunte Vastgoed ontwikkelt de 
woningen, Woningstichting 
Barneveld neemt de zestig een -
gezinswoningen ‘turn key’ (kant en 
klaar) af van De Bunte voor de 
sociale verhuur. De eerste spade 
gaat waarschijnlijk in 2018 de grond 
in. De woningen worden ontwikkeld 
in het kader van de zogenaamde 
‘inhaalslag sociale woningbouw’  
om tegemoet te komen aan de grote 
vraag naar huurwoningen. 

Voorthuizen 
Acht seniorenwoningen 
Nieuwe Kampstraat af 

De acht senioren-
woningen aan de Nieuwe 
Kampstraat in Voorthuizen zijn af.  
In de zomer konden de huurders  
naar de zes appartementen en  
twee 2-onder-1-kapwoningen verhuizen. 
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Barneveld

Verder schaven aan plannen Wildzoom

 

Voorthuizen 

22 seniorenappartementen 
Van den Berglaan af

Zwartebroek

Bouw Het Domein  
feestelijk van start

De 22 seniorenappartementen aan de Van den Berglaan in Voorthuizen zijn klaar:  
de huurders van de twaalf sociale huurappartementen, tien vrije sector huur-
appartementen en een gemeenschappelijke ruimte ontvingen in de tweede  
week van november de sleutel. Ze staan tegenover Woon- en zorgcentrum 
Nieuw-Avondrust. 

Honderd mensen waren op 22 
september aanwezig bij de officiële 
start van de bouw van Het Domein in 
Zwartebroek. Een knallende 
confetti-champagnefles markeerde 
dit feestelijke moment. 
In Het Domein komen 22 sociale 
huurwoningen die Woningstichting 
Barneveld gaat verhuren. 17 huur-
woningen zijn al verhuurd, de overige 
worden waarschijnlijk rond de 
jaarwisseling geadverteerd.  
De Bunte Vastgoed Oost uit Ede  
gaat in de wijk koopwoningen en 
kavels verkopen. In totaal komen  
er 39 woningen, waarvan de eerste 
rond de bouwvak 2017 worden  
opgeleverd. 

Het Domein is onderdeel van 
Dwarsakker, een nieuwe wijk aan  
de zuidwestzijde van Zwartebroek, 
waar 97 koop- en huurwoningen 
komen. Er komen ook een woonzorg-
centrum, een gezondheidscentrum 
en een dagopvang/besteding voor 
ouderen. 

In het kort
•   Voor de zomer werd het bestemmings-

plan voor de nieuwe wijk in  
Voorthuizen-zuid Holzenbosch 
onherroep elijk en nu werken we  
samen met de gemeente Barneveld/
Heijlijgers en Bouwbedrijf Schoonder-
beek verder aan de uitwerking van de 
plannen. Er komen in totaal 325 
duurzaam gebouwde, energiezuinige 
woningen. Wij gaan voor zoveel 
mogelijk sociale huurwoningen.  
De bouw start naar verwachting in  
het tweede kwartaal van 2017.  
Meer weten? Holzenbosch.nl 

•  Bouwbedrijf R. van de Mheen gaat voor 
Woningstichting Barneveld 28 sociale 
huurappartementen bouwen in Veller 
II, naast het station in Barneveld.  
Rond de jaarwisseling beginnen naar 
verwachting de bouwwerkzaamheden. 
Het worden appartementen met een 
betaalbare huurprijs.

•  Na de jaarwisseling kan naar  
verwachting de bouw beginnen van 
dertig huurwoningen in het project De 
Burgt 2, in nieuwbouwwijk Eilanden–
Oost aan de rand van Barneveld. Hier 
nemen we twintig appartementen en 
tien rug-aan-rug woningen kant en 
klaar af van Heijmans.

•  In Blankensgoed is de bouw begonnen 
van vijf huurwoningen voor starters. 
Bouwbedrijf Van de Kolk bouwt hier  
in totaal dertig nieuwe woningen.  
De oplevering is naar verwachting  
rond de zomer van 2017.

•  Aan de Churchillstraat/Lijsterhof in 
Barneveld plaatsten we in het voorjaar 
en begin van de zomer deze 22 
woningen voor nieuwe Barnevelders. 
Het zijn permanente (kant-en-klaar 
aangeleverde) woningen die op een 
tijdelijke plek staan.  
Zie ook het artikel bij ‘kort’. 
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Deel úw passie  
met onze lezers!
Mail de redactie naar  

info@wstg-barneveld.nl

Mijn passie 

‘Geef mij een auto, en ik rijd er zo in weg’
‘Ik zeg altijd: ik kom in contact met mensen, ik houd  
mijn rijvaardigheid bij en ik haal geen kattenkwaad uit’. 
Margreet Tissen lacht als ze vertelt over haar liefde voor 
haar (vrijwilligers)werk als chauffeur van de buurtbus.  
Dat doet ze nu al ruim 19 jaar.

1 november 1997. Dat was de eerste dag dat Margreet 
(69) op de chauffeursstoel van de buurtbus plaatsnam.  
Nu rijdt ze elke vrijdag tussen 11 en 15 uur en eens in de 
zes weken op zaterdag de route Barneveld-Nijkerk.  
Een enkele keer valt ze op andere dagen in. 

‘Mijn man was net overleden en ik dacht: wat ga ik doen? 
Ik moet toch wat omhanden hebben. Ik zat in de WAO dus 
echt werken ging niet. Autorijden vind ik heel leuk,  
maar ik heb niet de middelen om een eigen auto aan te 
schaffen. En zo kwam ik bij de buurtbus terecht.’

 ‘We hebben zo’n machtig mooie route. Onderweg zie je 
buizerds en soms hertjes. Dat is ontzettend leuk. En de 
ene keer heb ik een bus vol mensen, de andere keer maar 
vier op een heel uur. Soms wordt er geen woord gezegd, 
andere keren zitten we volop te kletsen. Het is altijd 
anders.’ 

‘Geef mij een auto, groot of klein, automaat of versnel-
ling: ik rijd er zo in weg. De buurtbusvereniging heeft een 
keer geregeld dat we met een rijinstructeur in een lijnbus 
mochten rijden. Hij zei ook ‘je hebt er feeling voor’. Als ik 
jonger was geweest, was ik zeker buschauffeur geworden. 
We mogen dit werk doen tot we 75 jaar zijn. Gelukkig mag 
ik dus nog zes jaar op de bus rijden.’

Lees meer over de buurtbus op:  
www.buurtbusbarneveldnijkerk.nl


