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Weer een nieuw gezicht bij het voorwoord? Ja, de raad van 
commissarissen en Ronald Camstra zijn overeengekomen niet 
met elkaar verder te gaan. Ronald was sinds 1 november 2020 
directeur-bestuurder bij Woningstichting Barneveld. De situatie 
die was ontstaan rondom de politieke positie van Ronald in zijn 
woonplaats Zeist, kreeg ook zijn weerslag op de positie van 
Ronald bij de woningstichting. 

Hoe nu verder? De raad van commissarissen heeft het 
managementteam van onze woningstichting gevraagd om de 
lopende zaken van Ronald over te nemen en de taken te 
verdelen. In de reglementen van de woningstichting staat dat de 
manager Bedrijfsvoering de plaatsvervanger van de directeur-
bestuurder bij langdurige afwezigheid is. Daarom heeft de raad 
mij gevraagd de formele taken van Ronald over te nemen en is de 
werving van een nieuwe directeur direct gestart. 

Vanzelfsprekend gaat ons werk voor huurders en 
woningzoekenden in de gemeente Barneveld gewoon door. Zo 
hebben we de portefeuillestrategie afgerond, zodat we weten 
hoeveel woningen en welke soorten woningen we de komende 
jaren gaan bouwen. Op het moment van schrijven van dit 
voorwoord, vindt de financiële doorrekening plaats om te kijken 
of we in de toekomst nieuwe investeringen kunnen blijven 
betalen. Met de uitkomsten gaan we goed beslagen ten ijs in 
gesprek met de gemeente en de huurdersvereniging om de 

plannen voor de komende 
tijd af te stemmen. 
Daarnaast werken we 
verder aan onze 
verduurzamingsprojecten, 
zoals die in Voorthuizen 
(zie pag.8), voeren we 
planmatig onderhoud uit 
(zie pag. 12) en verhuren 
we woningen aan nieuwe 
huurders (lees het verhaal 
van de familie Mulder op 
pag. 7). Kortom, we zijn er 
voor u. Net als de 
afgelopen 25 jaar.
 
 John van Maastricht,  
plaatsvervangend directeur-
bestuurder

 
Kantoor
ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur

Parmentierstraat 1, 3772 MS Barneveld
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0342-427 500
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Vraag aan..

Al zeker vijftien jaar verzorgt Kous Hoveniers 
voor Woningstichting Barneveld het groen 
rondom appartementencomplexen in en om 
Barneveld. We vragen eigenaar Aart of hij 
tips heeft voor huurders om een fijne plek te 
maken van de tuin of het balkon. Dat hoeven 
we de enthousiaste hovenier geen twee keer 
te vragen. 

Aart: “Zeker nu, tijdens deze COVID-19 periode, 
merken we dat mensen groen erg belangrijk vinden. 
Bewoners gaan minder op vakantie en willen het in 
en om huis vrolijker maken. Mensen willen lekker op 
hun eigen terrasje in de avondzon zitten. 
We merken ook dat er echt anders over groen 
gedacht wordt dan tien jaar geleden. Bijvoorbeeld: 
mensen kijken wat ze kunnen doen voor bijen, 
insecten, vlinders. Er komt steeds meer geur en 
kleur in de tuin. Ook merken we dat mensen 
duurzamer denken en bijvoorbeeld proberen 
gebruik te maken van regenwater voor de tuin. Wij 
vinden het leuk om te zien dat bewoners de tuin 
belangrijk vinden.” 

Tips:
1.  Installeer een regenton. Een duurzame manier 

om je tuin te bewateren. Koop er een  die je op 
de regenpijp kunt aansluiten en een kraantje 
heeft. 

2. Haal eens wat tegels weg uit het terras. En zet 
er vlindervriendelijke plantjes in, zoals een 
vlinderstruik, dropplant of pepermunt plant.  
Nog een voordeel van meer groen en minder 
bestrating in de tuin: het helpt water afvoeren 
en voorkomt wateroverlast op bijvoorbeeld 
achterpaden. 

3. Een makkelijke manier om tuin en balkon 
letterlijk groener te maken, is het gebruik van 
klimplanten en leibomen tegen de muur. Mooie 
voorbeelden zijn: leifruit of lei-photinia. En als 
klimplanten: trachelospermum, klimhortensia 
of blauwe regen langs leidraden tegen de muur. 

4. Nu de zomers steeds droger worden, is het een 
goed idee om planten te gebruiken die tegen 
warm, droog weer kunnen. Voorbeelden van 
soorten die geschikt zijn: veel siergrassen, 
sedums, asters, wolfsmelk, ezelsoor en 
lavendel.

Online inspiratie opdoen?
•  Alles over een natuurlijke tuin vol bloemen, 

vogels, vlinders en andere dieren:  
www.natuurmonumenten.nl/tuin.

•  Het vrolijke YouTube-kanaal van Karin Bloemen: 
Karins tuintips. Met adviezen over bijvoorbeeld 
overpotten en ‘smullen in je tuin’.

Vraag aan…  

Hovenier Aart Kous

‘Er komt 
steeds 
meer geur 
en kleur in 
de tuin’

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

“Hoe maak ik 
mijn tuin of 
balkon een  
fijne plek?”
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Huurder aan het woordEven voorstellen...

Jan Pieter ging vlak voor de lockdown eind vorig 
jaar bij Woningstichting Barneveld aan de slag. 
“Het is natuurlijk best lastig om je draai te vinden 
als je vanuit huis moet gaan werken. Gelukkig 
konden we in december nog een paar weken in 
shifts naar kantoor en heb ik de meeste collega’s 
ontmoet. En ik heb geluk met mijn directe col-
lega’s. Daar heb ik veel contact mee en die laten 
me niet zomaar zwemmen.”

Jan Pieter werkte hiervoor vier jaar bij een aannemer als 
calculator renovatie en onderhoud. Nu is hij met zijn 
collega’s bij Woningstichting Barneveld verantwoorde-
lijk voor het planmatig onderhoud, zoals vervanging van 
cv-ketels, schilderwerk en renovaties. “In feite zat ik bij 

mijn vorige baan precies aan de andere kant van de 
tafel. Voorheen was ik degene die een offerte naar een 
corporatie stuurde, nu ben ik het die juist een aanbeste-
ding opstelt voor bijvoorbeeld het vervangen van daken 
van bergingen. En dan het beste aanbod kiest. Een 
belangrijk onderdeel van mijn werk is om tijdens 
werkzaamheden bij bewoners en de uitvoerder langs te 
gaan om te vragen hoe het gaat. Het is beter om 
klachten tijdens het werk al op te lossen dan pas 
achteraf. Dat vind ik het leukste aan het werk; schakelen 
tussen bewoners, vaklieden en de technische kant.” 

Jan Pieter woont in Ermelo samen met zijn vriendin. Ze 

wandelen en mountainbiken graag. “Dat is wel een mooi 

voordeel van op de Veluwe wonen. Ik laat er ook graag de hond 

van mijn moeder uit.”

‘ Ik heb geluk 
met mijn 
directe 
collega’s’

Jan Pieter Schoonhoven (33) 
Consulent vastgoedbeheer sinds 1 december 2020
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‘ Verhuurzaken 
regelen leek me 
altijd al leuk’

Marieke ging in het voorjaar van 2020 bij 
Woningstichting Barneveld aan de slag met 
haar afstudeerstage en -onderzoek. Het 
beviel beide partijen zo goed, dat ze onder-
tussen een vaste medewerker is van het 
team Wonen. “Verhuurzaken regelen leek 
me altijd al leuk. Ik denk dat het het beste 
bij me past. Vooral vanwege het klantcon-
tact. Ik houd ervan dat ik hier mensen kan 
helpen aan de hand van duidelijke kaders, 
zodat ze weten waar ze aan toe zijn.”

Samen met twee collega’s begeleidt Marieke het 
proces van huuropzegging tot en met het moment 
dat een woning weer wordt verhuurd. “Als er een 
huuropzegging is, dan plannen we een eerste en 
een tweede inspectie van de woning in en 
adverteren we de woning op huiswaarts.nu, zodat 
woningzoekenden hier op kunnen reageren. Of als 
er urgent woningzoekenden zijn, dan nemen we 
contact op met die kandidaat voor mogelijke 
verhuring. Tussendoor krijgen we vaak veel vragen 
van woningzoekenden over de woning en over 
inschrijving. Soms moet de woning gerenoveerd 
worden. Aan het einde van het verhuurproces 
stellen we een huurcontract op. De ondertekening 
gebeurt in de woning met de nieuwe huurders en 
onze opzichter.” 

“Ik ben blij dat ik de eerste weken alle collega’s 
heb ontmoet. Daarna gingen we vanwege corona 
veel thuis werken. Ik heb een goede klik met mijn 
leidinggevende en de sfeer onderling is superfijn. 
Ik stelde in het begin veel vragen en niemand was 
ooit te beroerd om te antwoorden. Wat ook heel 
leuk is, in februari is er een nieuwe stagiair 
begonnen. En nu mag ik haar maatje zijn en haar 
wegwijs maken. Dat is echt heel tof.” 

Marieke woont in Lunteren bij haar ouders, broertje en 

zussen, maar op dit moment wordt haar nieuwe 

appartement gebouwd. Naar verwachting krijgt ze in de 

zomer van ‘22 de sleutel. In haar vrije tijd trekt ze graag 

met haar vriendinnen op. “Als het straks weer mag 

binnen de coronamaatregelen, dan is het eerste wat ik 

doe: lekker uit eten, wijntje erbij en kletsen met mijn 

vriendinnen.” 

Marieke Lagerweij (23)  
Consulent Wonen sinds februari 2020
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Bericht van Huurdersvereniging Barneveld

Een kijkje in de keuken bij  
Huurdersvereniging Barneveld

Corrie geeft graag ‘een kijkje in de keuken’ van de 
huurdersvereniging, want ze verwacht dat dat 
meer is dan mensen misschien denken. “Om te 
beginnen: een van onze bestuursleden neemt deel 
aan de klankbordgroep van een wijk waar de 
woningstichting huurwoningen verduurzaamt of 
renoveert. Doordat we vaker in klankbordgroepen 
hebben gezeten, hebben we ervaring met welke 
aanpak handig is en wat niet werkt. Daardoor 
kunnen we adviseren en als dat nodig is de 
huurder en de woningstichting nader tot elkaar 
brengen.”

Spreekuur
“Het spreekuur is voor ons een belangrijk contact-
moment met de huurder. Nu via e-mail en telefoon 
in verband met corona. Normaal gesproken is er 
elke week op donderdagochtend fysiek 
spreekuur. Huurders lopen dan binnen met heel 
uiteenlopende vragen en klachten. Soms over een 
stoepje vegen, een andere keer gaat het over hoe 
de woning wordt onderhouden.”
Corrie benadrukt: “Als een huurder een klacht 
heeft, moet hij of zij dit eerst bij de woningstich-
ting aangeven. Als dit vervolgens niet naar 

tevredenheid wordt opgelost, dan gaan wij 
bemiddelen. We krijgen gemiddeld 60 klachten 
per jaar binnen en veel daarvan kunnen we 
oplossen. Ik denk dat dat komt omdat wij ruim tijd 
en aandacht kunnen besteden aan het verhaal 
rondom de klacht. Dat is onze meerwaarde: we 
denken mee, steken er veel tijd in en kunnen zo 
bemiddelen.”

Om tafel
Daarnaast zit de huurdersvereniging geregeld om 
tafel met de woningstichting, gemeente en een 
paar keer per jaar met de raad van commissarissen. 
Bij ingewikkelde vraagstukken kan het bestuur de 
hulp kunnen inroepen van de Woonbond. 
“We hebben al heel wat vergaderingen gehad met 
de woningstichting. Vanzelfsprekend is de 
huurverhoging een belangrijk, jaarlijks terugke-
rend onderwerp. Wij staan voor een lage huurver-
hoging. Huren moet betaalbaar blijven, zeker nu je 
ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om 
de huur te betalen. Gelukkig heeft de overheid de 
huren bevroren en is het voor dit jaar goed 
geregeld.”
Verder zit de huurdersvereniging jaarlijks om tafel 
met de gemeente en de woningstichting om de 
plannen voor het komend jaar te bepalen (presta-
tieafspraken). “We bespreken bijvoorbeeld wat er 
voor senioren gedaan moet worden en hoe het zit 
met verduurzaming. De gesprekken gaan in goede 
harmonie en we hebben echt het gevoel dat er 
naar ons geluisterd wordt.” 

 

•  www.huurdersverenigingbarneveld.nl 
info@huurdersverenigingbarneveld.nl

•  Vraag het verenigingsblad  
Samen Sterk aan

•  Bezoek het (telefonisch) spreekuur op 
donderdagochtenden 9.30-11.00 uur 
Oldenbarneveldplein 3 | (0342) 412 395

Meer weten?

Wat doet een huurdersvereniging zoal, wat 
is haar rol en waarvoor kunt u bij het bestuur 
aankloppen? Bestuurslid van Huurdersvereniging 
Barneveld Corrie Burink vertelt.
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Interview huurders

“We hebben het 
goed getroffen”

Ries (77) en Hennie (73) Mulder kijken terug op 
een mooie tijd, samen met hun kinderen, in hun 
ruime hoekwoning met zelf bijgebouwde garage. 
Tegelijk was het duidelijk dat een verhuizing de 
juiste stap was. Ries: “Enkele jaren geleden had ik 
een heel slechte periode; ik werd erg ziek van een 
griep in combinatie met een ander virus en kreeg 
daar uiteindelijk nog een ontsteking bovenop. Dat 
had zulke grote gevolgen, dat ik op een gegeven 
moment zelfs drie maanden in een rolstoel heb 
gezeten. Na een jaar revalidatie in Harderwijk ben 
ik gelukkig weer opgeknapt. Maar daarna zei mijn 
vrouw: ‘Het wordt tijd om naar een seniorenwo-
ning of appartement uit te kijken.’  

Soepel
Afgelopen november verhuisde het echtpaar: 
“Het is allemaal heel soepel en goed verlopen. We 
kregen echt alle medewerking van de woning-
stichting. Ze plaatsten een nieuwe keuken en we 
konden altijd bellen of informeren als we vragen 
hadden.”

Comfortabel
“We woonden hier twee maanden en toen waren 
we de Frans Halsstraat al bijna vergeten,” lacht 
Ries. “Het zijn de fijne contacten die we hier 
hebben en het feit dat je alles op één verdieping 
hebt. Dat is heerlijk. Ons vorige huis was uit 
ongeveer 1963 en dat was prima, maar dit apparte-
ment is gebouwd in 2000 en veel comfortabeler en 
beter geïsoleerd. Ook het uitzicht is mooi, je kunt 
de hele dag uit het raam kijken en dan verveel je je 
niet. Maar ik ben ook heel actief hoor. Ik loop hier 
de hele dag te rommelen en wandel elke dag een 
uur om in beweging te blijven.”
 
Getroffen
“We vinden dat we het echt goed getroffen 
hebben met ons nieuwe appartement en wonen 
hier met buitengewoon veel plezier. Het is wel je 
laatste huisje en dan moet het natuurlijk een huis 
zijn waar je het allebei goed naar de zin hebt. En 
dat is helemaal gelukt.”

Na maar liefst 48 jaar besloten Ries en Hennie hun woning 
aan de Frans Halsstraat in Voorthuizen te verruilen voor een 
appartement aan de Van den Berglaan, bij Nieuw Avondrust. 
“We hebben daar meer dan een half mensenleven gewoond, 
maar toch hebben we geen heimwee. Dit is zó’n fijn huis!”

‘Ik loop hier 
de hele dag 
te rommelen 
en wandel 
elke dag een 
uur om in 
beweging te 
blijven.’
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Verduurzaming Voorthuizen

De voorbereidingen zijn al geruime tijd geleden 
begonnen. Daniël Rijkeboer van de woningstich-
ting: “Vanuit de Wet natuurbescherming hebben 
we het afgelopen jaar veel onderzoeken gedaan. 
We hebben bijvoorbeeld alle huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen in kaart laten 
brengen door een ecologisch bureau. Vervolgens 
plaatsten we 150 nestkasten zodat de vogels en 
vleermuizen de kans krijgen een nieuwe broed-
plaats te vinden.” 

Afronding onderzoeken
“Daarnaast zijn er onderzoeken geweest op het 

gebied van asbestinventarisatie, thermografisch 
onderzoek en bouwkundige onderzoeken. Helaas 
hebben we door het coronavirus nog niet alle 
onderzoeken kunnen afronden. Afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen hopen we die, 
uiteraard met inachtneming van de protocollen, zo 
spoedig mogelijk af te ronden.” 

Enquête
Eind 2020 hield de woningstichting een enquête 
onder de bewoners over de voorgenomen 
werkzaamheden. “De resultaten waren positief. 
Onze verbeterplannen sluiten aan bij de reacties 

In de wijk de Wheem (ook wel bekent als de Schilderswijk) in 
Voorthuizen verduurzamen we dit jaar 127 eengezinswoningen. 
We verwachten dat we in september met de werkzaamheden 
kunnen beginnen.

‘ 127 woningen 
Voorthuizen naar 
energielabel A+’
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van de bewoners: zij hebben last van koude 
voeten, tocht, beslagen ramen. Allemaal zaken die 
we met de verduurzaming willen en kunnen 
oplossen. De plannen hebben we afgelopen 
periode ook met de klankbordgroep van bewo-
ners overlegd. Zo houden we elkaar op de hoogte, 
horen we wat er bij de huurders speelt en 
betrekken we ze bij de werkzaamheden. Ook de 
huurdersvereniging zit hier bij.”

Comfort
Daniël somt op wat er in de woningen aangepast 
wordt: “Er komt dakisolatie, spouwisolatie, HR++ 
isolatieglas, vloerisolatie, mechanische ventilatie 
en er worden zonnepanelen geplaatst. Kortom: 
we zorgen voor een goed geïsoleerde en geventi-
leerde woning, waardoor niet alleen het comfort 
van de woning verbetert, maar ook de ener-
gielasten omlaag gaan. De woningen gaan van 
gemiddeld energielabel D naar A+.”

Huurverhoging
“Samen met de huurdersvereniging hebben we 
besloten dat een huurverhoging op basis van het 
sociaal huurakkoord (volgens de vergoedingen-
tabel) hierbij passend is. Dit betekent dat zowel de 
Woonbond, de vereniging die opkomt voor het 
huurdersbelang, als brancheorganisatie voor 
woningcorporaties Aedes, hier achter staan. Het 
uitgangspunt is dat door de verduurzaming de 
bewoner lagere energiekosten krijgt en dat de 
maatregelen niet leiden tot hogere woonlasten. 
Hoeveel de huurverhoging en de besparing 
precies is, is afhankelijk van welke maatregelen er 
in het verleden al in de woning zijn getroffen en 
hoe de bewoner het huis bewoont.”   

Het aanpakken van alle woningen neemt ongeveer 
een half jaar in beslag. Huurders kunnen in hun 
woning blijven tijdens het werk. Bewoners hebben 
overdag de mogelijkheid om in een rustwoning in 
de wijk te verblijven. 

“Er komt dakisolatie, spouwisolatie, 

HR++ isolatieglas, vloerisolatie, 

mechanische ventilatie en er 

worden zonnepanelen geplaatst”

Verduurzaming 
Valkhof Barneveld 
gereed

De verduurzaming van 145 woningen aan 
de Valkhof in Barneveld is gereed. 
Zowel de eengezinswoningen als de gesta-
pelde woningen maakten na de werkzaam-
heden een sprong van energielabel C of D 
naar A of A+.

De werkzaamheden aan de buitenkant en 
binnen in de woningen begonnen in maart 
vorig jaar. De isolatie van de woningen 
werd flink verbeterd, we verwijderden 
asbest, plaatsten zonnepanelen en 
ventilatiesystemen en deden schilder-
werk. 
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Update corona

Ons werk voor u in 
tijden van corona
De afgelopen maanden hebben wij ons werk steeds aangepast aan de meest 

recente coronamaatregelen. Ook wij werken grotendeels vanuit huis. 

En reparaties bij u in de woning deden we tijdens de lockdown alleen als er 

spoed bij was.

Vanaf 28 april versoepelden we onze coronamaatregelen. Wij voeren weer alle reparaties uit. 
Reparatieverzoeken kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Onze spelregels blijven 
gelden, lees ze hieronder. Heeft u (verkoudheids)klachten op het moment van de afspraak? 
Annuleer deze dan en maak een nieuwe met ons. Gezondheid voor alles!

We blijven voor u klaarstaan en dat doen we vooral vanuit huis en met minimale bezetting vanaf 
kantoor. We blijven nauwlettend de overheidsmaatregelen volgen. Zodra er versoepelingen 
zijn, waarna wij ook onze dienstverlening weer kunnen verruimen, laten wij u dit weten via onze 
website en onze Facebook-pagina.

Zo voeren wij reparaties uit bij u thuis

Zorg voor elkaar! Alleen samen houden 
we corona onder controle.

1,5 m

alcohol
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Zonnepanelen op hoogbouw

In Barneveld aan de Kleinmansbeek 

doen we iets nieuws: we plaatsen 

zonnepanelen op hoogbouw. De plaatsing 

van circa 190 panelen op de twee 

appartementengebouwen gebeurt rondom 

de verschijningsdatum van dit magazine. 

Daniël Rijkeboer, senior projectleider bij 
Woningstichting Barneveld: “Omdat het voor ons 
nieuw is om PV-panelen op hoogbouw te plaatsen, 
hebben we hiervan een pilotproject gemaakt. We 
monitoren hoe dit verloopt, zodat we de bevindingen 
kunnen gebruiken voor toekomstige projecten. We 
gaan bijvoorbeeld aan de huurders vragen hoe zij 
vinden dat het project is verlopen en we evalueren 
voor onszelf hoe de samenwerking was met het bedrijf 
dat de panelen plaatst, Ecorus.”

Huurdersvereniging
Daniël: “Dit soort projecten overleggen we eerst met 
de huurdersvereniging. Nadat we van hen groen licht 
kregen, stuurden we de bewoners in maart dit jaar een 
brief. Kort daarna ontvingen ze een brief van Ecorus 
met alle praktische informatie.”

Ecorus heeft veel ervaring met het plaatsen van 
panelen voor huurders van woningcorporaties, ook op 
hoogbouw. Bauke Bakker, directeur van Ecorus, 

vertelt: “Alle huurders van de 38 appartementen 
kunnen kiezen of ze meedoen én of ze met de 
standaard vijf panelen of met meer willen deelnemen. 
Wij vinden dit heel leuke projecten. Want we vinden 
dat zonnepanelen voor iedereen mogelijk moeten zijn. 
Supermooi dus, dat ook  huurders van appartementen 
hiervan dankzij de woningstichting gebruik kunnen 
maken. Bovendien spaart het gebruik van 
zonnepanelen natuurlijk ook het milieu. 
De samenwerking met de woningstichting is heel fijn. 
Er is veel enthousiasme om dit te doen.” 

Lagere woonlasten
Bauke: “Het zijn al redelijk nieuwe en goed 
geïsoleerde gebouwen. Dat is wel een voorwaarde 
voor het optimaal kunnen profiteren van zonne-
energie. We gaan de panelen rechtstreeks op de 
woning aansluiten, zodat de individuele bewoner gaat 
profiteren van zonne-energie. We beginnen op het dak 
en sluiten daarna de panelen in de meterkast aan  Daar 
zijn we naar verwachting met een team van 4 à 5 man 
maximaal twee weken mee bezig.”

Daniël: “We vragen de huurders een bijdrage in de 
servicekosten voor de panelen. Dat wordt voor vijf 
zonnepanelen € 12,50 per maand. Omdat de 
energielasten uiteindelijk omlaag gaan, gaan de 
huurders er onderaan de streep op vooruit. Bij gebruik 
van vijf zonnepanelen is de besparing gemiddeld 120 
euro per jaar.”

Plaatsing zonnepanelen  
op appartementen
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Kort kort kort

Onderhoud aan uw 
woning? Check het op 
onze website
 

Elk jaar maken we een overzicht van het onderhoud dat 

we voor de komende twaalf maanden gaan uitvoeren. 

Dit overzicht planmatig onderhoud kunt u zelf inzien op 

onze website.

Ga naar www.wstg-barneveld.nl – Ik huur – Planmatig 
onderhoud (scroll naar rechts onderaan de pagina). Op deze 
pagina over planmatig onderhoud, vindt u rechts onder 
‘downloads’ een link naar het overzicht.

Huren dit jaar gelijk of omlaag
 
Goed nieuws voor onze huurders van sociale huurwoningen: vanaf 1 juli is er geen jaarlijkse 
huurverhoging en voor sommige huishoudens gaat de huur zelfs omlaag (vanaf 1 mei).  
De Rijksoverheid heeft dit besloten om huurders tegemoet te komen in deze crisistijd.

Gewoonlijk worden de huurprijzen jaarlijks per 1 juli 
aangepast. Meestal nemen we daarvoor het inflatie-
percentage als uitgangspunt. De rijksoverheid heeft 
bepaald dat dit jaar de huren van sociale huurwo-
ningen niet omhoog mogen.  
Het is wel mogelijk dat uw te betalen maandbedrag 
iets omhoog gaat vanwege een aanpassing in de 
servicekosten. Als dit zo is, krijgt u van ons persoonlijk 
bericht, uiterlijk eind juni.
Daarnaast worden de huurprijzen van duurdere, vrije 
sector woningen wel verhoogd. Dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld garages, bedrijfsruimtes en zorgvast-
goed.
 
Huurverlaging
Huurders van een sociale huurwoning met een laag 
inkomen, kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging 
krijgen. Dit heeft de regering vorig jaar bekend 

gemaakt. Als u in aanmerking komt voor de eenma-
lige huurverlaging, dan heeft u persoonlijk bericht 
ontvangen. U hoeft zelf niets te doen.  
Heeft u van ons geen bericht ontvangen, dan kunt u 
nog heel 2021 ook zelf een verzoek tot huurverlaging 
indienen. Hierbij wordt dan gekeken naar het 
inkomen van de afgelopen 6 maanden. 

Denkt u dat u in aanmerking komt? Ga dan naar 
www.wstg-barneveld.nl – Ik huur – Eenmalige 
huurverlaging.
  
Meer lezen
•  www.wstg-barneveld.nl | Ik huur – Eenmalige 

huurverlaging 
• www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021
•  Rijksoverheid.nl | zoek op huurverhoging of 

huurverlaging 2021
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Kort kort kort

Geef uw 
e-mailadres door en 
win een cadeaubon!

Van een deel van onze huurders hebben wij 
nog geen e-mailadres. Voor een optimale 
dienstverlening, is het belangrijk dat we 
u goed kunnen bereiken, ook digitaal. 
Vandaar onze oproep: geef uw e-mailadres 
- als die nog niet bij ons bekend is - door op 
‘Mijn WsB’! 
Onder alle huurders die dit doen, verloten 
we een Intratuin-cadeaubon van € 30,- !

Oproep: vertel  
uw verhaal! 
Burenhulp in 
coronatijd
In ons dagelijks contact met huurders, horen we vaak 
mooie verhalen over hoe buren elkaar een helpende 
hand bieden. Naar elkaar omzien, juist in deze tijd van 
corona. 
 
We zijn op zoek naar deze verhalen, om ze in de 
volgende editie van dit magazine onder de aandacht te 
brengen. Vandaar onze oproep: bent of kent u iemand 
die een buur of buurtgenoot helpt in deze uitdagende 
tijden? Geef het aan ons door en wie weet benaderen 
we u deze zomer voor een interview in WoonWerk! 

Mail naar: info@wstg-barneveld.nl 
Of bel: (0342) 427 500

Hoe meedoen?

Ga naar wstg-barneveld.nl

Log in op Mijn WsB

Kies; ‘Contact’

Geef aan: ‘e-mailadres toevoegen’ 

 
U dingt tot en met vrijdag 28 mei mee naar de 
cadeaubon, dus wees er snel bij! 
Alvast hartelijk dank, wij waarderen uw 
moeite! 

 Lees ons 
jaarverslag online
 
Vanaf eind mei kunt u ons jaarverslag 2020 op 

onze website lezen.

U vindt er alle informatie over onder andere wat 
wij in het afgelopen jaar deden op het gebied van 
onder andere (nieuwbouw)projecten, huurbeleid, 
investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid. 

Zie: www.wstg-barneveld.nl | Over ons - Publicaties
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Onze projecten Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Voorthuizen 

Terschuur 

De Glind

Amersfoortsestraat 
In samenwerking met Stichting De Rozelaar bouwen we 
aan de Amersfoortsestraat, in het centrum van Barneveld, 
een nieuw complex van 3 verdiepingen met 27 appar-
tementen en 3 gezamenlijke woonkamers. De Rozelaar 
maakt er een kleinschalige woonzorglocatie van en breidt 
daarmee uit in de buurt van het naastgelegen Irishof. 
Hiermee kan de stichting de lange wachtlijst voor wonin-
gen voor deze doelgroep (mensen met een verstandelijke 
beperking) weer iets verkorten. Indien nodig, kan het 
gebouw in de toekomst geschikt gemaakt worden voor 
andere doelgroepen. De 30 appartementen kunnen dan 
individueel verhuurd worden. 

• Start sloop maart 2020
• Start bouw begin mei 2021
• Gereed naar verwachting medio 2022

Barneveld
Barneveld 

Zwartebroek 

Verduurzaming 145 woningen Valkhof gereed 
Lees meer op pag. 8/9

Achter de schermen…
Op deze pagina’s ziet u welke projecten gebouwd worden of 
opgeleverd zijn. Achter de schermen werken we – samen met 
de gemeente, projectontwikkelaars en andere partners op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn - aan de voorbereiding 
van nieuwe huurwoningen op verschillende plekken die we 
vanaf dit jaar gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld in Bloemendal 
in Barneveld en uitbreidingen in Voorthuizen, maar ook in 
andere kernen in de gemeente. 

Woudse erven
Voorbereiding nieuwbouw van 7 woningen voor 1- tot 
2-persoonshuishoudens en 22 twee- en driekamer-
appartementen in de Woudse Erven in Barneveld.

• Start bouw medio 2021
• Gereed tweede helft van 2022
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Blijf op de hoogte van onze projecten! Kijk op wstg-barneveld.nl - onze projecten 

Kootwijk
Stroe

Garderen

Kootwijkerbroek

Voorthuizen
Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat 
Sloop 10 woningen en nieuwbouw 15 energiezuinige  
seniorenwoningen. Er worden 12 goed toegankelijke 
seniorenwoningen gebouwd aan de Paulus Potterstraat 
en 3 woningen aan de Frans Halsstraat. Aan de Paulus 
Potterstraat komen 17 parkeerplaatsen.

• Start sloop oktober 2020
• Start nieuwbouw  3e kwartaal 2021 
• Gereed  naar verwachting begin 2022

Holzenbosch  
In deze wijk komen 325 nieuwbouwwoningen. In 
opdracht van Woningstichting Barneveld ontwikkelt De 
Bunte Vastgoed en bouwt Bouwbedrijf van de Kolk: 
•  12 energiezuinige eengezinswoningen aan de 

Hooihuis en de Oosterkamp
•  21 2-kamerappartementen aan de Katerskamp, 

waarvan er 14 worden verhuurd aan de JP van den 
Bent stichting  en  7 appartementen aan zorgverlener 
Stichting Breder. 

•  6 energiezuinige eengezinswoningen aan de 
Oosterkamp.  

Bovenstaande woningen zijn opgeleverd tussen 
november 2018 en februari 2020.
•  Daarnaast namen we in juli 2019 6 

eengezinswoningen (BENG) aan de Stolp af van 
ontwikkelaar Schoonderbeek en zijn we in gesprek 
om nog 16 eengezinswoningen van deze partij af te 
nemen voor de sociale verhuur. 

• Start bouw zomer 2020 
• Gereed medio 2021

* Verder komt er een woonzorggebouw met 36 
zorgeenheden, 6 appartementen voor echtparen 
met een zorgvraag op het gebied van dementie en 28 
appartementen voor de sociale huur. Ook komt er een 
plek voor kinderopvang (kindercentrum Bzzzonder) en 
een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en 
hun naasten. Neboplus huurt de zorgeenheden. Op 20 
april 2021 was de feestelijke onthulling van de naam van 
het gebouw ‘Het Voorthuis’. De naam verwijst naar het 
dorp Voorthuizen en het woord ‘thuis’.  

• Start bouw zomer 2021 
• Gereed eerste kwartaal 2023
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Doe mee en win! Vind de rode draad
Doe mee en win! Vind de rode draad. Op deze pagina ziet u drie foto’s. De gebouwen of locaties op deze foto’s 
hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Dat kan van alles zijn: het kan te maken hebben met de geschiedenis, 
met de naam of bijvoorbeeld met het doel van het gebouw.

Heeft u de rode draad gevonden? Zo ja, stuur ons dan uw oplossing voor 15 juli 2021.   
 
 Mail naar: info@wstg-barneveld.nl
 Per post naar: Woningstichting Barneveld, Redactie WoonWerk, 
  Antwoordnummer 1022, 3770 VB, 
  Barneveld (postzegel niet nodig)

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

Oplossing van  

vorige keer 

‘De stier’, het bekendste 
schilderij van Paulus Potter. 
De drie prijswinnaars van vorige 
keer hebben inmiddels bericht 
ontvangen.  

Van harte gefeliciteerd!


