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GEWOON NIEUWS
Kleur bekennen in de wijk

Ventileren: goed voor uw huis

Kom binnen!
Bij Wouter en Sanne
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Botanica 
De planten in en om het huis zijn Wouters 
passie: “Ik heb altijd veel belangstelling 
gehad voor alles dat groeit en bloeit. 
Vooral tropische planten vind ik prachtig. 
Het Nederlandse klimaat is niet voor alle 
planten geschikt, maar de tuin is nu goed 
gevuld. Sinds een poosje licht ik elke 
week een bijzondere plant uit in mijn 
blog.” Sanne vult aan: “Daarnaast hebben 
we een kat, vogels, konijnen, cavia’s en 
kippen. Eerst hadden we alleen kippen, 
en langzaamaan werden het steeds meer 
dieren. De verzorging kost wat tijd, maar 
als je het goed bijhoudt is dit maar een 
half uur per dag.”

Prachtige plek
“We hebben even overwogen om te 
zoeken naar een huis in Amsterdam.” 
Sanne lacht: “Maar als echte poldersen 
hadden we natuurlijk veel eisen. 

We wilden wel een tuin, en het liefst 
dichtbij het centrum. Dat is een lastige 
combinatie. Uiteindelijk vroegen we ons 
af waar we nu echt onze toekomst zagen. 
En dat is hier, in Anna Paulowna. We 
wonen hier prachtig, aan het water.”

Volle agenda’s
Wouter: “Ik werk bij Welkoop in 
Julianadorp en Sanne is zelfstandig 
ondernemer met haar bedrijf 
Regelsammy. Ze geeft workshops theater 
en clownerie, ze treedt op als typetje, ze 
is weddingplanner en eventplanner en ze 
verhuurt feestmaterialen. Daarnaast doe 
ik al jaren aan handbal, en met het team 
zitten we graag bij elkaar. Sanne besteedt 

haar vrije uren in de sportschool. Onze 
agenda’s zijn goed gevuld, dus als we 
samen thuis zijn kijken we graag National 
Geographic of Discovery Channel. Of we 
zetten muziek op.”

Bank van steigerhout
Sanne: “In vier jaar tijd hebben we 
stapje voor stapje het huis en de tuin 
aangepakt. Het huis is klaar en de 
voortuin ook. In de achtertuin willen we 
graag een grote bank van steigerhout 
om het geheel compleet te maken. Die 
zetten we dan op de vlonder. Wouter 
heeft twee rechterhanden, dus die bank 
maakt hij zelf. Heerlijk, dan kunnen we 
daar deze zomer lekker zitten. Alleen of 
met vrienden, gezellig!”

Lees Wouters blog op 
http://koopmansbotanica.
blogspot.nl.                 

Even dachten ze er nog over om in Amsterdam te gaan 

wonen. Alleen, vind daar maar eens een huis met een tuin. 

Wouter Koopman en Sanne van Dorp besloten toch gewoon 

in Anna Paulowna te blijven. Sinds vier jaar wonen ze aan de 

Burg. Mijnlieffstraat waar hun grote tuin plaats biedt aan tropische planten en een heel stel dieren.

Kom binnen!

Sanne en Wouter
“Alleen nog een steigerhouten bank, dan is de tuin compleet”

De jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli) staat 
weer voor de deur. Al twee keer eerder heeft 
de regering geprobeerd om de huurverhoging 
inkomensafhankelijk te maken. De eerste keer 
was onder minister Donner (die man met die fiets). Toen kwam de uitvoering van het 
idee te laat om de datum van 1 juli te kunnen halen. En in 2012, onder minister Spies 
(aardige mevrouw), had de Belastingdienst in opdracht van de regering ons reeds de 
inkomensgegevens van sommige huurders verstrekt. Zonder dat hierover definitief 
was besloten door de Eerste Kamer. Nadat de Woonbond hiertegen fel van leer trok, 
besloot een rechter dat de Belastingdienst uw inkomensgegevens nimmer al aan ons 
had mogen verstrekken. Terecht. Dit jaar gaat de regering onder de bezielende leiding 
van minister Blok een derde poging doen om de huurverhoging inkomensafhankelijk 
te maken. Naar goed gebruik is het weer spannend of alles op tijd en juist geregeld 
zal zijn. Opnieuw is het de bedoeling dat wij de beschikking krijgen over de informatie 
in welke inkomenscategorie u valt. Maar dat willen we helemaal niet. We willen niet 
jaarlijks zien hoeveel u verdient (er van uitgaande dat u bij ons huurt; anders hoeft u 
zich niet ongerust te maken). Wij vinden namelijk dat het niet hoort dat een verhuurder 
op last van de regering ‘inkomenspolitiek’ moet bedrijven. Maar, als we het niet doen 
snijden we ons fors in de vingers. Want betalen aan het Rijk moeten we toch. We zijn 
dus in principe tegen dit plan, maar als we dit plan niet uitvoeren krijgen we er grotere 
problemen voor terug. 

“Je hebt je principes en je hebt je vaste lasten” zegt men weleens. Dit is daar weer zo’n 
sprekend voorbeeld van. Met het stoom uit je oren akkoord gaan. Maar, je weet het 
nooit. Misschien wordt alles nog op de laatste dag door de Eerste Kamer van tafel 
geveegd. Uit principe dan.

Met vriendelijke groet, Harry Hager, voorzitter
    Ben Broxterman, directeur

Voorwoord

Contactgegevens

Wilt u reageren/
heeft u ideeën?

Harry Hager Ben Broxterman
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Bezoekadres:    
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA

Openingstijden:   
Elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Onderhoud
Storingen aan installaties en onderhoudsklachten kunt u dagelijks van 8.30 uur tot 
10.00 uur doorgeven aan onze vereniging op telefoonnummer 0223-536700.
Voor storingen aan uw centrale verwarming belt u met: A.B.M. tel. 010-5140007.
Voor spoedklachten zijn wij uiteraard de gehele dag bereikbaar. Na kantoortijd (voor 
storingen die géén uitstel dulden):

•	 Storingen centrale verwarming: A.B.M. tel. 010-5140007
•	 Glasschades (indien u via onze vereniging bent verzekerd): Van der Plas tel. 0223-521296
•	 Elektrastoringen: fa. Boekhout tel. 06 - 46200779
•	 Rioolverstopping (voor eigen rekening) VTG Riooltechniek tel. 0227-604744 
 (indien blijkt dat de verstopping voortkomt uit een technisch mankement komt dit 
 voor rekening van onze vereniging)
•	 Problemen met de waterleiding etc.: Kaandorp Installaties, tel. 0223-522680

Postadres:
Postbus 66
1760 AB  ANNA PAULOWNA

Telefoon:  0223-536700
Telefax:  0223-536709
E-mail:   info@wbvap.nl 
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“De tuin staat vol 
tropische planten”



Tip 1 
Houd ventilatieroosters- en schuiven bo-
ven de ramen altijd open. Bij koud weer 
of harde wind kunt u ze gedeeltelijk 
sluiten. Maak de roosters eens per jaar 
schoon met een stofzuiger. Ventilatie-
roosters kun-
nen altijd 
open blijven.

Tip 2 
Heeft u geen 
ventilatieroos-
ters? Zet dan 
een klepraam-
pje of een ander raam open. Dit is ze-
ker belangrijk in uw woon- en slaap-
kamer. Afhankelijk van het weer kunt 
u het raam meer sluiten of juist wijder 
open zetten.

Tip 3
Als de buitentemperatuur minder dan 
15 graden is of als het regent, beperk 
dan het open zetten van ramen tot 30 
minuten per dag. Zet de ramen ook 
wat minder ver open. Als de ramen 
te lang en te ver open staan, heeft 
u meer kans op schimmel- en vocht-
problemen. Zet ook regelmatig de 
radiatoren in de slaapkamers open 
zodat deze droog kunnen ventileren.

Tip 4
Als de buitentemperatuur 15 graden of 
hoger is en het is droog, dan kunt u zon-
der problemen de ramen open zetten. 
Er is dan geen risico op schimmel- en 

vochtproblemen.

Tip 5 
Zet in het stook-
seizoen de ver-
warming ‘s nachts 
of bij afwezigheid 
niet meer dan 

een paar graden 
lager. 

Tip 6 
Zet de afzuigkap 
tijdens het koken 

altijd aan en laat deze na het koken nog 
een kwartier aan staan. Op die manier 
wordt het overtollige vocht afgevoerd. 
Reinig de afzuigkap regelmatig en ver-
vang een paar maal per jaar het kunst-
stof filter. Ook metalen filters moeten 

gereinigd worden. 
Hiermee voorkomt 
u dat het filter vlam 
kan vatten en uw af-
zuigkap blijft goed 
werken.

Tip 7
Zet tijdens het 
douchen het 
raam open en 
laat deze tot een 
half uur na het 
douchen open 
staan. Heeft u 
een inpandige 
badkamer met 
ventilator? Doe dan hetzelfde. Een bad-
kamerradiator kunt u jaarrond open la-
ten staan. Uw badkamer moet altijd het 
warmste vertrek van het huis zijn. Zo 
voorkomt u schimmel op tegels en pla-
fond. 

Tip 8 
Maak na het douchen de badkamer 
droog met bijvoorbeeld een raamtrek-
ker. Droog geen kleding of handdoeken 
in de badkamer.

Tip 9 
Controleer of de venti-
latieroosters onderaan 
de buitengevels van 
uw huis nog open zijn. 
Deze zorgen ervoor 
dat de kruipruimte en 
spouwmuur droog 
blijven.  

Om onze dienstverlening te blijven 
verbeteren, vragen wij sinds een poosje 
aan onze nieuwe huurders om een 
evaluatieformulier in te vullen. U kunt 
ons hiermee vertellen wat u vindt van 
onze service en we verzamelen eventuele 
verbeterpunten. We stellen het zeer 
op prijs dat onze nieuwe huurders 
de enquête willen invullen. Onder de 
geretourneerde formulieren van het 

jaar 2012 hebben we een 
bakkersbon verloot. De 
winnaar is mevrouw M.C. 
Westerveld-Brouwer:  
van harte gefeliciteerd!                                

In een deel van de huizen in het bezit 
van de woningbouwvereniging is asbest 
aanwezig. Het gaat dan om asbest dat is 
verwerkt in bijvoorbeeld vensterbanken 
of gevels. Op dit moment werkt de 

Sinds vier maart is het complete 
woningaanbod van vijf woning-
corporaties in de Kop van Noord-
Holland verzameld op de website 
www.wonenindekopvannoordholland.
nl. De corporaties Wooncompagnie, 
Woningbouwvereniging Beter Wonen, 
Woontij, Woningstichting Den Helder en 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
willen hiermee bijdragen aan het zo 
goed mogelijk matchen van huurders 
en woningen. De website geeft een 
algemene indruk van de regio met de 
daarin gelegen woonkernen. Vervolgens 
kan men via de portal verder klikken 
naar de websites van de verschillende 
woningcorporaties. Ook is er een 
evenementenagenda en een lijst met 
handige links gepubliceerd. Een kijkje 
nemen? Ga naar 
www.wonenindekopvannoordholland.nl. 

woningbouwvereniging aan de opzet van 
een 10%-inventarisatie. Van elk complex 
wordt tien procent van de woningen 
gecontroleerd op asbest. Op deze manier 
kan van elke woning worden bepaald 

of er asbest aanwezig is. Zodra deze 
gegevens zijn verzameld, wordt er een 
behandelplan ontwikkeld. Een groot deel 
van de huurders ontvangt binnenkort 
meer informatie over dit traject.

In het kantoor van onze woning-
bouwvereniging hing reeds lange 
tijd een AED-apparaat (Automatische 
Externe Defibrillator). Dit apparaat 
geeft elektrische stroomschokken bij 
een hartstilstand en kan zodoende van 
levensreddend belang zijn als iemand 
onwel wordt. Onlangs heeft de gemeente 
ons gevraagd of wij ons AED-apparaat 
wilden verplaatsen naar de buitenmuur 
van ons kantoor. Op deze manier 
werkt de gemeente aan een dekkend 
bereik van AED-apparaten. In geval van 
nood mag iedereen het AED-apparaat 
gebruiken: uit onderzoek blijkt dat ook 
ongetrainde mensen een AED succesvol 
kunnen inzetten. Het heeft dus altijd zin. 
Een training verhoogt de kans op succes 
wel aanzienlijk. Dat heeft vooral te maken 
met de snelheid van handelen. De eerste 
6 minuten zijn van levensbelang. Als u 
ter plekke de instructies moet lezen en 
begrijpen, gaan er veel kostbare minuten 
verloren. 

Het bedienen van een AED is relatief 
eenvoudig te leren. Uitleg over het 
gebruik van een AED is een vast 
onderdeel van een reanimatiecursus van 
de Hartstichting. 

Lees meer hierover op 
www.hartstichting.nl. 

Voorbereiding project asbest

Woningaanbod Kop van 
Noord-Holland op één website

AED aan buitenmuur 
van ons kantoor

Enqêtes 
nieuwe 
huurders

Douchen, koken, het huis verwarmen: het dagelijks leven in huis zorgt ervoor dat een woning elke 

dag wat vervuild raakt. Dit komt vooral door vocht en bijvoorbeeld uitgeademde lucht. Door goed te 

ventileren wordt het huis van een constante stroom schone lucht voorzien. hieronder enkele tips voor 

een goede ventilatie.  

Ventileren: goed voor u...
en goed voor uw huis 
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Vorig jaar juni is gestart met schilderwerk in de straten 

Burg. Perksingel, K. Keurisstraat, D.c. Rezelmanstraat, 

c.R. Waiboerstraat, Mr. Raapplein, D. Stammesstraat 

en de Ds. Pareaulaan. Voor het schilderwerk is een 

kleurenplan opgesteld door allround kleurconsulent janneke Douma.  En samen met de bewoners van de 

j.c. Van Wijkstraat werd een kleurenplan voor hun straat uitgedacht, waar ze graag wat meer over vertelt. 

Wat doet een kleurenexpert zoal?
“Als kleurenexpert kun je bij mij terecht 
voor persoonlijke kleurenanalyses 
en kleuradvies voor huis en tuin. Dat 
laatste doe ik ook bedrijfsmatig. Ik 
geef kleuradvies voor bedrijfsruimtes, 
kantoren, woningen en andere 
gebouwen. Ik doe dit werk nu 
zo’n 25 jaar en het verveelt 
geen moment.”

Welke opdracht heb je van de woning-
bouwverenging meegekregen?
“De woningbouwvereniging wilde voor 
dit project weleens ervaren hoe het is 
om te werken met een kleurenexpert. 

De wijk was toe aan een flinke 
opfrisbeurt, en daar kunnen 
kleuren een belangrijke rol in 
spelen. Daarom heb ik voor 
alle straten behalve de J.C. Van 
Wijkstraat een kleurenplan 
uitgewerkt. De J.C. Van 
Wijkstraat is later aan bod 
gekomen.”

Kun je toelichten welke kleuren er voor 
de wijk zijn gekozen?
“Voor de houten gevelbedekking heb 
ik gezocht naar een manier om ritme te 
creëren. Een vriendelijke uitstraling die 
de wijk tot een geheel maakt zonder 
eentonig te zijn. Twee soorten geel 
wisselen elkaar per blok af. Een lichte en 
een wat donkere kleur geel. Zo ontstaat 
er straks een mooi contrast dat toch 
niet teveel afsteekt. Voor de voordeuren 
zijn drie kleuren gekozen, 
wat meer klassiek. De 
voordeuren worden 
per blok in de kleuren 

donkergroen, donkerblauw en de 
accentkleur rood geschilderd. Dit rood 
past goed bij de steenkleur.”

En de j.c. Van Wijkstraat is een apart 
project?
“In zekere zin wel. Deze straat is 
aangemerkt als de straat in de wijk die er 
echt uit mag springen. Het is een lange 
straat, die wordt gekruist door een brede 
zijstraat. Voor de J.C. Van Wijkstraat zijn 
we samen met de bewoners aan de slag 
gegaan om kleurencombinaties te kiezen 
die de straat een frisse en moderne 
uitstraling gaan geven.”

hoe is dat in zijn werk 
gegaan?
“Er zijn drie bijeenkomsten 
geweest. Bij de eerste 
bijeenkomst waren alle 
bewoners welkom om in 
de breedste zin van 
het woord over kleuren te praten. 
Wensen, ideeën, bedenkingen: alle 
reacties zijn genoteerd. Vervolgens 
heeft een kleiner aantal bewoners zich 

aangemeld voor de kleurencommissie. 
Samen met hen heb ik de tweede 
bijeenkomst ingevuld. Op basis van het 
eerste overleg heb ik diverse voorstellen 
uitgewerkt. Een paar van die voorstellen 
heb ik met de kleurencommissie verder 
uitgedacht. In de derde bijeenkomst 
heeft de kleurencommissie uiteindelijk 
de knoop doorgehakt. Er zijn twee 
kleurencombinaties gekozen: klassiek 
licht richting wit en modern donker 
richting grijs.”

Wat is het beoogde effect voor de 
uitstraling van de straat?
“De donkere kleuren zijn voor het midden 
van de straat. Hierdoor wordt de lengte 
van de straat op een prettige manier 
doorbroken. De lichte kleuren zijn voor 
het begin en het eind van de straat. Met 
deze kleuren krijgt de straat een stijlvol 
tintje, wat meer allure.”

Waren de bewoners enthousiast over 
dit initiatief?
“Zeker weten. De opkomst bij de eerste 
bijeenkomst was hoog. Ook voor de 

kleurencommissie waren voldoende 
aanmeldingen. Een gemêleerd gezel-
schap, met jongere en oudere mensen. 
De meeste reacties waren zeer positief. 
Uiteindelijk is het niet mogelijk om ieders 
persoonlijke wensen door te voeren. Het 
gaat om de algemene visie. Daarom 
hebben we steeds de criteria die in het 
eerste overleg zijn genoemd, voor ogen 
gehouden.”

Was de samenwerking met de 
woningbouwvereniging ook goed?
“Ja, dat contact is zeer fijn verlopen. Het 
was leuk om vrijheid te krijgen in mijn 
manier van werken. En nog leuker om 
te zien dat de woningbouwvereniging 
zoveel vertrouwen heeft in haar bewoners, 
want zij hebben het uiteindelijke besluit 
genomen. De woningbouwvereniging 
was natuurlijk betrokken bij het project, 
maar de keuze lag niet bij hen. Dat is erg 
mooi om te ervaren.”

“Met kleuren 
kun je een lengte 

doorbreken”

“We zochten naar 
een vriendelijke 

uitstraling”

“Met veel 
plezier 

meegedacht”

AnneMieke Reesink (hoofd Bewoners-
zaken): “Het was voor ons de eerste keer 
dat we samen met onze huurders zo’n 
traject hebben gedaan. We vinden het 
belangrijk om kennis en meningen van 
huurders te laten meewegen. Tenslotte 
weten zij het beste wat er leeft in hun 
wijk. We hebben alle betrokken huurders 
uitgenodigd om aan dit project mee te 
werken, en daarvan heeft een aantal 
zich aangemeld. Gedurende het proces 
was het zeer van belang dat er geen 
persoonlijke keuzes gemaakt zouden 
worden. Het gaat om een hele straat 
en dat vraagt inlevingsvermogen: het 
gaat om alle mensen die in de straat of 
wijk wonen. De deelnemers hebben af 
en toe flink gediscussieerd, het was een 
levendige groep. Juist daardoor worden 
er verschillende ideeën aangedragen. 
Janneke Douma heeft een belangrijke 
rol gespeeld in het steeds opnieuw 
benadrukken van het belang van 
de hele straat. Het was een erg leuk 
proces, met name de manier waarop de 
betrokkenheid bij de straat naar voren 
komt. Het is goed om de mensen in de 
wijk bij de plannen te betrekken. Dat zijn 
immers de echte kenners! Overleggen, 
kijken wat er leeft, discussiëren en samen 
komen tot een mooi resultaat.”

Janneke Douma
“Voor de J.C. Van Wijkstraat willen we een frisse, moderne uitstraling””

Kleur bekennen 
in de wijk

Bewoner aan 

het woord:

Hoe kijkt de 

woningbouw terug 

op het project?

Cynthia Burm (J.C. van Wijkstraat) zat 
samen met vier andere bewoners in 
de kleurencommissie. Ze heeft met 
plezier deelgenomen in de werkgroep: 
“Dit bijzondere traject was erg leuk en 
leerzaam. De samenwerking met Janneke 
Douma en de woningbouwvereniging 
verliep goed en we zijn veel te weten 
gekomen over het effect van kleuren op 
hun omgeving. In het algemeen is het 
een goede ervaring geweest. Ik ben dan 
ook erg benieuwd naar het uiteindelijke 
resultaat!”

Janneke Douma

Cynthia Burm
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Binnen de woningbouwvereniging bestaat de mogelijkheid om van 

huis te ruilen met een andere huurder van een woning. Er is sprake 

van woningruil als (ten minste) twee partijen hun eigen huurwoning 

willen verlaten om de woning van de ander te betrekken. We zetten 

een paar belangrijke punten voor u op een rijtje. 
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Na het krijgen van de sleutel...
“We zijn al na een week in ons nieuwe 
huis getrokken. Er hoefde niet heel veel 
te gebeuren. Hiervoor woonde onze 
dochter hier. Per toeval hebben we 
haar huis toegewezen gekregen.  De 
meubels hebben we meeverhuisd.”

Een likje verf of complete verbouwing?
“De muren in de woonkamer hebben 
we een nieuwe kleur gegeven. En 
boven pakken we het kamer voor 
kamer aan. De slaapkamer krijg ook een 
ander kleurtje. Verder was eigenlijk alles 
in orde.”

Verbouwingsperikelen?
“Nee hoor. We kenden het huis al goed 
voordat we hier woonden. Wel ging onze 
dochter natuurlijk in dezelfde periode 
verhuizen. Dus hebben we haar ook 
geholpen met verhuizen en klussen.”

Strak en modern of landelijke 
inrichting?
“We houden van lichte en niet te felle 
kleuren op de muur. In plaats van een 
bank hebben we twee luxe zwarte 
stoelen.  De meubels zijn ook licht van 
kleur.”

hoe zit het met de groene vingers?
“Een mooie tuin, daar kunnen we van 
genieten. Die gaan we aanpakken als 
het weer het toelaat. En achter komt 
een groot zonnescherm, waar we ook 
buiten onder kunnen zitten.” 

al contact met de buren?
“Het huis naast ons staat nu leeg, daar 
komen straks natuurlijk nieuwe buren 
in. We wonen hier nog maar kort, maar 
we kennen wel wat mensen.”

Ruilen, maar met wie?
Als u uw woning wilt ruilen met die van 
een andere persoon, dient u hiervoor 
zelf een geschikte kandidaat te zoeken. 
Dit kunt u doen met een advertentie in 
bijvoorbeeld een lokale krant of met een 
oproep via sociale media als Facebook. 
U kunt ook een oproep plaatsen op 
woningruil.nl.

Verzoek tot woningruil
Als u een geschikte kandidaat heeft 
gevonden, vult u samen het formulier 
‘verzoek woningruil’ in. Als u wilt ruilen 
met een persoon die een woning huurt 
bij een andere woningbouwvereniging, 

dient diegene zich in te schrijven als 
woningzoekende bij onze vereniging. 
Dit formulier (‘aanvraag woningruil’) 
kunt u samen met het formulier ‘verzoek 
woningruil’ ophalen bij ons kantoor 
of downloaden via www.wbvap.nl. De 
twee formulieren dient u gelijktijdig 
in bij Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna. 

Inspectie woning
Om in aanmerking te komen voor 
woningruil, wordt uw woning eerst 
geïnspecteerd door de woning-
bouwvereniging. De opzichter neemt 
de woning op en u ontvangt een 
voorinspectierapport waarop de zaken 
staan vermeld die niet standaard tot de 
woning behoren. De ruilkandidaat dient 
uw woning in deze staat te accepteren. 
Indien bij de voorinspectie blijkt dat 
uw woning niet in een goede staat van 
onderhoud verkeert, zal het verzoek tot 
woningruil worden afgewezen. 

Sinds 1 januari 2011 mag maximaal 10% 
van onze huizen worden verhuurd aan 
huurders wiens jaarinkomen 34.085 
euro of hoger is. Als gevolg van deze 
maatregel konden wij in 2012 vijf mensen 
op de wachtlijst in eerste instantie geen 
woning toewijzen. Per maand wordt 
bekeken of er nieuwe ruimte is ontstaan 
voor wachtenden met een hoger 

inkomen. Ook kan het voorkomen 
dat mensen in eerste instantie een 
woning toegewezen krijgen, terwijl 
na overhandiging van de benodigde 
papieren blijkt dat het inkomen te hoog 
is voor mogelijke toewijzing. Alle mensen 
op deze wachtlijst behouden hun plek 
op de wachtlijst. Inmiddels hebben de 
huurders die eerder niet in aanmerking 
kwamen voor een woning, alsnog een 
huis toegewezen gekregen volgens de 
normen van de 10%-regeling. 

•	 U	bent	langer	dan	één	jaar	huurder	
 van uw huidige woonruimte.
•	 U	en	de	ruilkandidaat	hebben	geen	
 huurachterstand (gehad).
•	 U	en	de	ruilkandidaat	hebben	
 tijdens de huurperiode geen overlast 
 veroorzaakt.
•	 De	ruilkandidaat	heeft	voldoende	
 inkomen voor de huur van de woning.
•	 Het	aantal	personen	is	passend	voor	
 de ruilwoning.
•	 De	ruilkandidaat	accepteert	de	
 woning in de huidige staat.
•	 De	ruilkandidaat	gaat	een	contract	
	 aan	van	minimaal	één	jaar.	

Tamás Vadai en judit Vadaine Vadkerti 
wonen samen met hun dochter liliána 
en hun hond in de Poldermanstraat. 
Tamás: “We zijn nu sinds november met 
z’n drieën in Nederland.”

Na het krijgen van de sleutel...
“Ik werk al drie jaar in Nederland. Toen we 
eenmaal de sleutel hadden, wilden we 
zo snel mogelijk in het huis wonen. Het 
klussen doen we daarom stap voor stap.”

Een likje verf of complete verbouwing?
“Eigenlijk een complete verbouwing, maar 
niet	in	één	keer.	We	willen	de	woonkamer	
behangen en een andere vloer. En onze 
slaapkamer moet ook nog gedaan 
worden. De kamer van onze dochter is 
aangekleed met Hello Kitty.”

Verbouwingsperikelen?
“Nog niet. Maar er is nog veel te doen. 
Vloer eruit, vloer erin. En onze tuinen 
worden nog aangepakt en opgeknapt, 
onder andere met een nieuwe schutting. 
Pas daarna kunnen we de tuin zelf 
inrichten.”

Strak en modern of landelijke 
inrichting? 
“We houden van strak en modern. De 
woonkamer wordt grijs met wit. En onze 
slaapkamer ook. De vloer wordt wel weer 
van kliklaminaat, maar dan een strakke 
uitvoering.”

hoe zit het met de groene vingers?
“Veel planten en bloemen, dat vinden 
we mooi. Voor onze dochter komt er een 
speelhuisje en een schommel. Die staan al 
klaar op zolder.”

al contact met de buren?
“Een beetje, maar in de winter zijn mensen 
veel binnen. Als de zon schijnt kunnen we 
lekker naar buiten toe. Spelen 
met Liliána en een praatje 
maken met de buren.”

arie en Elly hoornweg wonen sinds maart aan de Burg. Mijnlieffstraat. 
Dicht bij de winkels en aan het water: “We blijven hier zeker zo lang 
mogelijk wonen.”

Nieuw in de straat Woningruil: hoe zit 
het ook al weer?

Stand 
van zaken
inkomens-
grens

•	 De	volledige	ruilprocedure	zal	circa	
 twee maanden duren.
•	 Laat	u	vooraf	goed	informeren	over	
 de regels die gelden voor de 
 ruilwoning. Gemeenten en verhuurders 
 kunnen andere vestigingseisen 
 hanteren.
•	 Het	is	mogelijk	dat	de	huur	van	de	
 woning wordt verhoogd als u verhuist. 
 Uw ruilkandidaat kan dus te maken 
 krijgen met een hogere huur dan u 
 betaalt. Informeer hier van tevoren 
 naar en geef dit door aan uw 
 ruilkandidaat. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met onze woningbouwvereniging via 
0223-536700 of info@wbvap.nl. 

BelangrijkWelke voorwaarden 
gelden er bij 
woningruil?



jullie ondersteunen 
de woningbouw-
vereniging bij 
nieuwbouw en 
onderhoud?
“Dat klopt. Voor 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
hebben we reeds diverse projecten mogen 
ondersteunen en begeleiden. Vorig jaar 
hebben we bijvoorbeeld de directievoering 
van het groot onderhoud aan complex K84 
uit handen genomen. En we zijn betrokken 
bij de ontwikkeling en directievoering  de 
vier appartementen en de winkelruimte 
aan de Molenvaart.”

Wat bieden jullie de woningbouw-
vereniging?
“Als specialisten zijn we altijd op de hoogte 
van de laatste wet- en regelgeving. Voordat 
bijvoorbeeld een bestemmingsplan 
kan worden gewijzigd, moeten er 
uiteenlopende onderzoeken worden 
gedaan. Dan werkt het prettig als dit door 
iemand wordt gedaan die dagelijks niets 
anders doet dan corporaties en andere 

instanties hiermee helpen. Daarnaast 
geven we advies, op het gebied van te 
bouwen of te onderhouden woningen 
vanaf de allereerste stappen in een bepaald 
project, tot aan de afronding.”

Wie doet wat als een project eenmaal 
van start gaat?
“Een project is in de kern altijd een project 
van de woningbouwvereniging. Iedereen 
heeft zijn eigen rol in het geheel. Onze 
mensen houden gedurende het gehele 
proces de kwaliteit en de kosten in de 
gaten. Wordt aan alle regels voldaan? 
Wordt het werk goed uitgevoerd? Wordt 
het budget niet overschreden? De 
woningbouwvereniging is vanzelfsprekend 
nauw betrokken, maar door het 
projectmanagement uit handen te geven 
kunnen zij hun aandacht op andere zaken 
richten.”

Op welke manier hebben jullie contact?
“Wij komen zoveel mogelijk naar de 
opdrachtgever toe. Zeker als het om 
een bouwproject gaat waar huurders 
bij betrokken zijn. We willen dicht bij 
hen staan. Op die manier kunnen we 
zoveel mogelijk vragen beantwoorden 
en goede ondersteuning bieden. We 
hebben dan met alle medewerkers van 
de woningbouwvereniging regelmatig 
contact: natuurlijk met de directeur en 

het hoofd technische dienst, maar ook 
met bewonerszaken, de opzichter en 
de financiële afdeling. We houden het 
complete project in de gaten.”

hoe zou je jullie partnerschap kenmerken?
“Ik denk dat nuchterheid van een Fries 
bedrijf als het onze overeenkomt met de 
mentaliteit van de Kop van Noord-Holland. 
Beide regio’s houden van ‘doen wat je 
belooft’. Niet teveel poespas, maar gewoon  
aan de slag gaan. Daarnaast streven we 
er beiden naar om binnen de beperkte 
budgetten een zo optimaal mogelijke 
kwaliteit te leveren. En dat werkt heel goed 
samen.”

Voor meer informatie 
kijk op www.fooq.nl.

Een mooi beeld van de Molenvaart 
in Kleine Sluis omstreeks 1939. Het 
statige gebouw links is het postkantoor, 
gevestigd op Molenvaart nummer 1. Het 
postkantoor werd in 1904 gebouwd en 
gesloopt in het jaar 1975. De windwijzer 
op het dak heeft daarna een plekje 
gekregen bij het nieuwe kantoor. 

De straat ernaast is de Benedenbuurt, 
nu bekend als de Smidsweg. Aan de 
rechterkant was het een levendige boel 
met	een	café,	een	kruidenierswinkel,	een	
rijwielzaak, een slijterij en vooraan op de 
hoek Snackbar Ben (heet nu De Ben) - 
een pand met een rijke historie. Helemaal 
links is een stukje in beeld van Logement 
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De nieuwbouw van de appartementen naast ons kantoor (Molenvaart 
nummers 85, 87, 89 en 91) verloopt geheel volgens schema. De 
verwachting is dat het pand voor de bouwvak wordt opgeleverd. 
Niet lang daarna zullen de eerste bewoners hun intrek kunnen 
nemen. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. In februari hebben alle 
mensen die op onze wachtlijst staan weer hun stamblad ontvangen 
met de vraag deze te controleren en waar nodig te wijzigen. Mensen 
die ingeschreven staan voor een seniorenwoning hadden tevens de 
mogelijkheid om zich aan te melden voor deze vier appartementen. 
Er is specifiek gekozen voor een doelgroep senioren, omdat 
de wachtlijst voor deze groep het langst is. Inmiddels heeft 
de woningbouwvereniging 
de stambladen weer retour 
ontvangen. Op basis van 
deze gegevens kan worden 
bepaald welke mensen er in 
aanmerking komen voor de 
toewijzing	 van	 één	 van	 de	
vier appartementen. Zij zullen 
daarover worden bericht 
volgens de standaardprocedure 
van toewijzing. 

Veerburg, gebouwd in 1856. Van 1870 
tot 1875 deed het gebouw dienst als 
gemeentehuis. In de zeventiger jaren 
werd ook dit gebouw gesloopt. 

Deze foto en de toelichting zijn beschikbaar 
gesteld door Vereniging Oud Anna Paulowna. 

Voor meer informatie kijk op 
www.museumannapaulowna.nl.

fooq: ondernemers in maatschappelijk vastgoed. En dat vastgoed is vanzelfsprekend hét 

belangrijkste bezit van elke woningbouwvereniging. Sinds enkele jaren werkt Woningbouwvereniging anna 

Paulowna in meerdere projecten samen met fooq. het bedrijf uit heerenveen voorziet in diensten op het 

gebied van advies, projectmanagement en ontwikkeling. Oscar haffmans 

licht de samenwerking met de woningbouwvereniging toe. 

Partner in beeld: Fooq

“We willen zoveel 
mogelijk dicht bij 
de huurder staan”

Nieuwbouw appartementen 
Molenvaart

Oscar Haffmans



je hebt het goed naar je zin?
“Zeker weten. Als woonconsulenten 
verzorgen we nagenoeg al het contact 
met huurders. We zijn allround inzetbaar. 
Dat maakt de werkdagen heel levendig. 
Sinds kort hebben we als team wel 
kerntaken op ons genomen. Zo ben ik nu 
de contactpersoon voor tuinonderhoud. 
Dat is helder voor onszelf en vooral ook 
voor de huurders. Daarnaast neem ik 
de mutaties voor seniorenwoningen in 
Breezand en Anna Paulowna voor mijn 
rekening. Daardoor komt ook de WMO 
regelmatig op mijn pad.”

je spreekt dus dagelijks met huurders?
“Ja, wij ontvangen mensen op kantoor of 
we hebben telefonisch contact. Als het 
nodig is gaan we bij huurders op bezoek. 
Werken met mensen is het mooiste dat 
er is. Luisteren, problemen oplossen, 
mensen verder helpen. Je weet nooit wat 
de dag zal brengen.”

heb je eerder ook dit werk gedaan?
“Ik heb lang bij de Rabobank gewerkt, 
onder andere als cliëntadviseur. Dan 
sta je ook dicht bij de mensen. En het 
was toen een organisatie waar je ook 
allround inzetbaar moest zijn. Daar leer 
je ontzettend veel van. Ik woon nu zo’n 
zeventien jaar in Anna Paulowna. In 
de loop van de tijd kwam deze functie 
op mijn pad. Inmiddels kom je overal 
bekende gezichten tegen.”

En thuis ben je dan...ook allround 
inzetbaar?
“Daar ontkom je niet aan als moeder 
van drie kinderen, hartstikke gezellig. 
Samen met mijn man Wil heb ik een 
mooi gezin. Aanmoedigen bij de 
sporten van de kinderen, zelf een flink 
stuk wandelen en meteen bijkletsen 
met vriendinnen, een dagje lekker op 
stap...de week is altijd goed gevuld. En 
als er even rust is, dan pak ik graag een 
goed boek.”

Colofon
Dit magazine is een uitgave 
van Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna. 
Verschijning: twee keer per jaar. 
Dit magazine wordt toegestuurd 
aan onze huurders en relaties. 

Concept en realisatie
ZINNIGS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl

Eindredactie
Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna
www.wbvap.nl

Fotografie
Janny van der Fluit

Vormgeving en druk
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

Dit magazine is bedoeld om u een be-
knopte indruk te geven van actualitei-
ten rondom Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna. U kunt geen rechten 
ontlenen aan de artikelen in dit ma-
gazine. Dit magazine is geproduceerd 
onder voorbehoud van druk- en zet-
fouten.

Sinds een poosje is ook onze 
woningbouwvereniging te vinden op 
Facebook en Twitter. Via deze twee 
digitale platformen verspreiden we het 
laatste nieuws over onze vereniging 
en andere actualiteiten rondom 
huren, de gemeente en aanverwante 
zaken. Natuurlijk houden we tevens 
de website actueel en ontvangt u 
noodzakelijk informatie nog steeds 
per post, maar als vriend en/of volger 
verschijnt het laatste nieuws zo op 
uw beeldscherm. Daarbij bent u van 
harte welkom om te reageren op onze 
berichten. 

Vraag Nanneke huiberts naar wat ze het leukst 

vindt aan haar werk en ze steekt enthousiast van 

wal. Sinds 2009 is de woonconsulente helemaal 

op haar plek in het kantoor aan de Molenvaart. Tuinonderhoud, 

woningmutaties, gesprekken met huurders: de taken zijn divers 

en de dagen vliegen voorbij. 
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Even storen . . . Blijf op de 
hoogte via 
Facebook 
en Twitter!


