
Woningbouwvereniging
Anna Paulowna

GEWOON 
NIEUWS

Nr. 15 - APRIL  2018

VERENIGING
WORDT STICHTING

EVEN VOORSTELLEN: 
JAN VAN ZUTPHEN

NIEUWE PROJECTEN
AANGENAAM BESPAREN



WE WORDEN 
“WONINGSTICHTING 
ANNA PAULOWNA”

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres:    
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA

Openingstijden:   
Elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
‘s Middags gesloten. 
Bezoek op afspraak.

Postadres:
Postbus 66
1760 AB  ANNA PAULOWNA

Telefoon:  0223-536700
E-mail:  info@wbvap.nl
Website:  www.wbvap.nl

ONDERHOUD
MELDING VAN STORINGEN 
EN REPARATIES

Storingen aan de centrale 
verwarming:
Deze kunt u altijd rechtstreeks melden bij 

ABM Installatietechniek via 
010-5140007.

Onderhoudsmeldingen en 
reparatieverzoeken:
Deze kunt u melden op werkdagen 
van 08.30 -10.00 uur via
telefoonnummer 0223-536700 (optie 1) 
of een bezoek aan het kantoor.

Spoedreparaties:
Deze kunt u van 8.30 tot 17.00 uur 
melden via telefoonnummer
0223-536700 (optie 1). 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen met ons callcenter op 
telefoonnummer 020-5112351.

WILT U REAGEREN OF 
HEEFT U IDEEËN?
Wilt u reageren op een van de artikelen 
uit dit magazine of heeft u ideeën voor 
het magazine en/of de woningbouw-
vereniging? Stuur dan uw reactie of idee 
naar info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 

U kent ons al een eeuwigheid als Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna, maar dit gaat veranderen. Niet omdat we dat zelf zo graag 
willen, maar vooral omdat ons werk in de verenigingsvorm door nieuwe 
regels erg lastig wordt gemaakt. 

Omdat het belangrijk is dat er goede 
besluiten door de directeur-bestuurder 
worden genomen, geldt de verplichting 
dat deze belangrijke besluiten vóóraf 
goedgekeurd moeten worden door 
onze raad van toezicht. Sinds 1 juli 
2017 is echter aan de (Woning)wet 
toegevoegd dat de leden van een 
woningbouwvereniging voortaan 
de gelegenheid moeten hebben om 
de raad van toezicht advies te geven 
over een belangrijk besluit, vóórdat de 
raad van toezicht een besluit van de 
directeur-bestuurder kan goedkeuren. 
Vanwege deze wet is ook onze ledenraad 
in 2016 opgeheven.  Ter vervanging 
hiervan is Stichting Huurdersorganisatie 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
opgericht (door en voor onze huurders). 
Belangrijke besluiten leggen we vooraf 
ter advies of ter instemming bij hen neer.  

Per 1 juli 2017 moeten we belangrijke 
besluiten ter advies voorleggen aan onze 
leden én aan de huurdersorganisatie. 
Dat werkt vertragend (ook gezien 
wettelijke termijnen), het is dubbel werk 
en het schiet zijn doel voorbij. Daarnaast 
loopt de vereniging al geruime tijd terug 
in ledenaantal en het lukt nauwelijks om 
nieuwe leden te werven. 

We hebben deze kwestie aan onze leden 
voorgelegd in de ledenvergadering van 
19 december 2017. Er is toen unaniem 
besloten dat het beter is om onze 
vereniging om te zetten in een stichting. 
Zodra we geen vereniging meer zijn, 
hoeven we niet langer twee keer advies 
te vragen over hetzelfde onderwerp; 
een stichting heeft immers geen leden. 

We kunnen als stichting volstaan, 
uitsluitend met één deskundig advies: 
het advies van de huurdersorganisatie, 
zoals we dit bij de opheffing van de 
ledenraad (eind 2016) ook bedoeld 
hebben. 

Als alles volgens planning verloopt zijn 
we, na aanpassing van onze statuten, 
waarschijnlijk medio augustus 2018 
“Woningstichting Anna Paulowna”. 
Zónder leden. Daarom nodigen 
we alle huurders uit, inclusief onze 
huidige leden, om aan te sluiten bij 
de Stichting Huurdersorganisatie 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
(SHOWBVAP). Kijk eens op de website 
www.showbvap.nl en meld je aan!
Een sterke huurdersorganisatie zorgt 
er immers voor dat je bij een sterke 
Woningstichting Anna Paulowna blijft 
huren.

Met vriendelijke groeten,
Ben Broxterman, directeur-bestuurder
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ALLES MET EEN STEKKER
Jan: “In Haarlem had ik vroeger een 
eigen zaak. Wat voor zaak? Nou, in feite 
in ‘alles waar een stekker aan zat’. Als er 
iets kapot is dan weten ze me te vinden. 
Of ik er even naar kan kijken, wordt er 
dan gevraagd. Dus hier bij het Repair 
Café zit ik goed op m’n plek. In de krant 
zag ik een oproep voor vrijwilligers en 
toen heb ik me aangemeld.”

ZONDE OM WEG TE GOOIEN
“Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om 
technisch bezig te zijn. Ik vind het ook 
gewoon zonde om iets weg te gooien 
dat nog gemaakt kan worden. Als het 
hier ter plekke niet lukt, dan neem ik de 

spullen soms -met toestemming- mee 
naar huis. Kijk, deze broodrooster kan 
ik thuis hopelijk wel maken. Dan neem 
ik  ‘m de volgende keer weer mee. En 
als iets echt niet meer gerepareerd 
kan worden, dan zitten er altijd wel 
bruikbare onderdelen in: die halen we 
eruit.”

ONDERDELEN BESTELLEN
“We hebben hier natuurlijk niet al het 
benodigde gereedschap of onderdelen. 
Een kwartier geleden hebben we nog 
een schroevendraaiertje gehaald bij 
de doe-het-zelf-zaak. Soms bestel ik 
onderdeeltjes via internet. Je moet er 
vaak even op wachten, maar ik heb 

er al heel wat materialen mee in huis 
gehaald.”

PICK-UP EN DRONE
“Er komen veel huishoudelijke 
apparaten langs. Mixers, stofzuigers, 
koffiezetapparaten…en ook wel 
speelgoed. En in de ontvangstruimte 
hiernaast zitten onze collega’s met een 
naaimachine en een lekker kopje koffie. 
Zo nu en dan krijgen we bijzondere 
spullen ter reparatie aangeboden, een 
pick-up en zelfs een drone. Maar de 
basis blijft hetzelfde: het is techniek. 
Vaak behalen we wel een goed resultaat. 
Hebben we toch weer een mooie 
middag gehad!”

Wie even met Jan wil kletsen moet soms geduld hebben: 
hij probeert juist een kleine TL-balk een oppepper te geven. 
“Helaas, deze doet het écht niet meer”, aldus Jan. Collega Rem 
Koster legt de lamp aan de kant en pakt de volgende klus erbij; 
er valt genoeg te doen tijdens het Repair Café.

VRIJWILLIGER 
VAN HET EERSTE UUR: 
JAN VAN ZUTPHEN
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De voorbereidingen voor de tweede reeks 
woningen zijn in volle gang. Het gaat om 
woningen aan de Tulpenstraat in Breezand 
en aan de Ds. Heldringstraat, de Burg. 
Perksingel, de C.R. Waiboerstraat, de Klaas 
Keurisstraat en de D.C. Rezelmanstraat in 
Anna Paulowna. In totaal gaat het om drie 
projecten die parallel zijn gestart en die 

door verschillende aannemers worden 
uitgevoerd. Dit voorjaar worden de 
woningen voorzien van het zogenaamde 
comfortpakket, dat bestaat uit isolatie 
van de vloer, daken en/of gevels. De 
bodemisolatie wordt aangebracht in de 
kruipruimte. De vloer koelt minder snel 
af en er gaat minder warmte verloren. 

De daken worden geïsoleerd en in de 
spouwmuur wordt isolatiemateriaal 
aangebracht via de buitengevel. De 
temperatuur van de binnenmuur gaat 
hiermee voelbaar omhoog. Dit tezamen 
leidt tot behoorlijk meer wooncomfort 
en een besparing op de energielasten.

Verduurzaming staat hoog op de agenda bij Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna. Middels het concept Aangenaam Besparen zijn vorig 
jaar de eerste 36 woningen verduurzaamd; dit jaar zijn 77 woningen aan 
de beurt.

NIEUWE PROJECTEN 
AANGENAAM BESPAREN
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PLAN VOORGELEGD
De kosten van de maatregelen van Aan-
genaam Besparen worden deels betaald 
door een verhoging van de huur. In de 
geïsoleerde woning zal de huurder meer 
comfort ervaren, terwijl tegelijkertijd de 
woonlasten dalen door de flinke bespa-
ring op de energiekosten. De woningen 
zijn inmiddels in kaart gebracht middels 
een asbestopname en een opname van 
de woning. Vervolgens wordt het uitein-
delijke plan aan de bewoners voorgelegd: 
het comfortpakket wordt uitgevoerd als 
een meerderheid (70%) van de huurders 
van het project instemt met de uitvoering 

van de plannen en de daarbij behorende 
huurverhoging.

UITBREIDING: ZONNEPANELEN
Individueel kunnen huurders bovenop het 
comfortpakket nog kiezen voor zonne-
panelen. Per woning kunnen zes panelen 
worden aangebracht. Ook hierbij geldt dat 
de kosten deels worden betaald door een 
huurverhoging, maar deze verhoging is 
-net als bij het comfortpakket- zo bepaald 
dat in de meeste gevallen de woonlasten 
van de huurder zullen dalen.

POSITIEVE REACTIES
Met een enquête zijn de bewoners van de 
woningen die in 2017 zijn verduurzaamd ge-
vraagd naar hun ervaring en het effect van 
de werkzaamheden. Uit de enquête kwam 
naar voren dat mensen vooral vinden dat 
het in huis een stuk behaaglijker is gewor-
den. Daarnaast ervaren de meeste mensen 
al een lager energieverbruik. Ook wordt het 
binnen sneller warm en het blijft ook langer 
warm. Tot slot was men in het algemeen 
tevreden over de manier van informeren. De 
uiteindelijke rapportcijfers kwamen op een 
acht voor zowel de woningbouwvereniging 
als de betrokken aannemers.

PENSIOEN 
LOUIS ROOZENDAAL 
Begin dit jaar is onze zeer gewaardeerde 
collega Louis Roozendaal met pensioen 
gegaan. Ben Broxterman: “We kijken 
met plezier terug op de zes jaar die 
Louis bij ons heeft gewerkt. Hij wilde 
de tijd tot aan zijn pensioen besteden 
bij ‘een leuke club’ en het doet ons 
genoegen dat hij ons daarvoor uitkoos. 
Louis staat voor professionaliteit en 
nuchterheid, maar hij heeft vooral ook 
een groot inlevingsvermogen en hij is 
goedmoedig. Zijn pensioen is hem van 
harte gegund!”

Mijnheer en mevrouw Schouten wonen 
aan de Hyacintenstraat in Breezand. 
Samen met 35 andere woningen in 
Anna Paulowna en Breezand waren zij in 
2017 de eerste bewoners die het project 
van Aangenaam Besparen in de prak-
tijk ervaarden. Mijnheer Schouten: “We 
hadden er meteen een goed gevoel bij. 
Tegen de werkzaamheden zagen we 
niet op, daar hadden we geen moeite 
mee. Dat kwam ook doordat we steeds 
goed geïnformeerd zijn over de voort-

gang. Inmiddels merken we dat het in 
elk geval boven een stuk behaaglijker 
is: de elektrische deken hebben we niet 
meer nodig. Die behaaglijkheid vinden 
wij het grootste voordeel en de bespa-
ring in energie is mooi meegenomen. 
Kijk, wij hebben met z’n tweetjes weinig 
te klagen maar als de woning op deze 
manier klaar is voor de toekomst, dan is 
dat alleen maar mooi toch?”

HOE HEBBEN MIJNHEER EN MEVROUW SCHOUTEN HET PROJECT ERVAREN?

5



HUURVERHOGING
De jaarlijkse huurverhoging komt 
er weer aan. Net als in 2017 kiezen 
we ervoor om in 2018 de huren niet 
inkomensafhankelijk te verhogen. Uw 
inkomen speelt bij ons dus geen rol 
bij de bepaling van de huurverhoging. 
De huurprijzen zullen per 1 juli 2018 
gemiddeld met 2,4% stijgen. Per 
woning kunnen er echter redelijke 
verschillen in de huurverhoging 
voorkomen.

Hoe de huurverhoging per 1 juli a.s. er 
in hoofdlijnen uitziet: 
• Per 1 juli 2018 bedraagt de 
 huurverhoging gemiddeld 2,4%.
• Huren die in het verleden al eerder 
 extra zijn verhoogd (dit noemen we: 
 ‘geharmoniseerde huren’) worden 
 met een percentage onder het 
 gemiddelde van 2,4% verhoogd.
 Dit doen we omdat deze huurprijzen 
 al ‘marktconform’ zijn; ze hoeven dus 
 niet extra verhoogd te worden. 
• Huren die in het verleden nog niet 
 extra zijn verhoogd, worden met een 
 percentage boven het gemiddelde 
 van 2,4% verhoogd, tot een 
 maximum van 3,9%. 
 Dit doen we, omdat deze huurprijzen 
 relatief laag zijn ten opzichte van 
 onze gemiddelde huurprijzen.

Een huurverhoging is nooit leuk, 
dat begrijpen we heel goed. Uit 
rapportage van Aedes, de vereniging 
van woningcorporaties, blijkt echter 
dat wij van de Noord-Hollandse 
woningcorporaties gemiddeld de 
laagste huurprijzen hanteren ten 
opzichte van wat we maximaal mogen 
vragen. Ook ná 1 juli blijft u dus nog 
steeds een redelijke huurprijs betalen. 
Met onze huuropbrengsten gaan we 
in 2018 onder andere twee keer zoveel 
woningen isoleren dan in 2017, bouwen  
we twaalf nieuwe levensloopbestendige 
energie-neutrale woningen in Anna 
Paulowna (Smidsweg) en voeren 
we ingrijpend groot onderhoud en 
isolatiewerkzaamheden uit aan onze 
woningen in Van Ewijcksluis (Sluisweg) 
en in Breezand (Zandvaart). Uw geld 
wordt dus direct weer geïnvesteerd in 
de woningen!! 

Van de vrije, ruimtelijke omgeving van het kleine Van Ewijcksluis 
naar een appartement op de eerste verdieping: het is even wennen 
voor mijnheer en mevrouw Kooij. Maar wat vínden ze het een mooie 
woning, hier aan de Rietgorslaan. 

HOUT HAKKEN
“We stonden al een aantal jaren ingeschreven voor verschillende woningen. We 
hadden het op zich nog naar ons zin in Van Ewijcksluis, maar het onderhoud van 
de tuin en het traplopen werd wat teveel van het goede. Hoewel we nu nog wel 
een beetje zoekende zijn naar ons ritme; de tuin is een balkon geworden en van 
een houtkachel gingen we naar centrale verwarming, dus we hoeven geen hout 
meer te hakken.”

BEHANG, MAAR NIET VOOR LANG
“Het behang hebben we overgenomen van de vorige huurder. Het is niet iets dat 
we zelf gekozen zouden hebben, maar het ziet er netjes uit. Op den duur willen 
we de muren wel laten sauzen of iets dergelijks. De vloer hebben we er nieuw in 
laten leggen. Verder hoefde er niet veel te gebeuren.”

HEEN EN WEER
“De meeste kleine spullen hebben we zelf verhuisd. Gewoon af en toe wat in de 
auto zetten en heen en weer rijden. De meubels en de grote spullen hebben we 
verhuisd met een busje dat we hadden gehuurd. Onze zoon en kleinzoon hebben 
geholpen, hartstikke fijn. Nu gebruiken we de auto een stuk minder. We zitten zo 
dicht bij de winkels, boodschappen doen we lopend of op de fiets.”

LANGERE DAGEN
“Nu we minder in en om het huis hoeven te doen lijken de dagen wel langer. 
We nemen wat meer tijd voor een boodschapje, we lezen veel of we pakken de 
computer erbij. Zo houden we ook contact met onze dochter in Nieuw-Zeeland. 
En een paar keer per jaar pakken we met vrienden de trein. Gezellig een dagje op 
pad, naar een museum of een ander uitje. Over een paar maanden kunnen we 
hopelijk lekker op het balkon zitten.”

NIEUW IN DE STRAAT
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UITSLAG PUZZEL
In de vorige editie stond een woordpuzzel. De oplossing van 
deze puzzel was: Wanneer is de huurdersorganisatie opgericht? 
Uit de inzendingen is mevrouw A. Duijzer als winnaar 
getrokken. Van harte gefeliciteerd!

UITNODIGING 
JAARVERGADERING

We nodigen alle huurders 
van harte uit aanwezig te zijn 

bij onze jaarvergadering 
op woensdag 18 april 
van 19.00 - 20.30 uur. 

Locatie is multifunctioneel centrum Keijzershoff. 

Opgave voor deelname aan de jaarvergadering kan 
via de website www.showbvap.nl/jaarvergadering 

of per e-mail Info@showbvap.nl (in verband met catering). 

Stichting Huurdersorganisatie 
Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna zoekt bestuursleden. Om 
toe te kunnen treden is het een 
vereiste dat u huurder bij de vereniging 
bent. Als bestuurslid komt u op 
voor de belangen van de huurders 
van Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna. U bent gesprekspartner als 
het gaat om beleidszaken. Dit doet 
u vanuit een algemene interesse in 
de samenleving en (onderdelen van) 
de volkshuisvesting. Vanuit uw rol 
als belangenbehartiger betrekt en 
raadpleegt u huurders en bewoners-

commissies bij huurdersvraagstukken. 
Als bestuur zijn we extra alert op 
specifieke thema’s als financiën, 
duurzaamheid, nieuwbouw, en 
leefbaarheid. Heeft u ervaring in één 
van deze gebieden, dan vragen wij u 
met nadruk te reageren.

WAT BIEDEN WIJ?
We bieden een uitdagende bestuurs-
functie binnen de huursector, waarbij 
u invloed heeft op beleidszaken en 
waarvoor u nauwe contacten onder-
houdt met Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna, haar huurders en 

andere betrokken partijen. Ook is er 
de mogelijkheid tot het volgen van 
cursussen om kennis op het gebied 
van de volkshuisvesting te verkrijgen/
actueel te houden. Bestuursleden 
krijgen een onkostenvergoeding voor 
gemaakte kosten. Heeft u belangstelling 
voor het bestuurslidmaatschap, 
stuur dan een brief of mail met uw 
persoonlijke gegevens naar Stichting 
Huurdersorganisatie WBVAP, postbus 18, 
1760 AA Anna Paulowna of 
info@showbvap.nl.

INFORMATIEPAGINA STICHTING HUURDERSORGANISATIE WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA

GEZOCHT: 
BESTUURSLEDEN 
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GROOT ONDERHOUD 
BURG. MIJNLIEFFSTRAAT

Het groot onderhoud aan veertien woningen aan de Burgemeester Mijnlieffstraat in Anna Paulowna is 
afgerond. De woningen zijn voorzien van een nieuwe keuken, badkamer, toilet en mechanische ventilatie. 
Daarnaast zijn overal nieuwe kunststof kozijnen en nieuwe CV-ketels geplaatst. Ook zijn de vloer, de gevels 
en het dak geïsoleerd. De bergingen zijn opnieuw gevoegd en deze hebben een nieuw dak gekregen. 
Waar nodig zijn asbesthoudende materialen gesaneerd. Met deze grote onderhoudsaanpak zijn de 
woningen weer helemaal klaar voor de toekomst. Bovendien is er een flinke duurzaamheidsslag gemaakt: 
het energielabel van de woningen is drie labelsprongen vooruit gegaan. 
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JUBILEUM 

Volgend jaar bestaat onze organisatie honderd jaar! In aanloop 
naar dit feestelijke jubileum ontvingen we van Elske Timmer 
dit oude bericht: de eerste (personeels)advertentie na de 
oprichting op 6 juni 1919. 

VOOR IN DE AGENDA: 

HET REPAIR CAFÉ 
ANNA PAULOWNA
Wilt u klein huisraad of textiel laten repareren? Kom dan naar 
Repair Café Anna Paulowna aan Molenvaart 93 voor iedereen 
die bijvoorbeeld speelgoed of elektrische apparatuur wil 
laten repareren of een knoop op een jas wil laten zetten. 
Onze handige vrijwilligers zetten zich van 14 uur tot 17 uur 
in om deze reparatie samen met u uit te voeren. 

Data Repair Café 
Anna Paulowna in 2018:

Dinsdag 19 juni 
Dinsdag 25 september                          
Dinsdag 20 november            

Aart Blijdorp 
(Voormalig 
voorzitter van 
Woningbouw-
vereniging Anna 
Paulowna): “Anno 
2018 moeten 
we met z’n allen 

streven naar het terugdringen van CO2-
uitstoot en het gezonder maken van 
onze milieu en onze wereld. Wij kunnen 
daaraan een bijdrage leveren door onze 
woningen beter te isoleren en minder 
gebruik te maken van onze beperkte 
energiebronnen, in dit geval aardgas. 
Isoleren kost geld, maar het levert ook 
weer geld op. Een hogere huur voor 
een goed geïsoleerde woning levert 
voor de huurder weer een besparing 
op zijn wat hogere huur. Afhankelijk van 
het huurverschil tussen een slecht en 
een goed geïsoleerde woning kan het 
verschil soms minimaal zijn.”

Sigrid Denekamp 
(Secretaris van 
Stichting Huurders-
organisatie Woning-
bouwvereniging 
Anna Paulowna): 
“Als het gaat om 
een klein bedrag 

extra dan is het op zich prima. Natuurlijk 
heb ik liever een geïsoleerde woning, dat 
geeft duidelijk meer wooncomfort. Maar 
ik ken best veel mensen die echt met 
een laag bedrag moeten rondkomen. 
Dan is elk beetje al veel. Het streven 
van de huurdersorganisatie is om de 
woonlasten in het totaal te verlagen. 
Aan de andere kant is duurzaamheid wel 
belangrijk.”

Barend Westhuis 
(Makelaar, betrokken bij 
verkoop van woningen van 
Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna): 
“Een goed geïsoleerde 
huurwoning heeft 
duidelijk de voorkeur 

boven een niet geïsoleerde huurwoning. 
Ook al zou dat een hogere huursom met 
zich meebrengen. Er vindt namelijk directe 
besparing plaats op de maandelijkse energie-
lasten en tegelijkertijd zal een hoger woongenot 
worden ervaren. Een hogere huursom zal voor 
het merendeel van de huurders als terecht 
worden ervaren. Te verwachten valt dat de 
overheid een minder gunstig energielabel 
voor een woning in de toekomst zal gaan 
afstraffen. Woningbouwverenigingen maken 
“inhaal-slagen” waar het gaat om woningen te 
renoveren en/of nieuwbouw te plegen met 
extra isolerende maatregelen. Een goede zaak!”

STELLING: WAT VINDT U?

LIEVER EEN GOED GEÏSOLEERDE 
DUURDERE HUURWONING, DAN EEN NIET-
GEÏSOLEERDE GOEDKOPE HUURWONING.
WE VROEGEN HET AART BLIJDORP, SIGRID DENEKAMP EN BAREND WESTHUIS MET DEZE STELLING:
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Na de verduurzaming van een reeks woningen aan de Burg. Mijnlieffstraat 
in Anna Paulowna is het dit jaar de de beurt aan 8 woningen aan de 
Sluisweg in Van Ewijcksluis en 6 woningen aan de Zandvaart in Breezand.

OP DE PLANNING: 

VERDUURZAMING 
SLUISWEG EN ZANDVAART

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
om de woningen te verduurzamen en 
zo het energieverbruik te verminderen. 
De daken worden vervangen, er 
worden nieuwe geïsoleerde dakplaten, 
dakpannen en dakgoten geplaatst. Er 
worden kunststof kozijnen voorzien van 
HR++ isolatieglas geplaatst. De muren en 
de vloer worden geïsoleerd en daar waar 
nodig wordt het voegwerk hersteld.

KIJKJE IN DE SHOWROOM
De bewoners mogen in de showroom 
bepalen hoe de nieuwe keuken, het toilet 
en de badkamer eruit komen te zien. 
In de showroom kan er gekozen worden 
uit een ruim assortiment tegels, bladen 
en deurgrepen.

KEUZE VOOR ZONNEPANELEN
Voor de huurders zal er geen sprake zijn 
van huurverhoging. Wel kunnen zij tegen 
huurverhoging kiezen voor zonnepanelen; 
diverse huurders hebben aangegeven 
graag zonnepanelen te willen. Het gaat 
standaard om zes panelen die per maand 
een besparing opleveren die hoger ligt 
dan de huurverhoging. 

Mevrouw Oudshoorn: 
“We kijken uit naar het eindresultaat”
Mevrouw Oudshoorn en mijnheer Waag 
wonen sinds achttien jaar aan de Zandvaart 
in Breezand. Mevrouw Oudshoorn ziet 
de werkzaamheden vol vertrouwen 
tegemoet. “We hebben in een andere 
huurwoning al eens een vergelijkbaar 
project meegemaakt, dus we weten wat we 
kunnen verwachten. Eind vorig jaar zijn we 
uitgebreid geïnformeerd, maar we wisten 
al eerder dat dit eraan zat te komen. Voor 
ons een goed moment: onze woning was 
sowieso toe aan een lik verf en een nieuwe 
vloer. Inmiddels heb ik flink opgeruimd en 
mijn man heeft al geschilderd en behang 
van de muur gestoomd. Het is owok fijn dat 
we naar een mooier seizoen gaan, dan kun 
je toch wat eerder naar buiten toe als het 
binnen bedrijvig is. Laat maar komen dus 
die verbouwing!”

REACTIE VAN HUURDER

TUINONDERHOUD
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De groenste tijd van het jaar 
komt er weer aan en dat 
betekent dat we van start zijn 
gegaan met tuininspecties. Als 
woningbouwvereniging streven 
we naar een prettige leefomgeving 
voor onze huurders en een nette 
buurt draagt daar zeker aan bij. 
In het huurcontract van onze 
huurders is een lijst met kleine 
herstellingen opgenomen. Daarin 
staan ook een aantal punten over 
tuin- en woningonderhoud, zie 
hieronder.

---------------------------------------------

Het onderhoud aan tuinen, 
opritten, erfafscheidingen en uw 
woning zodat deze een verzorgde 
indruk maken, waaronder in elk 
geval:

- het regelmatig maaien van het gras

- het regelmatig verwijderen van 
 onkruid in de tuin en tussen tegels 
 van opritten, toegangspaden en 
 terrassen

- het regelmatig snoeien van 
 heggen, hagen en opschietende 
 bomen

---------------------------------------------

Op het moment dat we 
constateren dat niet aan 
bovenstaande punten wordt 
voldaan, ontvangt u een brief met 
het verzoek het onderhoud alsnog 
uit te voeren binnen een bepaalde 
termijn. 

In verband met leefbaarheid 
en de uitstraling van de buurt 
en woonomgeving verzoeken 
wij u uw vuilcontainers niet in 

de voortuin maar in de 
achtertuin te plaatsen. 

(Uiteraard geldt dit alleen als 
u een achteruitgang heeft.)

MOOIE GRASMAT
Voor mooi gras heb je weinig nodig: een beetje zon en eens per twee weken 
maaien. Is er veel schaduw? Dan groeit er sneller mos. Mos kan in het voorjaar 
(vanaf ca. 12 graden) worden verwijderd met een gewone tuinhark of, nog beter, 
met een verticuteerhark.

TEGEL ERUIT, PLANTJE ERIN
Meer plantjes in plaats van tegels in de tuin geeft niet alleen een mooi uitzicht, 
maar ook andere voordelen: regenwater zakt sneller de grond in en met meer 
plantjes hebben veel insecten grotere overlevingskansen.

HANDIGE HAAG
Groene hagen zijn handig als ‘muurtje’ voor een minder mooi uitzicht of als 
afscheiding. Je kunt ook een haag planten als je een kleiner hoekje in je tuin wilt 
creëren, bijvoorbeeld om uit de wind te kunnen zitten. In de winter kun je hagen 
goedkoop kopen als wortelgoed. Minimaal eens per jaar snoeien (in juni) is 
voldoende, tweemaal snoeien is nog beter (mei en september). 

PLANTENVAK
Voor een eenvoudig plantenvak: haal een aantal tegels uit de grond en zet ze er 
rechtop (tot twee derde) weer in. Op deze manier maak je meteen een mooie 
afscheiding. Vul de grond met een bodembedekker en een struik en je hebt er 
geen omkijken meer naar. 

WEG MET ONKRUID
Onkruid of mos tussen de tegels kan worden verwijderd met een bot aardappel-
schilmesje, door regelmatig bezemen, of door kokend water over onkruid te gieten. 
Of spuit op een droge, zomerse dag met een combinatie van schoonmaakazijn en 
water (50-50). Let op dat het daarna minstens 48 uur droog weer blijft zodat het 
onkruid goed kan afsterven.

TEGEL ERUIT EN 
PLANTJE ERIN

Het is weer voorjaar: hét moment om de tuin 
een kleine opknapbeurt te geven. Met deze 
eenvoudige tips van hovenier Renée Boekel ligt 
de tuin er in een uurtje weer netjes bij.

TUINONDERHOUD
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BLIJF OP DE HOOGTE 
VIA FACEBOOK EN 
TWITTER!
Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna is actief 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 
noodzakelijke informatie nog steeds 
per post, 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.  

E-mailadressen
Naast de informatie die wij u als
huurder per post sturen, willen we
graag ons bestand met e-mailadressen
zo goed mogelijk actueel houden. Op 
deze manier kunnen we u ook digitaal
informeren, of een vraag stellen.
Voorlopig blijven wij de belangrijkste
informatie per post toesturen. Maar,
in de toekomst zullen we steeds vaker
overgaan op het informeren van
onze huurders per e-mail. Is uw 
e-mailadres nog niet bij ons bekend?
Geef deze dan door via: info@wbvap.nl.

COLOFON

CONCEPT EN REALISATIE
ZINNIGS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl

EINDREDACTIE
Woningbouwvereniging Anna Paulowna

VORMGEVING EN DRUK
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

Dit magazine is bedoeld om u een 
beknopte indruk te geven van actualiteiten 
rondom Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna. U kunt geen rechten ontlenen 
aan de artikelen in dit magazine. 
Dit magazine is geproduceerd onder 
voorbehoud van druk- en zetfouten.

De afgelopen jaren 
werkte Irene Meijwes 
al als (directie-)
secretaresse in de bouw, 
de makelaardij en bij 
een Vereniging van 
Eigenaren. 
Haar functie bij Woning-
bouwvereniging Anna 
Paulowna sluit daar 
naadloos op aan: sinds 
maart 2017 ondersteunt 
ze met veel plezier de 
afdeling technische 
dienst. 

BEKEND IN DE POLDER
“Ik ben zelf ook huurder geweest bij de woningbouwvereniging: ik heb een tijdje 
aan de Mr. Dr. Jonkerlaan gewoond. In die zin is de wereld van wonen en huren 
dus zeker niet onbekend voor mij, hoewel de corporatiesector altijd in beweging 
is, dat is mij al duidelijk geworden. Om meer bekend te raken met de branche 
heb ik inmiddels diverse cursussen afgerond. Momenteel woon ik met mijn gezin 
alweer tien jaar in Winkel; ook een mooi dorp.”

DEZELFDE DAG NOG OPLOSSEN
“Elke ochtend behandel ik de telefonische onderhoudsmeldingen en 
reparatieverzoeken. We streven er altijd naar om deze meldingen nog diezelfde 
dag op te lossen. Als dat niet lukt, dan probeer ik altijd uit te leggen waarom het 
even langer duurt. Sowieso vind ik het belangrijk om te zeggen wat ik doe en 
te doen wat ik zeg. Daar krijgen we positieve reacties op. Naast de meldingen 
verzorg ik alle stappen en de administratie rondom asbest, het plaatsen van 
zonnepanelen en het keuren van de woningen. Het is afwisselend werk rondom 
de mutaties en het onderhoud: werkuren bijhouden, offertes aanvragen, 
formulieren in orde maken, uitwerken van alle voorkomende correspondentie 
naar bewoners en aannemers en ga zo maar door. Ja, ik kom de dag wel door!”

FACEBOOK EN WEBSITE
“Binnenkort ga ik me ook bezighouden met de website en de Facebookpagina. 
Een leuke uitbreiding van mijn takenpakket. Sowieso vind ik communicatie met 
bewoners erg belangrijk, ook als het gaat om onderhoud. De bewoners zijn onze 
klanten en daar wil ik zo goed mogelijk mijn best voor doen. Iedereen doet z’n 
werk met veel plezier en tussendoor is er aandacht voor elkaar. Dit is dan wel mijn 
werk, maar ik voel me hier hartstikke thuis!”

EVEN STOREN
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