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100 JAAR: 
EEN MIJLPAAL!

WONINGEN 
SMIDSWEG KLAAR

NIEUWE GEZICHTEN 
RAAD VAN TOEZICHT



HONDERDJARIG 
BESTAAN

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.

Telefoon:  0223-536700
E-mail:  info@wsap.nl
Website:  www.wsap.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@wsap.nl of bel 0223-536700. 

Met vriendelijke groeten,
Ben Broxterman 
Directeur-bestuurder

Dit jaar vieren wij ons honderdjarig bestaan. Zo’n jubileum is een 
steeds minder vaak voorkomend verschijnsel  in een tijd van fusie en 
schaalvergroting. We zijn er dan ook trots op dat we dit jubileum met onze 
huurders en onze relaties op 6 juni 2019 mogen vieren. Voor ons jubileum 
geldt eigenlijk hetzelfde als bij een goed huwelijk, of wat bij een jubileum 
van een werknemer geldt: je kunt het niet alleen. Wij bestaan dankzij de 
relatie met onze huurders; dankzij de inbreng van onze Raad van Toezicht; 
dankzij de adviezen van onze huurdersorganisatie; dankzij de relatie met 
zorgorganisaties; dankzij de relatie met de gemeente en dankzij de relatie 
met alle andere belanghebbenden. Hebben we dan zelf helemaal geen 
invloed op ons eigen honderdjarig bestaan gehad? Nou, gelukkig wel! Al 
honderd jaar doen we ons uiterste best om voor elkaar te krijgen waarvoor 
we zijn opgericht: goede en betaalbare huisvesting. Vaak lukt dit ons heel 
aardig; soms lukt dit ook niet. En vooral als het niet lukt is het prettig om 

dan te ervaren dat we er niet alleen 
voor staan. We doen ons werk dus 
niet alleen vóór anderen, we doen 
het gelukkig ook mét anderen. 
Ons jubileum is dus eigenlijk een 
jubileum van ons allen. Meldt u zich 
ook aan voor het jubileumontbijt? 
Wellicht zien we elkaar dan daar. 
We kijken ernaar uit!

NIEUWE GEZICHTEN IN 
DE RAAD VAN TOEZICHT
 LEDEN NEMEN AFSCHEID EN NIEUWE LEDEN WORDEN VERWELKOMD

Piet Conijn: “Ik was eerder actief bij 
Woningstichting Den Helder. Je zou 
kunnen stellen dat de wereld van 
corporaties mij heeft gepakt: het is 
zó belangrijk dat iedereen gebruik 
kan maken van goede, verantwoorde 
huisvesting. Daarnaast heb ik een 
warm gevoel bij Anna Paulowna, 
mijn geboortedorp. Met mijn 
kennis en ervaring, onder andere 
vanuit  mijn ingenieursbureau en in 
projectontwikkeling, ga ik ervan uit 
een betekenisvolle bijdrage te kunnen 
leveren.”

Edwijn Keijzer: “Met expertise op 
het financiële deel, wil ik graag een 
bijdrage leveren aan de ontwikkelingen 
binnen de woningcorporatie. Ik 
kijk met aandacht naar verdere 

professionalisering en het waarborgen 
van continuïteit. De woningcorporatie 
heeft al de nodige stappen gezet 
met de omzetting naar een stichting. 
Voor de komende jaren zie ik 
uitdagingen in de strategische voorraad 
en verduurzaming van het bezit. Maar 
allereerst feliciteer ik de organisatie, haar 
huurders en de stakeholders met het 
100-jarig bestaan! Proficiat, een mooie 
mijlpaal!”

Marie-José Stobbe: “Als lid zit ik op de 
zogenoemde huurderszetel. Ik zal dus 
vanuit het perspectief van de huurders 
naar vragen en thema’s kijken. Ik zou 
zeggen dat mijn ‘missie’ geslaagd is als 
de huurders de woningstichting als 
toegankelijk blijven ervaren en zich 
herkennen in het gevoerde beleid.”

Jacob Kes:  “Voor mensen is een 
woning van levensbelang en 
woningcorporaties hebben daar een 
zeer belangrijke rol in. Daarom wil ik 
graag mijn steentje bijdragen. Ik ben 
alert op de vertegenwoordiging van 
de belangen van huurders, zeker bij 
besluiten van de woningstichting. 
Ik denk daarbij vooral aan de 
werkzaamheden bij het verder 
verduurzamen van onze woningen.”

Als woningstichting nemen we nog 
officieel afscheid van Bram Ernens, 
Bibi Laeven en Marjolein van der Velden, 
maar hierbij willen we hen en natuurlijk 
Karrie van Ruler heel hartelijk danken voor 
hun inzet.

Op 17 juni 2019 verwelkomt 
De Raad van Toezicht van 
Woningstichting Anna 
Paulowna drie nieuwe leden: 
Piet Conijn, Edwin Keijzer 
en Marie-José Stobbe. Dit 
is ook meteen het moment 
dat Bram Ernens, Bibi Laeven 
en Marjolein van der Velden 
afscheid nemen. Zij zijn aan 
het einde van hun wettelijke 
zittingstermijn en dus is het 
tijd voor wisseling van de 
wacht. Op 1 januari van dit 
jaar trad Jacob Kes al toe tot 
de Raad van Toezicht in de 
plaats van Karrie van Ruler. 
Hieronder een korte reactie 
op het toetreden van Piet, 
Edwin, Marie-José en Jacob. 

Op de foto vlnr staand: Jacob Kes, Mark Versteeg, Edwin Keijzer, Marie-José Stobbe, 
Piet Conijn en vlnr zittend Marjolein van der Velden, Bram Ernens en Bibi Laeven.
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EINDELIJK DE SLEUTEL!
Zeven voormalige Smidswegbewoners 
keren weer terug naar hun vertrouwde 
straat. Vertrouwd, maar toch anders want 
vijf woningen worden straks bewoond 
door ‘nieuwe buren’. De eerste contacten 
zijn al gelegd en de woningstichting 
vertrouwt erop dat de sfeer aan de 
Smidsweg straks weer ‘als vanouds’ zal 
aanvoelen. 

Op 15 april ontving mevrouw Stendert 
als een van de eerste huurders de sleutel 
van haar nieuwe woning. Ook zij keek 
ernaar uit weer terug te keren naar “onze 
gezellige straat”. Mevrouw Stendert: “Ik 
heb zo’n anderhalf jaar in een andere 
huurwoning gewoond, in afwachting 
van deze nieuwe woning. Een prima 
oplossing, maar vooral tegen het einde 

heb ik echt afgeteld. Zo’n tijdelijke 
woning voelt natuurlijk niet helemaal 
eigen en ik miste de gezelligheid van de 
Smidsweg. Ik ben blij dat ik nu voorlopig 
voor de laatste keer al mijn spullen heb 
verhuisd. Sommige dingen heb ik al die 
tijd in dozen laten zitten. Maar nu is het 
tijd om echt fris te starten! Ik heb gekozen 
voor een grotere woonkamer, zonder 
extra kamer op de benedenverdieping. 
En openslaande tuindeuren, heerlijk! De 
vloer en de kleuren voor op de muur had 
ik een poosje geleden al uitgezocht, ik 
ben erg benieuwd naar het uiteindelijke 
resultaat. Je moet even geduld hebben, 
maar dan krijg je er ook wel iets prachtigs 
voor terug. Hoe vaak kom je tenslotte in 
een heel nieuw huis? Ik ben er hartstikke 
blij mee!”

Voor mijnheer en mevrouw Brocx 
betekent de verhuizing naar de 
Smidsweg niet alleen een nieuwe 
woning, maar vooral ook meer 
woongemak. Mevrouw Brocx: “Onze 
woning aan de Nieuweweg was fijn, 
maar omdat mijn man in een rolstoel zit 
hebben we deze gelijkvloerse woning 
aan de Smidsweg aangevraagd. We 
hebben dan ook gekozen voor de extra 
slaapkamer beneden. Voor ons betekent 
deze verhuizing vooral dat we samen 
kunnen blijven wonen en dat is natuurlijk 
fantastisch. En dat we nu dichter 
bij de winkels wonen is een mooie 
bijkomstigheid. Ja, het in- en uitpakken 
is even een onderneming; gelukkig 
hoeven we niet alles alleen te doen. We 
zien ernaar uit hier nog een heel poosje 
samen te kunnen doorbrengen!”

Al voor de bouwvakvakantie in 2018 wer-
den achttien huurwoningen in de Smids-
weg gesloopt. Nog voor het eind van het 
jaar bouwde Jorritsma Bouw de woningen 
wind- en waterdicht. Uiteindelijk werd de 
nieuwbouw zelfs nog iets eerder opge-
leverd dan oorspronkelijk verwacht. Ten 
opzichte van de oorspronkelijke huizen zijn 
de nieuwe woningen iets breder en dieper. 
Door de grotere oppervlakte is er op de 
begane grond een badkamer en een 
slaapkamer gerealiseerd. Op de bovenver-
dieping bevinden zich nog twee ruime 
slaapkamers. Zowel boven en beneden is 
een apart toilet. AnneMieke Reesink (hoofd 
bewonerszaken): “De woningen zijn le-
vensloopbestendig. Dat houdt in dat ze in 
principe voor iedereen geschikt zijn of ge-
schikt kunnen worden gemaakt. Door het 
verwijderen van de slaapkamermuur op de 
begane grond, kan bijvoorbeeld een gro-
tere woonkamer worden gecreëerd. Dat 

is fijn voor een gezin met kinderen. In een 
latere levensfase kan de muur weer worden 
teruggeplaatst waardoor je als senior in de 
woning goed uit de voeten kunt met alle 
voorzieningen op de begane grond.” 

Begin maart mochten de huurders alvast 
een kijkje nemen in hun nieuwe woning. 
“Een leuke middag; sommigen hadden 
de schilder of de vloerenlegger gevraagd 
alvast te komen meten en natuurlijk waren 
nieuwsgierige familieleden en vrienden 
ook van harte welkom.” 

ZONNEPANELEN
Op elk dak zijn 21 zonnepanelen geplaatst. 
Bij een gemiddeld gebruik wekt de wo-
ning evenveel energie op als dat het nodig 
heeft voor de woning en het huishouden. 
Het zogenaamde nul-op-de-meterprin-
cipe. Voor de zonnepanelen betalen de 
huurders een maandelijkse bijdrage. 

Na lang wachten en -voor sommigen- een tijdelijke huurwoning ter 
overbrugging van de nieuwbouw is de reeks woningen in de Smidsweg 
opgeleverd. Twaalf nieuwe, gasloze, levensloopbestendige woningen: klaar 
voor de toekomst. 

WEER HEERLIJK 
WONEN IN DE 
SMIDSWEG
NIEUWBOUW OPGELEVERD

De foto’s van voor-na van de Smidsweg 
zijn gemaakt door de heer en mevrouw 
Van den Berg

Mevrouw Stendert ontvangt de sleutel en een 
bloemetje van  Sandra Goutier (woonconsulent). 
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STICHTING WONEN 
PLUS WELZIJN: 
IETS VOOR U?
Stichting Wonen Plus Welzijn is er 
voor iedereen die een extra handje 
kan gebruiken in wonen en welzijn. 
De stichting heeft een servicepunt in 
Keijzershoff in Anna Paulowna. U kunt 
bij Wonen Plus Welzijn terecht voor 
cursussen en activiteiten, (persoonlijke) 
gesprekken, begeleiding op maat, 
maaltijdservice, administratieve 
ondersteuning, klussendienst en meer: 
het complete aanbod staat op 
www.wonenpluswelzijn.nl. 

ABONNEMENT VOOR U ALS HUURDER
Voor elke huurder van Woningstichting 
Anna Paulowna verstrekt WonenPLus 
Welzijn een korting van € 2,- op de 
abonnementsprijs van € 5,25 per 
maand. U betaalt dus € 3,25 per maand.

SERVICEPUNT EN CONTACT
Het servicepunt in Keijzershoff 
(Vreedenhoff 64) is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9 uur tot 12 
uur voor iedereen die een vraag heeft. 
Mailen of bellen of kan ook via
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl of 
tel. 0223-535826.

OOK HELPEN?
Wilt u vrijwilliger worden of meer weten 
wat u zou kunnen doen om te helpen 
bij Wonen Plus Welzijn? Neem dan een 
kijkje op de website onder het kopje 
‘vrijwilligers’ of neem contact op. 

Martien en Martha Elbertsen wonen sinds oktober 2018 op de 
eerste verdieping van het Pastoor Verhoeffpark in Breezand. In het 
nieuwbouwappartement heeft ook hond Enzo een eigen plekje. 
En natuurlijk is er altijd ruimte voor de kleinkinderen!

MET OOG OP DE TOEKOMST
“We woonden al in Breezand, in een koopwoning. Een aantal jaar geleden besloten 
we ons in te schrijven voor een huurwoning. We hadden toen nog niet zo’n 
vastomlijnd idee van wat we precies wilden, we hebben ook nog wel aan een andere 
koopwoning gedacht. Maar dit appartement heeft alles wat we zoeken voor zowel 
nu als later. Alles is gelijkvloers, het is heel comfortabel wonen. Deze appartementen 
zijn in 2015 gebouwd. We zijn de tweede bewoners van deze woning. Er lag een 
laminaatvloer in: op zich prima, alleen veel te glad voor onze hond. We hebben 
daarom gekozen voor een PVC-vloer. Deze is net stroef genoeg voor Enzo om knap 
te kunnen lopen. En prima geschikt voor de vloerverwarming, waar je toch optimaal 
gebruik van wilt maken.”

NIEUWE MEUBELS
“Nadat we de sleutel kregen hebben we zo’n twee, drie weken geklust. Dat klussen 
bestond vooral uit behangen en sauzen. Verder ziet alles er natuurlijk keurig uit. We 
wachten nu op een nieuw dressoir; de oude was aan z’n eind. En we hebben net 
nieuwe tafels, eetkamerstoelen en een tv-meubel. Dat was ook wel tijd hoor, de 
vorige meubels gingen al erg lang mee.”

ZON EN WARMTE
“Toen we hier in het najaar kwamen hebben we nog een aantal dagen echt op het 
balkon kunnen zitten. Het is een heerlijk ruim terras. De woning is ook erg licht, we 
hebben eigenlijk de hele dag zon. Een voordeel in de winter, we hoeven nauwelijks 
te stoken. Maar we verwachten dat het in de zomer weleens snel té warm kan 
worden. Daarom willen we nog screens laten plaatsen, dan kunnen we de ergste 
hitte straks hopelijk een beetje buiten houden.”

GEEN TUIN, WEL NAAR BUITEN
“Of we de tuin missen? Nee, eigenlijk niet. We zijn wel graag buiten, maar ik (Martien, 
red.) heb niet echt groene vingers en Martha heeft last van haar rug dus dat gaat niet 
samen met tuinonderhoud. Gelukkig heb je niet per se een tuin nodig om van de 
buitenlucht te genieten. Sowieso laten we Enzo zo’n vier keer per dag uit met een 
goede wandeling of we pakken de fiets voor een rondje.”

DRANKJE MET DE BUREN
“We zijn natuurlijk al bekend in Breezand 
en een aantal buren kennen we al 
langer. We spreken elkaar weleens, even 
een praatje. Als het straks wat mooier 
weer is willen we misschien eens kijken 
wie er zin heeft in een kleine buurtborrel. 
Niet te ingewikkeld, gewoon samen wat 
drinken en kletsen.”

Op de foto met Rosa, de jongste van de 
zeven kleinkinderen van Martien en Martha. 
Martha: “Ja, die weten de weg naar ons huis 
wel te vinden hoor, hartstikke gezellig!”

NIEUW IN DE STRAAT

Ook in huis kunt u al veel doen om iets 
duurzamer te leven. Denk aan energie 
besparen (ledlampen) of zelf energie 
opwekken (zonnepanelen) en u kunt 
uw huis ook energiezuiniger maken 
(met radiatorfolie, tochtstrippen, etc.). 
Zo komt u al snel aan een groener, 
duurzamer huis. En het mooie is: dat 
scheelt ook in uw portemonnee!

START MET EEN ENERGIECOACH
Wie bewuster met energie wil omgaan 
kan terecht bij de Energiecoach, 
speciaal voor huurders. Energiecoaches 
zijn deskundige vrijwilligers die andere 
huurders kunnen helpen om bewuster 
om te gaan met energie en op die 
manier te besparen op woonlasten.  

LEDLAMPEN CADEAU
Na afloop van de jaarvergadering 
van 2018 gaven we de aanwezigen 
twee ledlampen en een flyer met 
energiebesparende tips. Ook nieuwe 
huurders ontvangen dit pakketje. Extra 
leuk is dat we vervolgens een aantal 
aanmeldingen ontvangen hebben voor 
de training van de Energiecoach. 

WOONLASTEN
Begin dit jaar hebben we huurders via 
een digitale enquête bevraagd naar 
woonlasten en betaalbaarheid. Met een 
stijging van het huurbedrag en stijging 
van energiekosten kunnen woonlasten 
behoorlijk hoger worden; we willen 
dit vroegtijdig op de agenda zetten bij 
de woningstichting en hier voldoende 
aandacht voor vragen. 

MEEDENKEN?
Wilt u ook meedenken over thema’s 
rondom huren en wonen? Meldt u dan 
aan voor één van de themagroepen 
van het huurderspanel van de 
Huurdersorganisatie!

 INFORMATIEPAGINA STICHTING HUURDERSORGANISATIE WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA

DUURZAMER LEVEN MET 
DE ENERGIECOACH
Duurzaamheid, wat is dat eigenlijk? 
Een duurzaam product van hoge kwaliteit  heeft een langere levensduur 
dan een product dat niet duurzaam is. Dit zou moeten zorgen voor een 
besparing. Hieronder een paar tips vanuit de huurdersorganisatie.
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OOK NIEUWE 
SCHUTTINGEN VOOR 
KEMPHAANLAAN

Na onder andere de Meerkoetstraat en de 
Sportlaan kijken nu de bewoners van de 
Kemphaanlaan uit naar een nieuwe schutting 
en een frisse, groene omgeving.

Wie er langs komt heeft het vast al gezien: 
dit voorjaar worden de woningen van 
de Kemphaanlaan voorzien van nieuwe 
schuttingen. Daarnaast is het openbaar 
groen verwijderd en wordt er nieuw, fris 
groen aangeplant. Op sommige plekken 
gebeurt dit direct, op andere plekken wat 
later. In de groenstrook tussen de Diamant 
en de Kemphaanlaan is het grote hek 
weggehaald. Er komt geen nieuw hek 
voor in de plaats - er worden wel paadjes 
aangelegd voor de doorloop. Net als bij 
het eerdere project gebeurt dit alles in 
samenwerking met de gemeente.

Ook deze keer konden huurders aangeven
welke soort schutting ze graag willen
hebben. AnneMieke Reesink: “Mensen 
konden kiezen uit twee soorten 
schuttingen, half open en dicht. En de 
bewoners van de hoekwoningen konden 
daarbij nog kiezen uit een poort aan de 
achterzijde of zijkant. Voor de veiligheid zit 
er een stevig slot in de poort. Het is leuk 
om te horen dat veel huurders zo positief 
zijn over deze vernieuwing, het wordt weer 
een mooi totaalplaatje.”

VOOR IN DE AGENDA: 

REPAIR CAFÉ 
ANNA PAULOWNA
Klein huisraad, textiel en kleding, speelgoed of elektrische apparatuur… 
u kunt het allemaal laten repareren bij Repair Café Anna Paulowna. 
Onze handige vrijwilligers zetten zich van 14 uur tot 17 uur in om deze 
reparatie (samen met u) uit te voeren. 

Dinsdag 18 juni 2019  14.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 24 september 2019 14.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 19 november 2019   14.00 uur tot 17.00 uur

Aart Blijdorp 
(voormalig voor-
zitter Woningbouw-
vereniging Anna 
Paulowna): 
“Gelet op de 
ontwikkelingen 
in de huur-

en koopsector komen steeds 
meer woningzoekenden met 
middeninkomens in de problemen. 
Zij moeten een plek vinden in de 
vaak duurdere particuliere sector. Dat 
levert nogal eens (grote) problemen 
op voor deze middengroep. Ik ben er 
voorstander van dat corporaties ook 
‘deze middengroepen gaan huisvesten.”

Mark Versteeg 
(Raad van Toezicht): 
“Woningcorpora-
ties hebben al de 
mogelijkheid de 
middengroepen 
te huisvesten. De 
Woningwet zegt 

dat corporaties jaarlijks 80% van de vrij-
komende woningen moeten toewijzen 
aan mensen met een inkomen tot 
€ 38.000,- . Ze mogen 10% toewijzen aan 
mensen met een inkomen tot € 42.500,- 
en nog eens 10% kan vrij worden toe-
gewezen, dus ook aan mensen met een 
hoger inkomen. De vrije ruimte wordt bij 
lange na niet benut. Daarom ben ik het 
oneens met de stelling.”

Sigrid Denekamp 
(secretaris SHWAP): 
“Hier ben ik het 
zeker mee eens. 
Het huisvesten van 
middengroepen 
is goed voor de 
leefbaarheid en de 
diversiteit in de wijk.”

STELLING: WAT VINDT U?

DE INKOMENSGRENS VOOR HET 
HUREN VAN EEN SOCIALE HUUR-
WONING MOET OMHOOG
DE INKOMENSGRENS VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE HUURWONING IS NU 
CA. € 38.000,-. DIT BEDRAG MOET OMHOOG; WONINGCORPORATIES MOETEN OOK 
DE MIDDENGROEPEN HUISVESTEN.

WE VROEGEN HET AART BLIJDORP, MARK VERSTEEG EN SIGRID DENEKAMP
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Net als in voorgaande jaren worden de huren per 1 juli a.s. weer (iets) verhoogd. We kiezen er ook nu niet voor 
om de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Uw inkomen speelt dus geen rol. De gemiddelde verhoging 
van de huren van onze huurwoningen (de huursom) mag van de overheid maximaal 2,6% zijn. Wij hebben 
ervoor gekozen om dit percentage te verlagen naar 1,6%.  Dit percentage is gelijk aan de inflatie over het 
afgelopen jaar 2018.

Binnenkort worden weer een heel aantal woningen aangepast in het kader van Aangenaam Besparen, 
deze keer in Breezand. Het gaat om 78 woningen in de Poldermanstraat, de L. Pietersestraat en de 
P. Bergmanstraat. Twee aannemers gaan aan de slag om ook deze woningen duurzamer en comfortabeler 
te maken. Ook leiden de aanpassingen tot besparing in energiekosten.

ONZE KOERS: STABILITEIT, 
BETAALBAARHEID 

EN KWALITEIT
Woningstichting Anna Paulowna wil een 
stabiele corporatie zijn die betaalbare, 
kwalitatief goede woningen biedt en 
een prettige leefsituatie. We stellen 
alles in het werk om de kwaliteit en 
klanttevredenheid vast te houden die 
we de afgelopen jaren geboden hebben. 
We realiseren dit door nog beperkt 
te groeien, en daarbij door te kiezen 
voor een kleine, sterke organisatie die 
financieel gezond is en de boel goed op 
orde heeft binnen haar werkgebied.

Dit betekent dat we goed op de centen 
letten, taken en opgaven scherp 
afbakenen en onze aandacht zoveel 
mogelijk blijven concentreren op ons 
huidige werkgebied. Door de talenten 
van onze huidige groep medewerkers 
optimaal te benutten, houden we onze 
organisatie compact en slagvaardig. 
Tegelijkertijd intensiveren we de 
samenwerking met andere partijen in de 
regio, omdat we zo meer gedaan krijgen 
dan alleen. 

Op de website vindt u ons koersplan en 
onze koersbrief (een samenvatting van 
het koersplan): hier vindt u uitgebreide 
informatie over onze koers (via www.
wsap.nl - organisatie en beleid - koers).

IS UW WONING 
VOLDOENDE 

BRANDVEILIG? 

SLAPEN OP BERGZOLDER
Regelmatig constateren we dat huurders 
op een bergzolder een slaapkamer 
maken. Een bergzolder is bereikbaar via 
een vlizotrap en doordat er hierdoor 
weinig tot geen daglicht komt is het geen 
verblijfsruimte. Ook is de belastbaarheid 
van de balken op de bergzolder alleen 
berekend op de opslag van spullen. Deze 
ruimte is dus niet geschikt als (veilige) 
slaapkamer: bij brand is er nagenoeg 
geen veilige vluchtroute om de woning 

te verlaten. WSAP stelt: De veiligheid van 
onze huurders staat altijd voorop!

CV-KETEL WEGWERKEN
We zien ook dat de CV-ketels worden 
omlijst en weggewerkt, doe dit niet! 
Gebruik zeker geen kunststof schrootjes en 
tempex: dit is extra gevaarlijk omdat deze 
materialen smelten bij brand en hitte. 
Houd minimaal één meter rondom de 
ketel vrij.

WIJ HEBBEN GEMIDDELD REDELIJKE 
HUURPRIJZEN
Een huurverhoging is nooit leuk, dat 
begrijpen wij heel goed. We proberen onze 
huurprijzen echter nadrukkelijk betaalbaar 
te houden. Dat we daar tot nu toe goed 
in slagen, blijkt uit rapportages van onder 
andere de belangenorganisatie voor 
huurders, de Woonbond. Onze huurprijs is 
gemiddeld € 30,- per maand lager dan die 
van andere woningcorporaties in Noord-
Holland Noord en is zelfs zo’n € 45,- per 
maand lager dan de gemiddelde huurprijs 
in Nederland. 

Ofwel, een huurder bij Woningstichting 
Anna Paulowna betaalt, ieder jaar, tussen 
€ 360,- tot € 540,- minder aan huur, ten 
opzichte van een huurwoning elders. 
Dat scheelt een huurder bij ons dus 
gemiddeld jaarlijks véél geld, en daar zijn 
we best een beetje trots op.

WAT DOEN WE MET UW GELD?
Met onze huuropbrengsten gaan we in 
2019 weer woningen isoleren, leveren 
we nieuwe energie-neutrale woningen 
op in de Smidsweg, doen we ingrijpend 
groot onderhoud aan woningen in Van 

Ewijcksluis en in Breezand, pakken we 
de woonomgeving aan -samen met de 
gemeente- door het gratis plaatsen van 
nieuwe schuttingen en achteruitgangen, 
doen we diverse grootschalige 
keukenrenovaties, plaatsen we op elke 
woning die vrijkomt zonnepanelen, 
etcetera. Uw geld wordt dus direct 
geïnvesteerd in de woningen.  

De woningen worden voorzien van een 
zogenaamd comfortpakket. Dat pakket 
bestaat uit isolatie van de vloer (bodem), 
isolatie van de daken, de spouw, het 
dichten van kieren en het aanbrengen 
van mechanische ventilatie. Deze maat-
regelen worden uitgevoerd tegen een 
huurverhoging, maar bij gemiddeld ener-
gieverbruik is de huurverhoging lager dan 
de besparing op energiekosten. Hierdoor 
worden de woonlasten per maand ver-
laagd. Naast het comfortpakket kregen 
huurders de keuze om hun pakket uit te 
breiden met zes zonnepanelen.

WERKEN IN FASES
Naar verwachting gaan de werkzaam-
heden vóór de bouwvak van start, te 
beginnen met de Poldermanstraat. Na 
de bouwvak gaan we verder en dan 
volgen ook de L. Pietersestraat en de 
P. Bergmanstraat. Bewoners worden 
hierover uitgebreid geïnformeerd. Net 
als bij eerdere projecten van Aange-
naam Besparen wordt het werk nu ook 
weer verdeeld over twee aannemers; 
Wit Wognum en De Toekomstgroep. 
Carolien Meijburg (woonconsulent): “We 
hebben voor deze aannemers gekozen 

omdat zij deze werkzaamheden eerder 
naar tevredenheid voor ons hebben 
uitgevoerd. De reacties van de bewoners 
over de manier van werken en het on-
derhouden van contact zijn heel positief. 
We kijken dus met veel plezier uit naar 
weer een reeks woningen 
Aangenaam Besparen.”

BRAND: WAT NU?
•  Blijf kalm.
•  Waarschuw uw huisgenoten.
•  Verlaat via de kortste weg de 
 woning.
•  Houd deuren en ramen gesloten 
 en sluit deuren achter u.
•  Blijf bij rookontwikkeling dicht bij 
 de vloer.
•  Ga naar de afgesproken verzamel-
 plaats en controleer of iedereen 
 buiten is.
•  Bel 112 en vertel uw naam en 
 volledige adres. 
•  Wacht op de brandweer en meld 
 bijzonderheden.

Dit advies komt uit de folder Brandveilige 
huurwoning op www.brandweer.nl. 
Op deze website vindt u ook meer tips en 
adviezen.HUURVERHOGING 

1 JULI 2019

AANGENAAM BESPAREN 
IN BREEZAND

Gelukkig komt het zelden voor: brand in een van onze huurwoningen. 
Toch krijgt de brandweer jaarlijks (wel) duizenden meldingen van brand 
in een woning. Als woningstichting vragen we daarom uw aandacht 
voor brandveilig wonen.
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BLIJF OP DE HOOGTE 
VIA FACEBOOK EN 
TWITTER!
Woningstichting 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@wsap.nl.

COLOFON
Dit magazine is een uitgave van 
Woningstichting 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
Woningstichting 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 Woningstichting 
Anna Paulowna. U kunt geen 
rechten ontlenen aan de artikelen 
in dit magazine. Dit magazine is 
geproduceerd onder voorbehoud van 
druk- en zetfouten.

Doe je mee met onze kleurwedstrijd? 
Let op de brievenbus!

Op 6 juni 2019 bestaat Woningstichting Anna Paulowna 
100 jaar en dat gaan we vieren! Binnenkort valt onze feestelijke 

jubileumuitgave in de bus: daarin leest u alles over (de uitnodiging 
voor) een feestelijk ontbijt, onze tour door de buurt én een vrolijke 

kleurplatenactie. We zien u graag op 6 juni!

WE VIEREN 
ONS 100-JARIG 

BESTAAN!
FEESTELIJK ONTBIJT 

EN KOFFIE IN DE BUURT

Op de foto ontbreken 
Petra van Wijsberge en Marcel Meijering.
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