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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 woning-
stichting? Stuur dan uw reactie of idee 
naar info@wsap.nl of bel 0223-536700. 

Vorig jaar hebben de meeste collega’s in ons team een laptop gekregen. 
We kunnen nu vanaf elke plek inloggen op onze hoofdcomputer en dus 
ook thuis werken. Alles kan doorgaan, ongeacht de afstand. Maar, hoe 
gaat dat in de praktijk? De ene collega vindt het fantastisch en logt te 
pas en te onpas van afstand in; de ander doet hardnekkig z’n best deze 
‘onherstelbare vooruitgang’ te negeren.

Totdat we half maart plotsklaps geconfronteerd worden met het 
coronavirus. Wat zíjn we blij dat we thuis kunnen werken met onze 
laptops. Het (meeste) werk gaat door en we vergaderen digitaal. Maar na 
een paar weken thuis werken word ik er langzamerhand een beetje flauw 
van. Een mens is immers een sociaal dier. Natuurlijk heeft de ene persoon 
meer behoefte aan contact dan de andere, maar ik ben ervan overtuigd 
dat we beter functioneren als we interactie met anderen hebben. 
Ik denk overigens óók dat die behoefte om met anderen te zijn in ons DNA 
een beetje aan het muteren is geslagen. Ik zie een trend in het verplaatsen 
van onze persoonlijke contacten naar contact via sociale media. Via 
Facebook, Twitter, Instagram en meer is het mogelijk om snel en kort 
contact te hebben. Dat krijgt al snel het etiket ‘onpersoonlijk’. Toch kun je 
via deze kanalen met véél meer mensen contact hebben en houden dan 
ooit mogelijk is met persoonlijk contact. Dat is absoluut een meerwaarde 
voor velen van ons.

Maar ja. Nu zit ik dus voor de zoveelste dag thuis te werken en ik merk dat 
ik héél graag weer eens een dagje naar het kantoor zou willen om met 
collega’s bij te praten over werk, het weer, voetbal en nog veel meer. Ook 
al kán ik digitaal overleggen of informatie delen. Behoor ik dan toch tot de 
groep van sociale-media-ontkenners, de fossielen? Dat laatste betekent 
trouwens onder meer: ‘overblijfsel van een oude levensvorm’… Ik dacht 
altijd dat het wel meeviel met mij, maar ik begin nu toch wel een beetje 
aan mezelf te twijfelen. Ik ben meteen gaan uitzoeken hoe dit zit. Ben ik 
de enige? Gelukkig blijkt dat niet waar te zijn. Veel thuiswerkers en ZZP’ers 
geven aan dat ze vooral goed functioneren als ze soms ook ‘op locatie’ zijn. 
Een reactie die ik tegenkwam: “Je bent er al snel achter dat thuis werken 

het leuker maakt om naar kantoor 
te gaan”. Precies! Dat is het! 

Morgen ga ik weer naar kantoor. We 
lossen elkaar deze dagen af zodat 
er dagelijks maar twee personen 
in ons kantoor zijn. Dat betekent 
dus dat ik maar één persoon een 
goedemorgen en een prettige 
avond hoef te wensen. Maar… ik 
kijk er nu al naar uit. 

Ben Broxterman 
Directeur-bestuurder  

VOORWOORD
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AFSCHEID BOEKHOUT
ELEKTROTECHNIEK
AD BOEKHOUT KIJKT TERUG OP FIJNE SAMENWERKING

Van de ruim twintig jaar die Boekhout Elektrotechniek (Middenmeer) 
bestond, werkten Ad en zijn team maar liefst negentien jaar voor de 
Woningstichting Anna Paulowna. Sinds begin dit jaar is het bedrijf 
overgenomen door Onneweer Elektrotechniek (Blokker). Ad kijkt met 
plezier terug op de jarenlange samenwerking.

“Het contact met de mensen van de Woningstichting Anna Paulowna was vanaf het 
eerste moment goed. En dat is altijd zo gebleven. De lijnen zijn kort en dat is belangrijk, 
zeker omdat het natuurlijk meestal om storingen gaat: vaak ging het om een kapotte 
aardlekschakelaar, soms om een storing in de installatie, bijvoorbeeld een hoofdzekering. 
Je wilt alles het liefst zo snel en zo goed mogelijk oplossen. Dan is het fijn als je snel 
met elkaar kunt schakelen. Ik wil ze hierbij dan ook hartelijk danken voor de fijne 
samenwerking!”

OVERAL GEWEEST, OVERAL BEKEND
“Ik kan niet met zekerheid zeggen dat we echt in álle 
woningen wel een keer zijn geweest, maar het zijn er veel, 
heel veel. Door de jaren heen leer je de soorten woningen 
goed kennen en de mensen die er wonen herkennen 
ons. Daarnaast voerden we ook werk uit aan bijvoorbeeld 
intercoms en elektrische deuren van wooncomplexen 
als Vreedenhoff en de Rietgorslaan. En er is natuurlijk 
een storingsdienst die 24 uur per dag bereikbaar is voor 
spoedgevallen. Dat gebeurde echter maar zelden.”

NOOIT VERGETEN
“Een jaar of tien geleden werden we gebeld door een 
mevrouw die vertelde dat ze prikkelingen voelde tijdens 
het douchen: alsof het kleine stroomstootjes waren. In haar 
woning konden we geen oorzaak vinden, dus belden we 
aan bij de buren. Die gaven aan hetzelfde te merken, maar 
ook daar was niets te vinden. Zo zijn we huis voor huis het 
blok af gegaan, totdat we dé woning hadden gevonden. 
Er bleek ooit lekkage geweest te zijn in de badkamer en 
bij uithakken van de vloer was een leiding beschadigd. Die 
maakte spanning met het ijzer in de betonvloer en zo werd 
de stroom door het hele huizenblok geleid. Gelukkig zijn 
alle woningen met aardlekschakelaars beveiligd, dus écht 
gevaarlijk was het niet. Maar zulke dingen vergeet je nooit 
meer. Een van mijn laatste klusjes was trouwens bij diezelfde 
mevrouw thuis: ze deed de deur open en wist na tien jaar 
nog precies wie ik was.”

GROTE OMSCHAKELING
“Ik ben ontzettend blij dat Boekhout Elektrotechniek 

is overgenomen door Onneweer Elektrotechniek. Het 
allerbelangrijkst is trouwens dat de medewerkers van 
Boekhout Elektrotechniek in Onneweer een nieuwe 
werkgever hebben gevonden - dat stond bij mij voorop in 
het zoeken naar een overnamepartner. De omschakeling 
van werken naar stoppen met werken vind ik erg groot. Eerst 
was er de overgang van elke dag afspraken en klussen naar 
thuis zijn en daar zijn natuurlijk de maatregelen omtrent 
het coronavirus bij gekomen. Ik ben dus wel vrij maar ik 
moet eerlijk zeggen, ik voel me nog niet heel vrij. Dat komt 
vanzelfsprekend wel weer goed! En dan hoop ik samen 
met mijn vrouw naar Frankrijk te gaan. In elk geval voor een 
poosje maar misschien zelfs wel voor langere tijd of…voor 
altijd. We zullen zien!”

Links Jim Vaudelle van Onneweer Elektrotechniek, rechts Ad Boekhout
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“In het kort is de lijn als volgt: als we als gemeente grond willen 
verkopen met het oog op sociale woningbouw, dan is de regel 
dat we deze grond eerst aanbieden aan de woningcorporaties 
in de gemeente. In Hollands Kroon zijn drie woningcorporaties 
actief, elk met een eigen grondgebied. Deze woningcorporaties 
hebben met elkaar afgesproken dat beschikbare grond het 
éérst wordt aangeboden aan de corporatie in wiens gebied 
de grond ligt. In dit geval is dat dus Woningstichting Anna 
Paulowna.”

TOTAALPAKKET
Het aanbieden van de grond is één aspect, maar dan is er nog 
een belangrijk(er) aspect: het uiteindelijke bouwplan. Theo: “Als 
gemeente wilden we de grond in de markt zetten met een 
kant-en-klaar plan. We boden in feite een totaalpakket aan: de 
grond inclusief een plan voor te bouwen woningen in het oude 
schoolgebouw. Daarmee zijn we richting Woningstichting 
Anna Paulowna gegaan. Zij gaven aan dat het plan niet haalbaar 
was. Uit de berekeningen kwam naar voren dat het laten staan 
van het oude schoolgebouw te kostbaar is. Het is een pand 

uit de jaren ’70, dus qua duurzaamheid zou er ontzettend veel 
gedaan moeten worden. Dat is duur en best ingewikkeld. 
Daarna liet de Woningstichting Anna Paulowna weten dat ze 
graag hún plan wilden voorleggen aan ons. En dus zijn we met 
z’n allen om tafel gegaan: de gemeente, de Woningstichting 
Anna Paulowna en de betrokken architect. We zijn samen gaan 
kijken naar wat er wel mogelijk was. Daarbij speelde in mijn 
achterhoofd het idee dat we als gemeente weten dat er grote 
behoefte is aan huurwoningen in het algemeen en starters- en 
seniorenwoningen in het bijzonder.”

NIEUW PLAN
Maar hoewel iedereen weet dat er behoefte is aan sociale 
huurwoningen, moest het nieuwe plan toch z’n weg vinden 
in het politieke proces. Theo: “In onze huidige woonvisie 
staat dat we in principe niet bouwen voor (bijzondere) 
doelgroepen. Aan de andere kant bleek ook uit het meest 
recente woningmarktonderzoek duidelijk weer dat er tekorten 
zijn. Ik dacht: ik ga dit plan tóch voorleggen aan de raad. Daar 
zat een risico aan, omdat we dan de grond niet meer met 

NIEUWBOUW OP LOCATIE AAN 
DE SPORTLAAN
De vroegere plek van basisschool De Meerpaal is een van de locaties waar Woningstichting Anna Paulowna 

nieuwe huurwoningen wil bouwen. Nadat de toekomstplannen in nauw overleg waren afgestemd en 

voorgelegd aan de gemeenteraad, kreeg de woningstichting groen licht om de grond van de gemeente 

Hollands Kroon te kopen. Wethouder Theo Groot (ruimtelijke ontwikkeling en financiën) vertelt hoe dit in 

z’n werk ging.

Wethouder Theo Groot

“Iedereen weet dat er 
behoefte is aan sociale 
huurwoningen”
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OOK UITZICHT OP 
NIEUWBOUW
C. KEIJZERLAAN 36
EN MOLENVAART 14

Naast de locatie aan de Sportlaan werkt 
Woningstichting Anna Paulowna ook aan 
nieuwbouwplannen voor C. Keijzerlaan 36 
en Molenvaart 14. Voor de C. Keijzerlaan 
gaat het om drie lagen van vier woningen, 
dus in totaal twaalf woningen. Het plan 
voor de Molenvaart bestaat uit drie lagen 
van zes woningen, dus in totaal achttien 
woningen. Net als aan de Sportlaan 
worden deze plekken onderzocht volgens 
de flora- en faunawet. Daarna worden 
voor beide locaties een wijziging van 
het bestemmingsplan en de benodigde 
vergunningen aangevraagd.

een klant-en-klaar plan zouden verkopen. Met dit nieuwe plan 
zouden we alléén de grond verkopen en omdat de koper een 
woningcorporatie is, wordt de grond verkocht tegen een andere, 
lagere grondprijs (volgens de Grondprijzenbrief 2020). Met andere 
woorden: als gemeente ontvangen we minder geld voor de grond. 
Dat betekent een financieel gat. En omdat de gemeenteraad 
beslist over het budget en onze uitgaven, moesten zij instemmen 
met deze lagere opbrengsten - die overigens worden gedekt door 
de Reserve Vastgoed van de gemeente. Daar staat tegenover dat 
we het mogelijk maken dat er nieuwe sociale huurwoningen bij 
komen. Daarnaast sprak de raad zich eerder al eens positief uit over 
uitbreiding van sociale huurwoningen in onze gemeente. Ik ben 
dus zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat, namelijk dat de 
overgrote meerderheid van de raad heeft ingestemd met het plan. 
We kijken terug op een mooi proces met de Woningstichting Anna 
Paulowna. Normaal gesproken volgen we de weg van ‘het beste 
plan met de hoogste opbrengst’. In dit geval hebben we gekozen 
voor een fantastisch plan dat minder opbrengt in geld, maar met 
méér waarde. Zorgen voor volkshuisvesting is een gezamenlijke 
taak en zo hebben we dit project ook samen aangepakt.”

HET PLAN IN HET KORT
Op de vroegere locatie van basisschool De Meerpaal aan 
Sportlaan 34 in Kleine Sluis komen appartementen. Het gaat 
om twee gebouwen van vier verdiepingen en in totaal dertig 
appartementen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan in het 
kader van de flora- en faunawet, onder andere naar vleermuizen 
en zwaluwen. Als dit onderzoek is afgerond kan het pand worden 
gesloopt en dan wordt de grond bouwrijp gemaakt. De volgende 
stap is het aanvragen van een wijziging van het bestemmingsplan 
en de benodigde vergunningen. Ondertussen starten dan 
gesprekken met mogelijke aannemers. Als dit alles goed verloopt 
wordt de buurt zo snel mogelijk verder geïnformeerd over de 
precieze plannen. 

 “WE ZIJN GAAN KIJKEN NAAR 
WAT ER WÉL MOGELIJK WAS”
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NIEUW IN DE STRAAT
Begin dit jaar staken Henk en Anneke van de Roest de Afsluitdijk 
over: vanuit Friesland kwamen ze naar de Van Balen Blankenstraat. 
Een mooi plekje tussen Den Helder en Alkmaar – en dát was precies 
de bedoeling.

Anneke: “Het lijkt misschien een grote overgang, zo vanuit Friesland naar Anna 
Paulowna. Maar we zijn er echt ontzettend blij mee en van wennen was dan ook 
niet echt sprake. We wilden graag wat dichter bij onze kinderen en kleinkinderen 
wonen die – inderdaad- in Den Helder en Alkmaar wonen. Het leuke is dat de klein-
kinderen nu zelf met de trein naar ons toe kunnen komen. Ze zijn inmiddels al een 
paar keer op bezoek geweest, hartstikke gezellig.”

ALLES TIPTOP IN ORDE
“We woonden eerst in een wat ouder huis en daar heb je toch onderhoud aan. Nu 
we allebei wat meer op leeftijd raken wilden we graag zorgelozer wonen. Dit is de 
tweede huurwoning die ons werd aangeboden. Het zag er allemaal keurig uit. We 
hebben alleen de slaapkamer wat opgeknapt naar onze zin. Later willen we wel 
wat meer kamers gaan verven, maar het heeft geen haast. Het zijn mooie kleuren, 
een beetje naturel en taupe.”

EEN ECHTE MAN CAVE
“Boven hebben we vier slaapkamers, dat is een luxe. Naast onze slaapkamer heb-
ben we een logeerkamer, een kamer met mijn naaimachine en Henk heeft zijn 
eigen man cave, haha. In die kamer staat het gereedschap en de computer. Of we 
veel meubels hebben meegenomen? Nou, na al die jaren hebben we onszelf op 
nieuw meubilair getrakteerd. Dus we hebben een nieuwe bank, eetkamerstoelen 
en een salon- en een eettafel. We hebben wel een kast overgenomen van de vo-
rige huurder: ons oude huis had veel inbouwkasten dus wij konden er wel een 
gebruiken.”

WANDELEND BOODSCHAPPEN DOEN
“We hebben al even kort kennisgemaakt met de buren, maar door de maatregelen 
omtrent het coronavirus is het van een kop koffie nog niet gekomen. Dat komt 
vanzelf, want ze zijn hartstikke aardig. Verder voelen we ons echt thuis. Alles is 
dichtbij. We gaan gezellig samen wandelend boodschappen doen, dat is net een 
mooi stukje. En de omgeving hè, dat polderse landschap, prachtig gewoon. Hoe-
wel we ook genieten van onze tuin. Groot genoeg om lekker te kunnen zitten en 
klein genoeg om het zelf bij te houden. Heerlijk!”

ONLINE 
INSCHRIJVEN ALS 
WONINGZOEKENDE?
NIET VOOR IEDEREEN EEN UITKOMST, 
WEL VOOR IEDEREEN EEN OPLOSSING. 

Wilt u zich inschrijven voor een 
huurwoning? Sinds een aantal jaren 
maakt Woningstichting Anna Paulowna 
gebruik van een digitaal systeem: 
Woonmatch. Als u zich inschrijft via 
www.woonmatchkopnh.nl kunt u 
reageren op woningen van ons, maar 
ook op woningen van Wooncompagnie, 
Woningbouwvereniging Beter Wonen en 
Woningstichting Den Helder.

Woonmatch is een handig en 
gebruiksvriendelijk systeem met veel 
voordelen. U kunt alles zelf regelen, thuis 
vanachter de computer: inschrijven, 
reageren en uw gegevens bijwerken. 
Maar wat als u niet graag met de 
computer werkt of als u geen computer 
heeft?

FAMILIE, VRIENDEN, BUREN
Misschien kunt u vragen of iemand 
in uw omgeving u hierbij kan helpen, 
wellicht een zoon, buurvrouw of vriend? 
Het is vaak een kleine moeite. 

WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA
Heeft u zelf geen computer? Dan kunt 
u de klantcomputer gebruiken op ons 
kantoor. U mag hier ook gebruik van 
maken om te reageren op woningen. 
Neem contact met ons op voor een 
afspraak en we helpen u graag op weg.

WONEN PLUS WELZIJN HOLLANDS 
KROON 
Als er niemand in de buurt is om te 
helpen en u kunt ook niet naar ons 
kantoor komen, dan kunt u hulp vragen 
via Wonen Plus Welzijn Hollands Kroon. 
Zij helpen u met alle plezier verder. Het 
Servicepunt Anna Paulowna is maandag 
t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 
uur. U kunt hen ook bezoeken in de 
Keijzershoff in Anna Paulowna. 

Om in te schrijven als woningzoekende 
in Woonmatch dient u eenmalig 
inschrijfgeld van € 15,- per Ideal te 
betalen. 

Wilt u meer weten of lid worden van 
Wonen PLus Welzijn?
Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl voor 
meer informatie of bel 0223-535826.  
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INFORMATIEPAGINA
STICHTING 
HUURDERSORGANISATIE
Woningstichting
ANNA PAULOWNA

OPROEP: DENK MEE OVER NAMEN VOOR NIEUWBOUW
Voor de locaties waar de woningstichting gaat bouwen 
wordt alvast nagedacht over de namen van de nieuwe 
wooncomplexen. Denk hierbij aan verwijzingen naar 
historische personen, naar de historie en genealogie van de 
locaties of andere thema’s. Wilt u ook meedenken? Laat ons 
uw suggesties weten voor namen voor de locaties van het 
oude postkantoor (de hoek Cornelis Keijzerlaan – Pareaulaan) 
en Molenvaart 14 (waar vroeger Vroonervaart stond). U kunt 
uw idee doorgeven via onze website www.shwap.nl onder het 
kopje ‘huurderspanel/naam nieuwbouw’. 

OPROEP: BEWONERSCOMMISSIE NIEUWBOUW
Woningstichting Anna Paulowna wil sociale huurwoningen 
bouwen op de plek van het voormalige postkantoor 
aan Cornelis Keijzerlaan 36 (Kleine Sluis). Het gaat om 
driekamerappartementen. De gemeente heeft inmiddels 
aangegeven dat ze positief tegenover de plannen staan. 
Daarnaast wil de woningstichting ook bouwen aan Sportlaan 34 
en aan Molenvaart 14. 

Woningstichting Anna Paulowna wil haar bewoners betrekken 
bij de nieuwbouwplannen. We nodigen u van harte uit om 
mee te denken over de invulling van de nieuwbouw. Samen 
kunnen we nadenken over prettig wonen in een fijne buurt 
en wat daar voor nodig is. Wat zijn onze woonwensen? Hoe 
ziet een comfortabele, toegankelijke woning eruit? Met elkaar 
kunnen we onze wensen op een rij zetten, zodat ze een plek 
krijgen in het nieuwbouwplan. Misschien heeft u voorbeelden 
vanuit uw huidige woning of ideeën over praktisch wonen? 

U kunt zich aanmelden via www.shwap.nl onder het kopje 
‘huurderspanel/bewonerscommissie nieuwbouw’.

LET OP: GEEN JAARVERGADERING
Gezien de maatregelen rondom het Coronavirus gaat onze 
jaarvergadering niet door. Om toch te voldoen aan onze 
verplichting is er een mogelijkheid om het jaarverslag digitaal 
te lezen via www.shwap.nl.
 
Heeft u vragen na het lezen van het jaarverslag?
Laat het ons weten via info@shwap.nl. We zullen dan zo snel 
mogelijk antwoorden.
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In 2020 willen we de onderstaande wonin-
gen verduurzamen: 

J.C. Geerligslaan 1a t/m 79  
D. Stammesstraat 1 t/m 9      
D. Stammesstraat 2 t/m 16  
Van B. Blankenstraat 2 t/m 16   
Mr. Raapplein 4 t/m 28 
J.C. van Wijkstraat 33 t/m 45 
J.C. van Wijkstraat 48 t/m 64

VOGELS, NESTJES EN NESTKASTJES
In de voorbereiding op de werkzaamheden 
is een flora- en faunaonderzoek verplicht. 
In dat onderzoek wordt bekeken welke 

diersoorten er momenteel in- en om de 
huizenblokken leven. Op basis van dit 
onderzoek wordt onder andere tijdelijke, 
vervangende huisvesting aangebracht 
in de vorm van nestkastjes voor vogels. 
Na verloop van tijd wordt dan de huidige 
huisvesting van de vogels ongeschikt 
gemaakt door het dichten van ruimte 
tussen de goot en de onderste rij pannen 
en door het aanbrengen van exclusition 
flaps met pur op de kopgevels. Deze 
exclusition flaps zorgen ervoor dat vogels 
wel naar buiten kunnen, maar niet (meer) 
terug naar binnen.
 

Tijdens de werkzaamheden worden 
permanente voorzieningen aangebracht 
voor de vogels - denk aan ingemetselde 
nestkasten en speciaal gecreëerde ruimtes 
onder de eerste rij pannen door een 
vogelvide. Hierdoor kunnen de vogels 
na het uitvoeren van de werkzaamheden 
weer terug naar de vertrouwde plaatsen. 
De tijdelijke nestkasten blijven dan nog 
geruime tijd hangen om zo een goede 
overgangsperiode voor de vogels te 
creëren.

AANGENAAM BESPAREN: 
REKENING HOUDEN MET 
FLORA EN FAUNA
Ook dit jaar wil Woningstichting Anna Paulowna weer 91 woningen gaan verduurzamen binnen het project 
Aangenaam Besparen. De werkzaamheden bestaan als altijd uit het vervangen van het dak en het isoleren van de 
gevels, het aanbrengen van bodemisolatie en het aanbrengen van mechanische ventilatie.
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VOOR IN DE AGENDA: 

REPAIR CAFÉ 
ANNA PAULOWNA 
2020
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  16 juni 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                   
Dinsdag 22 september 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                     
Dinsdag 17 november 2020 14.00 uur tot 17.00 uur

Deze data zijn onder voorbehoud van de maatregelen omtrent 
het coronavirus.

FOTO TER ERE VAN HET VIJFJARIG BESTAAN VAN HET REPAIR CAFÉ
(BRON: MARC MOUSSAULT)

Van links naar rechts: de heer Looijesteijn, de heer Steijn, de heer Ooms, de heer Hackmann, de heer Koster, mevrouw Buursen 
en de heer Van Zutphen (mevrouw Deutekom ontbreekt op de foto).
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BUURTBEMIDDELING
IS ER VOOR IEDEREEN
In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren of een overhan-
gende tak. Vaak proberen mensen er eerst zelf uit te komen. Lukt dat niet? Dan kan er buurtbemiddeling worden ingeschakeld. 
Buurtbemiddelaars proberen buren weer met elkaar te laten praten en helpen bij het gesprek. Ze zijn neutraal, geven geen 
oordeel en hebben een geheimhoudingsplicht. Ze begeleiden het gesprek en proberen om de buren er gezamenlijk uit te laten 
komen. Iedere inwoner van Hollands Kroon mag bij problemen gratis gebruikmaken van buurtbemiddeling. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling via 088-3215000 of buurtbemiddeling@hollandskroon.nl. Na een 
intakegesprek bepaalt de coördinator of de klacht geschikt is voor buurtbemiddeling en kunnen er twee bemiddelaars worden 
geselecteerd. Meer weten? Kijk op www.wsap.nl.

HUURAANPASSING PER 1 JULI 2020
WEL VERHOGEN, MAAR NIET MAXIMAAL

In de enveloppe samen met deze uitgave van GeWoon Nieuws vindt u ook de aanzegging van de huuraanpassing 
over het jaar 2020. 

NIEUWE RIOLERING VOOR SPORTLAAN
Samen met gemeente Hollands Kroon voert Woningstichting Anna Paulowna rioolwerkzaamheden uit aan de Sportlaan: de 
riolering wordt vernieuwd en er wordt nieuw groen aangeplant. Het project wordt uitgevoerd door Ten Brinke bestratingen.

In de voortuin van de woningen ligt een oud betonriool waarop de riolering van 
de woningen is aangesloten. Dit oude riool wordt verwijderd. De riolering van de 
woningen wordt verlengd en aangesloten op een nieuw riool. Aan de achterkant 
van de woningen komt een nieuw hemelwaterriool. Hierop worden de bestaande 
regenafvoeren aangesloten. 

Na de werkzaamheden worden de tegelpaden in de voortuinen en het trottoir 
opnieuw gelegd. Bij de woningen op de begane grond wordt (rond de terrassen) een 
ligusterhaagje geplant.  

REGELS VAN DE OVERHEID
De overheid heeft bepaald dat de huurprijs 
van uw woning dit jaar met maximaal 5,1% 
mag worden verhoogd. De huurverhoging 
van alle huurwoningen van Woningstich-
ting Anna Paulowna tezamen (dit noemen 
wij de huursom), mag maximaal met 2,6% 
worden verhoogd.  

WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA 
VERHOOGT NIET MAXIMAAL
Over het bepalen van de aanpassing van 
de huren wordt goed nagedacht. Het is 
niet ons principe om de huren maximaal 
te verhogen tot de grens die de overheid 

toelaat. We berekenen wat nodig is om in 
de toekomst de woningen goed te kunnen 
blijven onderhouden, om nieuwe wonin-
gen te bouwen waar zoveel behoefte aan is 
en om woningen energiezuiniger te maken 
zodat onze huurders minder geld betalen 
aan de energieleverancier. Ook vinden we 
het belangrijk om de huren voor gelijk-
waardige woningen zoveel mogelijk naar 
elkaar toe te brengen zodat de onderlinge 
verschillen kleiner worden. 

MINDER DAN MAG
Samen met de Huurdersorganisatie (SH-
WAP) hebben we afgesproken dat we de 

huursom niet met 2,6% verhogen, maar 
met 2,1%. Dat is minder dan mag. Niet ie-
dereen krijgt dezelfde huurverhoging. We 
vinden het belangrijk dat de woningen die 
een lagere huurprijs hebben dan vergelijk-
bare woningen, een hogere huurverho-
ging krijgen, namelijk 4%. Dat is ook minder 
dan mag. De woningen met een hogere 
huurprijs krijgen een lagere of zelfs hele-
maal geen huurverhoging. Zo brengen wij 
de huren dichter bij elkaar en komen wij uit 
op de gemiddelde huurprijsverhoging van 
2.1%. 
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DE CARROUSEL
EN KEIJZERSHOFF 
BLIJVEN OPEN
 

De gemeenschappelijke ruimtes in de Carrousel in Breezand en Keijzershoff in Anna 
Paulowna blijven open. Samen met Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, 
verenigingen, omwonenden en gemeente Hollands Kroon hebben we ervoor gezorgd 
dat de ontmoetingsplekken kunnen blijven bestaan. We vinden deze plekken belangrijk, 
onder andere omdat mensen steeds langer (alleen) thuis blijven wonen. Het is dan extra 
waardevol om samen een praatje te kunnen maken of een spelletje te spelen. 

Tot 2019 waren de Carrousel en Keijzershof onderdeel van Woonzorggroep Samen. Door 
een wijziging in het subsidiebeleid ontvangt Woonzorggroep Samen geen subsidie meer. 
Veel inwoners van Breezand en Anna Paulowna en specifiek bewoners van Vreedenhoff 
en het Pastoor Verhoeffpark gebruiken de gemeenschappelijke ruimtes van Keijzershoff 
en de Carrousel. Ook worden de locaties gebruikt door diverse verenigingen. Daarom zijn 
de handen ineen geslagen om de Carrousel en Keijzershoff toch open te houden. 

IEDEREEN IS WELKOM
Per 1 januari 2020 beheert Wonen Plus Welzijn de gemeenschappelijke ruimtes. De 
gebruikers van de Carrousel en Keijzershoff werken actief mee en organiseren bijvoorbeeld 
zelf activiteiten en de in- en verkoop van hapjes en drankjes. Wonen Plus Welzijn is het 
aanspreekpunt voor de verenigingen, vrijwilligers en omwonenden. Elke woensdag 
tussen 10:30 uur en 13:30 uur is er iemand van Wonen Plus Welzijn aanwezig in de 
Carrousel. Elke dinsdagochtend en vrijdagochtend is er iemand aanwezig in Keijzershoff. 
U kunt hier terecht met vragen over onder andere verhuur, activiteiten op deze locaties, en 
vrijwilligerswerk, maar ook met andere vragen op het gebied van welzijn. Kom ook eens 
kijken, u bent van harte welkom!

De ontmoetingsruimte in Keijzershoff.

SINDS JANUARI 
2020 HEBBEN 
MEER MENSEN 
RECHT OP 
HUURTOESLAG
Sinds 1 januari 2020 zijn 
de regels voor huurtoeslag 
verruimd. Dit komt door het 
vervallen van de maximale 
inkomensgrenzen. Door 
deze wijziging krijgen in 
2020 meer mensen recht 
op huurtoeslag; mensen die 
eerder niet in aanmerking 
kwamen. Wilt u weten of 
uw op basis van de nieuwe 
regels in aanmerking komt 
voor het ontvangen van 
huurtoeslag? U kunt een 
proefberekening maken op: 

www.belastingdienst.nl 
en dan klikken op ‘toeslagen’.

Heeft u recht op 
huurtoeslag?
Dan kunt u dit meteen 
aanvragen. 
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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 
stichting 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.

MAATREGELEN 
OMTRENT HET 
CORONAVIRUS
Als woningstichting werken ook wij mee aan de maatregelen 
omtrent het coronavirus, voor zolang als deze van kracht zijn. Om de 
gezondheid van onze huurders, medewerkers (ook de medewerkers 
van bedrijven die voor ons werken) en overige bezoekers niet in 
gevaar te brengen hebben we onze werkwijze aangepast. Wij volgen 
de adviezen van het RIVM en werken met (onder andere) de volgende 
voorzorgsmaatregelen:

• we roepen mensen op om ons kantoor niet te bezoeken,
 tenzij er een afspraak is gemaakt bij ons op kantoor;

• we zijn telefonisch en digitaal bereikbaar voor de dagelijkse
 dienstverlening, op telefoonnummer 0223-536700 of
 via info@wsap.nl;

• staat er al een afspraak gepland? We nemen vooraf telefonisch
 contact met u op om te bepalen of de afspraak doorgaat of
 beter kan worden verplaatst;

• afspraken bij bewoners thuis worden uitgesteld, tenzij het spoed is;

• we verzoeken u om reparatieverzoeken die kunnen wachten graag 
 zoveel mogelijk uit te stellen, tenzij het spoed is.

Uiteraard staan we voor u klaar voor spoedreparaties.
We hopen op uw begrip en medewerking.

Betalingsproblemen? Laat het ons weten

Heeft u door de coronamaatregelen minder inkomsten en 
heeft u daardoor problemen met het betalen van uw huur? 
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur 
via info@wsap.nl. We bespreken dan graag met u wat de 
mogelijkheden zijn.  Op die manier willen we het liefst zo vroeg 
mogelijk hulp bieden. Samen staan we sterk.
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