
Nr. 6 - oktober 2013

GEWOON NIEUWS
Boor zoekt vrouw

Doe mee!

Nieuw systeem woningopname
Alles digitaal via tablet

Nieuw in de straat
Jan Appel blij met tuin
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Lid van de ledenraad
Sinds ze een woning huren, is Paul lid 
van de ledenraad: “Door mijn werk bij 
de marine had ik vroeger nooit tijd om 
mijn maatschappelijke betrokkenheid 
te ontplooien. Nu ik meer thuis ben, 
wilde ik me graag aansluiten bij een 
vereniging. De veranderingen in onze 
woonomgeving en in de woningsector 
maken het werk als ledenraadslid 
boeiend. Er zijn continu nieuwe 
ontwikkelingen, er is altijd beweging. 
En de woningbouwvereniging heeft een 
sociaal karakter, dat vind ik belangrijk.”

Midden in samenleving
“Ik houd me graag bezig met de 
samenleving in de breedste zin van het 
woord. We hebben goed contact met 
onze buren, van jong tot oud. In onze 
regio heerst een nuchtere en open sfeer. 
‘Leven en laten leven’, dat is mijn credo. 

Dat breng ik onder andere tot uiting als 
lid van de ledenraad. Het sociale aspect 
staat voorop, ik ben geen cijfertjesmens. 
Wel werk ik zorgvuldig. Bij het maken van 
keuzes moeten wat mij betreft altijd alle 
voor- en nadelen worden afgewogen.”

Breed geïnteresseerd
“Samen met mijn vrouw Plony ga ik 
graag op reis. Dat is onze grootste passie. 
Plony maakt daar prachtige foto’s van. 
Maar dichter bij huis vermaken we 
ons ook prima. Ik heb een zeer brede 
belangstelling voor mijn omgeving, van 
bedrijven tot musea en van polder tot 

stad. Ook heb ik altijd een stapel boeken 
liggen die ik nog wil lezen. Daarnaast is 
internet een fantastische informatiebron 
voor iemand als ik. Kennis opdoen, 
gegevens opzoeken, gebeurtenissen in 
de maatschappij bijhouden. De wereld 
om ons heen is gewoonweg interessant.”

Rijk familieleven
Paul: Afgezien van onze reizen en 
onze bezigheden als we thuis zijn 
is er natuurlijk maar één ding echt 
belangrijk, en dat zijn onze kinderen en 
kleinkinderen. We hebben een zoon en 
een dochter en zij hebben fantastische 
partners. Samen met onze vier heerlijke 
kleinkinderen genieten we volop van het 
familieleven.”

Van een boerderij in Wieringerwaard naar een woning in 

de Past. Philipponastraat: Paul Wurpel en zijn vrouw Plony 

zagen Anna Paulowna als een mooie plek voor hun nieuwe 

thuis. Dat wil zeggen, als ze niet op reis zijn naar Frankrijk, 

Duitsland, Noorwegen of een andere bestemming.

Kom binnen!

Paul Wurpel
“Leven en laten leven”

Leefbaarheid. Een veelgebruikte term. Maar wat 
is leefbaarheid precies? Volgens Wikipedia wordt 
met leefbaarheid bedoeld ‘hoe aantrekkelijk en/
of geschikt een gebied of gemeenschap is om 
er te wonen of te werken’. Maar, wat voor u aantrekkelijk of geschikt is, is voor uw 
buurman misschien helemaal niet aantrekkelijk. Uw buurman gruwelt misschien wel 
van uw blinkende auto in de voortuin, terwijl het voor u juist zo handig is om direct 
vanuit de voordeur in de auto te kunnen springen. Leefbaarheid is dus voor iedereen 
anders. Anders gezegd:  ‘Leefbaarheid is de waardering, of het gebrek aan waardering, 
van het individu voor zijn of haar leefomgeving’. Een leefbare buurt blijkt in het 
algemeen veel bij te dragen aan het woonplezier. Een prachtige woning in een vieze 
of onveilige buurt is niet veel waard. Mensen willen daar liever niet wonen. Zodra er 
iets mis is met de leefomgeving wordt er vaak gewezen naar de gemeente of naar een 
woningbouwvereniging: zij moeten het oplossen. Je kunt jezelf echter afvragen wie 
er nu eigenlijk verantwoordelijk is. De buurt is van ons allemaal, we leven er toch met 
z’n allen? Onze kersverse koning noemde niet geheel toevallig in zijn eerste troonrede 
dat we moeten beseffen dat we inmiddels zijn beland in een ‘participatiesamenleving’. 
Bovendien hebben gemeenten geen geld meer om in te zetten als oplossing. En 
woningcorporaties worden steeds meer beperkt in hun taken: we mogen straks enkel 
nog verhuren, en ons niet teveel bezighouden met de leefomgeving. Er zit dus niets 
anders op dan er samen voor te zorgen dat we de buurt netjes houden. Dat zit ‘m in 
kleine dingen: geen afval op straat, je tuin netjes houden. Dat klinkt wellicht simpel, 
en zo is het ook. Zodra deze kleine handelingen worden nagelaten, is de eerste stap 
naar een minder leefbare straat gezet. Troep op straat nodigt uit om er meer troep bij 
te zetten. Voor je het weet ontstaat er een berg afval, in je eigen straat. En wie wil daar 
nou tussen wonen? Nee, niemand natuurlijk. Wat fijn, dat we allemaal verstandige 
mensen zijn.

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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Wilt u reageren op een van de artikelen uit dit magazine of heeft u ideeën voor 
het magazine en/of de woningbouwvereniging? Stuur dan uw reactie of idee naar 
info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 

“We genieten volop 
van onze kinderen 
en kleinkinderen”



Als werkgever willen wij onze medewer-
kers zoveel mogelijk beschermen tegen 
agressie en geweld en de nadelige ge-
volgen hiervan. Het uitgangspunt is dat 
agressie en geweld niet wordt getole-
reerd. Daarnaast is een belangrijk uit-
gangspunt voor elke medewerker dat de 
eigen veiligheid en die van collega’s altijd 
voorop staan. Ons agressieprotocol richt 
zich op preventie, beheersing en nazorg.

Formeel gezien wordt onder agressie 
en geweld (volgens de Arbowet) het 
volgende verstaan: 
Voorvallen waarbij een werknemer psy-
chisch of fysiek wordt lastig gevallen, 
bedreigd of aangevallen, onder om-
standigheden die rechtstreeks verbin-
ding houden met het verrichten van de 
arbeid. Agressie is iedere vorm van ge-
drag, dat gericht is op het ontladen van 
gevoelens van frustratie dan wel op het 
te weeg brengen van angst of onlustge-
voelens bij de ander of op het doelbe-
wust toebrengen van materiële of imma-
teriële schade.

Binnen onze organisatie checken we dit 
protocol regelmatig en waar nodig stel-
len we onderdelen bij. Nieuwe medewer-

kers die voor hun werk in contact komen 
met klanten volgen een anti-agressiecur-
sus. Daarnaast volgen alle betrokken me-
dewerkers regelmatig een vervolgcursus 
in het omgaan met agressie. 

De woningbouwvereniging is alweer 
een poosje te vinden op Facebook. 
Dit is, naast onze website, brieven en 
ons magazine, een van de kanalen 
die we gebruiken om onze huurders 
te informeren. Like onze pagina 
en blijf eenvoudig op de hoogte 
van nieuws en actuele informatie 
over onze werkzaamheden. 
Bovendien zijn we gestart met 
speciale Facebookpagina’s voor 
projecten. Het eerste voorbeeld 
daarvan is de vernieuwing van de 
Poldermanstraat. Voor de huurders 
in deze straat vertellen we via 
Facebook over de voortgang van de 
werkzaamheden. Ook nodigen we 
bijvoorbeeld aannemers, gemeente 
en andere betrokkenen uit om ook 
lid te worden van de pagina. Op die 
manier kan elke betrokkene snel en 
actief geïnformeerd worden.  

Bent u op zoek naar een garage 
en/of opslagruimte? Schrijft u 
zich dan in op de wachtlijst. Onze 
vereniging verhuurt garages voor 
een maandhuur van ca. 50 euro. 
Momenteel bestaat er voor zowel 
de garages in Anna Paulowna als 
in Breezand een wachtlijst, maar 
de wachtlijst voor Breezand is 
aanzienlijk korter. 

Bij interesse kunt u zich aanmelden 
via info@wbvap.nl. 

Een fotolijst aan de muur hangen, een 
lampje ophangen of een scharnier 
smeren: klusjes die allemaal eenvoudig 
te klaren zijn...als je maar weet hoe 
het moet! Daarom organiseert de 
woningbouwvereniging een speciale 
klusworkshop voor haar vrouwelijke 
huurders. In twee avonden krijgen 
tien vrouwen de gelegenheid om 
hun kluskennis uit te breiden en in de 
praktijk te brengen. Onder begeleiding 
van twee vrouwelijke professionals 
leren de deelneemsters alles over boren 
in beton, gips en hout, schroeven en 
pluggen, de basisbeginselen van elektra 
en andere kleine klusjes als piepende 
sloten op de juiste manier oliën. Na 
deze workshop hoeven de vrouwen 
niet meer te wachten op hun partner, 
buurman of broer die het klusje voor 
hen uitvoert. 

De tweedelige 
workshop 
vindt plaats 
op 15 en 22 
januari aan 
Molenvaart 93,
inloop vanaf 19.00 uur met koffie en 
thee. De onkosten bedragen € 7,50 per 
persoon. Materiaal en gereedschap 
zijn aanwezig, eigen gereedschap 
meenemen is vanzelfsprekend toe-
gestaan. 

Meer weten of alvast opgeven (vóór 
24 december)? Neem dan contact op 
met Carolien Meijburg via 0223-536700 
of stuur een mailtje o.v.v. Boor zoekt 
Vrouw naar info@wbvap.nl.
Doe het snel, want vol is vol.

De eerder toegelichte asbestinventari-
satie in onze huurwoningen (gebouwd 
voor 1994) is afgerond. Momenteel zijn 
we de resultaten van de inventarisatie 
aan het verwerken. Hier-
over krijgen onze huur-
ders binnenkort nader be-
richt. In navolging van het 
asbestonderzoek wordt 
er voor elke huurwoning 
(gebouwd voor 1994) 
een zogenoemde meter-
kastkaart gemaakt. Op de 
kaart staat onder andere 
meer informatie vermeld 
over het risico van de aan-

wezigheid van asbest in de betreffende 
woning. Op de website www.wbvap.nl 
is een asbestinformatiefolder te vinden. 
Deze kunt u tevens ophalen bij het kan-

toor van de woningbouw-
vereniging. 

Heeft u vragen over uw 
woning en asbest en/of het 
asbestproject? Neem dan 
contact op met Carolien 
Meijburg via 0223-536700. 

Asbestinventarisatie afgerond

Garage huren

Blijf op de 
hoogte via 
facebook

Boor zoekt vrouw:
Speciale klusavond 
voor vrouwen

Geweld en agressie: zo nu en dan 

veelbesproken onderwerpen, 

ook als het gaat om de werk-

vloer. Bij onze vereniging ko-

men geweld en agressie vrijwel 

niet voor. Dit willen we graag zo 

houden, en daarom houden we 

ons actief bezig met preventie-

maatregelen. Deze maatregelen 

staan beschreven in ons proto-

col agressie en geweld. Hieron-

der worden een paar elementen 

uitgelicht.

Tweedelige 
workshop

15 en 22 januari 
Molenvaart 93

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. 
De onkosten bedragen € 7,50 per persoon.

Wat doen wij tegen 
agressie en geweld?

Doel van dit protocol
Met dit protocol streeft de woningbouw-
vereniging ernaar om de veiligheid van 
medewerkers te verhogen, en de kans 
op agressie te verlagen. Dit bereiken we 
onder andere door het aanbieden van in-
formatie, procedures, preventieve maat-
regelen en registratie van incidenten. 

Huisregels voor iedereen ter inzage
Onze huisregels worden actief onder de 
aandacht gebracht bij onze klanten en 
andere contacten. Dit   doen wij via de 
bestaande communicatiekanalen. Ook 
zijn onze huisregels te vinden bij de ba-
lie van ons kantoor. Heeft u vragen over 
ons protocol agressie en geweld of over 
agressie en geweld in het algemeen? 
Neem dan contact op via 0223-536700 
of stuur een mail naar info@wbvap.nl. 
U kunt het protocol ook vinden op
www.wbvap.nl.
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Sinds enkele weken gebruikt opzichter Louis Roozendaal bij het opnemen van een huurwoning een tablet 

in plaats van de jarenlang gebruikte dictafoon. Met het speciale computersysteem voor woninginspecties 

kan Louis alle gegevens en notities direct digitaal opslaan. En dat heeft diverse voordelen voor zowel de 

woningbouwvereniging als haar huurders.

Hoe zag een woningopname er 
voorheen uit?
“Voorheen kwam ik als opzichter als eerste 
langs bij de mensen die hun woning 
wilden opzeggen. Dan liep ik samen met 
de huurders door het huis, terwijl ik op de 
dictafoon mijn observaties insprak. Van 
elke kamer noemde ik op welke zaken 
er aanwezig waren en welke elementen 
niet vast in de woning aanwezig horen te 
zijn. Zaken als vloerbedekking, gordijnen 
of vliesbehang dienen weer verwijderd 
en/of meegenomen te worden bij het 
verlaten van de huurwoning, tenzij de 
nieuwe huurder dit wil overnemen. 
Alle gegevens die ik insprak werden 
vervolgens op kantoor verwerkt tot 
een lijst. Die lijst werd dan uitgetypt en 
gedurende het mutatieproces steeds 
weer bijgewerkt en waar nodig geprint.”

En nu is dit systeem gedigitaliseerd?
“Ja, we gebruiken nu een tablet. Bij de 
opname van een woning voer ik alle 
gegevens in via het speciaal hiervoor 
gemaakte systeem. We gebruiken 
algemene software en vervolgens 

hebben we een en ander aangepast 
naar onze eigen wensen. Nu loop ik met 
de tablet door de woning, terwijl ik de 
huurders uitleg geef over de mutatie. ”

Kunt u een paar voordelen noemen?
“Het is natuurlijk prettig dat we 
geen dubbel werk meer hoeven te 
doen. Ik noteer de gegevens en die 
staan meteen op de juiste plek in het 
systeem. Bovendien synchroniseert het 
softwareprogramma met ons netwerk 
op het kantoor. Daardoor kunnen 
mijn collega’s ook alle gegevens 
opvragen vanaf hun eigen computer. 
Als er bijvoorbeeld een huurder 
belt met een vraag over tegels in de 
badkamer, kan mijn collega meteen 
de actuele gegevens erbij pakken 
om zo de vraag te beantwoorden. En 
mocht ik onverhoopt afwezig zijn, dan 
kunnen mijn naaste collega’s het werk 
voortzetten zonder eerst de papieren te 
hoeven verzamelen. Daarnaast is de lijst 

van mutatiegegevens vereenvoudigd. 
Dit maakt dat het gehele mutatieproces 
soepeler verloopt. De mutatieregels zijn 
helder, goed verwoord, waardoor er 
minder kans is op misverstanden. Vaak 
is het zo dat veel details tegelijkertijd 
zorgen voor meer afwijkingen van de 
genoemde details. We gebruiken nu een 
meer algemene beschrijving. We noteren 

dus bijvoorbeeld wel dat er vitrage 
hangt, maar niet meer de manier waarop 
deze aan het plafond is bevestigd. 
Dat maakt het werk voor ons allemaal 
eenvoudiger, terwijl de dienstverlening 
naar de huurder hetzelfde blijft.”

Het mutatiesysteem komt ook van pas 
bij de eindinspectie?
“Zeker weten. De vertrekkende huurders 
ontvangen van ons nog altijd de 
mutatielijst waarop is aangegeven welke 
elementen niet in de woning mogen 
blijven, tenzij de nieuwe huurder deze wil 
overnemen. Als uit de inspectie  naar voren 
komt dat onze onderhoudsmedewerkers 
werkzaamheden moeten verrichten 
die voor rekening van de vertrekkende 
huurder komen, dan kan ik meteen 
zien wat de eventuele kosten daarvan 
bedragen. Bovendien kunnen we de 
mutatie direct afronden, doordat de 
huurder een digitale handtekening via 
de tablet kan zetten. We kunnen dus ter 
plekke de overeenkomst ondertekenen 
en afhandelen.”

Het eventueel overnemen van 
bekleding is dan ook digitaal 
vastgelegd?
“Inderdaad. De huidige huurders en de 
nieuwe huurders ontvangen van ons nog 
wel gewoon een papieren overzicht met 
daarop alle gegevens, ook de gegevens 
van over te nemen en te verwijderen 
elementen. Met die lijst lopen de 
vertrekkende en de nieuwe huurder 
nog steeds gezamenlijk door het huis. 
Via afstrepen worden de keuzes tussen 
overnemen of verwijderen vastgelegd. 
Dat verwerken wij op kantoor weer in het 
digitale systeem. “

De vertrekkende en de nieuwe huurders 
mogen zelf overleggen?
“Het overnemen van zaken als 
raambekleding, vloerbedekking en 
bijvoorbeeld behang of andere afwerking 
van de muur is inderdaad iets tussen 
de vertrekkende en de nieuwe huurder. 

En dat geldt ook voor zonneschermen, 
boekenplanken en andere zaken. Bij 
nagenoeg alle mutaties is er wel iets dat 
de nieuwe huurder wil overnemen. Soms 
ligt er nog mooi laminaat, soms hangt 
er een goed zonnescherm. Maar het kan 
ook voorkomen dat er vliesbehang op de 
muur zit, terwijl de nieuwe huurder zijn 
eigen behang wil aanbrengen. Omdat 
je geen nieuw behang op bestaand 
vliesbehang kunt plakken, is het aan 
de vertrekkende huurder om ervoor 
te zorgen dat de wanden behangklaar 
zijn. Vanzelfsprekend kunnen onze 
onderhoudsmensen dit uit handen 
nemen, maar dan zijn er kosten aan 
verbonden.”

Krijgen nieuwe huurders door dit 
systeem ook sneller de sleutel?
“Dat is lastig te zeggen. Los van het 
nieuwe systeem kan het voorkomen dat 
een huurwoning eerst onderhoud nodig 

heeft alvorens een nieuwe huurder de 
woning kan betrekken. We kunnen in elk 
geval wel in nagenoeg alle gevallen een 
streefdatum noemen die nu in 95% van 
de mutaties wordt gehaald. Dat komt 
doordat we nu de woningopname direct 
een planning maken van de mutatie van 
de huurwoning. Zo hebben we meteen 
een goed overzicht van wat er nog moet 
gebeuren voordat een huurder de eerste 
stap over de drempel van zijn nieuwe 
woning kan zetten. En dat maakt onze 
dienstverlening weer net wat extra meer 
compleet.”

Digitaal systeem woningopname:
winst in tijd, kortere lijnen en 
versoepeling van proces 
woningmutaties

“Het mutatieproces 
verloopt nu nog 

soepeler”

Louis Roozendaal
“We bieden onze huurders meteen een goed overzicht”
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Na het krijgen van de sleutel...
“Ik ben meteen aan de slag gegaan. Ik 
heb het plafond gewit en behangen. 
En natuurlijk ondertussen mijn spullen 
ingepakt in mijn oude woning.”

Een likje verf of complete verbouwing?
“Nou, geen complete verbouwing. Ik 
heb ervoor gezorgd dat de woonkamer 
netjes is. Ik heb zelf een nieuwe vloer 
gelegd, gelukkig heb ik genoeg ervaring 
opgedaan door mijn werk in de bouw. 
Ik ben een paar weken bezig geweest. 
Deze winter wil ik de hal en boven verder 
aanpakken.”

Verbouwingsperikelen?
“Niet zozeer het verbouwen zelf. Helaas 
zijn wel mijn wasmachine en televisie 
onlangs kapot gegaan, dat kan gebeuren. 

Nu gebruik ik tijdelijk de wasmachine van 
m’n dochter en een oude televisie. Die 
twee staan dus nog op het lijstje.”

Strak en modern of landelijke inrichting? 
“Ik houd erg van Frankrijk, net als mijn 
dochter. Dat zie je wel een beetje terug in 
de inrichting. En ik houd van planten. Ik 
hoop dat de planten het volhouden in dit 
huis, want ze krijgen hier wat minder licht. 
We zullen zien.”

Hoe zit het met de groene vingers?
“Goed, ik wilde tenslotte graag een tuin 
en daar ben ik erg blij mee. Na de winter 
wil ik de sierbestrating in de achtertuin 
aanpassen. En ik wil een tuindeur achter 
in de tuin zetten. Het grasveld maak ik 
wat kleiner. De voortuin houd ik ook bij, ik 
houd van netjes.”

Al contact met de buren?
“Ja hoor, veel mensen kenden me al wel 
van gezicht. We helpen elkaar over en 
weer als dat nodig is.”

Na het krijgen van de sleutel...
“Hebben we overal behangen en 
geschilderd. We zijn onze meubels bij 
elkaar gaan zoeken, veel hadden we al. We 
komen allebei vanuit ons ouderlijk huis in 
de buurt dus dat was handig met klussen.”

Een likje verf of complete verbouwing?
“We hebben boven en beneden opnieuw 
behangen. Beneden kozen we voor 
behang met houtstructuur, het lijkt zo 
echt dat sommige mensen denken dat er 
hout op de muur zit. De vloer is nog prima, 
net als de keuken en de badkamer.”

Verbouwingsperikelen?
“Eigenlijk niet. Het behang heeft Christy 
uitgekozen, ze wist zeker dat dit het moest 
worden. We vinden het allebei mooi. Veel 
meubels had Bob al, en het bed van Christy 
staat nu in de logeerkamer. De eettafel en 
de stoelen hebben we samen uitgekozen.”

Strak en modern of landelijke inrichting?
“De inrichting is licht en met natuurlijke 
elementen. De houtstructuur op 

het behang, de bank is van stevige 
stof in bruintinten. De salontafel en 
eetkamertafel zijn van hout. Alleen 
het behang in onze slaapkamer is wat 
heftiger van kleur, daar hebben dan ook 
alleen de achtermuur mee behangen.”

Hoe zit het met de groene vingers?
“Daar zijn we nog niet erg aan toegekomen. 
We hebben een luxe loungeset besteld. Op 
termijn willen we een grote struik snoeien, 
daar blijven we weleens aan haken. Verder 
is de tuin mooi ingedeeld en Christy’s 
vader heeft een berging gebouwd, heel 
fijn.” 

Al contact met de buren?
“Gedeeltelijk. We hebben maar aan één 
kant directe buren, we zeggen elkaar 
gedag.  Vriendelijke mensen.”

Na een gedegen voorbereiding waarbij 
ook de huurders van de woningen in 
de Poldermanstraat zijn betrokken, 
gaat nu de vernieuwing van de 
Poldermanstraat daadwerkelijk van 
start. Aannemersbedrijf VBK uit Schagen 
gaat aan de slag met de herinrichting. 
Het project bestaat uit twee fases. In de 
eerste fase worden nieuwe bergingen en 
schuttingen gerealiseerd. In de tweede 
fase wordt, in samenwerking met de 
gemeente, de aangrenzende openbare 
ruimte gerenoveerd. Er komt nieuwe 
beplanting, een nieuw trottoir en rijweg 
en de riolering wordt vervangen. Via 
de speciale Facebookpagina worden 
huurders en betrokkenen op de 
hoogte gehouden van de voortgang 
van het project. De verwachting is dat 
de werkzaamheden eind dit jaar zijn 
afgerond. 

Het nieuwbouwplan bestaat uit twee 
fases. In de eerste fase worden dertien 
woningen gerealiseerd. Voor de tweede 
fase staan nog eens zes woningen ge-
pland. Of deze zes extra woningen ook 
daadwerkelijk gebouwd gaan worden, 
hangt onder andere af van de vraag naar 
dit type woningen in de kern Breezand. 

De woningbouwvereniging werkt nu 
aan de aanbesteding van het project. 
Daarnaast wordt het plan nog voorge-
legd aan de Welstandscommissie van de 
gemeente Hollands Kroon. Voorafgaand 
aan de aanbesteding is op 15 oktober 
een presentatie gehouden voor geïnte-
resseerde kandidaat-bewoners en voor 

de mensen die 
in de directe 
omgeving van 
de bouwlocatie 
wonen. Tijdens 
de presentatie 
hebben de be-
zoekers al hun 
vragen kun-
nen stellen aan 
vertegenwoor-
digers van de 
gemeente Hollands Kroon, Woning-
bouwvereniging Anna Paulowna, archi-
tect Antoon Wever, projectontwikkelaar 
Fooq en woonzorggroep Samen. Het is 
voor geïnteresseerden nog steeds mo-

gelijk om in te schrijven 
voor deze woningen dan wel hun voor-
keur voor woonruimte uit te breiden met 
deze woningen. 

Een mooi vooruitzicht: dertien levensloopbestendige woningen in het 

Pastoor Verhoeffpark in Breezand. Inmiddels is er veel voorbereidend werk 

gedaan en sinds 19 september ligt de publicatie van het nieuwe/gewijzigde 

bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente.

Jan Appel woonde eerder aan de 

Zr. Ziffelslaan. In mei verhuisde 

hij naar de Van Foreeststraat: “Ik 

wilde erg graag een woning met 

een tuin, daar heb ik op gewacht.”

Nieuw in de straat

Vernieuwing Poldermanstraat 
van start

Bob van de Kamer en Christy Moras 

kregen op 23 maart de sleutel van 

hun huis aan het Leeuwerikplein.  

Een mooi hoekhuis: 

“We hebben het hier 

echt naar ons zin.”

Nieuwbouwplan 
Pastoor Verhoeffpark 
krijgt vorm



Een specialistisch vakgebied, de 
elektrotechniek?
“Ja, dat is het zeker. Het werk van een 
elektromonteur vraagt om  constante 
nauwkeurigheid en alertheid. Daarom 
is het van belang te werken met 
gekwalificeerde mensen, zoals wij van 
buitenaf worden ingeschakeld door onder 
andere de woningbouwvereniging. Als 
elektromonteurs werken we volgens strikte 
regels en voorwaarden, zodat de kans op 
ongelukken relatief erg klein is. We zijn dan 
ook VCA-gecertificeerd.”

Wat doen jullie zoal voor de 
woningbouwvereniging?
“Ons werk is heel divers. We worden gebeld 
als er bijvoorbeeld geen spanning meer op 
een contactdoos staat, als een lichtpunt 
niet meer werkt of als er helemaal geen 
spanning meer in de woning aanwezig is. 
Buiten werktijd en in het weekend is er altijd 
een storingsmonteur bereikbaar. Daarnaast 
werken we mee bij planmatig onderhoud, 
zoals het vervangen van keukens.”

Hoe vaak komen er storingen of andere 
problemen voor?
“Dat is natuurlijk lastig te zeggen, je 
kunt het niet van tevoren inschatten. 
Wat betreft de huurwoningen van de 
woningbouwvereniging gaan mijn mannen 
elke week een paar keer op pad. De ene 
week is dat wat vaker dan de andere week.”

De monteurs zijn vaak in hun eentje op 
pad?
“De meeste klussen kunnen onze monteurs 
meteen uitvoeren.  Zij hebben in hun 
auto de benodigde gereedschappen en 
materialen liggen. Het komt ook wel voor 
dat er materiaal besteld moet worden, en 
vaak hebben we dit de volgende dag al in 
huis. Als er werk onder de vloer gedaan moet 
worden, dan komen de monteurs altijd met 
z’n tweeën. Eén van de twee blijft dan altijd 
boven de vloer in contact met zijn collega, 
dat is een van de veiligheidsregels.”

Hoe verloopt de samenwerking met de 
woningbouwvereniging?
“Als het gaat om een storing of onderhoud in 
een woning, dan krijg ik dit telefonisch of per 
e-mail door van de woningbouwvereniging. 
We overleggen dan welk werk het eerst 
gedaan moet worden en hoeveel haast er bij 
is. Een woning zonder stroom is meer urgent 
dan het plaatsen van een nieuw stopcontact, 
bijvoorbeeld. Bij groter onderhoud maken 

we deel uit van een projectteam, dan zijn we 
ook aanwezig bij werkbesprekingen om de 
planning van het project door te nemen.”

Een ontspannen samenwerking?
“Zeker weten. We werken inmiddels ruim 
tien jaar voor de woningbouwvereniging 
en dat doen we met veel plezier. Het 
contact met de directie en medewerkers is 
ontspannen en verloopt goed. Sowieso blijft 
dit werk altijd interessant. Het zijn vaak toch 
een soort puzzels die we oplossen. En niet te 
vergeten: we zijn pas tevreden als voor de 
huurders alles weer tiptop in orde is.”

Een beeld uit Breezand omstreeks 
1920, zo’n tien jaar voor de bouw en 
ingebruikname van de kerk die dus 
ook nog niet op de foto staat. De foto 
kreeg de naam ‘De twaalf apostelen’, 
verwijzend naar de twaalf kinderen 
rechts in beeld. De bouwvergunning 
voor de woningen werd aangevraagd 

door timmerman/architect C. Vlaming, 
in opdracht van H.E.A. Schilpzand (1865-
1937) en M.C. Schilpzand-Schrijver 
(1872-1925). Zij waren bloemist in 
Hillegom en ze zorgden goed voor hun 
personeel: ze lieten veel huizen bouwen 
voor hun medewerkers, eerst in ‘de zuid’ 
(Hillegom) en later dus ook in het ‘nieuwe 
land’ (Breezand). De eerste vergunning 
beschrijft zes arbeiderswoningen 
aan de Zwarteweg, dit is nu de Burg. 

Toentertijd
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In september was het zover: toen kregen zowel Jurgen Kooij 
(Fietswereld Jurgen Kooij) als de eerste huurders van de vier nieuwe 
appartementen aan de Molenvaart 85, 87, 89 en 91 de sleutel van hun 
nieuwe onderkomen. Inmiddels zijn de woningen ingericht en wel en 
de huurders zijn erg blij met hun woning. De vier nieuwe huurwoningen 
zijn allen toegewezen aan senioren die zich hadden aangemeld 
om in aanmerking te komen voor een van de appartementen. Deze 
doelgroep is specifiek gekozen met het oog op de lange wachtlijst 
voor deze groep huurders. Het pand staat op tientallen meters van het 
winkelcentrum dus voor de boodschappen hoeven de huurders niet ver 

te lopen. En mochten 
de bewoners eens 
een vraag hebben over hun 
woning? Dan hoeven ze alleen 
maar even ‘naar de buren’ 
te lopen: het pand grenst 
direct aan het kantoor van de 
woningbouwvereniging.

Lovinkstraat. In deze periode was C. 
Wijdenes Spaans burgemeester en D.C. 
Rezelman wethouder. De voorgrond van 
de foto toont de winkel van Van Dalen, 
zijn zoon woont hier nog. Daarnaast 
de twee blokken van zes huisjes. 
Daartussen is later een huis/winkelpand 
gebouwd, waar onder andere kruidenier 
Dorrestein, juwelier B. Zwarts en 
groenteboer A. Blaauwboer hun zaak 
runden. 

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

Voor meer informatie kijk op 
www.museumannapaulowna.nl.

Voor werkzaamheden op het gebied van elektrotechniek is Boekhout Elektrotechniek uit Middenmeer 

een vaste partner van de woningbouwvereniging. Ad Boekhout en zijn team verhelpen storingen en 

gebreken en ze ondersteunen bij aanpassingen, zoals het installeren van nieuwe groepenkasten of het 

aanleggen van nieuwe lichtpunten. 

Partner in beeld: 
Boekhout Elektrotechniek

“Werken met elektriciteit 
vraagt om constante 

alertheid”

Nieuwbouw appartementen 
Molenvaart



Onderhoudswerk blijft boeiend?
“Zeker weten. Geen klus is hetzelfde. 
Het ene moment ben ik aan het stuken, 
het andere moment maak ik een 
badkamer weer helemaal in orde. Ik voer 
regelmatig groot mutatieonderhoud 
uit. Dat betekent dat ik een huis van 
boven tot onder mag aanpakken. Het is 
mooi om te zien dat de nieuwe huurders 
dan blij zijn met het resultaat. We willen 
dat mensen met plezier in hun huurhuis 
wonen, en daar leveren wij graag een 
bijdrage aan.”

En na 17 jaar ken je alle huizen tot in de 
kleinste hoeken?
“Dat zou je zo kunnen zeggen, 
inderdaad. Van elke huurwoning weet ik 
ongeveer welke dakpannen erop liggen, 
welke tegels de keuken heeft, welke 
leidingen er door de woning lopen. Ze 
noemen me weleens een wandelende 
encyclopedie. Na al die jaren weet ik ook 
goed welke aanpassingen een woning 
heeft ondergaan. Dat komt goed van 
pas bij nieuw onderhoud en andere 
werkzaamheden.”

Eerder ben je voorman en uitvoerder 
geweest?
“Dat klopt. Door de jaren heen heb ik 
veel kennis en ervaring opgedaan in de 
bouw. Tot diep in de nacht nacalculaties 
doorrekenen, tekeningen bekijken, werk 
voorbereiden. Maar op een gegeven 
moment moet je kiezen, bijvoorbeeld 
tussen altijd overwerken en meer tijd 
voor je gezin. Ik heb toen voor meer 
tijd thuis gekozen. Daar ben ik nog 
steeds blij mee, ik ben vroeger genoeg 
opgeslokt door werk en scholing.”

Thuis, met huisje-boompje-beestje?
“Ja, ik heb een prachtig gezin met mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. En 
de hond Lady niet te vergeten. Ik ben 
een liefhebber van motorfietsen en 
oldtimers, daar sleutel ik graag aan. 
In elk geval ben ik altijd bezig, vooral 
buiten. We hebben een camper, daar 
proberen we regelmatig mee op pad te 
gaan. Frankrijk is favoriet, 
maar in ons eigen land 
zijn ook veel mooie 
plekken te ontdekken.”

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 reageren op onze 
berichten. 

Op zijn vijftiende werkte Jan van Soest al in de 

bouw, op zijn achttiende was hij voorman bij grote 

projecten.  Zijn baan als onderhoudsmedewerker 

kent dan ook weinig geheimen voor deze vakman. Toch betekent 

dit niet dat Jan zich ooit verveelt op de werkvloer: “Vervelen? Dat 

woord komt in mijn woordenboek niet voor.”
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Even storen . . . Blijf op de 
hoogte via 
Facebook 
en Twitter!


