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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.

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 2). 
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. 

Een paar maanden geleden zijn de woningen aan de Zuster Siffelslaan 
in Anna Paulowna opnieuw in de verf gezet. Dit werk is grotendeels 
uitgevoerd door het leerlingenteam van Helder Vastgoed Schilderwerken. 
Onder begeleiding van leermeester Henny Wieringh krijgen zij op deze 
manier de kans om de fijne kneepjes van het vak te leren. 

UITDAGING
Bibi: “Sinds de nieuwe Woningwet is de 
rol van de Raad van Toezicht behoorlijk 
veranderd. Feitelijk hebben we nu de 
rol van werkgever, maar we geven 
ook advies én we houden toezicht op 
beleid en bestuur. Een hele uitdaging, 
die we allen met beide handen hebben 
aangegrepen. Marjolein: “Er komt heel 
wat bij kijken: we hebben eens per zes 
weken een avondvullend overleg en 
elk jaar volgen we diverse scholingen, 
bijvoorbeeld over governance of 
volkshuisvesting. En ondertussen 
zijn we natuurlijk altijd scherp op het 
algemeen belang van de huurders, want 
dáár gaat het om.”

VOOR ALLE HUURDERS
Karrie: “We zijn, onder andere vanuit 
de ledenraad, geleidelijk in deze 

nieuwe rol gegroeid. Je ontwikkelt 
een andere manier van denken, we 
volgen politieke ontwikkelingen door 
de bril van toezichthouder en zoeken 
de balans tussen wat het beste is 
voor onze huurders en het beleid 
van de woningbouwvereniging op 
de lange termijn. Ik ben me er zeer 
van bewust dat we álle huurders 
vertegenwoordigen, dus ook de 
mensen die niet zo snel voor zichzelf 
op kunnen of durven komen.” 
Marjolein: “Het is een functie die mij 
ook persoonlijk verrijkt. Sinds een 
poosje werken we bijvoorbeeld met 
papierloos vergaderen en lezen we 
de stukken digitaal. Ik deed nooit iets 
met een tablet, maar nu ik er op deze 
manier kennis mee maak is het leuk en 
leerzaam.”

ONDERHOUD EN DUURZAAMHEID
Bibi: “De afgelopen jaren zijn er ontzet-
tend veel positieve ontwikkelingen 
geweest. Ondanks de druk vanuit de 
overheid probeert de vereniging de 
huurverhoging beperkt te houden. 
Er wordt veel aandacht besteed aan 
onderhoud en ook steeds meer aan 
duurzaamheid. We zien zelf ook dat 
niet alles tegelijk gedaan kan worden. 
Het is een kwestie van keuzes maken. 
Maar vooralsnog vind ik dat er goede, 
weloverwogen beslissingen worden 
genomen.” Karrie: “De samenwerking 
binnen de vereniging is bijzonder goed, 
zowel met Ben Broxterman als directeur 
als zijn collega’s en de huurdersorganisatie. 
En helemaal top is het onderhoudsteam: 
volgens mij is het nergens zo goed 
geregeld als hier. Echte vakmensen met 
zichtbaar plezier in hun werk.”

Drie vrouwen die hun mannetje staan: de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
bestaat naast Bram Ernens en Mark Versteeg uit (v.l.n.r.) Marjolein van der Velden, Karrie van Ruler en 
Bibi Laeven. Binnen de Raad van Toezicht hebben ze elk hun eigen portefeuille, maar wat betreft 
bevlogenheid gaan ze gelijk op. 

Henny Wieringh: “Jaren geleden 
ben ik als leermeester begonnen 
met een groepje van drie jongens. 
Ze hadden nooit eerder een 
kwast in hun handen gehad. Ik 
kwam erachter dat het motiveren 
van jongeren me goed ligt. Het 
gaat om zoveel meer dan het 
schilderen op zich: veiligheid, 
sociaal contact, collegialiteit en 
verantwoordelijkheid durven 
nemen zijn minstens zo belangrijk. 
Het vraagt tijd en geduld om 
leerlingen steeds een stapje verder 
te helpen. Er is niet één aanpak die 
voor alle leerlingen werkt; het is 
toch grotendeels een kwestie van 
gevoel. Ik probeer altijd te kijken 
naar iemands persoonlijke behoefte. 
Ik heb veel plezier in het begeleiden 
en we krijgen vaak positieve 
reacties, ook van bewoners van de 
woningen die we schilderen. Het 
eindresultaat is uiteindelijk altijd 
goed: ik ben zeer scherp op de 
kwaliteit van het werk.”

Begin oktober is gestart met groot 
onderhoud aan veertien woningen aan 
de Burgemeester Mijnlieffstraat in Anna 
Paulowna. De woningen worden voorzien 
van een nieuwe keuken, badkamer, toilet 
en mechanische ventilatie. Daarnaast 
worden er overal nieuwe kunststof 
kozijnen geplaatst. Ook worden de vloer 
en het dak geïsoleerd. De bergingen 
worden opnieuw gevoegd en deze krijgen 
een nieuw dak. Als alles volgens plan 
verloopt zal het onderhoud nog dit jaar 
worden afgerond.

LEERLINGENTEAM

GROOT ONDERHOUD 
BURG. MIJNLIEFFSTRAAT

EVEN VOORSTELLEN:
DRIE VROUWEN 
DIE HUN MANNETJE STAAN
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Eén van deze plannen is Aangenaam 
Besparen. AnneMieke Reesink vertelt er 
meer over: “We selecteren woningen die 
hiervoor in aanmerking komen op basis 
van ons strategisch voorraadbeleid. Voor 
dit project zijn dit jaar de woningen aan 
de C. Keijzerlaan en de D.C. Rezelmanstraat 
in Anna Paulowna en de Hyacintenstraat 
in Breezand geselecteerd. In totaal zijn dit 
36 woningen. Het doel van Aangenaam Be-
sparen is om woningen te verduurzamen 
en onze bijdrage te leveren aan een beter 
milieu. De kosten van de maatregelen van 
Aangenaam Besparen worden deels be-
taald door een verhoging van de huur. 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
neemt de rest van de kosten voor haar 
rekening. In de geïsoleerde woning zal 
de huurder meer comfort ervaren, terwijl 
tegelijkertijd de woonlasten dalen door de 
flinke besparing op de energiekosten.”

WOONCOMFORT
“Het comfortpakket van Aangenaam 

Besparen bestaat uit isolatie van de vloer, 
dak en/of gevel. De bodemisolatie wordt 
aangebracht in de kruipruimte. De vloer 
koelt minder snel af en er gaat minder 
warmte verloren. De dakisolatie wordt aan 
de buitenkant aangebracht. Tenslotte is er 
dan nog de gevelisolatie, deze wordt via 
de buitengevel in de spouw aangebracht.  
De temperatuur van de binnenmuur gaat 
hiermee voelbaar omhoog. Dit tezamen 
leidt tot behoorlijk meer wooncomfort en 
een besparing op de energielasten.”

COLLECTIEF AANGEBODEN
“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. De afgelopen periode zijn 
we op huisbezoek geweest om toelichting 
te geven op het project. Ook hebben we 
een informatiemiddag op ons kantoor 
georganiseerd waar de materialen tentoon 
waren gesteld en men terecht kon met vra-

gen. Bij de twee projecten was respectieve-
lijk 85% en 100% van de huurders akkoord.  
Een hoge score!”

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. Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna neemt de rest van de 
kosten voor haar rekening. De huurverho-
ging is -net als bij het comfortpakket- zo 
bepaald dat in de meeste gevallen de 
woonlasten van de huurder zullen dalen.”

De werkzaamheden zijn onlangs van start 
gegaan. Als alles volgens plan verloopt zijn 
de woningen eind van dit jaar voorzien 
van het comfortpakket en eventueel zon-
nepanelen.  Het doel is om volgend jaar 
weer drie nieuwe projecten  ‘Aangenaam 
Besparen’ te starten.”

Op woensdag 31 mei vond onze eerste 
huurdersvergadering plaats, waar alle 
huurders voor zijn uitgenodigd. Op deze 
avond hebben we onszelf gepresenteerd 
en een toelichting gegeven op de 
activiteiten van de huurdersorganisatie. 
We maken ons sterk voor betaalbare 
huren, leefbaarheid in en om huis en 
welzijn in het algemeen. Tijdens de 
eerste vergadering grepen we dan ook 
onze kans om samen met de huurders 
én de wijkagent in gesprek te gaan over 
veiligheid en leefbaarheid. Het werd een 
mooie avond waarop de wijkagent onder 
andere vertelde hoe en op welke wijze 
je als inwoner ‘verdachte situaties’ kunt 
melden.

Maar natuurlijk doen we meer dan 
deze jaarlijkse vergadering: u zult ons 
regelmatig tegenkomen. Niet alleen hier 

in GeWoon Nieuws, maar ook in lokale 
media en via onze website. Daarnaast 
zullen we indien nodig uw mening vragen 
via bijvoorbeeld enquêtes. Bovendien 
organiseren we diverse thema-avonden 
over bijvoorbeeld huurverhoging, energie 
en veiligheid. Kortom, u zult nog vaak van 
ons horen. En wilt u zelf iets aan ons kwijt? 
Aarzel niet om contact op te nemen: 
wij zijn benieuwd naar uw mening en 
ervaringen! 
Kijk op www.showbvap.nl.

 Zwaantien Bosboom (bestuurslid)
 Wil Cadée (voorzitter)
 Sigrid Denekamp (secretaris)
 Kees Fraza (bestuurslid)
 Jaap Oosterhaven (penningmeester)
 Koen Smeekens (beleidsadviseur)
 Marie-José  Stobbe (beleidsadviseur)
 Ton Teeuwen (bestuurslid)

STICHTING 
HUURDERS-
ORGANISATIE 
MAAKT EEN 
VLIEGENDE START

Duurzaam wonen is een belangrijk thema in de woningsector. Ook bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
staat verduurzaming op de agenda. Om de betaalbaarheid van woningen in de komende jaren te garanderen en 
de woningvoorraad te verduurzamen worden diverse plannen uitgewerkt. 

Huurdersvergadering 31 mei 2017

Sinds de oprichting op 3 maart 2017 maakt de huurdersorganisatie zich 
sterk voor de belangen van de huurders.  bijdrage namens de huurdersorganisatie

VAN START MET 
AANGENAAM 
BESPAREN

MEEPRATEN MET 
DE HUURDERS-
ORGANISATIE
bijdrage namens de huurdersorganisatie 

HOWBVAP is een afkorting die u 
als huurder van Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna steeds 
vaker zult tegenkomen.

Op 1 juli 2015 is de nieuwe 
Woningwet in werking getreden. 
Deze wet geeft regels voor het 
taakgebied van corporaties, 
voor beter toezicht en voor een 
grotere rol van gemeenten en 
huurdersorganisaties. De positie 
van de huurders is hiermee 
verbeterd en verstevigd. De 
huurdersorganisatie heeft meer 
bevoegdheden gekregen en 
is nu serieuze gesprekspartner 
voor corporatie en gemeente. 
Als onafhankelijke stichting 
behartigen wij de belangen van 
u als huurder op het gebied van 
wonen, leefbaarheid en welzijn in 
de directe leefomgeving. Daarbij 
is uw mening vanzelfsprekend 
zeer waardevol. We willen dan 
ook graag een flexpool creëren 
van huurders die over een 
bepaald thema (betaalbaarheid 
huur of energiebesparing) willen 
meepraten. Ook willen we op 
momenten gebruik maken van 
een huurdersraadpleging, om op 
korte termijn een standpunt over 
een bepaald onderwerp in 
te kunnen nemen. 

UW E-MAILADRES
Om u persoonlijk uit te nodigen 
voor deze activiteiten envoor onze 
jaarlijkse huurdersvergadering 
hebben wij uw e-mailadres nodig. 
Deze kunt u sturen naar 
info@showbvap.nl.
Ook voor al uw andere 
vragen kunt u ons mailen.
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WHATSAPP 
BUURTPREVENTIE 

Een WhatsApp Buurt-preven-
tie groep is een WhatsApp 
groep waar buren elkaar 
snel op de hoogte kunnen 
brengen van een verdachte 
of bijzondere situatie. 
In Hollands Kroon zijn al 
verschillende groepen actief. 
Op www.wabp.nl kunt u zien 
of iemand in uw buurt al een 
groep is opgestart. Bestaan-
de groepen kunnen zich op 
deze website aanmelden.

WAT IS HET EFFECT?
Buurten die zichtbaar actief zijn, schrikken inbrekers af. 
De zichtbaarheid van de WhatsApp Buurtpreventiegroep 
is daarom erg belangrijk. Via de landelijke website 
kunnen groepen worden aangemeld. Vervolgens kunt 
u via de gemeente stickers verkrijgen en er kan een 
waarschuwingsbord in uw straat worden geplaatst. 
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente 
Hollands Kroon (www.hollandskroon.nl). 

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 2017:
 Dinsdag 21 november

En in 2018: Dinsdag 6 februari  
 Dinsdag 10 april                                 
 Dinsdag 19 juni                                
 Dinsdag 25 september                   
 Dinsdag 20 november                

VISITATIERAPPORT: 
WONINGBOUW-
VERENIGING 
ANNA PAULOWNA 
IS ‘GESLAAGD’
Eerder dit jaar heeft de woningbouw-
vereniging een maatschappelijke visitatie 
laten uitvoeren. Een visitatie biedt 
onafhankelijk inzicht in de prestaties 
van woningcorporaties. Sinds de nieuwe 
Woningwet is het verplicht om eens per 
vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. 
Er wordt beoordeeld op de thema’s 
maatschappelijke opgaven, ambities, het 
vermogen en de manier waarop wordt 
bestuurd en toezicht wordt gehouden. 
Deze visitatie is van februari tot en met 
juni 2017 uitgevoerd door Procorp. 

BOVEN DE NORM
We zijn aangenaam verrast met de inhoud 
van het visitatierapport. De norm bij de 
uitgedeelde scores is bij visitatie recent 
gesteld op een zes. We hebben op alle 
onderdelen minimaal een punt boven 
de norm gescoord. Het rapport geeft 
bovendien goede aanknopingspunten 
waarmee we verder kunnen werken 
aan de toekomst. Wilt u het rapport en 
onze uitgebreide reactie hierop inzien? U 
kunt deze documenten vinden op www.
wbvap.nl onder het kopje [over ons] en 
dan [organisatie en beleid]. 

WONING RUILEN VIA APP
Via de nieuwe app 
Huisjehuisje kunnen 
huurders aan woningruil 
doen met andere 
huurders. De app laat 

zien welke huurders (ook) van woning 
willen ruilen, inclusief foto’s van hun 
woning. Als u zelf ook foto’s van uw 
woning uploadt, kunt u vervolgens 
andere woningen bekijken en liken en 
vice versa. Het is een kwestie van andere 
huurhuizen bekijken én liken. Als het tot 
een match komt met een bewoner van 
een ander huis, kunnen de huurders met 
elkaar chatten en een afspraak maken om 
elkaars huis te bekijken. Als zij daarna nog 
steeds enthousiast zijn, kunnen ze bij hun 
verhuurder een verzoek tot woningruil 
indienen. Kijk voor meer informatie op 
www.huisjehuisje.nl.

Op een jaar na woonden mijnheer en mevrouw De Haan vijftig 
jaar in de Van Foreeststraat in Anna Paulowna, maar onlangs werd 
er toch verhuisd: hun nieuwe plekje bevindt zich op de derde 
verdieping aan Vreedenhoff 126.

TWEE VERDIEPINGEN
“We hebben best een poosje gewacht op deze woning omdat we heel graag 
op de bovenste verdieping wilden wonen. Deze woningen hebben een 
bovenverdieping. Omdat er zo nu en dan een vriendin uit Zeeland komt logeren, 
kunnen we een logeerkamer goed gebruiken. We zijn dan ook erg blij met dit 
mooie plekje met voldoende ruimte.”

VAN TUIN NAAR BALKON
“In plaats van een tuin hebben we nu een balkon. Nee, dat vinden we niet jammer 
hoor. Het is wel fijn zo. In onze vorige tuin hadden we best wat last van water dat 
niet goed wegliep. Daar waren we behoorlijk wat tijd aan kwijt en de plantjes 
kregen geen kans om te groeien. Nu kunnen we bij goed weer heerlijk buiten 
zitten. Dat hopen we volgend voorjaar dan ook zeker te doen.”

VERHUISBEDRIJF
“Voor de verhuizing hebben we een verhuisbedrijf ingehuurd. Dat gaat allemaal 
razendsnel. Het enige dat je zelf hoeft te doen is aanwijzen waar je welke doos wilt 
hebben. Toch was het wel een intensieve dag. Gelukkig hoef je niet alle dozen in 
één keer weer uit te pakken. Er staan nog een aantal dozen op zolder, af en toe 
zoeken we er eentje uit.”

FRISSE MUREN
“De inrichting was rood: we hebben alles licht laten schilderen met advies van een 
woonwinkel. En we hebben een aantal meubels vernieuwd, dat was nu een mooie 
gelegenheid. De stoelen voor de eettafel komen nog, dus tot die tijd zitten we op 
de oude stoelen. Geeft niets, we wachten rustig af. Ondertussen genieten we van 
onze nieuwe stek.”

NIEUW IN DE STRAAT

De overgeblevenletters vormen een vraag. 
Stuur het ANTWOORD op deze vraag naar info@showbvap.nl 
en maak kans op een cadeaubon ter waarde van 20 euro van 
Bakkerij Alkemade.

PUZZEL 
Woordzoeker 
(Door Stichting Huurdersorganisatie WBVAP) 
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PUZZEL WOORDZOEKER
(DOOR STICHTING HUURDERSORGANISATIE WBVAP)  
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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.
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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.

Chris Bakker is sinds elf jaar werkzaam bij de woningbouwvereniging en 
woont met zijn gezin in Anna Paulowna. Als onderhoudsmedewerker 
technische dienst heeft hij duidelijk twee rechterhanden. En dat is niet 
alleen handig, maar ook erg leuk: dat hij op deze manier mensen kan 
helpen vindt hij een van de mooiste dingen van zijn werk.

OVERAL THUIS
“Met mijn collega’s voer ik onderhoud uit aan de woningen. We komen dus bij 
iedereen in huis en bij de meesten voel je jezelf ook meteen een beetje thuis: 
we worden vaak vriendelijk ontvangen door onze huurders. Ze zijn in de meeste 
gevallen natuurlijk ook blij dat er bijvoorbeeld een storing of een probleem wordt 
verholpen of dat hun huis weer wat verder wordt verbeterd.”

EXTRA DANKBAAR
“Ik werk met veel plezier voor alle mensen, maar ik vind het extra mooi om te 
zien hoe dankbaar onder andere oudere huurders of mensen met een beperking 
zijn. Sommige mensen zijn erg afhankelijk van hulp van buitenaf of ze vinden het 
moeilijk als iets niet helemaal gaat zoals het hoort, ook al is het een relatief klein 
probleem als een lekkende kraan. Als wij die zorg kunnen wegnemen, dan is dat 
toch mooi? Daarom ben ik ook vaak aanwezig bij het Repair Café. Het is leuk om 
met kleine reparaties een glimlach op iemands gezicht te toveren.”

KOZIJNENSPECIALIST
Niet al het werk vindt 
bij huurders thuis plaats: 
ook in de werkplaats 
wordt heel wat gedaan. 
“Ik houd ervan om bezig 
te zijn met ramen en 
deuren en met kozijnen 
in het bijzonder. Vooral 
machinaal kozijnen 
maken is favoriet. Het 
is een klein onderdeel 
van mijn werk, maar 
het verveelt me nooit 
en je krijgt er een mooi 
product voor terug.” 

MENSEN
“Een heel enkele keer 
ontkomen we niet aan 
woninguitzetting. In dit 
soort situaties verschaf 
ik de deurwaarder en 
de politie toegang tot 
de woning. Niet het 
leukste deel van mijn 
werk. Gelukkig komt het 
zelden voor.”
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