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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. 

We staan aan de vooravond van iets groots! Oké, ik moet het ook weer 

niet overdrijven natuurlijk. Maar ik zeg dit omdat we op dit moment weer 

druk bezig met onze begroting voor volgend jaar. En dat wordt in elk geval 

een behoorlijk duur jaar! Als alles goed verloopt starten we in 2021 met 

de bouw van 12 woningen op de locatie van het voormalige postkantoor 

aan de Cornelis Keijzerlaan. Ook willen we starten met de bouw van 30 

woningen op de locatie van de voormalige school De Meerpaal aan de 

Sportlaan. Tot slot willen we aan Molenvaart 12-14 starten met de bouw 

van 24 woningen. Alle drie de locaties liggen in Anna Paulowna.  We 

hopen in elk geval dat zij net zo enthousiast zijn over de plannen als wij 

zijn; we hebben er veel tijd en aandacht in gestoken. Zodra de laatste 

woningen zijn opgeleverd, beschikt Anna Paulowna over 66 nieuwe, 

energiezuinige appartementen van ruim 75m2, waarvan de meeste met 

twee slaapkamers. We willen de huurprijs van de appartementen zodanig 

vaststellen dat je hier ook kunt wonen als je recht op huurtoeslag hebt. 

Daarnaast gaan we in 2021 ook nog ruim 120 woningen verduurzamen, 

dat kost een aantal miljoen. Veel bewoners hebben inmiddels ervaring 

met deze verduurzamingsingreep aan hun woning. Hoewel huurders 

een bijdrage betalen aan de kosten hiervan, blijkt na een paar jaar dat de 

besparing op energielasten meestal hoger is dan verhoging van de huur. 

Anders gezegd: onze huurders houden er geld aan over én genieten 

tegelijkertijd van een heerlijk comfortabele woning op een iets schonere 

aardbol. 2021 wordt voor Woningstichting Anna Paulowna een duur jaar, 

maar we verwachten hier later meer dan tevreden op terug te kijken. Als 

woningcorporatie worden we blij van het (terug) investeren van zoveel 

mogelijk van ons geld in sociale huurwoningen. Desondanks een tip 

voor u, in goed West-Fries: don’t try this at home - het leven moet wel leuk 

blijven. Thuis mag u dus ook best wel eens iets anders met uw geld doen 

dan het uitsluitend in uw woning 

investeren. 

Zo, we hebben het deze keer 

gelukkig niet over corona gehad. 

Dat mag ook wel eens gezegd 

worden. 

Ben Broxterman 

Directeur-bestuurder  

VOORWOORD
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BEELD BIJ 
NIEUWBOUW
AAN DE CORN. 
KEIJZERLAAN
Eerder werd al bekend dat de plek van het oude 
postkantoor in Anna Paulowna plaats maakt voor 
twaalf nieuw te bouwen appartementen. Inmiddels is 
er een algemene planning bekend: naar verwachting 
worden de spiksplinternieuwe woningen begin 2022 
opgeleverd. 

De bouw van de appartementen is gegund aan ToekomstGroep. 
Vervolgens is in overleg met de Stichting Huurdersbelangen 
Woningstichting Anna Paulowna gekeken welk plan het meest 
aanspreekt. In het ontwerp is extra aandacht voor oude details: 
de koperen omlijsting van het oude gebouw wordt hergebruikt 
bij de bergingen. Daarnaast wordt geprobeerd om de windwijzer 
(nu op een sokkel in de tuin) te restaureren en terug te plaatsen 
deze windwijzer stond ooit op de nok van het dak van het nóg 
oudere postkantoor tegenover cafetaria De Ben. Eind oktober is 
een inloopavond voor omwonenden georganiseerd.

PLANNING EN TOEWIJZING
Het pand van het oude postkantoor aan de Corn. Keijzerlaan 
in Anna Paulowna wordt in het eerste kwartaal van 2021 
gesloopt. Het nieuwe complex bestaat uit drie verdiepingen 
met op elk niveau vier woningen. Elk appartement heeft 
twee slaapkamers, een woonkamer met open keuken, een 
installatieruimte en een losse fietsenberging naast het gebouw. 
De appartementen zullen in de loop van volgend jaar via 
www.woonmatchkopnh.nl worden geadverteerd. Wilt u hiervoor 
in aanmerking komen? Schrijft u zich dan in als woningzoekende 
op deze website.

 

EEN ARTIST IMPRESSION VAN HET NIEUWE COMPLEX
Dit is het (voorlopige) ontwerp dat de woningstichting voornemens is in te dienen
voor de omgevingsvergunning.

Het oude postkantoor
tegenover cafetaria De Ben.
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Als projectleider van ToekomstGroep heeft Paul onder andere de 
aanpassingen in het kader van Aangenaam Besparen onder z’n 
hoede. Paul: “Het is voor ons het vierde jaar dat we werken aan 
dit project. In totaal zijn we zo’n zeven weken bezig van begin 
tot eind. In de aanloop naar het werk gaat mijn collega Siem Kok 
(uitvoerder) mee naar de huisbezoeken die de Woningstichting 
Anna Paulowna doet. Dat werkt fijn, omdat de uitvoerder tijdens 
de uitvoering in de gaten houdt of alles goed verloopt, zowel qua 
werk als qua omgeving. Bij het huisbezoek kunnen de bewoners 
meteen al hun vragen stellen en wij zijn voordat we beginnen 
goed op de hoogte van wat er leeft en speelt. Daar proberen we 
dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.”

GOED CONTACT
Het werk voor Aangenaam Besparen is voor Toekomstgroep 
een vorm van renovatie. Daarnaast doen ze nieuwbouw, 
onderhoudswerk, glas- en schilderwerk en technische installaties.  
“M’n collega zegt weleens ‘onze specialisatie is dat we nergens 
in gespecialiseerd zijn’. Natuurlijk hebben we voor bepaald werk 
zeker wel specialisten in huis, maar je kunt bij ons terecht voor alles 
dat met huizen en (bedrijfs)panden te maken heeft.” Aangenaam 
Besparen bestaat uit een standaardpakket aanpassingen maar dat 
maakt het plezier in het werk zeker niet minder, weet Paul. “Onze 
ervaring is dat de Woningstichting Anna Paulowna erg betrokken 
is bij zowel het project en de uitvoering als bij haar huurders. Dat 
maakt dit een van de leukere projecten om aan te werken. Vergeet 
niet: het is wel iemands thuis waar je mee bezig bent. Dan is het 
des te fijner als er goed contact is, vooral ook met de mensen die 
er wonen.”

LUXE BOUWKEET
In plaats van een gewone bouwkeet kan de ToekomstGroep 
deze keer gebruikmaken van een handige locatie: het voormalig 
postkantoor aan de Cornelis Keijzerlaan. “Ja, dat is een luxe voor ons! 
Zeker in het najaar en de winter is het een mooie bijkomstigheid 
als er toevallig zo’n plek in de buurt is die we mogen gebruiken. En 
het is nog eens extra bijzonder omdat we hier straks -als alles naar 
wens verloopt- een prachtig nieuw complex neer mogen zetten.”

AAN HET 
WOORD: 
PAUL
VISSER

Het liefst maakt Paul Visser wekelijks een rondje langs al zijn projecten, maar soms moet hij door drukte weleens overslaan. Gelukkig 
gaat ook zonder Pauls bezoek het werk gewoon door: “Ik kan rekenen op mijn collega’s die hun werk goed doen én rekening houden 
met de bewoners van de woningen waar we werken.”

Collega Siem Kok (uitvoerder) is een vertrouwd gezicht in de straat.
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AANGENAAM
BESPAREN
IN VOLLE
GANG

IN 2021 WORDEN DE VOLGENDE HUUR-
WONINGEN IN ONDERSTAANDE STRATEN 
VERDUURZAAMD:
 
D.C. Rezelmanstraat 18 t/m 24 en 28 t/m 38
J.C. van Wijkstraat 1 t/m 31, 2 t/m 32 en 38 t/m 46
Burg. Perksingel 18 t/m 44 
C.R. Waiboerstraat 2 t/m 16 en 15 t/m 27
K. Keurisstraat 2 t/m 32
Ds. Pareaulaan 29 t/m 35, 41, 43, 47 t/m 53 en 59
D. Stammesstraat 11, 13, 17
G.C. van Balen Blankenstraat 18, 20, 24 t/m 28

De aankomende tijd wordt er weer hard gewerkt om 
maar liefst 91 woningen in het hart van Anna Paulowna 
te verduurzamen binnen het project Aangenaam Be-
sparen. Naast de bekende aanpassingen (een nieuw 
dak, geïsoleerde spouw, bodemisolatie en mechani-
sche ventilatie) krijgt de wijk een zichtbaar nieuwe uit-
straling door verschillende soorten gevelbekleding.

Carolien Meijburg (woonconsulent): “Met deze nieuwe gevelbe-
kleding komt er meer diversiteit in de wijk. Daarnaast wordt het 
schilderwerk in verschillende kleuren uitgevoerd. Er worden kunst-
stof rabatdelen (eternit) in de kleuren wit, lichtgrijs, antraciet, le-
ver en zwart gebruikt. Ook is er gekozen voor gevelbekleding van 
leisteen in de kleuren lever en zwart, en is er een blok dat gepati-
neerd zink op de gevel krijgt. Bovendien krijgen sommige blokken 
een overstek, waardoor de woning een andere uitstraling krijgt. 
We hebben de bewoners uitgenodigd om een kijkje te komen ne-
men in het oude postkantoor; daar zijn voorbeelden van de bekle-
ding gepresenteerd. De meeste mensen zijn erg enthousiast over 
deze metamorfose. We kijken dan ook samen met hen uit naar het 
resultaat.”

Naar verwachting wordt het project in het eerste kwartaal van 
2021 afgerond; daarna is meteen de volgende reeks woningen 
aan de beurt. 

Gevel bekleed met leisteen
Gevel bekleed met lichtgrijze 

kunststof rabatdelen
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NIEUW IN DE STRAAT
De een komt uit Den Helder, de ander is geboren en getogen in Scha-
gen. En als je daar ongeveer het midden van neemt…kom je uit in 
Anna Paulowna. Sinds begin dit jaar wonen Jeroen en Merel samen 
in de J. van Gijtenbeekstraat mét hun twee honden Moos en Maya.

UITZICHT OP HET PARK
Merel: “In eerste instantie hadden we nooit gedacht aan wonen in Anna Paulowna. 
Niet omdat het ons niets leek, maar het kwam gewoon niet in ons op. Maar toen 
we een uitnodiging kregen om deze woning te bekijken waren we meteen en-
thousiast. Inmiddels vragen we ons af waarom we een dorp als deze niet eerder 
overwogen hebben. Het is rustig, we kunnen fijn wandelen en hebben uitzicht op 
het park, heerlijk! We hebben ook goed contact met onze buren. Niet dat we de 
deur bij elkaar plat lopen, maar af en toe een praatje en een oplettend oog is fijn.”

BINNEN EEN WEEK VERHUISD
Jeroen: “Er hoefde niet veel te gebeuren: de woning is niet al te lang geleden ge-
renoveerd. We hoefden zelf eigenlijk alleen te schilderen. Binnen een week zijn we 
verhuisd, met hulp van familie en vrienden. We hebben een aantal meubels mee-
genomen en een aantal dingen nieuw gekocht, zoals de eettafel met de bank en 
stoelen. Nu Merel meer thuis werkt hebben we boven een werkkamer ingericht. 
De andere slaapkamer is meer een rommelkamer, daar kunnen we nog een mooie 
kamer van maken, maar voor nu voldoet -ie- prima.”

NIEUWE VOORTUIN
Jeroen: “Hoewel ik m’n hand niet omdraai voor een klusje in huis is dat in de tuin 
anders. We hebben allebei niet echt groene vingers, hoewel we wel erg van buiten 
houden. Merels ouders hebben de voortuin aangepakt en helemaal vernieuwd, 
daar zijn we erg blij mee.” Merel: “In de achtertuin willen we wel een  aantal mooie 
potten met planten neerzetten. Afgelopen zomer hebben we al heel wat dagen 
lekker in de tuin gezeten.”

OP PAD MET DE HONDEN
“We gaan er graag op uit met Moos en Maya. 
Met Maya doen we speurlessen; met onze 
jonge Moos moeten we daar nog even mee 
wachten. Verder doen we veel leuke dingen 
met vrienden. In deze tijd gaat dat natuurlijk 
minder makkelijk maar hopelijk komt dat snel 
weer. Jeroen is eigenlijk ook altijd bezig, vooral 
met auto’s. Gelukkig is dat coronaproof!”

INSCHRIJVEN? DOEN!
Wie in aanmerking wil komen voor een 
huurwoning moet zich eerst inschrijven. 
Inschrijven voor huurwoningen in de 
regio Kop van Noord-Holland kan via 
Woonmatchkopnh.nl. Om in aanmerking 
te komen voor een huurwoning moet u 
als woningzoekende toch al gauw een 
aantal jaren ingeschreven staan.

Het kan daarom verstandig zijn om alvast 
in te schrijven, ook al bent u (nog) niet op 
zoek naar een huurwoning. Tegen de tijd 
dat u wel actief op zoek gaat heeft u al 
punten (zoekrecht) opgebouwd waardoor 
u uw kans op een woning vergroot. Het is 
een misverstand dat u een woning zou 
moeten accepteren terwijl u daar nog niet 
aan toe bent. Als u ingeschreven staat, 
bepaalt u zelf wanneer u reageert op een 
woning. Ondertussen verzamelt u elke 
dag een punt.

Inschrijven als jongere van 18 jaar is heel 
verstandig. Ga ervan uit dat je ongeveer 
vier jaar ingeschreven moet zijn om kans te 
maken op een woning.  Ook voor ouderen 
die nu nog prima zelfstandig kunnen 
wonen is inschrijven uit voorzorg het 
overwegen waard. Mocht de gezondheid 
onverhoopt achteruit gaan dan staat men 
al een aantal jaren ingeschreven en dat 
scheelt aanzienlijk in de wachttijd voor 
een gelijkvloerse woning (nu zo’n vijf tot 
tien jaar!). 

Inschrijven kost eenmalig € 15,- en u 
kunt ingeschreven blijven staan tot het 
moment dat u daadwerkelijk op zoek 
wilt naar een woning. Tot die tijd staat u 
alleen ingeschreven en worden er punten 
opgebouwd door de inschrijfduur. 
Woningen worden toegewezen aan 
degenen die de meeste punten hebben. 

Voor meer info kijk op 
www.woonmatchkopnh.nl of via
www.wsap.nl/woningzoekenden/
inschrijven.

APP VOOR WOONMATCH
Staat u ingeschreven op Woonmatch 
Kop van Noord-Holland (of wilt u dit 
gaan doen)?

Sinds kort is er ook een Woonmatch app 
beschikbaar! Download deze app en u 
kunt de de website eenvoudig bekijken 
via uw mobiele telefoon of tablet.

Voor meer informatie kijkt u op:
www.woonmatchkopnh.nl.
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Kenners noemen het een ERP-systeem, maar die term is lang 
niet bij iedereen bekend. Kort gezegd is een ERP-systeem 
een compleet softwaresysteem waar alle onderdelen 
van een bedrijfsadministratie samenkomen. De keuze 
voor zo’n systeem vraagt om zorgvuldigheid: het is een 
grote investering voor iets dat jarenlang mee moet gaan. 
Een goede reden voor Woningstichting Anna Paulowna, 
Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woonstichting 
Langedijk om de samenwerking op te zoeken.

De keuze om samen te werken bij de zoektocht naar een nieuw 
primair systeem levert volgens Ben Broxterman twee grote 
voordelen op. “Een goede selectie maken kost normaal veel 
tijd. Ook heb je er de benodigde kennis voor nodig. Die kennis 
hebben we intern onvoldoende en moet dus voor een deel 
worden ingehuurd. De collega’s bij de andere corporaties zitten 
met hetzelfde probleem. Dan is het efficiënt om gezamenlijk een 
selectieprocedure te voeren en daar een externe deskundige 
voor in te huren. We hebben daarnaast al vaker contact met elkaar 
gehad, waardoor er vertrouwen was dat we hierin samen met 
elkaar konden optrekken.” Uiteindelijk hebben de organisaties 
een keuze gemaakt en inmiddels is het nieuwe systeem volop 
in gebruik. Ben: “Omdat we nu met hetzelfde systeem werken 
en onze werkprocessen vrijwel identiek zijn georganiseerd, 
kunnen we eenvoudiger elkaar helpen en de voordelen van 
samenwerking verder benutten.” 

Dit artikel is een verkorte weergave van een artikel op
www.corporatiegids.nl en in CorporatieGids Magazine (september 
2020) met de titel Samenwerken maakt ons sterker. 

OOK MEEPRATEN? U BENT VAN HARTE 
WELKOM BIJ DE HUURDERSORGANISATIE!
Als huurdersorganisatie zijn we volop bezig met het thema wonen. De afgelopen maanden heeft dit thema een nieuwe 
lading gekregen: door de coronacrisis zijn we allemaal meer thuis. Er zijn veel thuiswerkende huurders en bewoners die thuis 
studeren. Dit alles leidt tot een andere kijk op wonen, op de woning als thuis én als plek voor werk en studie. Algemeen 
gesteld hebben huurders van Woningstichting Anna Paulowna goede woonervaringen. Toch zijn er ook veel huurders 
die zich zorgen maken over de betaalbaarheid van hun woning. Daarnaast zijn er mensen die verwachten dat de vaste 
lasten (bijvoorbeeld energiekosten) zullen stijgen terwijl het inkomen per huishouden daalt. Niet al deze beelden zijn 
coronagerelateerd; er zijn ook veel gepensioneerden onzeker over hun bestedingsruimte in de toekomst. 

AANSLUITEN BIJ DE HUURDERSORGANISATIE? EEN GOED IDEE!
De huurdersorganisatie komt op voor de belangen van de huurders. We voeren formele en informele gesprekken met de 
Woningstichting Anna Paulowna bij renovatieplannen als Aangenaam Besparen, via inspraakmogelijkheden bij nieuwbouw 
en we denken mee om prettig te kunnen wonen in een fijne buurt. Ook zorgen we dat de mening van de huurder wordt 
ingebracht bij de gemeente Hollands Kroon, onder andere als het gaat over de prestatieafspraken, en we leveren input 
voor de gemeentelijke woonvisie. We zijn voortdurend in gesprek over de doelstellingen en uitgangspunten van de 
Woningstichting Anna Paulowna met vragen als ‘wat verstaan we onder betaalbare huur?’, ‘wat is de doelgroep en waar 
hebben ze behoefte aan?’ en ‘hoe behouden of krijgen we voldoende sociale huurwoningen?’. 

De huurdersorganisatie is volop in ontwikkeling, met onder andere 
huurdersraadplegingen, vrijwilligers delen hun specifieke kennis, er worden trainingen 
gevolgd en vakliteratuur besproken. De huurdersorganisatie is voor en door huurders 
en kan alleen bestaan dankzij de betrokkenheid van huurders. Zo zet een aantal van 
de huurders zich in als bestuurslid of vrijwilliger. Wilt u zich aansluiten? Van harte 
welkom! Kijk voor meer informatie op www.shwap.nl. En heeft u specifiek interesse om 
bestuurslid te worden? Kijk dan op https://www.shwap.nl/gezocht-bestuurlid/. 

SAMEN STERK 
MET EEN NIEUW 
SOFTWARE
SYSTEEM

Op de foto: Maurice Dirks (Woningbouwvereniging 
Beter Wonen Hippolytushoef), Ben Broxterman 
(Woningstichting Anna Paulowna) en Tim van Ruiten 
(Woonstichting Langedijk). Foto door Marjolein Bijpost
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DAKGOTEN EN ZONNEPANELEN
Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het reinigen van bereikbare dakgoten aan de woning. Dit zijn goten op een hoogte 
van maximaal zes meter, die bereikbaar zijn met een ladder vanuit de tuin of vanaf een bijgebouw. De andere goten (die dus niet 
vallen onder de bereikbare goten) worden eens per jaar schoongemaakt door Woningstichting Anna Paulowna. Wilt u ook de 
bereikbare goten eens per jaar laten reinigen? Dat kan. Hiervoor kunt u een overeenkomst afsluiten met een schoonmaakbedrijf. 
Naast het reinigen van dakgoten kunt u ook bij het schoonmaakbedrijf terecht voor het (jaarlijks) laten reinigen van uw zonne-
panelen. Heeft u belangstelling voor het laten schoonmaken van uw goten en/of uw zonnepanelen? Laat het weten aan onze 
collega Carolien Meijburg via c.meijburg@wsap.nl. 

Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente 
Hollands Kroon een beroep doen op Buurtgezinnen. 
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op 
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 
Gezinnen die het gevoel hebben overbelast te zijn 
kunnen steun vragen van een buurtgezin.  

HOE WERKT HET?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld 
aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo 
krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin 
en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van 
Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

GEZINNEN GEZOCHT
Buurtgezinnen is in Hollands Kroon op zoek naar ouders met 
kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met 
opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen 
voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. De 
ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar 
zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag 
of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar 
ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van 
de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. 
Maatwerk dus!

Buurtgezinnen Hollands Kroon is mede mogelijk gemaakt 
dankzij Incluzio Hollands Kroon. Meer weten?
Kijk op www.buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen Hollands Kroon is ook te volgen op Facebook:
www.facebook.com/Buurtgezinnen-in-Hollands-Kroon.

BUURTGEZINNEN ZOEKT 
STEUNGEZINNEN IN 
HOLLANDS KROON
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STELLING: WAT VINDT U? 

WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA MOET BIJ 
WONINGTOEWIJZING VEEL MEER ZELF BEPALEN 
WIE ER IN DE WONING KOMT. NU GEBEURT DE 
TOEWIJZING ZUIVER OP INSCHRIJFDUUR.
WE VROEGEN HET MARIE-JOSÉ STOBBE, RAYMOND WARNARS EN SIGRID DENEKAMP MET DEZE STELLING.

Marie-José 
Stobbe
(Lid Raad van 
Toezicht,
Volkshuisvesting 
& Klanten)

“Mijn eerste gedachte is dat dit in 
bepaalde gevallen mogelijk zou 
moeten zijn. Al is het maar omwille van 
de leefbaarheid. Het is nu eenmaal een 
gegeven: hoe meer diversiteit in een 
wijk, hoe leefbaarder de omgeving. 
Daarentegen ben ik niet voor een 
woningstichting die helemaal voor het 
zeggen heeft wie waar woont. In zo’n 
situatie ligt het gevaar van willekeur op 
de loer. Dus er moeten wel restricties 
aan worden gesteld. Mocht dit serieus 
een issue worden dan moeten we daar 
eerst verder onderzoek naar doen.”

Raymond 
Warnars
(Warnars 
Makelaardij &
Makelaardij 
Westhuis)

“lk ben er in beginsel voorstander van 
dat een bedrijf baas in eigen huis is, 
maar in deze zaak is dat lastig omdat 
het sociale karakter meespeelt.
Je gunt iemand die al vijf jaar een 
geschikte woning zoekt nu eenmaal 
ook meer ‘het nieuwe (t)huis’ dan 
wanneer iemand nog maar twee 
maanden zoekt. Maar ja, er zijn wellicht 
ook complexere situaties voor te 
stellen, zoals huurders die eerder 
hebben laten zien zich minder goed 
te gedragen en bijvoorbeeld overlast 
veroorzaakten. Het lijkt dan logisch(er) 
om voor een meer betrouwbare 
huurder te gaan. Zo eenvoudig is de 
praktijk echter niet, want uiteindelijk 
wil iedereen een thuis.” 

Sigrid 
Denekamp
(Secretaris 
van Stichting 
Huurdersorganisatie 
Woningstichting 
Anna Paulowna)

“Inschrijfduur is en moet bij toewijzing 
leidend blijven om het eerlijk te 
houden. Voor sommige complexen 
zou het zeker zinvol zijn om te kijken 
of de inschrijver de keuze heeft 
gemaakt voor het juiste type woning 
en de juiste omgeving. Voor meer 
gevarieerde wijken zou je kunnen 
denken aan meer verschillende typen 
woningen of woningcomplexen met 
grotere en kleinere tuinen, meer of 
minder slaapkamers etc.”  

MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS
Als woningstichting werken we met een COVID-19 protocol en houden we ons aan de adviezen en de 
richtlijnen van het RIVM. We werken met (onder andere) de volgende voorzorgsmaatregelen:

• we vragen mensen om ons kantoor zo min mogelijk te bezoeken, tenzij er een afspraak is gemaakt bij ons op kantoor;
• we verzoeken bezoekers van ons kantoor dringend om een mondkapje te dragenen de handen bij binnenkomst te ontsmetten. 
• voor reparatieverzoeken zijn we telefonisch bereikbaar via 0223-536700. 

Betalingsproblemen? Laat het ons weten
Merkt u dat het door omstandigheden niet of niet op tijd lukt uw rekeningen te betalen, bijvoorbeeld door gevolgen van 
het coronavirus? Neem dan contact met ons op, bij voorkeur via info@wsvap.nl. We kunnen dan bijvoorbeeld samen een 
betalingsregeling afspreken. Op die manier willen we het liefst zo vroeg mogelijk hulp bieden. Samen staan we sterk.
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ROOKMELDERS
IN ELKE WONING

WONING RUILEN?
WWW.RUILMIJNWONING.NL

Heeft u de wens om van woning te ruilen? Via www.ruilmijnwoning.nl kunnen huurders die woningzoekend zijn hun 
woning te ruil aanbieden. Deze website biedt stap voor stap de mogelijkheid om het proces van woningruilen te 
doorlopen (van adverteren en zoeken tot vinden en ruilen). 

Het platform www.ruilmijnwoning.nl is een landelijk concept en kan worden gebruikt door alle huurders van woningen bij 
woningcorporaties. Het is toegestaan om te ruilen met iedereen die een sociale huurwoning heeft, mits de verhuurder akkoord 
is. Verhuurders mogen bijvoorbeeld ook zelf bepalen dat er voor een bepaald type woning door de corporatie zelf een nieuwe 
huurder wordt gezocht of het kan zijn dat een kandidaat niet geschikt is voor een bepaald type woning (denk aan een jongere die 
een seniorenwoning wil betrekken). Voor de regio Kop van Noord-Holland is een koppeling  gemaakt met het al langer bestaande 
woonmatchkopnh.nl (voor woningzoekenden): deze website fungeert als etalage voor ruilwoningen in de regio. Met het ruilplatform 
krijgen huurders een extra mogelijkheid om sneller een beter passende woning te vinden. Meer weten of uw woning als ruilwoning 
aanbieden? Kijk dan op ruilmijnwoning.nl. 

Medewerker Anske Prins plaatst de melders.

Woningstichting Anna Paulowna hecht veel 
waarde aan een veilige woonomgeving voor 
haar huurders. Daarom is ervoor gekozen 
de huurwoningen te voorzien van rook- en 
koolmonoxidemelders. 

De komende tijd plaatsen onze collega’s in elke huurwoning 
melders: vlak bij de cv-ketel komt een rookmelder en een 
koolmonoxidemelder en op de overloop of in de hal wordt 
indien noodzakelijk een tweede rookmelder geplaatst. De 
melders zijn voorzien van een lithium batterij die tien jaar 
meegaat. 

Meer tips en uitleg over veilig wonen? Kijk dan eens op 
de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord via 
www.vrnhn.nl/veilig-leven/veilig-wonen. 
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NIEUWE SCHUTTINGEN VOOR
CORN. KEIJZERLAAN & 

D.C. REZELMANSTRAAT
Dit najaar is de achterzijde van woningen aan de Corn. Keijzerlaan 2-d t/m 20 en D.C. Rezelmanstraat 1 t/m 19 
compleet vernieuwd. Er zijn nieuwe schuttingen met poort geplaatst, er is een nieuw looppad aangelegd en de 
groenstrook grenzend aan de K. Keurisstraat is opnieuw aangeplant.

Met de nieuwe achteruitgangen zijn ook meteen de erfgrenzen (zichtbaar) hersteld: door de jaren heen is het onduidelijk geworden 
waar de erfgrens ligt. Ook was er in de oorspronkelijke staat geen achteruitgang. Veel huurders zijn blij met de mogelijkheid achterom te 
kunnen lopen. Daarnaast kunnen de vuilcontainers nu aan de achterkant worden gezet. 

Voor de nieuwe schutting konden bewoners kiezen uit twee varianten: een dichte schutting/poort of een lagere halfopen schutting met 
raster. De hoekwoningen hebben aan de zijkant een hoge, dichte schutting gekregen. Met de vernieuwing zijn ook meteen de grenzen 
van de achtertuinen gelijk getrokken. Net als bij eerdere, vergelijkbare projecten is ook dit project een samenwerking met gemeente 
Hollands Kroon. De oude heesters en bomen zijn uit de gemeentuin verwijderd om plaats te maken voor twee soorten spiraea (wit en 
roze). Kortom: een frisse, nieuwe uitstraling voor deze mooie buurt!

Spiraea japonica Anthony Waterer 
achter de D.C. Rezelmanstraat

Spiraea betulifola Tor aan de
achter- en zijkant Corn. Keijzerlaan
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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.

EVEN VOORSTELLEN: 
ERIC SCHOLTEN
Waar sommigen het al warm krijgen bij simpel hoofdrekenen, gaan 
anderen met plezier aan de slag met bestanden vól cijfers…Eén daarvan 
is Eric Scholten, sinds deze zomer werkzaam als hoofd financiën bij zowel 
Woningstichting Anna Paulowna als Woningbouwvereniging Beter Wonen. 

SAMEN OPTREKKEN
“Over een aantal maanden gaat mijn collega Nico (WSAP) met pensioen, dus voor zijn werk 
moest opvolging komen. Daarnaast hebben de Woningstichting Anna Paulowna en Beter 
Wonen afgesproken een samenwerking aan te gaan voor hun afdelingen financiën en 
gezamenlijk een hoofd Financiën te werven. Een fijne bijkomstigheid voor mij is dat beide 
corporaties sinds juni werken met hetzelfde softwarepakket. Huurders zullen mij niet zo 
vaak zien of spreken, behalve misschien een keertje aan de telefoon. Achter de schermen 
werken we aan de begroting en de jaarrekening en andere financiële documenten. Dat is 
altijd weer een hele puzzel: ik ben pas tevreden als álles klopt.”

INZICHT IN FINANCIËN 
“Als woningcorporatie werken we op basis van beleid: een plan, een visie op wat je wilt 
bereiken en hoe je zover komt. Daarbij is inzicht in financiën de basis: de begroting maakt 
inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn qua huurbeleid en/of investeren in het bezit en 
welke keuzes je als organisatie kunt maken om de huurders zo goed mogelijk van dienst 
te zijn.”

UITDAGING
“Het is een uitdaging om voor twee organisaties tegelijk te werken, maar bij beide 
corporaties zijn de lijnen kort en dat werkt goed. Ik werk echt half om half, dat betekent 
ook dat ik sommige werkzaamheden steeds twee keer doe, van werkoverleg tot het 

opstellen van de jaarrekening. Door de 
relatief kleine teams werk je in de volle 
breedte van het spectrum, in mijn geval 
financiën. Bij grotere corporaties werk je 
soms maar aan één aspect terwijl ik nu 
echt alles voorbij zie komen. Dat houdt 
je scherp.”

DEN HELDER
“Ik ben geboren en getogen in Den 
Helder en daar woon ik nog altijd, 
inmiddels met mijn vrouw Carola en 
twee dochters. De omgeving van de 
Woningstichting Anna Paulowna ken 
ik goed, ik heb onder andere lang in 
Breezand gewerkt en er woont familie 
in Anna Paulowna. Dat neemt trouwens 
niet weg dat ik binnenkort zeker nog 
een rondje polder wil doen om het 
werkgebied nog beter te leren kennen. 
Ik mag dan vooral met cijfers puzzelen, 
maar uiteindelijk werken we natuurlijk 
allemaal samen voor onze huurders.”
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