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		geldzaken

		 heeft u oog voor uw buren?

Komt u af en toe geld tekort? Of wilt u geld opzij zetten voor

Zaterdag 28 september is het Burendag. Een dag waarop in veel buurten leuke dingen

wanneer u met pensioen bent, of voor de studie van uw kind?

georganiseerd worden door buren.

Bij Startpunt Geldzaken kunt u tips krijgen over geld.
Behalve gezellig, is het ook een dag waarop u eens op een andere manier met uw buren in
Via Startpunt Geldzaken kunt u een plan opzetten om

gesprek kunt komen. U herkent het vast wel, u ziet uw buurvrouw, zegt vlug hallo en loopt gauw

bijvoorbeeld minder geld uit te geven, of uw inkomen te

door omdat u nog van alles te doen hebt. Tijdens Burendag kunt u eens rustig de tijd nemen om

verhogen. U kunt hier inzicht krijgen hoe u goede keuzes kunt

te vragen hoe het werkelijk met haar gaat, of ze het redt zo in haar eentje.

maken. Kijk op www.startpuntgeldzaken.nl/overbetuwe
welk geldplan voor u interessant is. Dit startpunt is

Bij Woningstichting Heteren waarderen we het wanneer we signalen van de buren krijgen

geschikt voor alle inkomens en het biedt veel verschillende

dat iemand misschien wat ondersteuning kan gebruiken. U kunt als buren meer betekenen

geldplannen. De geldplannen kunnen anoniem worden

voor elkaar dan u wellicht denkt. Af en toe een kopje koffie samen drinken kan voor sommige

gebruikt.

mensen al het verschil maken. En wanneer een van uw buren meer nodig lijkt te hebben dan
wat gezelschap, dan kunt u dat bij ons aangeven. Binnen Gemeente Overbetuwe zijn veel mooie
initiatieven opgezet hiervoor.

		 zelf uw woning onderhouden
Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en Woningstichting Heteren. Wij
als woningstichting zorgen voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks
onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt dat kleine reparaties voor rekening van de huurder zijn. Grote
reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van Woningstichting Heteren. Kleine reparaties
moet u als huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze brengen weinig kosten met zich
mee. Uiteraard is de een handiger dan de ander en is hulp vragen aan een van de buren, een

		rookmelders

dochter of zoon soms handig.

Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn

U kunt op onze website het document ‘Besluit kleine herstellingen’ vinden en het ‘Onderhouds

in ieder huis een aanrader. Als u slaapt dan ruikt u niets,

ABC’. Hierin vindt u gemakkelijk welk onderhoud voor u zelf is. Uiteraard kunt u het overige

maar u hoort een rookmelder wel. De komende 2 jaar gaat

onderhoud melden bij ons via www.wst-heteren.nl.

Woningstichting Heteren al haar woningen voorzien van een
rookmelder, voor zover deze nog niet is aangebracht bij de
bouw van de woning. Er zijn geen kosten aan verbonden voor

		 zelf uw tuin en achterpad onderhouden

u als huurder. De rookmelder zal geplaatst worden door de
firma Stap Elektra B.V. De rookmelder wordt geplaatst op de

Ook voor het onderhoud aan uw tuin bent u zelf verantwoordelijk. Onkruid verwijderen, het

overloop / gang op de slaapverdieping. Zodra de planning

snoeien van bomen en hagen, het hoort er allemaal bij. En vergeet u dan ook het achterpad niet

bekend is, krijgt u van ons schriftelijk bericht wanneer u een

mee te nemen, want ook daarvoor bent u zelf verantwoordelijk.

medewerker van Stap Elektra kunt verwachten voor het
plaatsen van de rookmelder.

We krijgen veel meldingen binnen van hoog onkruid en soms zelfs foto’s waarop een achterpad
wel een jungle lijkt. We willen u dan ook vragen hier nog eens extra aandacht aan te besteden.
Samen houdt u de buurt leefbaar.

		 zelf meterstanden noteren
Het energiebedrijf komt een keer per jaar uw meterstanden noteren of vraagt u om de
meterstanden zelf door te geven. We willen u adviseren om ook tussen de vaste tijden door
uw meterstanden af en toe op te schrijven. Wanneer u regelmatig uw meterstanden noteert, valt
het u sneller op wanneer er iets niet aan klopt. U voorkomt daarmee een onaangename hoge
jaarrekening voor elektra, gas of water.

een paar woorden van huurdersvereniging DHR...

de verwarming weer aan

In elke Wooninfo stelt Woningstichting Heteren ruimte beschikbaar aan huurdersvereniging

De herfst komt eraan. Als de dagen en nachten kouder zijn,

DHR om u op de hoogte te houden.

staan overal de verwarmingen weer aan. Als u water hoort
stromen in uw radiatoren, dan is het wellicht nodig dat u de

Wij hopen dat iedereen op eigen wijze heeft genoten van een heerlijke zomer. Het najaar is

CV-ketel bijvult en uw radiatoren ontlucht.

in aantocht en belooft ons natuurlijk nog veel prachtige kleuren, lange nazomeravonden en
dus ook kortere dagen. Denkt u er a.u.b. aan dat u voor voldoende verlichting zorgt zodat

Hoe u dit doet, kunt u uitgebreid bekijken op onze website:

uw aan- en afwezigheidspatroon niet inbraakgevoelig wordt. We willen u uitnodigen voor de

www.wst-heteren.nl bij het onderdeel Nieuws. U vindt daar

Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op 21 november aanstaande. Deze zal

een stap-voor-stap aanpak die u kunt uitprinten. Kunt u niet

worden gehouden in Cunerahof te Driel. We starten de vergadering om 20.00 uur. U bent van

printen? Bij ons op kantoor ligt het foldertje voor u klaar.

harte welkom. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich ter plekke inschrijven.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website:
Voor de zomer hebben we een nieuw aspirant bestuurslid verwelkomd in onze huurders-

www.kemkens.nl. Daar is zelfs een filmpje te vinden van hoe

vereniging: Monique van Looijengoed. Bij goedkeuring, door de leden aanwezig tijdens onze

het bijvullen en ontluchten van de radiatoren werkt.

Algemene Ledenvergadering, zal zij worden benoemd als bestuurslid. Monique van Looijengoed
zal Bertus IJkhout gaan vervangen. Bertus IJkhout wil per 1 januari 2020 aftreden. Uw stem telt
dus op 21 november a.s.

Monique van Looijengoed wil zich graag in deze Wooninfo aan u voorstellen:
‘Vanaf 1995 woonde ik in Heteren, maar twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Randwijk.
Ik woon daar samen met mijn twee zoons in een prachtige (nieuwbouw)woning van
Woningstichting Heteren en dat bevalt ons zeer goed!

Een aantal jaren geleden had ik al het voornemen om mij aan te sluiten bij de huurdersvereniging maar, zeer waarschijnlijk herkenbaar voor velen onder u, ontbrak de tijd daarvoor.
Nu heb ik eindelijk de ruimte gevonden om mij beschikbaar te stellen. Vrijwilligerswerk vind
ik namelijk erg belangrijk en vooral zinvol; daarnaast is het een geweldige manier om meer
betrokkenheid (door Woningstichting Heteren aangereikt) te krijgen in wat huurder en verhuurder
Monique van Looijengoed

voor elkaar (kunnen) betekenen. Met mijn jarenlange ervaring als juridisch secretaresse bij een
huurrecht advocaat/specialist vertrouw ik erop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als
toekomstig bestuurslid van huurdersvereniging DHR. Het zal voor mij in ieder geval een leerzame
tijd gaan worden waar ik ontzettend naar uitkijk.’

Wilt u contact opnemen
met huurdersvereniging DHR?

We willen u in kennis stellen van enkele nieuwe websites waarbij u terecht kunt voor advies
bij burenoverlast. Burenlawaai is namelijk één van de vormen van overlast die bewoners tot

Locatie: De Nijstad 18a, 6665 AH Driel

wanhoop kan drijven. Natuurlijk meldt u dit in eerste instantie bij Woningstichting Heteren.

Overdag telefonisch bereikbaar via:

Vanuit Woningstichting Heteren wordt u doorverwezen naar Buurtbemiddeling en komt

026 - 472 21 11 of 06 - 23 75 33 42

u terecht bij Gabrielle Langhout op telefoonnummer 088 - 00 11 333. U kunt ook kijken op

Secretariaat: Prinses Beatrixstraat 7, 6668 AJ Randwijk

www.buurtbemiddelingsterker.nl.

Per email bereikbaar: platformdhr@gmail.com

Heeft u meer of ander advies nodig? Sinds kort kunt u de website www.overlastadvies.nl
(anoniem) raadplegen voor een gratis juridisch advies, afgestemd op uw situatie. U hoeft
geen persoonsgegevens achter te laten. Nadat u een aantal vragen hebt beantwoord over

18 jaar geworden?

de overlastsituatie, kunt u een PDF downloaden met een concreet (op uw situatie afgestemd)
juridisch advies. Het adviesdocument van meerdere pagina’s biedt concrete tips en informatie,
zoals hoe u het gesprek kunt aangaan met uw buren, uw verhuurder, de gemeente
en/of de politie. Het advies verwijst meestal ook naar Buurtbemiddeling. Op de website
www.problemenmetjeburen.nl vindt u nog meer informatie over Buurtbemiddeling. En voor wie
er helemaal in wil duiken biedt het advies van het eerder genoemde www.overlastadvies.nl
ook links naar rechterlijke uitspraken over overlastsituaties die lijken op de uwe. U kunt uw eigen
situatie met die in de uitspraken vergelijken en dan beter inschatten of er ook in uw geval sprake
is van ‘onrechtmatige hinder’ door uw buren.

Is uw kind 18 jaar geworden? Gefeliciteerd! Uw kind kan zich nu
inschrijven voor een huurwoning. Dit kan op www.entree.nu,
uw kind wordt dan een starter. Wacht niet met inschrijven,
want voor een starter geldt de inschrijfdatum als meettijd
voor een woning. Met andere woorden, hoe langer
ingeschreven, hoe meer kans op een huurwoning. Inschrijven
is geregeld binnen een paar minuten én inschrijven is gratis.
Doen dus!

colofon
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Alles om ons heen verandert. Of in ieder geval bijna alles. We hebben het afgelopen zomer
weer meegemaakt. De zomers worden warmer en warmer, en afgelopen zomer was zelfs de

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningstichting Heteren

warmste zomer ooit! Het klimaat verandert. Een belangrijke reden waarom wij ook de komende

en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

jaren verder zullen gaan met het verduurzamen van onze huurwoningen. Niet allemaal tegelijk
en in eerste instantie uitsluitend de woningen waarbij de energieprestaties het slechts zijn.

Woningstichting Heteren
Bezoekadres:

Postadres:

Uiteraard zal het verduurzamen van onze huurwoningen slechts een zeer kleine bijdrage leveren
Onze Lieve Vrouwestraat 39

aan een beter klimaat, maar als we allemaal samen een stap zetten, kunnen we uiteindelijk

Heteren

zeker een verandering teweegbrengen.

Postbus 10

Qua wet- en regelgeving zien wij als Woningstichting Heteren de laatste jaren ook grote

6666 ZG Heteren

veranderingen. Daar waar de overheid al jaren roept dat de regeldruk moet afnemen, zie wij juist
een omgekeerde beweging in corporatieland. Uiteraard is het belangrijk, zelfs noodzakelijk, dat

Telefoon:

026 - 479 04 90

er voldoende verantwoord wordt. Maar soms mis ik de nut en noodzaak bij hetgeen waarover

Bij spoed na sluitingstijd:

026 - 372 37 67

verantwoording afgelegd moet worden. En dan nog maar te zwijgen over de bijkomende kosten

Fax:

026 - 479 04 99

voor bijvoorbeeld de accountant, die ook steeds meer moet controleren. Hetgeen weer hogere

E-mail:

info@wst-heteren.nl

kosten met zich meebrengt.

Internet:

www.wst-heteren.nl
Maar soms veranderen zaken ook in positieve zin. Zo hebben we de laatste maanden vorderingen

Openingstijden
maandag t/m donderdag:

vrijdag:

gemaakt in de ontwikkeling van de gronden gelegen tussen de Julianaweg en Flessestraat in
09.00 uur - 12.30 uur

Heteren. Ondanks dat deze gronden al zeer geruime tijd in ons bezit zijn, heeft de gemeente

’s middags zijn wij gesloten,

Overbetuwe deze ontwikkellocatie afgelopen voorjaar de ‘prioritaire status’ gegeven, hetgeen

wel telefonisch bereikbaar

inhoudt dat wij nu samen met de gemeente deze locatie zullen gaan ontwikkelen. En dat

13.30 uur - 16.00 uur

moet uiteindelijk ervoor zorgen dat uiterlijk maart 2022 begonnen is met de bouw. Op dit

09.00 uur - 12.00 uur

moment voorzien wij hier in totaal ongeveer 60 woningen, zowel sociale huurwoningen als
koopwoningen. In een aantal werksessies zullen wij samen met omwonenden en andere

Redactie en fotografie:

Patrice Schoenmakers

Ontwerp en drukwerk:

www.reclameenzo.nl

belanghebbenden de veranderingen in de ontwikkeling bespreken.

Zoals ik in het begin al schreef, verandert bijna alles. Maar sommige zaken niet. Eén van de
Huurders van Woningstichting Heteren krijgen Wooninfo gratis

dingen die helaas niet veranderen, is dat er altijd huurders zijn die denken ongestraft hennep

per post toegestuurd. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief

te kunnen kweken in de schuur, op zolder of zelfs in de hele woning. Afgelopen periode heeft

kunnen geen rechten worden ontleend.

de politie wederom een kwekerij opgerold. Het telen van hennep is niet alleen strafbaar, het
veroorzaakt stankoverlast en levert gevaar op voor de omgeving door brandgevaar. Dit in
combinatie met wateroverlast en vochtproblemen in de woning. Vervolgens creëert de verkoop
bij de woning een onveilig gevoel voor de omwonenden door de aanloop van kopers.

belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Politie
Brandweer
Gemeentehuis Overbetuwe

112
0900 - 88 44
026 - 442 44 46
14 0481

Glasschade Arnhemse Glas Inzetterij *

026 - 443 17 34

Storing CV Kemkens *

088 - 505 03 30

Storing groepenkast Stap Elektra *

026 - 472 29 28

Rioolontstopping Van Dalen B.V. *

06 - 51 51 86 82

Nationaal storingsnummer gas & stroom

0800 - 90 09

Nuon klantenservice

0900 - 08 08

Waterbedrijf Vitens

0900 - 06 50

Buurtbemiddeling Gabrielle Langhout

088 - 00 11 333

(www.buurtbemiddelingsterker.nl)
Wst Heteren (bij spoed na sluitingstijd)

026 - 372 37 67

* Met deze bedrijven heeft Woningstichting Heteren een contract afgesloten

Hebt u overlast van een hennepkwekerij? Of vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij
is? Reageer dan direct en neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44.
Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan gratis met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer
0800 - 70 00.

Ruud Maatman
Directeur-bestuur Woningstichting Heteren

		 hulp bij schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Heeft u schulden en kunt u deze niet meer betalen? Of
heeft u gewoon een vraag over geldzaken? Bekijk dan welke mogelijkheden voor hulp er zijn bij
uw gemeente. Kijk op de website van gemeente Overbetuwe: www.overbetuwe.nl. Wanneer u
in het zoekveld ‘geldzaken en schulden’ invult, komt u op een pagina terecht waar u meer
informatie kunt vinden.

