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		vroegsignalering
Schulden zijn snel gemaakt, maar schuldenvrij worden is vaak erg moeilijk. Want wie zijn
of haar rekeningen niet meer kan betalen, krijgt te maken met hoge kosten en gaat een
doolhof in van organisaties en juridische taal. Het duurt vaak jaren voordat mensen om hulp
vragen. Het is makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Door eerder
hulp te kunnen bieden, lukt het om mensen sneller uit de schulden te krijgen.

Samenwerken
Daarom gaan Woonstichting Valburg, Vivare en Woningstichting Heteren samenwerken met
de gemeente Overbetuwe om een proefproject Vroegsignalering te starten. Samen willen wij
mensen met schulden eerder in beeld krijgen en hulp bieden.

Vroeg hulp bieden
Betalen mensen hun vaste lasten niet meer, dan is dit een sterke aanwijzing dat mensen

		 nieuwe website klachtencommissie

geldproblemen hebben. Mensen met schulden raken vaak verstrikt in een cirkel van
problemen. Denk aan werk, gezondheid en op sociaal terrein. Vaak schamen mensen zich en

Wanneer u een klacht over Woningstichting Heteren heeft,

roepen ze pas hulp in als de problemen heel groot zijn. Bij het proefproject Vroegsignalering

dan kunt u het ons laten weten. We kijken samen naar

gaan we samen hulp aanbieden voordat iemand met schulden daar zelf om vraagt. De

een oplossing. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u naar

woningstichtingen en gemeente gaan hiervoor gegevens uitwisselen.

de onafhankelijke klachtencommissie toe. U leest op de
vernieuwde website van de klachtencommissie wat zij voor u

Landelijke ervaringen

kunnen betekenen.

Vanaf 2015 zijn meerdere gemeenten gestart met project Vroegsignalering. De steden Arnhem,
Tiel, Nijmegen, Bommelerwaard en Lingewaard doen mee aan dit project. Daardoor hebben

Kijkt u op www.klachtencommissiearnhem.nl

gemeenten de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan. In Overbetuwe gaan we gebruik van
maken van die ervaring.

		 facturen niet per post

		rookmelders

Ontvangt u maandelijks een factuur voor de huur? Per

Zoals u in de vorige Wooninfo heeft kunnen lezen, gaat Woningstichting Heteren de komende

1 januari 2020 versturen wij facturen niet langer per post.

2 jaar al haar woningen voorzien van een rookmelder, voor zover deze nog niet is aangebracht
bij de bouw van de woning. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor u.

Wilt u tóch een factuur ontvangen?
U kunt uw e-mail adres aan ons doorgeven via e-mailadres:

Met de brandweer is overlegd wat de beste plek is voor de rookmelder in huis. De rookmelder

huurderszaken@wst-heteren.nl. Wij zullen de factuur dan

wordt daarom geplaatst op de overloop / gang op de slaapverdieping.

maandelijks per e-mail sturen.
Wanneer u op deze plek zelf al een rookmelder geplaatst heeft, staat het u vrij die rookmelder
weg te halen en op een andere plek in uw woning te hangen. U bent dan nog beter beschermd

		dakgotenreiniging

tegen een mogelijke brand.

Jaarlijks komt Schoonmaakbedrijf Jacobi de dakgoten

		#IKWILEENHUIS

reinigen. Binnenkort is het weer zover. U krijgt een briefje
in de brievenbus voordat ze komen. Ze vragen u om de
poort open te laten in de periode dat ze de dakgoten bij u
in de straat reinigen. Schoonmaakbedrijf Jacobi reinigt de
dakgoten niet alleen bij de woning zelf maar ook vanuit de
naastgelegen woning met behulp van een stok. Ook kan er
ter plekke van een enkele woning worden geconstateerd dat
de dakgoten leeg zijn voor het gehele blok met woningen.
Dan zal Schoonmaakbedrijf Jacobi niet bij alle adressen de
ladder opklimmen, en kan het lijken alsof ze niet geweest zijn.

Om de woningnood aan te pakken is er veel geld nodig. Woningcorporaties betalen dit jaar
1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. Dit is een soort huurdersbelasting voor sociale huur.
Dit geld mág niet onttrokken worden aan de woningmarkt, maar moet gebruikt worden voor
nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

Daarom komt Woningstichting Heteren samen met andere corporaties en de Woonbond in actie.
Leest u Ruud’s column op de achterzijde voor meer informatie. Op sociale media wordt actie
gevoerd met de hashtag #IKWILEENHUIS. En kijk eens op www.wooncrisis.nl voor verhalen
van woningzoekenden.

		 een paar woorden van huurdersvereniging DHR...

		 brandveiligheid in december

In elke Wooninfo stelt Woningstichting Heteren ruimte beschikbaar aan huurdersvereniging

In december hangen overal lichtjes en versieringen. En

DHR om u op de hoogte te houden.

ook de kerstboom wordt neergezet en versierd. Staat u wel
eens stil bij de risico’s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Als echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder bent u automatisch medehuurder,

duizenden meldingen van brand in een woning. En melden

zolang u in dezelfde woning woont. Heeft u geen geregistreerd partnerschap of bent u

bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij

een inwonende huisgenoot, geldt dit natuurlijk niet. Ook bent u geen medehuurder wanneer

de spoedeisende hulp. Zorg met eenvoudige maatregelen

u een volwassen inwonend kind bent. De wet gaat ervan uit dat kinderen op eigen benen

ervoor dat uw feest thuis (brand)veilig verloopt. De brandweer

gaan staan. Wij raden daarom ieder inwonend kind aan om zich zo snel mogelijk na de

heeft een mooie folder die heet ‘Brandveilig feestvieren’. Een

18e verjaardag in te schrijven bij Entree. Uw meettijd start niet eerder dan wanneer u

aantal van de tips in deze folder gaan over kerstbomen en

ingeschreven staat!

kerstversieringen. De folder is gratis beschikbaar.

Het kan ook zijn dat u bij uw ouder(s) bent komen inwonen om mantelzorg te verlenen. Misschien

Kijkt u eens op:

heeft u daarvoor zelfs uw eigen woonomgeving moeten verlaten. Wanneer u al langere

www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid

tijd samenwoont met aantoonbaar bewijs dat er gedurende die tijd ook een duurzame
gemeenschappelijke huishouding is gevoerd is, kunt u een verzoek tot medehuurderschap
indienen. Of dit wordt toegekend, hangt af van de situatie zoals die bekend is bij de
woningstichting. Dus maak kenbaar wanneer u in deze situatie zit of komt.

Huurdersvereniging DHR zal op termijn ook een eigen website moeten hebben. Niet dat wij
zoveel benaderd worden door onze leden, maar wij willen iedereen in de gelegenheid stellen
dit online te doen via Facebook. Wij zijn ons nu aan het oriënteren en hopen u eerdaags blij
te kunnen verrassen met onze site!

Rest ons nog om al onze leden, alle inwoners en eventuele huisgenoten heel prettige kerstdagen en natuurlijk een goed en gezond 2020 te wensen. Wij hopen dat Kerstmis zal zijn zoals
het hoort, met warmte in de koude winter en veel licht in de duisternis. Maar ook een knallend
afscheid van 2019 en een sprankelend nieuw begin van 2020.

Wilt u contact opnemen met huurdersvereniging DHR?

Locatie: De Nijstad 18a, 6665 AH Driel
Overdag telefonisch bereikbaar via: 026 - 472 21 11 of 06 - 23 75 33 42

		nieuwbouwproject
		 Korte Molenstraat Driel gaat door!
De nieuwbouw van 12 kleine goedkope appartementen in
Driel, op de hoek Fazantstraat en Korte Molenstraat, gaat
door. Nadat eerder de gemeente Overbetuwe akkoord
was gegaan met de nieuwbouwplannen, was er beroep
aangetekend

door een burger die in de buurt van de

nieuwbouwlocatie woont. Na bijna een jaar wachten is
eind september de zitting geweest bij de Raad van State. En
begin november heeft de Raad van State uitspraak gedaan,
waarbij alle door de burger aangedragen punten door de
Raad van State ongegrond zijn verklaard. Daarmee ligt
de weg dus vrij om de omgevingsvergunning aan te vragen,
waarna de bouw kan beginnen. We houden u uiteraard op
de hoogte.

Secretariaat: Prinses Beatrixstraat 7, 6668 AJ Randwijk
Per e-mail bereikbaar: platformdhr@gmail.com

		 veilig de winter door
		wintertips

Met het winterse weer in aantocht willen we u vragen om
uw stoep goed schoon te houden. Bij sneeuwval kan dit

• Ontlucht de cv-installatie voor de winter invalt en vul eventueel water bij. Zo haalt u het

valpartijen voorkomen voor uzelf én anderen.

maximale verbruik uit uw radiatoren en cv-installatie. Weet u niet hoe dit moet? Kijk eens
op onze website voor de handleiding.

• Vergeet u vooral niet om, ondanks de kou buiten, constant te ventileren. Een goed
geventileerde woning is makkelijker te verwarmen.

• Bescherm (buiten)kranen en waterleidingen tegen bevriezing door deze af te tappen
en te isoleren. Denkt u ook aan de watermeter als deze op een onverwarmde plaats zit.

• Bij strenge vorst is het raadzaam de kamerthermostaat op minimaal 10 graden te zetten
in verband met het bevriezen van cv-leidingen en radiatoren. Draait u alle radiatoren een
beetje open om bevriezing te voorkomen.

		verstopping?
Is de gootsteen verstopt en komt het niet door de sifon? Loopt
het doucheputje niet af nadat het uit elkaar gehaald is en
schoongemaakt?

Voor het verhelpen van een verstopping kunt u bellen naar
de firma Van Dalen B.V. De ontstoppingsdienst is 24 uur per
dag bereikbaar op telefoonnummer 06 - 51 51 86 82.

colofon

ruud’s column:
woningcorporaties staan op tegen woningnood

jaargang 16 : nummer 4 : december 2019
Meer dan 180 woningcorporaties hebben bezwaar ingediend tegen de verhuurderheffing,
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningstichting Heteren

een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere

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

belastingen. De corporaties willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden
afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningstichting Heteren heeft

Woningstichting Heteren
Bezoekadres:

meegedaan aan deze actie. In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in
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nieuwbouw. Ook in ons werkgebied zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang en kunnen veel

Heteren

mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de
woningen te onderhouden en verduurzamen.

Postadres:

Postbus 10
6666 ZG Heteren

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels
verdwijnt van elke huurder drie maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen

Telefoon:

026 - 479 04 90

mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden

Bij spoed na sluitingstijd:

026 - 372 37 67

in onderhoud en verduurzaming van uw woning en nieuwe betaalbare woningen. Deze

Fax:

026 - 479 04 99

extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen.

E-mail:

info@wst-heteren.nl

Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden

Internet:

www.wst-heteren.nl

voor de woningmarkt. Dus hebben wij, samen met de andere woningcorporaties principieel
bezwaar gemaakt tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe

Openingstijden
maandag t/m donderdag:

te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in
09.00 uur - 12.30 uur

de woningmarkt.

’s middags zijn wij gesloten,

vrijdag:

wel telefonisch bereikbaar

Eén van de nieuwbouwprojecten waar wij mee bezig zijn, is ‘Julianaweg Heteren’. Het

13.30 uur - 16.00 uur

betreft hier de grond in Heteren tussen de Flessestraat en Julianaweg, naast zalencentrum

09.00 uur - 12.00 uur

De Bongerd. De direct omwonenden en andere belanghebbenden (dorpsraad, Brede school
de Vogeltuin, de Oranjevereniging, binnen-sportverenigingen, zalencentrum De Bongerd en

Redactie en fotografie:

Patrice Schoenmakers

uiteraard uw Huurdersvereniging DHR) zijn voor de zomer op de hoogte gebracht van de start

Ontwerp en drukwerk:

www.reclameenzo.nl

van het project tijdens een eerste informatiebijeenkomst. We hebben toen de eerste wensen van
de omgeving en belanghebbenden verzameld om mee te nemen in een eerste conceptontwerp.

Huurders van Woningstichting Heteren krijgen Wooninfo gratis

Ook is er uit alle aanwezigen een groep vertegenwoordigers geformeerd met wie we afgelopen

per post toegestuurd. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief

maanden enkele werksessies hebben gehouden om te praten over het ontwerp. Opmerkingen

kunnen geen rechten worden ontleend.

vanuit de groep vertegenwoordigers zijn indien mogelijk meegenomen in het ontwerp. De
volgende stap is om het aangepaste ontwerp aan alle omwonenden en belanghebbenden te
presenteren. Zo verwachten we in goed overleg met de omwonenden en andere betrokken
partijen uiteindelijk een mooie, ruime, groene en dorpse wijk te realiseren in Heteren. Via de

belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Politie
Brandweer
Gemeentehuis Overbetuwe

Wooninfo houden we u uiteraard op de hoogte.
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

Tot slot wens ik u, mede namens mijn collega’s en Raad van Commissarissen een gezellige
decembermaand, met fantastische feestdagen en uiteraard een mooie en veilige jaarwisseling.
Waarbij ik uiteraard wens dat 2020 een mooi en vooral gezond jaar voor u en uw dierbaren zal
worden.

Ruud Maatman
Directeur-bestuurder

aangepaste openingstijden
In verband met de feestdagen is ons kantoor van dinsdag 24 december 12.30 uur tot en
met woensdag 1 januari 2020 gesloten. We zijn donderdag 2 januari 2020 weer bereikbaar
vanaf 9.00 uur. U kunt wanneer wij gesloten zijn, uw spoedeisende klachten melden bij onze
24 uur servicedienst. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer: 026 - 372 37 67.

