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Nieuwbouw Korte Molenstraat in Driel

		dakgotenreiniging

		 telefonische bereikbaarheid

Jaarlijks komt Schoonmaakbedrijf Jacobi de dakgoten

De afgelopen maanden zijn veel dingen anders gegaan dan we gewend waren. Ineens

reinigen. Dit gebeurt in de periode van november tot en met

was daar een virus dat ons leven op zijn kop heeft gezet. Gezond blijven is nóg belangrijker dan

maart. U krijgt een briefje in de brievenbus voordat ze komen.

het al was.

Ze vragen u om de poort open te laten in de periode dat ze
de dakgoten bij u in de straat reinigen. Schoonmaakbedrijf

Voor de medewerkers van Woningstichting Heteren betekende dit dat we ineens niet meer naar

Jacobi reinigt de dakgoten niet alleen bij de woning zelf maar

kantoor konden gaan om te werken. En hoewel we allemaal hard ons best hebben gedaan om

ook vanuit de naastgelegen woning met behulp van een

de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan, is dit niet op elk vlak mogelijk geweest. U

stok. Ook kan er ter plekke van een enkele woning worden

zult dit mogelijk zelf ervaren hebben. Waar u ons normaal gesproken binnen een paar seconden

geconstateerd dat de dakgoten leeg zijn voor het gehele blok

aan de telefoon heeft, werd u nu doorverbonden naar onze externe antwoordservice waar ze

met woningen. Dan zal Schoonmaakbedrijf Jacobi niet bij alle

uw boodschap aannamen. Vervolgens werd uw bericht per e-mail doorgegeven aan ons, zodat

adressen de ladder opklimmen, en kan het lijken alsof ze niet

wij ermee aan de slag konden gaan. Wanneer er een reparatie nodig was aan uw woning en dit

geweest zijn.

was geen spoedeisende klus, dan werden de werkzaamheden uitgesteld.

Voor ons werd het duidelijk dat onze telefonische bereikbaarheid ook op afstand van
kantoor verbeterd kon worden. We zijn daarom begin november overgestapt op een nieuwe
telefooncentrale. Hiermee kunnen we op het moment dat we thuis aan het werk zijn, ook
normaal bereikbaar zijn voor u, onze huurders. Zoals met de meeste nieuwe dingen, is het soms
even wennen om alles goed onder de knie te krijgen. Dus wordt de verbinding ineens verbroken,
dan hebben we waarschijnlijk op een verkeerd knopje gedrukt. We hopen dat u begrip heeft
hiervoor en ons dan nog een keer belt. Nadat de kinderziektes verdwenen zijn, zal hiermee onze
dienstverlening nog verder verbeterd zijn.

		 nieuwbouw Korte Molenstraat in Driel
U heeft het op de voorzijde van deze Wooninfo al kunnen zien. De sloop van het pand
op de hoek Korte Molenstraat en Fazantstraat in Driel is achter de rug. En de fundering ligt
zelfs al in de grond voor het nieuwe complex. Het bouwen van het complex met maar liefst
12 betaalbare huurappartementen is succesvol van start gegaan. Wanneer alles volgens
planning verloopt, zullen de appartementen beschikbaar zijn voor bewoning rond de zomer van
2021. Begin 2021 worden de huurprijzen en plattegronden beschikbaar gesteld op onze website
www.wst-heteren.nl. Appartementen zullen worden toegewezen volgens de geldende
toewijzingsregels. Wanneer u interesse heeft in een van de appartementen, zorgt u dan dat
u ingeschreven staat als woningzoekende bij www.entree.nu.

		wintertips
• Ontlucht de cv-installatie voor de winter invalt en vul eventueel water bij. Zo haalt u het
maximale verbruik uit uw radiatoren en cv-installatie. Weet u niet hoe dit moet? Kijk eens
op onze website voor de handleiding.

		 project rookmelders
Het plaatsen van een rookmelder in de woning is tijdelijk
uitgesteld vanwege corona. Ook al is het plaatsen van een
rookmelder geen grote klus, het bezoeken van vele adressen
op een dag door één klusjesman, vinden wij op dit moment
niet verantwoord. Dit in verband met de gezondheid van u en
die van de klusjesman. We vragen uw begrip hiervoor. Zodra
dit project weer hervat kan worden, laten we het u weten.

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

• 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.

		 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 ook

DHR om u op de hoogte te houden.

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

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest van de wereld. Wij leven mee met

duizenden meldingen van brand in een woning. En melden

de families van de mensen die in het ziekenhuis liggen of aan het virus zijn overleden maar zeker

bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de

ook met de mensen die thuis aan het herstellen zijn, ouderen en de mensen met een zwakke

spoedeisende hulp.

gezondheid. Wij wensen iedereen veel sterkte en beterschap toe.
Zorg met eenvoudige maatregelen ervoor dat uw feest thuis
Verder willen we ingaan op het probleem van de woningnood op de (sociale) huurdersmarkt.

(brand)veilig verloopt. De brandweer heeft een mooie folder

Er zijn enorm lange wachtlijsten en voor starters is het bijna onmogelijk geworden een

die heet ‘Brandveilig feestvieren’. Een aantal van de tips in

woning te krijgen. Wij zijn dan ook heel blij dat er namens Woningstichting Heteren gewerkt gaat

deze folder gaan over kerstbomen en kerstversieringen.

worden om betaalbare huurwoningen voor met name starters en kleine (gebroken) gezinnen te

De folder is gratis beschikbaar. Kijkt u eens op de website:

realiseren.

www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid.

Er is meteen al heel veel belangstelling voor de appartementen die gaan komen op de hoek
Fazantstraat / Korte Molenstraat in Driel en met name reageren jonge mensen in of uit Driel. Een
citaat uit een van de vele mails die aan ons werden gericht: “Ik mis Driel wel dus wil eigenlijk weer
terug”. Heerlijk om te lezen want wij hebben verschillende aanvragen ontvangen van mensen die
voor deze kleine woningen in aanmerking willen komen. Nu kunnen wij voor deze mensen niet
bemiddelen want de werkwijze is nu eenmaal dat je voor een huurwoning ingeschreven moet
staan bij Entree en dan kan je vervolgens ook alleen via hun site reageren. Wij kunnen het niet
vaak genoeg zeggen... Schrijf jezelf op tijd in voor een woning, liefst zodra je 18 bent geworden
want niet eerder als dat je bent ingeschreven, telt je looptijd!

In Heteren worden nieuwbouwwoningen gebouwd. Ook hiervoor geldt.. De geïnteresseerden
staan al te trappelen... Als huurdersvereniging komen we uiteraard op voor de belangen van
huurders maar wij komen ook op voor de belangen van toekomstige huurders. Een van onze
bestuursleden is namens DHR direct betrokken in de werkgroep Julianaweg / Flessestraat en
komt op voor deze toekomstige huurders. Het is nu eenmaal dringend en noodzakelijk dat er

		 bestuurslid gezocht
Huurdersvereniging DHR behartigt de belangen van alle
huurders van Woningstichting Heteren. De vereniging komt
onder andere op voor goede en betaalbare woningen en
een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Als spreekbuis
van de huurders voert de vereniging regelmatig overleg met
Woningstichting Heteren. Omdat de huurdersvereniging een
onafhankelijke organisatie is, kan zij invloed uitoefenen op
het beleid van de corporatie.
Huurdersvereniging DHR is op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Wanneer u hier interesse in heeft, horen wij
graag van u.

zoveel mogelijk betaalbare sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Wij zullen ons te
allen tijde met hart en ziel blijven inzetten voor nieuwe woningen!

aangepaste openingstijden
Daarnaast zijn wij nog steeds met twee bestuursleden nauw betrokken bij de prestatieafspraken
die ondanks de coronatijd, gewoon door blijven gaan. Net als vele andere mensen, werken wij

In verband met de feestdagen is ons kantoor van vrijdag

hier van huis uit aan mee.

25 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 gesloten.
We zijn maandag 4 januari 2021 weer bereikbaar vanaf

En omdat vanwege corona ons huis en thuis centraal staat en openbare activiteiten zoveel

9.00 uur. U kunt wanneer wij gesloten zijn, uw spoedeisende

mogelijk moeten worden beperkt, hebben wij dit jaar besloten geen openbare Algemene

klachten melden bij onze 24 uur servicedienst. Ze zijn

Ledenvergadering te organiseren. Deze was gepland op donderdag 19 november maar

bereikbaar op telefoonnummer: 026 - 372 37 67.

gaat dus helaas niet door. Natuurlijk zijn wij zowel telefonisch als per email bereikbaar mocht u
contact met ons willen opnemen.

Rest ons nog u allen, ondanks de beperkende maatregelen, waarmee we allemaal

		verstopping?

geconfronteerd worden, fijne feestdagen te wensen en vooral GEZONDHEID!!!
Loopt het doucheputje niet door nadat het uit elkaar gehaald
Wilt u een thema inbrengen? Mail gerust!

en schoongemaakt is? Of u hebt de sifon van de wasbak
schoon gemaakt en de verstopping is er nog steeds?

Locatie huurdersvereniging DHR:
De Nijstad 18a, 6665 AH Driel
Overdag telefonisch bereikbaar via: 026 - 472 21 11 of 06 - 23 75 33 42
E-mail: platformdhr@gmail.com

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: eindelijk, 2021 is in zicht

jaargang 17 : nummer 4 : december 2020

Het einde van het jaar 2020 is in zicht. Normaliter is december de feestmaand, waarin
Sinterklaas en de Kerstman zorgen voor gezelligheid, samen met familie en vrienden. Maar hoe

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningstichting Heteren

anders is het nu? Veel mensen zijn helaas getroffen door corona. Qua gezondheid, qua werk of

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

gewoonweg omdat de halve wereld op slot zit en iedereen de hele dag binnen zit. En zoals het er
nu, begin november, uitziet, zal corona ook nog de rest van het jaar zorgen voor beperkingen en

Woningstichting Heteren
Bezoekadres:

Postadres:

dus de donkere dagen voor Kerst nog donkerder maken. Laten we hopen dat met het afsluiten
Onze Lieve Vrouwestraat 39

van 2020 ook de grootste corona-ellende achter ons gelaten kan worden en 2021 in meerdere

Heteren

opzichten een nieuw jaar met nieuwe kansen zal worden.

Postbus 10

In september hebben wij de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 12 sociale

6666 ZG Heteren

huurappartementen getekend. Aannemersbedrijf Hoogakker Heteren BV heeft het pand op de
hoek Korte Molenstraat / Fazantstraat in Driel inmiddels gesloopt en is begonnen met de bouw.

Telefoon:

026 - 479 04 90

De verwachting is dat de appartementen rond de zomer van 2021 opgeleverd zullen worden.

Bij spoed na sluitingstijd:

026 - 372 37 67

Meer informatie over de verhuur kunt u vinden in deze Wooninfo.

E-mail:

info@wst-heteren.nl

Daarnaast hebben wij in oktober de buurt en belanghebbenden rondom de nieuwbouwlocatie
Julianaweg / Flessestraat in Heteren geïnformeerd. De nieuwbouwplannen zijn in meerdere

Internet:

www.wst-heteren.nl

werksessies besproken en verbeterd. Nu ligt er dan ook een ontwerp van een groene, dorpse
woonwijk met 54 woningen, deels huur en deels koop. De voorbereidingen gaan verder,

Openingstijden

waarbij de planning is dat er begin 2022 begonnen kan worden met de bouw van de woningen.

Ons kantoor is op dit moment gesloten voor bezoek vanwege

Uiteraard houden we u op de hoogte in onze Wooninfo.

het coronavirus. Voor vragen kunt u contact opnemen, kijkt
u hierboven voor de juiste gegevens.

Redactie en fotografie:

Patrice Schoenmakers

Ontwerp en drukwerk:

www.reclameenzo.nl

Huurders van Woningstichting Heteren krijgen Wooninfo gratis
per post toegestuurd. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

belangrijke telefoonnummers
© Atelier Dutch
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

Park Julianaweide in vogelvlucht (links onderin ziet u Zalencentrum De Bongerd)

Ook zijn we op dit moment bezig met het opstellen van prestatieafspraken voor het jaar
2021. Samen met de gemeente Overbetuwe en uw huurdersvereniging DHR maken we
samenwerkingsafspraken over nieuwbouw, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid
en betaalbaarheid. Afspraken die de basis vormen voor toekomstige werkzaamheden en
nieuwbouwplannen.

En tot slot wil ik u, ondanks alle ellende veroorzaakt door corona, toch zo mooi mogelijke
feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2021 toewensen. En dat wens ik u uiteraard mede
namens de Raad van Commissarissen en medewerkers van Woningstichting Heteren.

Ruud Maatman
Directeur-bestuurder

