
Ook in 2019 willen we weer enkele 
bewonersavonden organiseren rond thema’s 
die u interesseren. Regelmatig bereiken ons 
bijvoorbeeld vragen over het tot stand komen 
van de huurprijs. ‘Hoe kan het dat ik meer 
betaal dan mijn buurman/-vrouw terwijl die 
precies hetzelfde huis heeft?’ of ‘Hoe kan het 
dat ik voor een kleiner oud huis meer betaal dan 
‘die en die’ voor een groot nieuw huis?’.

Wij begrijpen dat zoiets lastig te begrijpen is. 
Daarom willen wij rondom dit thema in ieder 
geval een bewonersavond in 2019 organiseren. 
We horen graag van u welk onderwerp u nog 
meer belangrijk vindt. Het kan gaan om de 
kwaliteit van de dienstverlening, inbraak- 
veiligheid van uw woning, onderhoud van de 
tuinen, isolatie, zonnepanelen, tekort aan 
jongerenwoningen, etc. Stuur uw ideeën 
alstublieft naar: info@groenwonenvlist.nl 
o.v.v. ‘Bewonersavond 2019’. 
Uit de ingezonden reacties kiezen we de 
thema’s die vaak terugkeren.

Waar wilt u in 2019 met
ons over praten?

Nul op de Meter 
woningen in Stolwijk 
Er is hard gewerkt aan de bouw van onze Nul op de 
Meter woningen in Stolwijk. Het meeste werk is 
inmiddels uitgevoerd. Op donderdag 29 november 
hebben de eerste huurders al een kijkje kunnen nemen 
in hun nieuwe woning. Ook zijn zij via een informatie- 
avond ingelicht over de installaties in het huis en hoe 
deze werken.

Op vrijdag 7 december hebben we een kijkmiddag 
georganiseerd voor direct omwonenden en 
genodigden. Wethouder De Wit was namens de 
gemeente Krimpenerwaard aanwezig om Groen Wonen 
Vlist te feliciteren met de bouw van de eerste Nul op de 
Meter woningen in de Krimpenerwaard. De reacties van 
de aanwezigen waren zeer positief en enthousiast. Voor 
poffertjes uit een poffertjeskraam en een drankje was 
ook gezorgd! Ondanks het slechte weer was de 
opkomst groot en was het een gezellige middag. 

Tegen de tijd dat u dit artikel leest zijn alle woningen 
verhuurd. Wij zijn trots op het resultaat tot dusver en 
wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier toe in 
deze prachtige woningen.

Op welke naam staat uw huurovereenkomst?
In een leven kan veel veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw huurovereen- 
komst niet meer actueel is. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, is het 
verstandig uw huurovereenkomst aan te passen zodra uw woonsituatie verandert.
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat is uw partner volgens de wet 
automatisch medehuurder. Dit geldt niet voor personen van buiten de Europese Unie 
(EU) zonder een geldig verblijfsdocument. 
Woont u meer dan twee jaar samen en voert u een zogenoemde ‘gemeen- 
schappelijke huishouding’? Dan kunt u een aanvraag voor medehuurderschap 
indienen. Medehuurderschap voor, of voortzetting van de huurovereenkomst door uw 
(klein)kinderen is in principe niet mogelijk. Als u gaat scheiden bepaalt de rechter wie 
de woning krijgt. Wij zetten de huurovereenkomst op naam van degene aan wie de 
rechter de woning heeft toegewezen. Als één van de (mede)huurders vertrekt dan kan 
de huur ook eenzijdig worden opgezegd. 
Is de hoofdhuurder overleden en was u met hem of haar getrouwd of had u een 
geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Ook als 
geregistreerd medehuurder heeft u recht op de woning. Wel is het belangrijk dat u de 
huurovereenkomst laat wijzigen, zodat u hoofdhuurder wordt. Wij verzoeken de 
nabestaanden altijd het overlijden aan ons te melden, dit wordt niet door de gemeente 
aan ons doorgegeven. 
Is uw partner overleden, maar staat u niet in de huurovereenkomst en u had ook 
geen gezamenlijk huishouden de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op 
de woning. Neem contact met ons op om de situatie te bespreken. 

Een wijziging kan worden aangevraagd met het formulier ‘Verzoek wijziging huur- 
overeenkomst’, te downloaden via onze website of afhalen op ons kantoor. We kunnen 
het formulier ook toesturen. Elke wijziging wordt door ons beoordeeld. Wij laten u 
schriftelijk weten of uw huurovereenkomst wel of niet kan worden aangepast.
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   Wat gaan we doen in 2019

Hoe gaan wij om met asbest
in een woning?

We gaan in ieder geval veel aandacht besteden aan 
verduurzaming. Er is voor komend jaar € 500.000,- extra 

budget beschikbaar om woningen te isoleren of zonnepanelen te 
plaatsen. Dit bovenop het budget voor groot-onderhoud, waarbij 
we ook woningen verduurzamen. De jaren daarna is er zelfs 
€ 1 miljoen extra per jaar beschikbaar. Voor de centrum- 
ontwikkeling Hoflaan/Bovenkerkseweg in Stolwijk stellen we een 
stedenbouwkundig plan op. In januari worden de bewoners van de 
Rembrandtlaan en Frans Halsstraat tijdens een bijeenkomst 
geïnformeerd over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken 
en de verdere stappen die genomen (moeten) worden. 
Wat staat er verder in 2019 gepland?
• Aanpak vochtige kruipruimtes woningen Karekietstraat e.o.
• Vervangen schuurdaken in de wijk Stein.
• Als gevolg van gemeentelijke plannen voor de herinrichting van 

de wijk Achterpoort in Haastrecht zullen de achterpaden 
worden opgehoogd.

• Kleine schilderbeurt bij een aantal van onze woningen aan de 
Dunantstraat en de Esdoornstraat.

Wij beoordelen alle meldingen op risico’s voor de bewoner(s). 
Indien verwijdering noodzakelijk is, wordt het asbest op onze 
kosten verwijderd. De lijn is grofweg; we verwijderen asbest in 
ruimtes waar gewoond en geleefd wordt. In een aantal woningen 
hebben we nog asbesthoudende vensterbanken. Het asbest dat 
daarin verwerkt is kan absoluut geen kwaad. Behalve als u de 
vensterbank gaat schuren of er in gaat boren. Doe dat dus niet.
Heeft u van uw zolder een slaapkamer gemaakt of bent u dat van 
plan, én is dat door ons toegestaan, meld het dan bij ons als u 
asbest constateert. Dat geldt ook voor andere plekken in de 
woning, als u denkt dat ergens asbest in verwerkt zit. 

In gesprek met Wethouder de Wit
‘Mijn eerste jaar als wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting van de gemeente Krimpenerwaard heeft mij veel 
geleerd over de complexiteit van deze materie. Iedereen in de 
Krimpenerwaard wil in een voor hem of haar passende woning 
wonen, dat lijkt een logische opgave maar is het zeker niet. Voor 
de huursector hebben we in ons land veel wet/regelgeving, 
verordeningen en afspraken bedacht. Veel overheden bemoeien 
zich met uw woonsituatie; Den Haag, Provincie, waterschap en 
gemeente. Dat alles maakt het er niet eenvoudiger op om snel te 
schakelen wanneer situaties zich wijzigen en andere 
woonbehoeften zich aandienen. De huurder mag zich gesteund 
weten door veel aandacht. Bovenstaand geeft de noodzaak aan tot 
intensievere samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie. 

In 2018 heeft deze samenwerking, mede door de eerste prestatie- 
afspraken, meer gestalte gekregen. Daar mogen we gezamenlijk 
trots en tevreden mee zijn! In Stolwijk zijn de eerste NoM woningen 
gerealiseerd, een mooie eerste aanzet naar een verduurzaming van 
het woningbezit van GWV. De plannen voor de nieuwbouw in het 
centrum van Stolwijk worden in goed overleg besproken en 
voorbereid. Alle belanghebbenden, omwonenden en stakeholders 
krijgen een plek in het participatieproces. Ik vertrouw erop dat de 
huurdersbelangenvereniging van GWV op een constructieve wijze 
mee blijft doen in dit project. Het onderzoek naar een samenwer- 

kingsverband met de drie collega 
corporaties in Krimpenerwaard geeft aan 
dat de diverse besturen oog hebben 
voor de toekomstige complexe 
ontwikkelingen, zoals o.a. betaalbaar- 
heid, duurzaamheid en organisatie van 
de business. Mooi als dit in 2019 
gerealiseerd wordt! Ik wens Groen 
Wonen Vlist, alle huurders, medewerkers, 
belangenvereniging en bestuur fijne 
feestdagen en een gelukkig 2019 toe!'.

NLdoet 15 maart 2019, doet u mee?
Net als de afgelopen jaren leveren wij met ons team in 2019 ook 
weer onze vrijwillige bijdrage aan de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland ‘NLdoet’. In deze nieuwsbrief heeft u gelezen dat wij in 
2019 veel aandacht aan tuinonderhoud gaan besteden. 
Onze bijdrage aan NLdoet van 2019 is ook in dit thema.
Op 15 maart willen wij samen met u, onze huurders, een start 
maken met het zomerklaar maken van tuinen. Dit kunnen wij niet 
alleen! Hoe meer vrijwilligers ons helpen hoe meer tuinen wij 
gezamenlijk aan kunnen pakken!

Wilt u ons op 15 maart helpen als vrijwilliger? 
Meld u zich dan aan via de website van NLdoet bij onze klus, of 
stuur een e-mail naar info@groenwonenvlist.nl. Wat wij precies 
gaan doen en hoe kunt u lezen op de website van NLdoet, maar 
ook op onze eigen website en Facebookpagina. Wij houden u 
gedurende de komende maanden 
via onze website en Facebook-
pagina op de hoogte.

Tuinonderhoud
Steeds vaker krijgt Groen Wonen Vlist meldingen en constateert 
zij zelf ook dat sommige tuinen niet goed door huurders worden 
onderhouden. Dit zorgt voor overlast en ergernis bij buren en 

beïnvloedt de leefbaarheid 
negatief. Daarom zullen we in 
2019 veel aandacht aan 
tuinonderhoud besteden. 
Zo gaan we onder andere 
voorlichting geven, gaan we 
initiatieven nemen om huurders 
te stimuleren/te helpen en zal 
er meer pro-actief aan 
handhaving worden gedaan. 
Meer hierover kunt u lezen in 
de speciale tuineditie van onze 
nieuwsbrief die komend 
voorjaar op uw mat valt.



'Ik kijk graag verder
dan de stenen'

Planmatig onderhoud
Platte daken Snippendreef en Zwanendreef in Stolwijk 
Onlangs zijn de werkzaamheden aan de platte daken van de woningen aan de 
Snippendreef en Zwanendreef afgerond. Bij deze woningen is het oude vervuilde 
grind van de daken afgevoerd, is een 
nieuwe aluminium daktrim en een nieuwe 
laag dakbedekking aangebracht.

Grasakker in Stolwijk 
Half december is gestart met de 
vervanging van de dakrandbekleding van 
het wooncomplex aan de Grasakker. 
Het grind op de daken is opgeschoven om 
werkruimte te maken. 
De huidige dakrandbekleding wordt 
verwijderd en een nieuwe wordt 
aangebracht. De verwachting is dat de 
werkzaamheden nog dit jaar worden 
afgerond.

Trompstraat e.o. in Haastrecht 
Bij deze woningen in diverse straten wordt 
de huidige asbestbeplating verwijderd en 
vervangen door trespa. 
Indien noodzakelijk wordt er onderhoud 
uitgevoerd aan de schoorsteen- 
afdekplaten. Half december is gestart met 
de laatste fase van deze werkzaamheden. 
De verwachting is dat de werkzaamheden 
nog dit jaar worden afgerond. 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft drie rollen; 
toezichthouden, adviseren en werkgeverschap (van 
de bestuurder). Deze taak gebeurt redelijk op 
afstand. Toch zijn wij als RvC nauw betrokken bij 
Groen Wonen Vlist en willen we zo ook zichtbaar zijn. 
Daarom stellen we ons graag aan u voor. 
Ik ben Christine van Straaten – de Vries. Geboren in 
Katwijk aan Zee. Samen met mijn man en onze vier 
kinderen woon ik met veel plezier in het mooie oude 
polderlandschap. Wij wonen in Hekendorp, maar zijn 
door familie, vrienden en veel activiteiten nauw 
verbonden met Haastrecht en de gemeente 
Krimpenerwaard.

Mijn kennisgebied zijn de stenen en de financiën van 
vastgoed. Ik heb gewerkt bij projectontwikkelaars, 
een bouwmanagementbureau en een architecten- 
bureau. Een gebouw is meer dan een huis of een 
kantoor. Het is met name een thuis en een 
werkomgeving; een leefomgeving. Daarom kijk ik 
graag verder dan de stenen; naar duurzaamheid,  

UURDERSBELANG HSV
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist

Groen Wonen Vlist heeft een Facebook 
pagina! Voor nieuwtjes, 
foto’s en andere informatie.

Geslaagde huurdersborrels
Wij mogen terugkijken op zeer geslaagde 
Huurdersborrels met een overrompelende opkomst 
van leden en huurders. Veel actualiteiten zijn aan 
bod gekomen, zoals de vernieuwde regels omtrent 
onderhoud van de woning, projecten, komende 
benoeming Huurderscommissaris. Veel vragen 
gingen over het haalbaarheidsonderzoek naar een 
mogelijke fusie met de drie kleine woning- 
corporaties en waarom er geen onderzoek wordt 
gedaan naar de haalbaarheid van één grote woning- 
corporatie in de Krimpenerwaard, dus inclusief Qua 
Wonen (de voorkeursvariant van Huurdersbelang). 
Door Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de 
gemeente Krimpenerwaard is een toelichting 
gegeven op het thema ‘Veiligheid rondom de 
woning en in de wijk’. Daarbij is vooral stilgestaan bij 
wat bewoners zelf kunnen doen om de leefbaarheid 
en de veiligheid van de wijk te vergroten.

Ingezonden artikel Huurdersbelang HSV:

Van de Raad van Commissarissen (RvC) 

naar de woonomgeving en naar het plezier van wonen. En dat voor iedereen. 
Daarom ben ik met veel plezier lid van de RvC van Groen Wonen Vlist. Waar kun je 
beter je steentje bij dragen dan in je eigen omgeving.



Colofon, december 2018
Dit is een uitgave van 
Groen Wonen Vlist en verschijnt 
vier maal per jaar in een oplage 
van 1100 exemplaren.

Tekst:
Groen Wonen Vlist

Vormgeving:
Sprannkel Design, Stolwijk
www.sprannkel.nl

Fotografie:
Groen Wonen Vlist

Drukwerk:
Luma Drukwerkservice, 
Stolwijk

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende op de auteursrechten 
c.q. de rechthebbenden gemachtigd 
namens deze op te treden, behoudens 
uitzonderingen door de Wet gesteld. 

Bezoek- en postadres:
Amaliahof 40
2851 XM Haastrecht
Ons kantoor is iedere werkdag
geopend: van 9.00 - 12.00 uur.

Contactgegevens:
Iedere werkdag telefonisch 
bereikbaar via 0182-50 21 00 
van 8.30 - 16.30 uur (op vrijdag 
tot 12.00 uur). 

Bij afwezigheid van onze 
medewerkers en/of buiten 
kantooruren wordt u auto- 
matisch doorverbonden met 
onze boodschappenservice. 
Deze geeft uw meldingen 
meteen door. Spoedmeldingen 
worden direct afgehandeld.

Aedes-benchmark 
Elk jaar doen wij mee aan de Aedes Benchmark. In 
die benchmark vergelijken woningcorporaties met 
elkaar hoe zij presteren op het gebied van 
dienstverlening, bedrijfslasten, onderhoud & 
verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. 
De metingen lopen altijd iets achter. De scores 
kunnen op dit moment alweer anders zijn. 
De scores worden in 3 klassen verdeeld; A is 
bovengemiddeld, B is gemiddeld en C is beneden- 
gemiddeld. Voor het prestatieveld huurders- 
oordeel dienstverlening komen we uit op 7,2. Dat 
is beneden het gemiddelde van 7,5. Daarmee 
komen we op een C uit. Het laatste half jaar echter 
zijn onze scores gemiddeld wel 7,5 of hoger; die 
scores zijn nog niet in de meting meegenomen. 
Dat geeft vertrouwen. We werken er hard aan om 
naar een bovengemiddelde score te komen.
Qua bedrijfslasten zitten we dit jaar op het 
gemiddelde (=B). We hebben ten opzichte van de 
vorige periode voor verschillende 
werkzaamheden extra personeel ingezet. Die 
extra inzet begint nu zijn vruchten af te werpen.
Op het gebied van onderhoud & verbetering 
scoren we deze periode een B. Dat is beter dan de 
vorige periode. Het is prettig te zien dat de 
bewoners de ervaren woonkwaliteit op 7,2 
waarderen. Daarmee scoren we bovengemiddeld, 
dus een A.
Qua beschikbaarheid van betaalbare 
woningen voor onze doelgroep scoren we op alle 
niveaus een A (bovengemiddeld). Onze huur- 
prijzen zijn dus relatief laag en worden met name 
aan mensen met een laag inkomen toegewezen.

Haalbaarheidsonderzoek fusie 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
wij besloten hebben een onderzoek te starten naar 
de haalbaarheid van een fusie. Dit betreft een 
eventuele fusie met de corporaties uit Ammerstol, 
Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel. Het 
onderzoek is toegespitst op deze vier corporaties. 
Alle vier de corporaties hebben dezelfde 
gemeenschappelijke basis als vertrekpunt: ze zijn in 
kleine dorpen actief en de dienstverlening is ‘dorps & 
dichtbij’ georganiseerd. 
Onlangs hebben wij u uitgenodigd om mee te 
praten over wat u belangrijk vindt in de 
dienstverlening. Ook de andere corporaties hebben 
hun huurders hiervoor uitgenodigd. De uitkomsten 
en ideeën van deze avonden worden meegenomen 
in het onderzoek. Eind januari 2019 moet het 
onderzoek klaar zijn, zodat we in februari 2019 een 
besluit kunnen nemen of we wel of niet gaan 
fuseren. Daarna leggen we het voor aan onze 
huurdersorganisatie en de ledenvergadering, die 
ermee moeten instemmen.

Batterij bijna leeg…

Heeft u rookmelders in uw woning? Dan is het u 
misschien al eens overkomen; de rookmelder 
piept terwijl er geen brand of rook is. Die piep is 
het signaal dat de batterij bijna leeg is en 
vervangen moet worden. Dit geldt voor alle 
typen rookmelders, dus ook die op het lichtnet 
zijn aangesloten. Deze beschikken namelijk over 
een back-up batterij die ook veroudert. Dus, 
piept uw rookmelder? Vervang dan de batterij.

Wij wensen iedereen prettige
feestdagen en een voorspoedig 2019!
Onze openingstijden rondom de feestdagen:
• Ons kantoor is gesloten op 24, 25, 26 en 
 31 december en 1 januari
• 27 en 28 december, 2, 3 en 4 januari is ons
 kantoor geopend en telefonisch bereikbaar
 van 09.00-12.00 uur
• Voor spoedeisende zaken zijn wij wel
 bereikbaar op ons telefoonnr 0182-502100
U krijgt tijdens onze afwezigheid de 
boodschappendienst aan de lijn. Deze handelt 
ernstige zaken direct af. Zaken die toch even 
kunnen blijven liggen geeft zij door aan onze 
medewerkers, deze zullen uw melding op de 
eerst volgende werkdag in behandeling nemen.

Blik op Wonen


