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Thuis in ’t Groene Hart is een uitgave van GroenWest en 
verschijnt twee keer per jaar. 

Inhoud Voorwoord

Volg ons

Bouwen aan de toekomst
Deze zomer is GroenWest gestart met het nieuwbouw project 
Vinkeveld (fase 2). In Vinkeveen bouwen we 38 sociale 
huurwoningen. En in Land van Winkel in Abcoude leveren 
we binnenkort nog eens 39 huizen op. Zo breiden we ons 
aanbod uit en kunnen meer mensen betaalbaar wonen in  
het Groene Hart.

Duurzaam
Het is belangrijk dat we blijven bouwen. Het gaat niet alleen 
om aantal, maar ook om kwaliteit. Zowel in Vinkeveld als 
in Abcoude bouwen we duurzaam. Dat betekent dat wij 
milieuvriendelijke technieken gebruiken, maar ook dat wij de 
huizen goed isoleren en dat we zonnepanelen aanbrengen.

Voor onze huurders is het prettig om te wonen in een huis, 
waar je ook nog eens bespaart op de energiekosten.  
Daarom zijn wij ook bezig onze bestaande woningen  
hierop aan te passen. 

Energieneutraal
In 2050 willen wij dat al onze woningen energieneutraal  
zijn! Dat houdt in, dat je net zoveel energie opwekt, als je 
verbruikt. Hoe we dat gaan doen? Onder andere door  
het plaatsen van zonnepanelen, maar ook door goede 
isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas (A++). Stap voor 
stap willen we al onze huizen energieneutraal maken. In het 
Schilderskwartier in Woerden zijn we met een vernieuwende 
aanpak gestart onder de naam Opgewekt Wonen. Hierover 
leest u in dit vernieuwde bewonersblad meer. 

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar
Ik ben er trots op, dat we bij GroenWest niet blijven steken 
in het maken van plannen, maar dat we echt bezig zijn met 
het verbeteren van onze huizen en appartementen. Onze 
doelstelling? Iedere woning bij GroenWest moet comfortabel, 
duurzaam en betaalbaar zijn, zodat u als huurder daar nog 
lang van kunt genieten. 

Hartelijke groet, 

Karin Verdooren
Directeur-bestuurder 
GroenWest
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Het doel van het zonnepanelen- 
programma is om de woonlasten van 
de bewoners te verlagen. GroenWest 
heeft duurzaamheid hoog in het  
vaandel staan. Door de zonnepanelen  
vermindert de uitstoot van CO2  
aanzienlijk en leveren we een positieve 
bijdrage aan het klimaat.

Lagere woonlasten 
voor de huurder
Door het plaatsen van zonnepanelen  
kunt u op uw elektriciteitskosten 
besparen! De helft van de geschatte 
besparing berekenen wij door in de 
servicekosten. U houdt dus zelf  
geld over! 

U krijgt van GroenWest persoonlijk  
bericht als uw woning in aanmerking 
komt voor zonnepanelen. U ontvangt 
hierover een brief. Meer informatie over 
de zonnepanelen leest u binnenkort op 
de website: www.groenwest.nl  

De komende jaren plaatsen wij zonnepanelen op de daken van onze huurwoningen (zowel op  
de eengezinswoningen als de appartementen). Met het zetten van de handtekening onder het  
contract met de installateurs gaat het zonnepanelenprogramma na de zomer van start.

Uw woning lijkt geschikt en dan?
Ik huur een 
eengezinswoning

  U ontvangt na de zomer een brief 
van ons.
  U vraagt zonnepanelen aan bij de 

installateur.
  De installateur beoordeelt de  

woning en besparingsopbrengst.
  Als het mogelijk is om 
  zonnepanelen te plaatsen, dan 

tekent u voor het plaatsen van de 
zonnepanelen en de vastgestelde 
(verhoging van de) servicekosten.
  De zonnepanelen worden 
 geplaatst.

Ik huur een appartement: 
het gebouw heeft vier of 
meer verdiepingen

  U ontvangt een brief van ons als 
op uw gebouw zonnepanelen 
worden geplaatst.
 U hoeft zelf geen actie te nemen
 GroenWest plaatst zonnepanelen
  De zonnepanelen worden  

aangesloten op de collectieve 
elektriciteitsmeter
  De energiebesparing wordt  

verrekend in de servicekosten 
(het energiedeel van de  
servicekosten wordt lager).

GroenWest gaat voor zonnepanelen

Jan Voorsluys vertelt: “Bij ons in het 
complex zijn alle woningen voorzien 
van zonnepanelen. Het is een mooie 
aanblik, want alle woningen zien er  
nu hetzelfde uit. Tijdens het proces 
werden de bewoners ontzettend goed 
door GroenWest geïnformeerd.” 

Scorebord 
“Er was een bouwkeet geplaatst waar 
de bewoners uitgenodigd werden om 
uitleg te krijgen. En wat heel leuk was, 
was het scorebord. Daarop kon je zien 
hoeveel energie er al was opgewekt 
met de geplaatste zonnepanelen.  
Volgens mij heeft dat een aantal  
bewoners echt over de streep 
getrokken!”

Er is ook een ‘slimme meter’ geplaatst 
en via een app kunnen de huurders zelf 
in de gaten houden hoeveel energie 
door de zonnepanelen is opgewekt en 
hoeveel ze verbruikt hebben. Als er 
stroom overblijft dan wordt dat aan de 
energiemaatschappij teruggeleverd. 
Hiervoor krijgen de bewoners een  
vergoeding van de energiemaatschappij.

Jan Voorsluys: “We betalen voor de 
zonnepanelen wel iets meer huur, maar 
dat verdienen we makkelijk terug!  
De berekeningen die gemaakt waren 
door GroenWest waren best voorzichtig. 
In werkelijkheid verdienen we echt veel 
meer terug met de zonnepanelen!”

Vooruitlopend op het project ‘Zonnepanelen’ werden de afgelopen 
tijd al op een aantal plekken zonnepanelen geplaatst. Onder andere 
bij de familie Voorsluys in Abcoude. Wij gingen bij hen langs.

Jan en Francine Voorsluys zijn  
ontzettend blij met hun zonnepanelen

Makkelijk terugverdienen  
met zonnepanelen!

Ik huur een appartement: 
het gebouw heeft minder  
dan vier verdiepingen

  U ontvangt na de zomer een brief 
van ons.
  U meldt zich aan bij de installateur.
  De installateur inventariseert of er 

voldoende huurders zijn die mee 
willen doen.
  De installateur beoordeelt   

technische aspecten van het  
gebouw en besparingsopbrengst.
  Als het mogelijk is om zonnepanelen 

te plaatsen en voldoende huurders 
hebben zich aangemeld, dan tekent  
u voor het plaatsen van de  
zonnepanelen en de vastgestelde 
verhoging van de servicekosten.
  Per woning worden minimaal vier 

zonnepanelen geplaatst.
  De zonnepanelen worden op uw 

individuele meter aangesloten.

Wat leveren 
zonnepanelen op?

Elk paneel levert minimaal 200 kWh* 
per jaar op. Met 200 kWh wekt u 
€ 40,- per jaar op*

Minimale opwekking per woning 
per jaar door zonnepanelen*:
4 panelen: € 160,-
6 panelen: € 240,-
8 panelen: € 320,-
10 panelen: € 400,-

* U kunt hieraan geen rechten ontlenen

GroenWest selecteert voor de 
plaatsing van de zonnepanelen een 
installateur. De installateur  
beoordeelt of de woning geschikt is 
voor zonnepanelen, hoeveel panelen 
er geplaatst kunnen worden en 
bekijkt de technische aspecten, 
zoals het leidingenverloop en de 
elektriciteitsmeter. 

zonnepanelen

ca.29.672
vermindering
uitstoot

CO2
realiseren
binnen

5 
jaar

start 
programma

2017 verbetering
energielabelA lagere

elektriciteitsrekening

€

woningen uitrusten 
met zonnepanelen5.600

huishoudens huren een 
woning bij GroenWest11.816
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ventilatieretourlucht warmtepomp. 
Daarnaast hebben ze natuurlijke 
luchttoevoer via zelfregulerende 
raamroosters, voor een gezond en 
aangenaam binnenklimaat.

Appartementen
De appartementen worden bij de eerste 
verhuur met voorrang verhuurd aan 
senioren die een sociale huurwoning 
achterlaten in de gemeente De Ronde 
Venen. Meer informatie hierover vindt u 
in de advertentie op WoningNet Regio 
Utrecht en op onze website. 

Binnenkort is het zover: dan worden de 39 eengezinswoningen 
van Land van Winkel fase 1 opgeleverd. Tegelijk start dan ook 
de bouw van fase 2, met nog eens 10 eengezinswoningen en 11 
appartementen. Alle woningen van fase 1 zijn verhuurd, fase 2, 
Het erf, wordt nog geadverteerd opWoningNet Regio Utrecht.

Aantrekkelijke eengezinswoningen 
en appartementen in Abcoude

Nieuwbouw Land van Winkel: 
betaalbaar landelijk wonen!

Land van Winkel: 
Parel in het Groene Hart

Land van Winkel dankt zijn naam aan 
de Winkel, een riviertje ten zuiden 
van Abcoude, dat slingert door het 
groene polderlandschap tussen Slot 
Abcoude en de Waver. Land van  
Winkel is een pareltje in het Groene 
Hart, badend in landelijke rust én 
dicht bij Amsterdam en Utrecht.

Om voor de woningen of  
appartementen in aanmerking te 
komen moet u zich inschrijven bij 
WoningNet. Op de website van 
GroenWest vindt u meer informatie 
over dit nieuwbouwproject.  
Daar kunt u ook zien wanneer  
de woningen op WoningNet  
zullen verschijnen. 

‘Inschrijven gaat 
via WoningNet’

bieden wij aan woningzoekenden aan 
met een maximaal inkomen tot en met  
€ 40.439,- in plaats van € 36.165,-.

Eengezinswoningen
De ruime eengezinswoningen 
hebben een voor- en achtertuin en 
drie slaapkamers op de eerste 
verdieping. De woningen van dit 
project zijn duurzaam gebouwd 
met veel aandacht voor isolatie, 
energiebesparing en wooncomfort.  
Ze zijn voorzien van zonnepanelen  
en worden verwarmd met een 

Het erf
Het hele woningbouwproject voelt  
door de rustieke dorpse bouwstijl  
aan als ‘wonen op de boerderij’,  
passend bij het dorp Abcoude. 
De woningen zijn op een erf gelegen 
waarbij het appartementencomplex  
de herenboerderij is en de overige 
gebouwen aan het erf, de eengezins-
woningen en deel van de overdekte 
parkeerplaatsen, de “schuren” uit-
beelden. Naast de herenboerderij komt 
de speelweide “in de boomgaard”.  
Dat is landelijk wonen op zijn best!

Aantrekkelijke huren
Alle woningen zijn sociale huurwonin-
gen en hebben daarom ook een netto 
huurprijs van maximaal € 710,68.  
De netto huurprijzen voor de apparte-
menten is vastgesteld op € 592,05*  
en voor de eengezinswoningen  
€ 710,68* (*exclusief servicekosten).  

Om doorstroming in de gemeente  
De Ronde Venen te creëren gaan wij 
experimenteren met de eerste  
toewijzing van deze woningen.  
Een deel van de eengezinswoningen 

’Duurzaam gebouwd 
met veel aandacht 
voor isolatie, 
energiebesparing en 
wooncomfort’
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De indeling van het gebouw sluit aan 
bij de laatste ontwikkelingen in de zorg. 
Zo krijgt iedereen zijn eigen woning 
met badkamer. Ook komen er gemeen-
schappelijk woonkamers.

Één locatie
Philadelphia Zorg biedt zorg aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Op deze locatie is straks 
ruimte voor de bewoners die nu op 
verschillende plekken in Woerden een 
woning huren. Zes nieuwe bewoners, 
die nu nog op de wachtlijst staan, 
krijgen hier ook een woning.
GroenWest zet zich in voor goede 
woningen voor kwetsbare groepen.  
Dit nieuwbouwproject past helemaal  
bij onze visie.  

Philadelphia Zorg is enorm blij dat  
de cliënten straks op één locatie 
wonen, zodat ze de bewoners zo  
goed mogelijk kan ondersteunen  
bij hun individuele zorgvraag. 

Woerden centraal
Het woonzorgpand is onderdeel 
van de nieuwe woonbuurt Woerden 
Centraal. Hier zijn al 71 woningen 
en 21 appartementen gebouwd, die 
inmiddels bewoond zijn. Daarnaast 
komen er vijf appartementengebouwen 
langs het spoor. GroenWest heeft één 
van deze gebouwen gekocht om te 
verhuren aan Philadelphia Zorg.

Als u een sociale huurwoning wilt huren, dan heeft u te 
maken met allerlei regels. Deze regels zijn opgesteld door 
de overheid, de gemeenten en de woningcorporaties. 
Hiermee worden de huurwoningen zo eerlijk mogelijk verdeeld.

Op steenworp afstand van het centrum van Woerden, op het voormalige Campina-terrein,  
wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd in opdracht van GroenWest. Hier komen  
32 appartementen voor cliënten van Zorginstelling Philadelphia Zorg, die het pand gaat huren. 

Nieuwe appartementen voor 
cliënten Philadelphia Zorg

Een sociale huurwoning huren: 
hoe werkt dat?

Samen met de nieuwe bewoners werd 
de bouw feestelijk gestart met het 
slaan van de eerste paal.
Fotograaf: Daniëlle Verweij

Hoe werkt WoningNet?

  Inschrijven
Zoekt u een  
woning? Dan heeft 
u een inschrijving 
nodig.

 Zoeken
U ziet uw woning- 
aanbod op maat  
en op volgorde  
van slaagkans.

 Reageren
Als u een woning 
heeft gevonden, 
kunt u daarop 
reageren.

Uw situatie2 Maximale 
huur3

<–

<–

<–

<–

<–

€ 22.200

€ 30.150

€ 30.175

€ 30.150

€ 30.175

€ 592,55

€ 592,55

€ 592,55

€ 635,05

€ 635,05

 Accepteren
Na selectie en  
bezichtiging kunt  
u de woning  
accepteren.

€

€

€

€

€
18+

WoningNet
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u allereerst 
ingeschreven staan bij WoningNet. Ook als u op dit moment nog niet op zoek 
bent naar een huurwoning, is het goed als u ingeschreven staat. U bouwt dan 
namelijk inschrijfduur op. Als u de juiste inschrijfgegevens in uw account heeft 
toegevoegd krijgt u alleen woningen te zien waar u voor in aanmerking komt. 
 

Inkomen
Het grootste deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan mensen  
meteen inkomen tot max. € 36.165,-. GroenWest heeft voor de toewijzing een  
inkomensverklaring van u nodig.Deze kunt u gratis opvragen bij de belasting-
telefoon (0800) 0543 of downloaden via www.mijnoverheid.nl. Bij de woning-
toewijzing wordt gekeken naar het huishoudinkomen. Dat betekent dat het inkomen 
van u en alle personen die meeverhuizen meetelt, behalve van uw eigen kinderen.

Passend toewijzen 
Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 januari 2016 uw inkomen bepaalt op 
welke woning u kunt reageren. GroenWest mag van de overheid geen duurdere 
sociale huurwoningen meer verhuren aan woningzoekenden met een inkomen 
onder de huurtoeslaggrens1. Voor huidige huurders verandert er niets.  
De nieuwe passendheidsnorm heeft alleen gevolgen voor nieuwe huurcontracten.

Op welke woning kunt u reageren
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in de tabel  
hiernaast zien op welke woningen uit het woningaanbod u mag reageren. 

Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe 
huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft een hoger inkomen),  
dan verandert er voor u niets.

66-

66+

66-

66+

1  De huurtoeslaggrens is € 22.200,- voor  
eenpersoonshuishoudens en € 30.150,-  
voor meerpersoonshuishoudens. 

2  Het bruto jaarlijks huishoudinkomen  
(inwonende kinderen tellen niet mee voor  
het huishoudinkomen, wel voor de grootte  
van het huishouden). 

3  Kale huurprijs, dus exclusief eventuele  
servicekosten.

Prijspeil januari 2017.

<– bedrag is kleiner dan/gelijk aan
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Meer tegels en minder groen heeft als 
(onbedoeld) negatief effect dat het in 
de zomer warmer wordt en dat er bij 
hevige regenval vaker wateroverlast in 
de straten en huizen is. Voor huurders 
van GroenWest is met name  
wateroverlast een groot probleem.

Heeft u een huurwoning met een 
privétuin? Met onderstaande tips  
kan een groene tuin ook  
onderhoudsvriendelijk zijn! 

  Maak groepen van dezelfde planten, 
die u selecteert op bloeitijd. Al deze 
planten kunt u op hetzelfde moment 
onderhouden. 
  Maak gebruik van bodembedekkers. 

Hierdoor krijgt onkruid minder kans 
om te groeien. 
  Zorg voor wintergroene planten en 

heesters in de tuin. Zo heeft u het 
hele jaar door een groene aanblik. 

	 	Kies ook voor groen dat niet te hard 
groeit. 
	 Kies voor vaste planten en  

bloembollen die elk jaar terugkomen. 
  Potten vragen veel onderhoud.  

In de zomer moet u deze planten 
veel vaker water geven dan  
vaste planten.

Marc Cornelisse, wijkbeheerder bij 
GroenWest vindt het een goed idee 
als de tuinen van de woningen groener 
worden. “Huurders kunnen soms wel 
extra hulp gebruiken bij het aanleggen 
van de tuin. GroenWest stimuleert 
initiatieven uit de buurt. Heeft u ideeën 
over bijvoorbeeld het aanleggen van 
een gezamenlijke voortuin, of over 
de inrichting van gemeenschappelijk 
groen? Neem dan contact op met de 
wijkbeheerder. Misschien kunnen wij u 
helpen. Samen bereikt u nou eenmaal 
meer dan alleen!”

Het is de laatste jaren een trend om een onderhoudsvrije tuin 
te hebben. Veel mensen vervangen planten door tegels. Ook 
bij u in de buurt zien we dat gebeuren. 

Mustapha Anafnaf is voor veel huurders 
van GroenWest een bekend gezicht. 
Als voorman van de Ginkel Groep is hij 
het hele jaar door in onze tuinen aan 
het werk. Wij zochten hem op!

Mustapha:“Ik werk al 26 jaar bij de 
Ginkel Groep en werd 20 jaar geleden 
voor het eerst ingezet in de tuinen van 
GroenWest. Wat ontzettend mooi is 
aan mijn werk, is dat alle facetten van 
het vak van hovenier aan bod komen. 

Ik maak de planning, zorg ervoor dat 
het groen goed onderhouden wordt, 
maar wij leggen ook bestrating aan en 
snoeien in de winter de bomen.”

“Soms doen wij werkzaamheden in de 
privétuinen. Bijvoorbeeld, als mensen 
slecht ter been raken en de tegels 
moeten worden geëgaliseerd.  
Dit gebeurt altijd in opdracht van  
GroenWest.”

Lekker wonen is belangrijk! Daar hoort de leefomgeving ook bij. Dus zorgen wij bij GroenWest 
goed voor de tuinen rondom de appartementengebouwen van GroenWest. Dat doen wij niet 
zelf, maar daarvoor hebben wij een bedrijf ingeschakeld, dat al jaren voor ons het  
groen-onderhoud doet: De Koninklijke Ginkel Groep. 

Mustapha wordt echt 
blij van zijn werk.  
“Ik plantte 15 jaar  
geleden een rij bomen. 
Toen waren dat nog 
kleine boompjes, maar 
als je er nu langsrijdt 
weet je niet wat je ziet!”

De tuinen van 
Mustapha

Regels voor privétuinen
	Onderhoud uw tuin!
	Gebruik uw tuin als sier- of moestuin
	Gebruik uw tuin niet als opslag en/of stalling
	Achterpaden vrijhouden; deze worden gebruikt als voetpad
	Schutting in voortuin max. 1 meter hoog
	Schutting in achtertuin max. 2 meter hoog

Tips voor een 
gezellig balkon
Een groen balkon is gezellig en  
koeler. Veel planten kunt u in  
bloembakken en potten zetten.  
Denk aan potgrond met voldoende 
voeding. Zorg ervoor dat water 
makkelijk weg kan door gaatjes 
in de pot te boren. Het wordt nog 
gezelliger op het balkon als u niet 
alleen potten op de grond zet, maar 
ook door de hoogte in te gaan.  
Denk aan hangende potten, of  
opgestapelde kratjes met daarop 
potten. Zorg ervoor dat alles stevig 
staat en niet naar beneden kan 
vallen! Denk eraan dat planten in 
potten vaak water moeten krijgen!

Meer groen in de tuin, ook iets voor u?

Marc Cornelisse
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Onze huurders worden vertegen-
woordigd door de Huurdersvereniging  
Weidelanden. Wij spraken met de 
nieuwe voorzitter, Jacques Dekker. 
Hij was al actief als voorzitter van de 
bewonerscommissie Veenstaete in 
Mijdrecht en heeft veel bestuurlijke 
ervaring als wethouder bij de gemeente 
De Ronde Venen en als Statenlid bij de 
Provincie Utrecht.

Jacques Dekker:“De Huurdersvereniging 
behartigt de belangen van alle  
huurders. Wij overleggen met de  
directie van GroenWest en de  
gemeenten over zaken, zoals  
huurverhoging of onderhoudsbeleid. 
Door de nieuwe WoningWet is onze 
stem nog belangrijker geworden!”

Om goed te weten wat er speelt, is  
het belangrijk om huurders actief te  
betrekken. Daarom worden in  
september vier huurdersbijeenkomsten 
georganiseerd, waar alle huurders  
persoonlijk voor worden uitgenodigd. 

Jacques Dekker: “Veel huurders weten 
niet wat de huurdersvereniging  
allemaal doet. Tijdens de bijeenkomsten 
leggen wij dat graag uit. Maar ook wat 
de rechten van de huurdersvereniging 
zijn en wat je daar als huurder aan 
hebt. Wij horen graag van de huurders 
wat er speelt in hun buurt en welke 
zaken zij belangrijk vinden. Als we  
dat weten kunnen wij ons werk (nog) 
beter doen!”

Data  Locaties Woongebied
12 september Restaurant De Hoge Weide Utrecht
19.30 – 21.30 uur Ab Harrewijnstraat 45, 3544 AL  Utrecht  

19 september Partycentrum Willisstee De Ronde Venen
19.30 – 21.30 uur Pieter Joostenlaan 24, 3448 XR  Wilnis 

26 september Kerkelijk centrum Het Baken  Woerden - Kamerik
19.30 – 21.30 uur Beneluxlaan 3, 3446 BK  Woerden 

28 september  Zalencentrum Sint Joseph  Montfoort - Linschoten
19.30 – 21.30 uur Heilig Levenstraat 4, 3417 HL  Montfoort 
 

Als huurder van een woning 
van GroenWest heeft u echt wel 
wat te vertellen! De regels met 

betrekking tot inspraak zijn  
aanmerkelijk gewijzigd in de 

nieuwe Woningwet. 

Veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Maar liefst één op de negen mensen 
vindt het lastig om te lezen, schrijven of te spreken. Dat is natuurlijk heel vervelend.  
Vaak betekent dit dat je voor veel zaken hulp moet inschakelen. 

Huurdersvereniging Weidelanden 
heeft meer te zeggen!

Huurdersbijeenkomsten: 
komt u ook?  

Jacques Dekker:
“Veel huurders weten niet 
wat de huurdersvereniging 
allemaal doet”  

Daarom heeft de bibliotheek, samen 
met de gemeente en welzijnsorganisatie 
Tympaan-De Baat, het Taalhuis  
opgericht. Hier worden mensen  
geholpen die hun Nederlandse taal 
willen verbeteren. Vrijwilligers helpen 
met de taal, zodat men beter zelfstandig 
nieuwsbrieven kan lezen, formulieren in 
kan vullen of medische bijsluiters kan 
lezen.

Wij spraken met Claudia Prange, 
vrijwilligerscoördinator van 
Taalhuis De Ronde Venen.

Claudia: “Wij koppelen een vrijwilliger 
aan iemand die geholpen wil worden 
om de taal beter te beheersen. Daarbij 
letten we op de persoonlijke doelen van 
de ‘taalvrager’ en kijken we welke  
vrijwilliger daar het beste bij kan helpen. 
Een doel kan bijvoorbeeld zijn, dat u 

kinderen wilt voorlezen, of dat u werk 
wilt zoeken. Maar waar het vooral om 
gaat, is dat mensen die de taal beter 
beheersen zelfredzaam worden. Daar 
wordt iedereen gelukkig van! Het is 
goed voor het zelfvertrouwen!”

De Broedplaats
Het Taalhuis zorgt voor de materialen 
en de methodes, en vrijwilligers krijgen 
een training. Meestal oefenen de duo’s 
bij de bibliotheek. In Vinkeveen gebeurt 
dit in De Broedplaats. De Broedplaats 
is gevestigd in een pand van  
GroenWest, het voormalige zusterhuis 
Maria-Oord. In De Broedplaats vindt u 
ook het Servicepunt, de bibliotheek,  
Tympaan-De Baat en een aantal  
praktijken voor therapie. GroenWest is 
blij dat deze, voor de bewoners zo  
belangrijke diensten, onderdak  
hebben gevonden in De Broedplaats.

Hoe verloopt het contact met de 
vrijwilligers?
Claudia: “Als een vrijwilliger gestart is, 
hebben wij na drie weken weer even 
contact om te horen hoe het gaat.  
De reacties zijn zo positief! De mensen 
zijn ontzettend gemotiveerd en leren 
daardoor snel. Je ziet ze met sprongen 
vooruit gaan!”

Vrijwilliger Aart Pompen uit Baambrugge helpt  
Ramin Jafari uit Vinkeveen met de Nederlandse taal.

Claudia Prange, vrijwilligerscoördinator 
Taalhuis De Ronde Venen

Alles begint bij taal!

Hulp nodig of zelf helpen?
Wilt u ook taalvrijwilliger worden? 
U kunt zich aanmelden bij 
c.prange@stdb.nl .
Wilt u ook geholpen worden met  
de Nederlandse taal? Loop dan  
eens binnen bij het Servicepunt bij  
u in de buurt. Op 
www.servicepuntderondevenen.nl  
vindt u de adressen.
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Contact

Bezoekadres
Oslolaan 2, Woerden
T 088 012 90 00

Openingstijden
Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 2171 
3440 DD Woerden

I  www.groenwest.nl
E  info@groenwest.nl

Servicepunten
Naast ons centrale kantoor in  
Woerden kunt u op de service -
punten in De Ronde Venen  
terecht met vragen. Kijk op  
www.servicepuntderondevenen.nl 
voor het dichtstbijzijnde servicepunt.

U vindt ons ook op Facebook en Twitter! 
Kijk op de website voor een link naar 
onze Facebook- en Twitterpagina.

 

Beide corporaties hebben dezelfde 
missie: goede en betaalbare woningen 
voor huurders in het Groene Hart. 
Om dit voor de toekomst veilig te 
stellen, ondertekenden de bestuurders 
van beide corporaties eind maart een 
intentieovereenkomst voor een 
(juridische) fusie.
 
Het overleg met belanghebbenden 
(zoals de gemeenten, de  
bewonerscommissie Kamerik en  
Huurdersvereniging Weidelanden) is 
in volle gang. Als zij geen bezwaren 
hebben, dan is het streven om per  
31 december 2017 te fuseren. De fusie 
heeft geen gevolgen voor de huurders 
van GroenWest: er verandert niets.

Wbs Kamerik heeft 330 woningen in 
bezit en is daarmee een kleinere 
corporatie. De nieuwe Woningwet stelt 
hogere eisen aan kleine corporaties. 
Het zou extra kosten met zich 
meebrengen als Wbs Kamerik 
zelfstandig door wil gaan. GroenWest 
en Wbs Kamerik werken overigens  
al langere tijd samen. GroenWest  
verzorgt onder andere het onderhoud 
aan, en de verhuur van de woningen  
in Kamerik. 

Door samen op te trekken, houden 
huurders ook in de toekomst kansen  
op een betaalbare woning in een  
prettige woonomgeving!

Winnaars 
Kerstpuzzel 2016
In de laatste ThuisBest van vorig 
jaar stond de traditionele 
Kerstpuzzel. Het antwoord van 
de Kerstpuzzel waren de 
vetgedrukte woorden uit de zin: 
2017: een jaar waarin u zich 
thuis voelt

De volgende inzenders van het 
goede antwoord hebben een 
cadeaubon thuis ontvangen:
•   De heer Van den Heuvel  

uit Waverveen
•   Mevrouw Van der Plas  

uit Mijdrecht
•   De heer Mulders uit Vinkeveen
•   De heer/mevrouw Baauw  

uit Montfoort

Fusie GroenWest en 
Woningbouwstichting Kamerik

GroenWest en 
Woningbouwstichting (Wbs) 
Kamerik tekenden eerder dit 

jaar een intentieverklaring om 
juridisch te fuseren.

De woningen worden van onder tot 
boven goed geïsoleerd en krijgen 
nieuwe, zuinige installaties. Zo worden 
de woningen comfortabeler en daalt 
het energieverbruik. Tegelijkertijd gaan 
de woningen zelf energie opwekken 
met zonnepanelen op het dak. Alles in 
de woningen werkt elektrisch.

Duurzame ambitie
De gemeente Woerden onderzoekt  
of het mogelijk is om de hele wijk  
Schilderskwartier los te koppelen  
van het gas. Dit past in het duurzaam-
heidsbeleid van de gemeente.  

Ook voor GroenWest is duurzaamheid 
belangrijk. We kiezen daarom bij onder-
houd voor een duurzame aanpak.  
 
Comfortabel en 
energiezuinig
Bij een deel van de huurwoningen 
in het Schilderskwartier gaan we 
een stapje verder in de aanpak. We 
hebben 39 woningen geselecteerd 
en bekijken of deze woningen net 
zoveel energie kunnen opwekken als 
een gemiddeld huishouden verbruikt. 
Uiteindelijk krijgen deze huurders  
een opgeknapte, comfortabele en  

energiezuinige woning en kunnen  
zij Opgewekt Wonen in het  
Schilderskwartier!

Wat gebeurt er met de 
andere woningen?
De plannen voor de andere woningen 
van GroenWest in het Schilderskwartier 
worden nog ontwikkeld. Ook hiervoor 
geldt dat GroenWest duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan en  
bij het onderhoud van woningen  
kiest voor een duurzame aanpak.  
We maken dus ook deze woningen 
energiezuiniger. 

GroenWest wil nog dit jaar starten met het verbeteren van 39 huurwoningen in het 
Schilderskwartier. De werkzaamheden gaan verder dan gebruikelijk is bij groot onderhoud. 

Opgewekt Wonen: 
comfortabel en energiezuinig!

Woningverbetering voor  
39 huurwoningen van GroenWest

Een impressie van de aangepaste 
woningen.
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GroenWest.nl is vernieuwd: 
Nu nog meer gebruiksgemak!

‘Met de handige 
zoekfunctie vindt 

u snel precies wat  
u wilt weten’

Nieuw is bijvoorbeeld de handige zoekfunctie. Daarmee vindt u alles wat u zoekt 
nu nog sneller – van service tot woningaanbod. En: GroenWest.nl werkt nu 
optimaal op uw computer, laptop, tablet én smartphone.

Meer mogelijkheden
U kunt nu nog meer zelf regelen. Van reparaties aanvragen of een betaalafspraak 
maken tot overlast melden of de huur opzeggen. U klikt op de duidelijke knoppen 
op uw beeldscherm; wij gaan snel voor u aan de slag. 

Uw ‘MijnGroenWest’-account
Op MijnGroenWest.nl heeft u nu bovendien een eigen account. Logt u daarop 
in, dan kunt u zelf uw gegevens aanpassen, zoals uw e-mailadres en/of  
telefoonnummer en ziet u direct of uw huur op tijd is betaald. Zo staan wij altijd  
snel voor u klaar.

Heeft u onze nieuwe website al gezien? GroenWest.nl is 
compleet vernieuwd en nu nog makkelijker in gebruik.

Geef uw mening!
Wat vindt u van onze nieuwe 
website? We horen graag uw 
feedback, via onze site of per 
e-mail naar info@groenwest.nl. 
Alvast bedankt!

www.groenwest.nl


