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Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. U kunt

geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgave.

Uw initiatief 
wordt beloond!

Huurdersvereniging Weidelanden:
Huurdersbijeenkomsten 
september 2017

Een sociale huurwoning 
toegewezen gekregen: wat nu?
 
Laat u geld liggen? 
Vraag huurtoeslag aan!

Uw initiatief wordt beloond!

Vrijdagmiddag - spellenmiddag!

Onderhoud aan woningen: Vinkeveen 

Ons huis is prachtig geworden

Problemen met uw buren? 

Buurtbemiddeling in de praktijk

Trots op onze nieuwbouw

GroenWest heet huurders 
Woningbouwstichting Kamerik 
welkom!

Woningruil met de Huisje 
Huisje app

Prettig wonen is belangrijk
In deze donkere dagen van december ben ik altijd blij als ik 
weer thuis kom. Niet alleen mijn huis, maar ook mijn buurt zijn 
belangrijk om fijn te wonen. Ik ken mijn buren en weet dat we 
op elkaar kunnen rekenen. Dit is helaas niet voor iedereen 
zo en ik zie daar ook bij onze huurders voorbeelden van. 
Soms lopen dingen in de buurt niet lekker, of misschien lopen 
contacten met de buren ronduit stroef. Een nare situatie die 
erg ingrijpend kan zijn. Niet altijd kunnen wij dingen oplossen. 
Maar als dat nodig is, proberen wij om ook daar een rol in te 
spelen. Het artikel over buurtbemiddeling vertelt meer over 
onze aanpak.

Fijne woningen
Ik ben er trots op dat GroenWest nog steeds volop bouwt. 
Veel mensen wachten immers op een woning. Door woningen 
bij te bouwen maken we niet alleen de huurders van de 
nieuwbouw blij, maar komen ook bestaande woningen vrij 
doordat huurders verhuizen. Zo hebben we dit jaar 39 nieuwe 
woningen opgeleverd en in 2018 geven we 121 huurders de 
sleutel van hun nieuwbouwwoning. Zij hebben deze dagen 
iets moois om naar uit te kijken! In deze uitgave vindt u een 
pagina met foto’s van nieuwbouwprojecten, waar wij hard aan 
het werk zijn (geweest).

Initiatief van onze huurders
Wij stimuleren initiatieven van bewoners die bijdragen aan 
een verbetering van woonomgeving of het contact tussen 
buren. Op de huurdersbijeenkomsten in september heb ik
met veel van u hierover kunnen praten. Ontzettend mooi
om te merken dat er zo veel initiatieven zijn! Heeft u ook een 
idee? Op pagina 8 leest u wat u kunt doen om het te laten 
gebeuren.

Ook in 2018 doen wij er alles aan om betaalbaar wonen
in het Groene Hart voor meer mensen mogelijk te maken. 
Als we er, samen met u, voor kunnen zorgen dat het daar 
ook prettig wonen is, dan is onze missie geslaagd!
Ik wens u fijne feestdagen toe.

Hartelijke groet, 

Karin Verdooren
Directeur-bestuurder 
GroenWest
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Zo’n 300 huurders gingen tijdens 
de avonden in gesprek met 
elkaar, met GroenWest en met de 
Huurdersvereniging. Zes onderwerpen 
werden in verschillende groepjes 
besproken. De huurders konden zelf 
kiezen over welk onderwerp zij graag in 
gesprek zouden gaan. 

Huurdersbetrokkenheid
Op de vraag: “Hoe willen huurders 
betrokken worden bij de activiteiten 
en plannen van HV Weidelanden 
en GroenWest?” hebben we tips 
uitgewisseld. Er zijn veel enthousiaste 
huurders, die graag bij activiteiten 
betrokken willen worden. De tips 
nemen wij zeker mee voor de volgende 
activiteiten.

Dienstverlening
Huurders stellen persoonlijk contact 
enorm op prijs. Duidelijkheid is daarbij 
ontzettend belangrijk. Dat geldt voor 
bijvoorbeeld de afhandeling van 
meldingen van een probleem. De 
bezoekers vinden het prettig om op 
hoogte gehouden te worden van de 
opvolging. 

Het is ook belangrijk om duidelijk te 
zijn in de voorwaarden die gelden 
bij ingewikkelde regelingen. Denk 
aan (inkomensafhankelijke) huur, het 
toewijzingsbeleid inclusief voorrang 
en urgentie, waarom woningen soms 
leeg staan etc. Mensen willen vooral 
begrijpen waarom ze ergens wel of niet 
voor in aanmerking komen en of alles 
wel rechtvaardig verloopt. 

Duurzaamheid
GroenWest streeft naar energie-zuinige 
woningen en investeert daar volop in. 
De bezoekers reageerden enthousiast 
op het zonnepanelenproject, maar ook 
op de andere mogelijkheden om je 
woning energiezuiniger te maken, 
zoals het plaatsen van dubbel glas.

Leefbaarheid
Rondom leefbaarheid waren twee type 
geluiden te horen. Aan de ene kant 
verhalen van actieve huurders die 
door samen initiatieven te nemen een 
prettige en fijne beleving van hun buurt 
hebben. Aan de andere kant vertelden  
mensen dat zij woonoverlast ervaren 
door buurtgenoten.

Een rode lijn die we zien is de behoefte 
aan meer contact met buurtgenoten 
voor positieve ontmoetingen en toezicht 
in wijken om overlastsituaties te 
verminderen.

Wonen en zorg
Oudere huurders in een grote woning 
willen best verhuizen naar een kleiner 
huis, maar zien op tegen het verhuizen.  
Ook vinden ze het lastig om een 
geschikte, betaalbare woonruimte te 
vinden. Daarnaast zijn niet alle huizen 
volledig geschikt voor senioren 
op het gebied van veiligheid en 
toegankelijkheid. GroenWest heeft
een toegankelijkheidsteam. In de 
gemeentes De Ronde Venen en Utrecht 
zijn bovendien verhuisadviseurs die 
ouderen kunnen helpen bij het zoeken 
naar een geschikte woning.

Onderhoud
De investeringen in het onderhoud 
van de woningen blijven niet 
onopgemerkt. Huurders geven aan
dat het onderhoud beter wordt 
uitgevoerd en dat de kwaliteit ervan
is verbeterd. Aandachtspunt is wel  
de communicatie. Huurders vinden het 
fijn als er één aanspreekpunt is in de 
wijk voor vragen rondom onderhoud.

Huurdersvereniging Weidelanden zet zich in voor de huurders van GroenWest. Om dat nog beter te 
kunnen doen is het belangrijk om te weten welke onderwerpen huurders belangrijk vinden. Daarom 
organiseerde de vereniging in september vier huurdersbijeenkomsten. 

Huurdersbijeenkomsten 
september 2017

Praat mee in een werkgroep
Weidelanden komt graag in contact met huurders die mee willen denken 
over actuele onderwerpen. Daarom start Weidelanden samen met GroenWest 
in 2018 met tijdelijke werkgroepen. Elke werkgroep komt minimaal één en 
maximaal drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan 
op een bepaald onderwerp. Op dit moment zijn er drie thema’s bepaald: 
	 Thema 1: doorstroming senioren: ‘belemmeringen wegnemen’
	 Thema 2: duurzaamheid (opstellen nieuw beleid)
	 Thema 3: leefbaarheid en kwetsbare huurders in de wijk

Wilt u meepraten over één van deze onderwerpen en echt een bijdrage 
leveren aan het vernieuwen van beleid en plannen van GroenWest? 
Stuur dan een e-mail naar info@hv-weidelanden.nl om u aan te melden.

Huurdersvereniging Weidelanden

Het volledige verslag van de huurdersbijeenkomsten kunt u lezen op: 
www.groenwest.nl of op www.hv-weidelanden.nl. Hier leest u ook de aanvullingen van GroenWest op het verslag.

Contact
Meld u aan voor de nieuwsbrief 
van Weidelanden via  
info@hv-weidelanden.nl. Dan weet 
u zeker dat u op de hoogte blijft 
van actueel nieuws, bijeenkomsten 
en activiteiten van Weidelanden. 

Wilt u persoonlijk contact met 
het bestuur? Dan belt u met 
0297 – 282670. De eerstvolgende 
jaarvergadering vindt plaats op 
21 maart 2018. Binnenkort leest 
u op onze website meer over de 
agenda en de locatie.

"Er wordt enthousiast
gereageerd op het 
zonnepanelenproject"
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Heeft u kortgeleden een 
woning van GroenWest 
toegewezen gekregen? 

Lees dan de tips hiernaast 
goed door, zodat u 

niet voor verrassingen 
komt te staan.

Opnieuw inschrijven bij 
WoningNet
Uw inschrijving bij WoningNet komt te 
vervallen wanneer u het huurcontract 
en de huisvestingsvergunning hebt 
ontvangen. Schrijf u dus opnieuw in 
als woningzoekende, zodat u weer 
wachttijd opbouwt. Wie weet heeft u 
dat in de toekomst weer nodig.

Klussen in de woning?
Lees de voorwaarden
Er gelden voorwaarden voor aan-
passingen die u zelf wilt aanbrengen 
aan de woning. Lees voordat u 
begint met klussen eerst de brochure 
‘Klussen mag’. Deze vindt u op onze 
website onder ‘Ik huur een woning’ bij 
onderhoud en reparaties/zelf klussen, 
of zoek op ‘folders’ via het zoekscherm.

Mijn GroenWest –
uw persoonlijke pagina
U kunt online eenvoudig zaken 
regelen via het digitale huurdersloket 
Mijn GroenWest op onze website. 
U kunt daar betaalgegevens inzien, 
reparaties melden of uw persoonlijke 
gegevens wijzigen. Alle huurders van 
GroenWest kunnen via onze website 
toegang krijgen tot Mijn GroenWest. 

Maakt u geen gebruik van internet? 
Dan kunt u natuurlijk altijd telefonisch 
contact met ons opnemen via
088 – 012 9000.

Gas, water en elektriciteit
binnen vijf dagen regelen
Meld u binnen vijf dagen na ontvangst 
van de sleutels van uw nieuwe huis 
aan bij een energieleverancier en bij 
Vitens (voor water). Zo voorkomt u dat 
u zonder stroom, water of verwarming 
komt te zitten. De beginstanden van de 
gas-, water- en elektriciteitsmeters vindt 
u in de ‘Beschrijving van het gehuurde’, 
die u samen met uw huurovereenkomst 
heeft ontvangen.

Inschrijven bij de gemeente
Geef ook binnen vijf dagen na de 
verhuizing uw nieuwe woonadres door 
aan de afdeling Burgerzaken van de 
gemeente. Dat kan vaak digitaal. 
U heeft dan wel een DigiD nodig.

Adreswijziging doorgeven!
Geef op tijd uw adreswijziging door 
aan bijvoorbeeld uw bank! Om te 
voorkomen dat u belangrijke post mist, 
raden we u aan om gebruik te maken 
van de PostNL verhuisservice. Voor 
meer informatie hierover gaat u naar 
www.postnl.nl. 

Hoe werkt het?
In de tabel kunt u aan de hand van uw leeftijd en de samenstelling van uw gezin, 
bekijken wat het maximale inkomen mag zijn. Daarnaast kunt u zien wat de daarbij 
horende minimale en maximale huurprijs mag zijn.

Valt uw inkomen en huurprijs hier binnen? Dan komt u waarschijnlijk in 
aanmerking voor huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u een 
proefberekening laten maken om te zien of u recht heeft op huurtoeslag

Aanvragen huurtoeslag
Ga naar www.belastingdienst.nl en druk op de knop toeslagen. Klik vervolgens 
op huurtoeslag. Hier vindt u alles wat u verder moet weten. Ook vindt u hier  
de link naar MijnToeslagen waar u met uw DigiD de toeslag kan aanvragen. 
De huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand.

Hulp nodig bij het aanvragen?
Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen bij het aanvragen van 
toeslagen. Bel voor hulp eerst met de gratis BelastingTelefoon: 0800 – 0543.
U kunt ook contact opnemen met een Toeslagenservicepunt bij u in de buurt.
De gegevens vindt u op de website van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland 
goed kan wonen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling, 
leeftijd, inkomen en het vermogen van u en uw huisgenoten, 
kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U kunt 
huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 

Laat u geld liggen? 
Vraag huurtoeslag aan!

 
Uw situatie1 Maximale 

huur2

<– bedrag is kleiner dan/gelijk aan

<– € 22.200 € 710,68

€

18 tot 23jr.

<– € 22.200 € 414,02

€

18 tot 23jr.

<– € 22.200 € 710,68

€

23 tot 66jr.

<– € 30.150 € 710,68

€

23 tot 66jr.

1  Het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende
kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, 
wel voor de grootte van het huishouden). 
2  Kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten.

Prijspeil januari 2017.

Een sociale huurwoning 
toegewezen gekregen: wat nu?

Handige tips

AOW

<– € 22.200 € 710,68

€

AOW

<– € 30.175 € 710,68

€
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De Vicuslaan in De Meern ligt er prachtig bij. Zo’n acht jaar geleden werd dit complex, van twee 
woongebouwen met in totaal 42 appartementen, gebouwd. De eerste huurders hadden toen 
inspraak in de invulling van de gemeenschappelijke ‘binnentuin’. Destijds werd gekozen voor 
de aanleg van een jeu-de-boulesbaan. Deze werd ook een aantal jaar goed gebruikt. De laatste 
jaren nam het gebruik af; er ontstond behoefte aan een nieuwe invulling.

Vrijdagmiddag 

spellenmiddag!

U heeft een idee
U heeft bijvoorbeeld gemerkt 

dat mensen vaak fietsen rondom het 
complex parkeren, waardoor de door-
gang soms belemmerd wordt. Volgens
u is de oplossing heel simpel, namelijk 
door het plaatsen van een fietsenrek. 
Het kan ook zijn dat u een gezellige 
middag wilt organiseren om ervoor te 
zorgen dat buren elkaar leren kennen.

U belt met GroenWest 
en legt het idee uit

Ons klantcontactcentrum geeft uw 
gegevens door aan de woonconsulent of 
de wijkbeheerder. Is er bij u in de buurt 

een actieve bewonerscommissie? 
Dan kunt u ook met hen contact 
opnemen om uw idee te bespreken.

GroenWest
beoordeelt het idee
Sommige ideeën kosten geld en voor 
andere ideeën moeten we contacten 
leggen met andere instanties (zoals 
de gemeente). Als het past bij onze 
visie en het wonen voor u en uw buren 
fijner kan maken, dan bekijken wij wat 
er nodig is om ervoor te zorgen dat uw 
idee uitgevoerd kan worden.

Samen in overleg
Past uw idee? Dan gaan we met u 
samenwerken om het idee handen
en voeten te geven.

Uw initiatief wordt 
beloond
Uw idee wordt uitgevoerd. Wij blijven 
graag met u in contact. Misschien heeft 
u in de toekomst 
weer een goed idee om het wonen 
nóg prettiger te maken.

GroenWest vindt het belangrijk dat u prettig woont. Daar draagt een fijne woning natuurlijk 
aan bij, maar ook de omgeving rond uw woning en de omgang met medebewoners. 
Heeft u een leuk idee dat ervoor zorgt dat het wonen nog fijner wordt? Wij horen dat graag!
Wij leggen graag in vijf stappen aan u uit hoe dat werkt.

Uw initiatief wordt beloond!

Voorbeelden
	 Plantenbakken in de hal ter decoratie
	 Bankje in de hal voor mensen die opgehaald worden met de taxi
	Aanpassingen in verlichting in het kader van veiligheid
	Mededelingenbord voor berichten van huurders onderling
	 Kast voor ‘weggeefspullen’; neem er iets uit en plaats ook iets terug 

 
Heeft u een idee? 
Bel of mail GroenWest
 
088 – 012 90 00
info@groenwest.nl 

Bewonersinitiatieven

Een aantal huurders ging met elkaar 
om de tafel en al gauw ontstond het 
idee om een kunstgrasveld over de 
baan heen te laten leggen. Zo ontstaan 
er meer mogelijkheden voor activiteiten 
en ook het onderhoud wordt makkelijker.

Wij spraken met de dames van de 
bewonerscommissie: Lia Bleijenberg, 
Trees de Louw en Els Comes. 

Geld voor 
huurdersinitiatieven
“Wij vonden het echt geweldig toen 
wij hoorden dat GroenWest een potje 
geld beschikbaar had voor initiatieven 
van huurders. Natuurlijk moet je er 
als huurder wel zelf wat voor doen. 
GroenWest heeft ons idee uitgevoerd, 
dus nu ligt er een prachtig grasveld." 

Zowel binnen als buiten 
spelen
"Tot half september hebben we elke 
vrijdagmiddag een spellenmiddag in de 
tuin gehouden", gaan de dames verder. 
"Hierbij spelen we diverse spellen, 
die door één van onze bewoners,
Piet Bleijenberg, worden ontwikkeld. 
Nu zijn we naar binnen verhuisd, naar 
‘Het Seniorennest’ aan de andere kant 
van de rotonde. We blijven elkaar elke 
vrijdagmiddag ontmoeten en spellen 
spelen! We kijken natuurlijk wel weer 
uit naar het voorjaar, want dan 
verhuizen we weer naar buiten!"

Het belangrijkste volgens Lia: "Het is 
ontzettend gezellig met elkaar, maar 
wat ook extra prettig is, is dat je elkaar 
een beetje in de gaten kunt houden. 

Als er iets is en je hebt hulp nodig, dan 
weet je elkaar makkelijk te vinden!” 

Heeft u ook een idee of plan? Vertel 
het ons! Op de pagina hiernaast leest 
u hoe wij hiermee omgaan. Misschien 
wordt uw plan binnenkort werkelijkheid!
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De 40 huizen in deze straten in 
Vinkeveen zijn al wat ouder. Ze zijn 
vanuit de bouw destijds minimaal 
geïsoleerd. Daarom kwamen zij 
kortgeleden in aanmerking voor 
energiebesparende en isolerende 
maatregelen. Ook werd de mogelijkheid 
geboden om zonnepanelen op de 
daken te installeren.

Huurverhoging maar ook 
forse besparing op energie
Elke woonsituatie is anders. Daarom 
werd voor iedereen een eigen plan 
gemaakt. Daarin werd aangegeven 
welke maatregelen getroffen zouden 
worden, welke huurverhoging 
vastgesteld was, maar ook welke 
besparing op energie daarmee zou 
worden gerealiseerd. 

Impact
Karin Cramer, woonconsulent: “Wij 
realiseren ons heel goed, dat zo’n
omvangrijk onderhoudsproject enorme 
impact heeft op het woongenot van de 
bewoners. Daarom doet GroenWest 
er alles aan om de mensen zo goed 
mogelijk te informeren. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden 
zijn er drie informatiebijeenkomsten 
geweest", vertelt Karin. "De aannemer, 
GroenWest, maar ook de leverancier 
van de zonnepanelen waren aanwezig 
om vragen te beantwoorden. Daarna zijn 
wij bij alle huurders langsgegaan om de 
persoonlijke situatie in kaart te brengen."

Accent op communicatie
"Toen we gingen starten met de 
werkzaamheden waren er altijd twee 
personen bereikbaar voor bewoners.
De aannemer Coen Hagendoorn maakte 
een maatwerkplanning, zodat iedereen 
precies wist wat er op welk moment te 
gebeuren stond. Wij hebben gemerkt 
dat communicatie heel belangrijk is. Hou 
de bewoners goed op de hoogte, zodat 
zij weten wanneer ze tijdelijk overlast 
kunnen verwachten. Dan kan iedereen 
daar op tijd rekening mee houden. Voor 
diegene die dat nodig heeft, wordt door 
GroenWest goed gezorgd!”

GroenWest is steeds bezig met het verbeteren en goed onderhouden van haar woningen.
Wij vinden het belangrijk dat u lekker en comfortabel woont, ook in de toekomst. Als de huizen 
al wat ouder zijn, voldoen ze daar soms niet meer aan. Dat merk je in de energierekening. 
Veelgehoorde klachten zijn tocht, kou en vocht. Hoog tijd voor onderhoud dus.

Werkzaamheden Wilgenlaan en Demmerik in Vinkeveen
	Aanbrengen dakisolatie en nieuwe dakpannen
	Vervangen enkel glas door HR++ isolatieglas
	Vervangen voordeur en keukendeur
	Aanbrengen spouwmuur- en bodemisolatie
	Aanbrengen mechanische ventilatie in keuken en badkamer
	Vervangen VR-ketel door HR-ketel
	Vervangen gaskachel door centrale verwarming
	 Extra optie: zonnepanelen

Als u te horen krijgt dat GroenWest graag uw woning wil opknappen, kan dat wel even 
schrikken zijn. Het gaat tenslotte om het huis waar u in leeft met uw eigen spullen. Ook al zullen 
de werkzaamheden uw woonplezier uiteindelijk verbeteren, u zit wel een tijdje met de ‘overlast’. 
Wij spraken met Martin en Ans van Waarde van de Wilgenlaan in Vinkeveen. 

Lekker wonen
“Wij wonen hier al 17 jaar en hebben 
zelf veel van de binnenkant van de 
woning opgeknapt", zegt Ans. 
"Wij vinden het belangrijk dat we lekker 
kunnen wonen. Toen we bericht kregen 
van GroenWest dat ze van plan waren 
om de woning op te knappen, waren wij 
meteen enthousiast."

Hoe ging het verder? Martin valt in:
"Er kwam een team bij ons langs om 
te bekijken wat er bij ons allemaal 
moest gebeuren. Toen dat eenmaal 
duidelijk werd, kregen we een brief met 
een duidelijke planning. Wij zijn zeer te 
spreken over de aannemer 
Coen Hagendoorn en het personeel. 
Als we vragen hadden, dan konden 
we voor 7.30 uur in de projectwoning 
bij de opzichter terecht."

Ans: "In vier maanden tijd zijn bij ons 
in de straat alle woningen aangepakt. 
Bij sommige mensen moest de vloer 
vervangen worden. Dat is natuurlijk wel 
heel erg ingrijpend. Wij hebben geluk 
gehad dat dát bij ons niet hoefde te 
gebeuren. Er was overigens wel een 
logeerwoning beschikbaar voor wie 
dat nodig had. Wij hebben daar geen 
gebruik van hoeven maken."

Isolerende maatregelen
Wat is er allemaal gedaan in jullie 
huis? "Bij ons zijn vooral isolerende 
maatregelen getroffen, zoals nieuwe 
deuren, dubbel glas op de verdieping, 
vloer- en wandisolatie en het dak is 
helemaal vervangen. Daarbij zijn er 

meteen zonnepanelen op geplaatst. 
En, we merken het direct! Onze woning 
is een stuk warmer geworden. We kijken 
eigenlijk uit naar de energierekening. 
Wij gaan het zeker merken in de kosten. 
Het is niet helemaal representatief, 
want twee kinderen zijn dit jaar uit 
huis gegaan, dus dat ga je sowieso al 
merken in het energieverbruik." 

Over de kosten zegt Martin: "Bij ons 
zijn de maandelijkse woonlasten iets 
gestegen. In totaal gaat dat om €27. 
Maar er is uitgerekend dat we 
waarschijnlijk €20 met de zonnepanelen 
gaan terugverdienen."

Voelt als een cadeautje
"Al met al is ons huis nog mooier en 
comfortabeler geworden. Van binnen 
helemaal opgeknapt door onszelf, 
maar van buiten door GroenWest.  
Dat voelt echt als een cadeautje van 
de woningcorporatie!”

 Ons huis is 
prachtig geworden

Martin en Ans van Waarde

Onderhoud aan woningen: Vinkeveen

"Het voelt echt als 
een cadeautje"
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Problemen met uw buren?

Gelukkig gaat het in de meeste gevallen om lichte overlast, 
zoals geluid van spelende kinderen, parkeerproblematiek, 
overhangende takken enzovoorts. Soms kan met 
tussenkomst van de wijkbeheerder de overlast al worden 
verholpen. Daarnaast adviseren we om Buurtbemiddeling 
in te schakelen.

Er kan ook sprake zijn van zware overlast. Hieronder valt 
overlast van bewoners die ernstig in de war zijn, of die geen 
rekening wensen te houden met een ander. In deze gevallen 
zoekt GroenWest samenwerking met politie, gemeente 
en hulpverleningsinstanties om een oplossing te vinden. 
Komt die oplossing er niet? Dan kan in het uiterste geval de 
huurovereenkomst door de rechter worden ontbonden.

Tips voor een goed burencontact
	 Nieuwe buren? Loop even langs en maak kennis.
	 Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling.
	 Kondig feestjes of klussen vooraf aan. 
	 Bied hulp wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.
	 Kijk ook eens op de website www.problemenmetjeburen.nl.  
 Hier vindt u de Top 10 burenproblemen en de mogelijke oplossingen.

Hoe werkt het?
Bij een advies- of bemiddelings-aanvraag wordt gekeken 
of uw situatie in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling. 
Vervolgens komen twee bemiddelaars bij u thuis langs om 
het verhaal te horen. Daarna gebeurt hetzelfde met de buren. 
Daarna nodigen zij u en uw buren uit voor een gezamenlijk 
gesprek op neutraal terrein.

Afspraken maken met elkaar
Meestal lukt het om in één gesprek tot goede afspraken 
te komen. Als dat wenselijk is, zetten de bemiddelaars 
de afspraken op papier, zodat beide buren weten wat de 

verwachtingen zijn. Na een paar weken neemt de coördinator 
contact op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is, plannen 
de bemiddelaars een nieuw gesprek.

“Wij worden zo’n zestig keer per jaar 
ingeschakeld om buren te helpen 
met het vinden van een oplossing 
voor hun probleem. Wij merken dat 
het best een grote stap is om hulp te 
zoeken, maar Buurtbemiddeling is heel 
laagdrempelig. Niet alle telefoontjes 
die bij ons binnenkomen leiden tot 
daadwerkelijke ‘bemiddeling’. Vaak is 
het luisteren, meedenken en tips en 
advies geven al voldoende.

Buurtbemiddeling is gratis. De 
buurtbemiddelaars doen het 
werk op vrijwillige basis en zijn 
ontzettend gemotiveerd. Zij krijgen 
regelmatig trainingen in coaching en 
gesprekvoering, maar ook interculturele 
communicatie, zodat zij u zo goed 
mogelijk kunnen helpen. Wij zijn 
overigens op zoek naar bemiddelaars. 
Denkt u dat het iets voor u is, 
neem dan contact met ons op via: 
buurtbemiddeling@stbd.nl

De uitdaging van bemiddeling is 
om over de onderlinge relatie te 
praten. Door hierover met elkaar in 
gesprek te gaan ontstaat begrip voor 
elkaars situatie. Een oplossing voor 
het probleem kan dan soms heel 
eenvoudig zijn.

Heeft u een probleem met de buren 
en weet u niet hoe u het op kunt 
lossen? Aarzel dan niet en schakel 
ons in. Wij kunnen dan samen met u 
bepalen welke hulp voor u wenselijk is.”

Als de emoties oplopen kan het moeilijk zijn om tot een gesprek te komen. Komt u er zelf 
niet uit? Schakel dan de hulp in van Buurtbemiddeling. U kunt bij hen terecht voor advies 
en bemiddeling. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn getraind in gesprekvoering en 
conflicthantering. Zij helpen u en uw buren om zelf de oplossing te vinden.

In de regio waar GroenWest actief is, kun je voor Buurtbemiddeling terecht bij verschillende 
instanties. Wij spraken met Marjolein Waagmeester van Tympaan- De Baat.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling in de praktijk

Hoe werkt het?
	 Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
	 Bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig
	U voorkomt dat ruzie uit de hand loopt
	U woont weer prettig in uw eigen huis en straat
	 Buurtbemiddeling is voor en door bewoners

Neem contact op 
met Buurtbemiddeling

De Ronde Venen 
Stichting Tympaan - De Baat 
0297 – 230 280
buurtbemiddeling@stdb.nl

Woerden en Montfoort 
Kwadraad
088 – 900 4000
buurtbemiddeling@kwadraad.nl

Utrecht 
U Centraal
030 – 236 1728 
buurtbemiddeling@u-centraal.nl

U vindt deze informatie ook op 
de website van GroenWest. Vul als 
zoekterm Buurtbemiddeling in.

Marjolein Waagmeester

"We proberen er samen met u 
 en met uw buren uit te komen!"

De meeste mensen wonen prettig en hebben geen problemen met de buren. Soms is dat niet het geval 
en ontstaan ergernissen en irritaties. Huurders die met hun probleem bij GroenWest komen, brengen 
wij in contact met een van onze woonconsulenten.

"Soms kan met tussenkomst van de 
wijkbeheerder de overlast al worden 
verholpen" Fotograaf: René Verheijen
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Wbs Kamerik bezit en verhuurt al 
75 jaar huurwoningen in Kamerik en 
Kanis. Op dit moment zijn dat 330 
huizen in verschillende huurklassen 
en voor verschillende doelgroepen. 
Al sinds 1994 verzorgt GroenWest de 
dienstverlening voor Wbs Kamerik. 
Denk bijvoorbeeld aan onderhoud en 
verhuur van huurwoningen.

Wij spraken met Joop Hoenselaar, 
bestuursvoorzitter van Wbs Kamerik, 
over de fusie. “Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat de huurders (en hun 
woningen) in goede handen zijn bij 
GroenWest. Door de fusie zullen onze 
huurders ook in de toekomst kansen 
houden op een goede en betaalbare 
woning in een prettige woonomgeving.” 

Karin Verdooren (directeur-bestuurder 
van GroenWest) vult aan: “We heten 
de huurders van Wbs Kamerik van 
harte welkom bij GroenWest en zijn blij 
dat wij onze dienstverlening aan hen 
kunnen voortzetten. Begin volgend 
jaar nodigen wij de huurders van Wbs 
Kamerik graag uit voor een nadere 
kennismaking!” 

Binnenkort worden de huurders van 
Kamerik en Kanis geïnformeerd over 
de dienstverlening van GroenWest.

"Wij hebben er
alle vertrouwen in 
dat de huurders in 
goede handen
zijn bij GroenWest"

GroenWest heet huurders 
Woningbouwstichting Kamerik
welkom!
Vanaf 1 januari 2018 is de fusie van GroenWest en Woningbouwstichting (Wbs) Kamerik 
een feit. Voor de huurders van Wbs Kamerik verandert er in de praktijk weinig. 

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 ook 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.

Joop Hoenselaar

Vinkeveld, Vinkeveen
38 eengezinswoningen

Land van Winkel, 
Abcoude fase 1
39 eengezinswoningen

Land van Winkel, 
Abcoude fase 2
11 appartementen en 10 eengezinswoningen

Blok 6 Campinaterrein, Woerden
32 appartementen voor cliënten Philadelphia Zorg

Pius X, Woerden
30 appartementen

Trots op onze
nieuwbouw
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GroenWest is steeds bezig met het 
uitbreiden van het woningaanbod.
Zo maken wij het mogelijk dat nog meer 
mensen in aanmerking komen voor een 
betaalbare woning in het Groene Hart
Meer informatie over deze projecten 
vindt u op onze website: 
www.groenwest.nl/projecten.

Nieuw Lindescote, Linschoten
Woonzorgcentrum en 14 appartementen
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Stap 1
Maak een profiel aan en zet uw woning ‘te huur’. Maak 
aantrekkelijke foto’s van uw huis en maak er een goede omschrijving van. Denk 
bijvoorbeeld aan de grootte en het aantal slaapkamers. Vul ook de hoogte van de 
huur in.

Stap 2
Het ‘swipen’ kan beginnen! Door aan te geven in wat voor soort huis u geïnteresseerd 
bent en ook waar u zou willen wonen krijgt u nu foto’s te zien van woningen die ook 
‘te huur’ zijn. Heeft u geen interesse? Veeg de foto dan naar links. Er verschijnen 
meteen weer nieuwe foto’s. Komt uw droomwoning voorbij? Dan geeft u de foto 
een ‘like’ door op het hartje te tikken. Als degene uw huurwoning ook leuk vindt 
(en dus uw foto heeft geliked) dan heeft u een match!

Stap 3
Nu kunt u met elkaar chatten om informatie en gegevens uit te wisselen. Maak 
met elkaar een afspraak om elkaars woning te bekijken. Als de woningcorporatie ook 
instemt met de ruil, kan de woningruil doorgaan.

Dit najaar is een nieuwe app gelanceerd; HuisjeHuisje. 
De app brengt huurders die willen verhuizen bij elkaar. Zo 
wordt woningruil makkelijker. Het gebruik van de HuisjeHuisje 
app is gratis, veilig en betrouwbaar.

Deze app is eigenlijk een soort Tinder, maar dan voor huurders 
van een (sociale) huurwoning. Wilt u bijvoorbeeld graag 
verhuizen naar een andere plek? Wie weet 
is er een huurder die in uw droomwoning 
woont, die juist graag in uw huis wil wonen. 
Daar komt u met deze app snel achter.

Is woningruil nieuw?
Natuurlijk was het eerder ook al mogelijk om een huurwoning te ruilen, 
maar het vinden van een ruilkandidaat was vaak lastig. De app maakt dit 
veel makkelijker. Een ander groot voordeel is, dat u niet ingeschreven hoeft 
te staan bij WoningNet. Staat u wel ingeschreven? Ook goed nieuws, want 
uw inschrijving komt niet te vervallen bij woningruil. U behoudt uw volledige 
inschrijfduur.

Woningruilen met 
de HuisjeHuisje app


