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Beste lezer,

In de vorige Dichtbij heb ik, in het kader van verduurzaming, de naam van Urgenda al 

laten vallen. Inmiddels zijn we een stap verder en hebben de woningcorporaties en 

Urgenda de handen ineen geslagen. Een sterke combinatie; want we hebben allebei 

hetzelfde doel. Sneller meer sociale huurwoningen verduurzamen en CO2-reductie.

 

Regelmatig krijg ik de vraag hoe het precies zit met de belasting die WSN namens de 

huurders betaalt. Ik leg het u graag uit. Als huurder betaalt u vier maanden huur, die 

WSN direct als huurdersbelasting doorstort naar Den Haag. De verhuurders met dure 

huurwoningen en de mensen in een koopwoning betalen deze belasting niet. Ook 

krijgen u en de volkshuisvestingsector niets terug voor deze belasting. Dit is mij een 

doorn in het oog. In het kader van betaalbaarheid, wat het thema is van deze Dichtbij, 

is dit totaal oneerlijk. Daarom heb ik namens alle Nederlandse woningcorporaties 

het initiatief genomen de huurdersbelasting, ook wel de verhuurderheffing 

genoemd, terug te vragen van Den Haag en in te zetten voor het verduurzamen 

van huurwoningen. Maar liefst 170 corporaties hebben zich aangesloten bij dit 

initiatief. Op vrijdag 15 februari jl. is de boodschap ‘huurdersheffing besteden aan het 

verduurzamen van huurwoningen’ gedeeld met het kabinet. U vraagt zich misschien 

af, wat heb ik daar dan aan? Heel eenvoudig. Als we de huurwoningen verduurzamen, 

dan verlaagt uw energierekening en dat is goed voor uw portemonnee.

 

Het is afwachten wat deze actie ons daadwerkelijk oplevert, maar in het belang van 

alle huurders in Nederland blijven we strijden! Houd wsn.nl in de gaten voor de laatste 

ontwikkelingen. Ondertussen zitten we uiteraard niet stil en staat het betaalbaar 

houden van uw woonlasten gewoon ook op onze eigen agenda en die 

van onze belangrijkste partners; HuurdersOrganisatie Nijkerk en de 

gemeente. Vandaar deze editie van Dichtbij, speciaal gewijd aan dit 

thema!

Ik wens u veel leesplezier!

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER

WONINGSTICHTING NIJKERK

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine?

Redactie dichtbij  Van ’t Hoffstraat 40, 

3863 AX  Nijkerk  |  redactie@wsn.nl 

Redactie  Jan Beeuwkes, Daniëlle  

Jansen, Mariëlle van Heerikhuize, 

Claudia Verweij, Saskia Waciuri – WSN

Klaas Hoekstra – HO Nijkerk

BarcC

Ity van Dusschoten

Fotografie Wiep van Apeldoorn | WSN 

Vormgeving Marjo Vliek [grafische] 

vormgeving

Drukwerk Zalsman

Dichtbij Magazine is een  

onafhankelijke uitgave van WSN en 

heeft geen verbintenis met derde 

commerciële partijen. We plaatsen 

daarom geen advertenties.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u  

een vereenvoudigde indruk te geven 

van zaken die zich voordoen op 

volkshuisvestelijk gebied. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de artikelen in 

dit magazine. Voor meer uitputtende 

informatie kunt u contact opnemen 

met WSN of kijken op www.wsn.nl

Wilt u Dichtbij niet meer ontvangen? 

Mail uw naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl.

Betaalbare woonlasten Colofon
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GROEI HUISHOUDENS IN NIJKERK 2018-2030

2018

2030

Nederlandse bevolking groeit 

WSN GROEIT MEE DOOR BIJ TE BOUWEN

Alle prognoses zijn het erover eens. De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren  

stevig groeien. ”15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde.” ‘Deze radiohit  

uit 1996 is inmiddels ver achterhaald’, vertelt Saskia Waciuri, manager Wonen bij WSN.  

‘Want volgens het CBS telt Nederland in 2030  al ruim 18 miljoen inwoners.  

En dat betekent iets voor de vraag naar woningen.’  

Druk op de woningmarkt  

voelbaar

De druk op de woningmarkt is nu al goed voelbaar. ‘Kijk maar 

naar de grote steden’, vervolgt Saskia. ‘Woningen zijn daar 

vaak binnen een week al verkocht, ongeacht de hoge prijzen 

die mensen ervoor vragen. En voor sociale huurwoningen zijn 

de wachttijden enorm. Nederland staat daarmee voor de uit-

daging om het wonen betaalbaar en beschikbaar te houden.’ 

Ook Nijkerk groeit

Ook in de gemeente Nijkerk is er sprake van een groeiende 

vraag naar woningen. ‘Nijkerk is natuurlijk niet de Randstad,’ 

nuanceert Saskia, ‘maar als we zien hoeveel reacties we krij-

gen op iedere huurwoning, dan is ons werk als volkshuisves-

ter nog niet gedaan. Woningzoekenden staan momenteel zo’n 

7 jaar ingeschreven en reageren anderhalf jaar actief om aan 

een sociale huurwoning te komen. En deze vraagdruk neemt 

de komende jaren alleen maar toe. Tot 2030 komen er in de 

gemeente Nijkerk nog eens 2.270 extra huishoudens bij.’ 

Meebewegen met de groei

Als WSN ook in de toekomst de beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen wil waarborgen, dan is er volgens Saskia maar 

één optie. ‘Bijbouwen … en stevig ook. We moeten meebewe-

gen met de nieuwbouw groei van de gemeente. We richten ons 

vooral op compacte woonvormen voor kleine huishoudens, 

want daar is de meeste vraag naar. Nieuwbouw heeft als extra 

voordeel dat er meer verhuizingen plaatsvinden. Hierdoor 

wordt de kans op het vinden van een passende woning alleen 

maar groter.’ 

Heeft WSN nog een tip voor mensen die een woning 
zoeken in Nijkerk? ‘Schrijf je tijdig in, ook als je nog geen 
actieve verhuiswens hebt. Je moet namelijk ingeschre-
ven staan om überhaupt in aanmerking te komen voor 
een huurwoning. Hoe langer je inschrijfduur, hoe sneller 
je uiteindelijk aan de beurt komt. Inschrijven kan heel 
eenvoudig via de website www.woningneteemvallei.nl. 
Daar vind je alle beschikbare huurwoningen in de regio, 
dus ook in Nijkerk.’ 
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‘We hebben de mooiste 
voedselbank van  

Nederland’
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BEKENDE NIJKERKER

Jan Brons:  
‘Mensen helpen maakt blij’

Een tevreden en blij mens: dat is hoe Nijkerker Jan Brons zich met plezier laat 

omschrijven. Na een bewogen leven zette hij zo’n twintig jaar geleden zijn hart open voor 

de liefde van Jezus. Van nagenoeg de ene op de andere dag werd Gods plan hem duidelijk. 

En daar hoorde de opening van de Nijkerker voedselbank bij. 

Niet de regels, wel de liefde
‘Ik ben religieus opgevoed, in de zin van geboden en regels. 

Dat heeft voor mij niets te maken met geloof in God. Voor mij 

staan God en Jezus voor liefde: niet voor móeten maar voor 

mógen. Het leven is niet altijd zonder ellende, maar er is wel 

een leven met of zonder God. En mijn leven met God heeft 

onder andere mijn vrouw Ineke op m’n pad gebracht. We zijn 

nu alweer zo’n elf jaar gelukkig met elkaar.’

Mooiste voedselbank
‘In samenwerking met Jezus Centrum Nijkerk heb ik twaalf 

en een half jaar geleden de voedselbank in Nijkerk opgericht. 

We gebruikten het gebouw voor opslag en uitgifte en stapje 

voor stapje ging ik bedrijven als Boni Supermarkten en Bieze 

Food Group langs om te vragen of ze voedsel over hadden. In 

Nijkerk maken zo’n tachtig tot honderd gezinnen gebruik van 

het aanbod. De eerste keer is voor veel mensen een drempel. 

Begrijpelijk, maar het hoeft helemaal niet. Het is hartstikke 

knus en leuk ingericht, met dank aan mijn vrouw. Vaak blijven 

mensen tot half vier hangen. Dan roep ik: ‘Hup, nu naar huis 

óf je moet helpen opruimen’. We hebben gewoon de mooiste 

voedselbank van Nederland.’

Ritje Duitsland
‘Naast mijn werk bij de voedselbank moet er natuurlijk 

wat geld binnenkomen. Ik heb een klusbedrijf en ik werk 

als invalchauffeur bij een transportbedrijf. Rijden op de 

vrachtwagen, da’s eigenlijk mijn grootste hobby. Het zijn 

dagritten, dus een keertje België of een ritje naar Duitsland. 

Prachtig vind ik dat.’

Rechtsaf de dijk over
‘Ik ben geboren in Zwartebroek, dichtbij dus. Nijkerk is mooi, 

levendig. Er is genoeg te zien en te doen. Het liefst gaan we

wandelen of fietsen; bij de sluis rechtsaf en dan de dijk over. 

Daarnaast besteed ik veel tijd aan klussen en meubeltjes 

maken. Ik ben nu met een stoel bezig. Zelf iets maken 

verveelt nooit. Het leuke is dat mijn vrouw erg creatief is: 

soms bedenkt zij iets en dan voer ik het uit. Op die manier 

hebben we niet alleen ons huisje maar ook de plek van de 

voedselbank ingericht.’

Bijna de duizend aangetikt
‘De inschrijvingen bij de voedselbank worden natuurlijk 

genummerd, daarom kan ik zien dat we bijna de duizend 

hebben aangetikt. De samenstelling is steeds in beweging: 

de een komt voor twee maanden, de ander komt voor twee 

jaar. Allemaal goed. We werken met een club van dertig 

vrijwilligers en natuurlijk leveranciers, maar we hebben 

bijvoorbeeld ook veel te danken aan de verhuurder van 

het pand. Een standaard huurprijs kunnen we ons niet 

veroorloven, we zijn afhankelijk van gunsten. Tot nu toe is 

dat steeds gelukt. Dat maakt me dus een blij mens: van 

mensen helpen wórd je gewoon blij. Dan blijft er verder 

weinig te wensen over.’

‘Het is hartstikke  
knus en leuk ingericht,  

met dank aan  
mijn vrouw.’’
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Krapte op de woningmarkt  
Super blij in je eerste woning

Jaarlijks vinden ongeveer 250 mensen in Nijkerk en omgeving een woning via WSN. Een 

woning zoeken is geen makkelijke opgave. Er is namelijk krapte op de markt. Ook in onze 

regio. Om iedereen een eerlijke kans te geven, verloopt dit volgens een aantal zorgvuldige 

stappen. Woningzoekenden moeten zich eerst inschrijven bij woningneteemvallei.nl. 

Hier kun je zoeken, reageren en zelfs een woning accepteren. Op de site vind je een breed 

woningaanbod. Er worden niet alleen huurwoningen van WSN aangeboden, maar ook woningen 

van andere corporaties in de regio Eemvallei. 

Verliefd

‘In de zomer van 2017 werden we verliefd. Ik werkte toen 

in de horeca in Nijkerk. Ik vond Cynthia heel leuk. En zij 

mij blijkbaar ook, want ze kwam steeds vaker langs’, zegt 

Stefan stralend. ‘Na anderhalf jaar latten leek het ons super 

fijn om te gaan samenwonen.’ We zitten met Stefan (28) en 

Cynthia (24) op hippe stoelen aan de keukentafel. Het huis 

is nog leeg, maar een korte blik maakt al snel duidelijk dat 

dit dynamische stel van een modern interieur houdt. De 

lange wand in de woonkamer is in trendy grachtengroen 

geschilderd en de vloer is voorzien van smaakvol laminaat.

Veel afwijzingen

‘Het zoeken naar een thuis was voor ons een spannende 

tijd. Lukt het wel? Of lukt het niet? We hebben overal in de 

omgeving naar woonruimte gezocht en ons op een heleboel 

woningen ingeschreven’, vertelt Cynthia. ‘Nijkerk is voor ons 

een ideale plek. Het ligt precies tussen ons werk in. Stefan 

werkt inmiddels in Harderwijk als assistent bedrijfsleider in 

het horecabedrijf van zijn vader en ik draai een kledingzaak 

in Barneveld. Dan is Nijkerk een ideale uitvalsbasis. We 

hadden slechts twee harde wensen. Het huis moet een tuin 

of balkon hebben en een lekkere keuken.’ Ondanks het korte 



Als je een huurwoning zoekt Regel ’t op woningneteemvallei.nl
1.  Schrijf je in als woningzoekende 
  Dan kun je reageren op aangeboden woningen in 

Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, 
Soest en Woudenberg. Inschrijven kost eenmalig  
€ 25,00. De jaarlijkse verlengingskosten zijn € 10,00. 

2. Check het woningaanbod
  Dagelijks plaatst WSN woningen op Woningnet. Deze 

woningen blijven 8 dagen op de website staan. In die tijd 
kun je reageren. Op maximaal drie woningen tegelijk. 

3. Reageer als er een woning naar je zin is
  Woningen worden meestal toegewezen op basis van 

de inschrijftijd van de woningzoekenden die reageren. 
Degene die het langst staat ingeschreven, is het eerst 
aan de beurt. Sommige woningen worden verloot.

4. Check je mail en bereid je alvast voor
  Houd je mail goed in de gaten als je gereageerd hebt 

en zorg dat je alle benodigde documenten in huis hebt. 
Want reageer je niet op tijd op de e-mails? Of kun je de 
vereiste papieren niet op tijd aanleveren? Dan wordt de 
woning aan de volgende kandidaat aangeboden.

Wanneer kom je in aanmerking 

voor een sociale huurwoning?

Als je een sociale huurwoning wilt huren, mag het 
jaarinkomen van jou en je partner niet hoger zijn dan  
€ 38.035 (kinderen niet meegerekend). Een klein deel van 
de huurwoningen biedt WSN aan voor hogere inkomens. 
Houd hiervoor de advertenties op woningneteemvallei.nl 
in de gaten. 

Woningruil.nl 
Heb je al een huurwoning en wil je wat anders? Dan is 
woningruil misschien een mogelijkheid. 
Funda.nl 
Hier vind je naast koopwoningen ook huurwoningen van 
particulieren en commerciële partijen. Dit zijn meestal 
vrije-sector woningen.

Ben je toe aan kopen?  
Op WSN.nl staat ons koopaanbod of kijk op Funda.nl.
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HOE WERKT HET

wensenlijstje kreeg het stel de ene afwijzing, na de andere. 

‘We waren dan ook super blij toen we bericht van WSN 

kregen dat deze woning toegewezen was.’ 

Lekker chillen in de man-cave

Vervolgens ging alles heel snel. ’Inkomensgegevens moesten 

worden opgestuurd en na controle mochten we naar het 

huis komen kijken. We kwamen in een achtbaan terecht, die 

drie dagen duurde’, zegt Cynthia. ‘We hadden geen enkele 

ervaring met het huren van een huis. Klantconsulent Jolien 

en woonconsulent Alie van WSN begrepen dat direct en 

hebben ons fantastisch geholpen. We zijn letterlijk aan de hand 

meegenomen en door hun steeds goed geïnformeerd. Mailen 

en bellen kon altijd. Dat was heel prettig. Bij de bezichtiging 

waren we meteen verkocht. Een lekkere tuin en genoeg ruimte 

om onze dromen te realiseren.’ Op de eerste etage zwaait 

Stefan een deur open. Kledingrekken staan in een kleine kamer 

netjes opgesteld. Het is het domein van mode-fanaat Cynthia. 

‘Stefan krijgt de zolder,’ zegt Cynthia lachend. ‘Dat wordt de 

man-cave om te gamen en te chillen met vrienden.’

‘Na de bezichtiging hebben we uiteraard “ja” gezegd. 

Woonconsulent Jeroen heeft ons toen voor een tweede keer 

in de woning uitgenodigd. We hebben ter plekke het contract 

getekend en het hele huis nog eens doorgelopen. Kleine 

dingentjes die stuk waren zijn genoteerd en binnen twee 

dagen opgelost.’ Stefan stopt midden in zijn enthousiaste 

verhaal en kijkt richting de keuken: ‘Weet je wat ik het leukste 

vind hier in huis? De wok-brander! Zo fijn om je eten te 

roerbakken. Ik ben gek op dat soort één-pans-maaltijden. Ik 

werk vaak ‘s avonds en maak dan voor vertrek nog een lekkere 

schotel. Als Cynthia thuis komt ben ik meestal al weg en staat 

er voor haar al wat lekkers klaar.’ ‘Wat dat betreft hebben we 

wel allebei ons eigen leven’, vult Cynthia aan. ‘We werken op 

andere tijden. We houden allebei van andere dingen. En toch 

maken we samen elkaars leven een beetje mooier.

Dit is echt thuis

’ Dat Cynthia en Stefan een sterk stel zijn bewijst de  

IKEA-test. ‘Die hebben we glansrijk doorstaan. Zonder  

ruzie of gedoe hebben we de bouwpakketten van deze 

 interieur-reus in elkaar gezet.’ Beiden kijken tevreden rond 

in de woonkamer. ‘Dit is echt thuis. De plek waar ik mijn 

schoenen uitschop en lekker met de afstandsbediening op 

de bank plof’, zegt Stefan opgetogen. Cynthia kijkt hem aan 

en glimlacht. ‘Voor mij geeft dit huis rust. Het is een haven 

waar we samen komen. Vanavond slapen we voor het eerst 

hier. We gaan straks ons bed neerzetten en Billie de kat (17) 

ophalen. Dan is ons thuis echt compleet.’

!

Woningnet wordt vernieuwd!

www.woningneteemvallei.nl

offline van 26 maart tot 2 april
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 Man, ga toch fietsen!

Lekker recept voor 2 personen en niet duurder dan € 5,00 ?

Stuur het recept en een selfie voor 30 april 

naar dichtbij@wsn.nl.  

Als jouw recept in het magazine komt dan ontvang je een  

VVV-bon van € 25,-!

Gek op koken?

De familie Hazeleger- 

Verhagen uit Nijkerk 

verrast ons met een 

heerlijk recept. 

Het leuke van dit recept 

is dat je kunt variëren 

met de groenten, het 

vlees en de soorten 

kaas die je gebruikt.  

 

Bladerdeeg  

verrassing

∙    1 pakje margarine bladerdeeg (scheelt een euro  

vergeleken met de roomboter variant) van 10 velletjes

∙   1 kleine prei

∙   1 punt paprika

∙   2 uien

∙   2 eieren

∙   300 gram salamiblokjes

∙   1 bakje Ricotta van 250 gram

Bereiding

Was de groenten en snijd ze fijn. Doe de Ricotta in een 

schaal en meng dit met 1 ei. Voeg daarna de helft van 

de gesneden groenten toe en meng dit er door heen. 

Snijd de salami blokjes fijn en meng 2/3 hiervan door het 

Ricotta/groenten mengsel. 

Bak de andere helft van de groenten en de overgebleven 

salami in een eetlepel olijfolie glazig. Verwarm je oven 

voor op 200 °C, hetelucht op 180 °C. 

Leg 5 velletjes bladerdeeg op een bakplaat met bak-

papier. Leg in het midden van alle velletjes een flinke 

bol van het Ricotta mengsel en daarbovenop een lepel 

gebakken groenten. Bedek dit losjes met een overgeble-

ven velletje bladerdeeg.  Wacht even tot het bladerdeeg 

ontdooit is, druk daarna voorzichtig de randen aan met 

behulp van een vork. Kluts het overgebleven ei los in een 

kommetje en bestrijk de bladerdeeg pakketjes met het 

eimengsel, zodat ze in de oven mooi bruin worden. Bak 

de bladerdeeg pakketjes in 20 tot 25 minuten goudbruin. 

 

Geniet van de verrassing!

HartslagNu.nl   
Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen buiten het 

ziekenhuis een hartstilstand. Je overlevings-

kans is het grootste wanneer binnen 6 minu-

ten de juiste hulp is gestart. HartslagNu is het landelijke netwerk 

voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Hoe dat werkt? 

Bij het vermoeden van een hartstilstand stuurt 112 een ambu-

lance en worden tegelijkertijd burgerhulpverleners opgeroepen 

om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan 

reanimeren. WSN heeft al jaren een AED, binnenkort hangt die 

buiten, zodat deze gebruikt kan worden bij elke reanimatie. 

Een krent zijn 
Krenterig zijn, staat gelijk aan zuinig zijn of gierig doen. 

Maar waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? In de 

18e eeuw werd het woord ‘krent’ voor het eerst gebruikt om 

zuinigheid aan te duiden: ‘Waarschijnlijk is de 

eerste betekenis kleingeestig en vandaar 

gierig zijn; een pietlut zijn. Krent moet dan 

worden opgevat in de figuurlijke betekenis 

van iets kleins, iets onbeduidends.’

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00Volgens onderzoek van het CBS stootte in 2016 alle 

mobiele bronnen in Nederland samen 41710 miljoen 

kilogram CO2 uit. Dit is 8579 miljoen 

kilogram meer dan in 1990 

en maar liefst 71% van de 

uitstoot is te wijten 

aan wegverkeer! Mis-

schien toch maar iets 

vaker de fiets pakken… 

Laat geen geld liggen!  

Ontvangt u alle toeslagen en subsidies waar u recht 

op heeft? Er zijn landelijke regelingen, maar ook 

gemeentelijke. Soms meer dan u denkt. Check op  

berekenuwrecht.nl of u geen geld laat liggen.  

Het levert op! En niet alleen voor mensen met een bij-

standsuitkering. Ook als u werkt kunt 

u er recht op hebben. Bereken in 

een paar stappen op welke be-

dragen u mogelijk recht heeft . 
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WE LEGGEN HET UIT

WSN houdt haar  
woningen betaalbaar
Als volkshuisvester vindt WSN het belangrijk om 

de huurprijzen van haar woningen zo laag mogelijk 

te houden. Maar hoe komen deze huurprijzen 

eigenlijk tot stand? En wat doet WSN eraan om ze 

laag te houden? We vroegen het Arnout Bakker, 

manager Bedrijfsvoering bij WSN. 

Puntensysteem bepaalt  

huurprijs

‘Woningcorporaties gebruiken een puntensysteem om 

de prijs van huurwoningen te bepalen’, legt Arnout uit. 

‘Het systeem kent punten toe aan de oppervlakte en 

kwaliteit van de woning. Maar er wordt ook gekeken naar 

de buitenruimte en de WOZ-waarde. Hoe hoger het aantal 

punten, hoe hoger de huur mag zijn.’ 

Huren voor een  

aantrekkelijke prijs

Het puntensysteem bepaalt dus welke huurprijs WSN 

aan huurders mag vragen? ‘Klopt, maar deze brengen we 

niet volledig in rekening’, verklaart Arnout. ‘Wij zijn een 

volkshuisvester zonder winstdoel. Hierdoor kunnen wij onze 

woningen onder de marktprijs verhuren. Als een woning 

bijvoorbeeld 900 euro waard is, dan verhuren wij die voor 

630 euro. Dat is een korting van 30%. Zo houden we onze 

woningen betaalbaar voor een brede doelgroep.’ 

Servicekosten

‘Naast de huur van de woning betalen bewoners vaak ook 

servicekosten’, vervolgt Arnout. ‘Dit is een vergoeding 

voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud 

en glasverzekering. Deze diensten laten wij uitvoeren 

door andere partijen. Door slim in te kopen, houden we de 

servicekosten laag voor onze huurders.’ 

Jaarlijkse huurverhoging

Arnout: ‘We doen er alles aan om onze woningen betaalbaar 

te houden. Toch ontkomen ook wij er niet aan om de 

huurprijzen jaarlijks te verhogen. Het is net als in de 

supermarkt. Daar stijgen de prijzen ook ieder jaar door 

hogere kosten en de inflatie. Hetzelfde geldt voor ons. De 

overheid bepaalt het maximale percentage waarmee wij 

de huren mogen verhogen. Vaak blijven we daar ver onder 

zitten. De jaarlijkse huurverhoging vindt altijd plaats op 1 juli. 

Huurders ontvangen voor 1 mei een brief, waarin we uitleggen 

wat de huurverhoging voor hen persoonlijk inhoudt.’ 

Zelf grip houden op uw  

huurlasten

Wat kunnen bewoners zelf doen om de huurlasten laag te 

houden? ‘Kijk of je in aanmerking komt voor huurtoeslag’, 

geeft Arnout als tip. ‘Hiermee krijg je een deel van je huur 

terug van de Belastingdienst. Huurtoeslag ontvang je niet 

automatisch. Dit moet je zelf aanvragen. De Belastingdienst 

kijkt ook naar je jaarlijkse huurverhoging. Iedere keer dat je 

huur stijgt, krijg je ook meer geld terug!’

Het aanvragen van huurtoeslag 

Het ontvangen van huurtoeslag is gebonden aan ingewikkelde 
regels. Kijk op Toeslagen.nl  voor meer informatie en het maken 
van een proefberekening.  Huurtoeslag stond vroeger ook wel 
bekend als huursubsidie. 

Kleiner wonen 

Zijn de kinderen inmiddels de deur uit en is het huis ruimer  
dan nodig? Ga kleiner wonen en betaal minder huur! Kijk op  
Woningneteemvallei.nl welke huurwoningen er beschikbaar 
zijn in de regio. Of maak gebruik van Toekomst Ready Wonen.



Het dreigt buiten te gaan regenen wanneer Ton Selten en Peter Toonen het kantoor van WSN 
binnenlopen. Ondanks het gure weer ogen beide heren opgetogen. Ze komen praten over de 

betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Het thema gaat hen nauw aan het hart. Ton vanuit zijn 
rol als voorzitter van de Woonbond en Peter als directeur-bestuurder van woningcorporatie WSN. 

‘De Woonbond is een landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van huurders’, legt Ton 
uit. ‘Namens 1,6 miljoen aangesloten huurders zetten we ons in voor betaalbare huren en goede 

woningen in leefbare wijken.’ ‘Met 3.500 huurders is onze club wat kleiner’, grapt Peter, ‘maar ook 
wij doen er alles aan dat onze huurders prettig en betaalbaar kunnen wonen in Nijkerk.’

Woningen betaalbaar 
houden, doe je met elkaar!
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Betaalbaarheid staat onder druk
Zodra het woord betaalbaar valt, beginnen de heren wat ern-

stiger te kijken. Hoe staat het daarmee? ‘Niet best,’ zegt Ton 

zonder twijfelen. ‘Sociale huurders hebben het de afgelopen 

jaren zwaar voor hun kiezen gekregen. Tussen 2012 en 2017 

zijn de huren gemiddeld gestegen met 10% boven inflatie. 

Huurders houden hierdoor minder over voor andere levens-

behoeften, zoals eten, kleding en zorg. Zodra mensen moeten 

kiezen tussen het betalen van de huur en het kopen van 

boodschappen, wordt de situatie wel heel nijpend. Dat baart 

ons als Woonbond dan ook grote zorgen.’ 

‘Ook binnen Nijkerk krijgen we vaker melding van klanten die 

hun huur niet kunnen betalen’, bevestigt Peter. ‘Vaak gaat het 

om mensen die relatief kort bij ons huren. Van sommigen is 

het inkomen zo laag dat we bij het verhuren van de woning 

denken: komt dat wel goed? We verhuren onze woningen 

natuurlijk tegen sociale prijzen. Maar als iemand bijna niks te 

besteden heeft, is iedere euro al snel te veel.’ 

Corporaties leiden onder  
belastingmaatregelen
Waarom zijn de huurprijzen zo gestegen? ‘Corporaties leiden 

onder een grote belastingdruk’, legt Ton uit. ‘Vooral de verhuur-

derheffing eist zijn tol. Dit is een soort belasting die corporaties 

aan de overheid betalen. Deze maatregel stamt nog uit de 

periode dat het crisis was in Nederland. Het toenmalig kabinet 

zocht naar manieren om het begrotingstekort te dichten. Hun 

oog viel op de corporaties, die bekendstonden als steenrijke 

clubs waarvan het geld niet op kon. Die beeldvorming klopt na-

tuurlijk niet helemaal. De waarde zit vooral in de stenen en dat 

kun je niet zomaar vrijmaken. Toch besloot de overheid om via 

de verhuurderheffing miljarden euro’s uit de sociale huursector 

te trekken. Met grote gevolgen voor de betaalbaarheid.’

‘Corporaties konden in die tijd niet anders dan hun huren verho-

gen’, legt Peter uit. ‘Alleen zo konden zij de verhuurderheffing be-

talen. Sindsdien heeft de overheid meer maatregelen ingevoerd, 

die knagen aan de betaalbaarheid van onze woningen. Het is 

inmiddels zo erg dat huurders van WSN vier maanden huur kwijt 

zijn aan verhuurderheffing en andere belastingen.’ 

‘De verhuurderheffing hebben wij van begin af aan huurders-

belasting genoemd’, vult Ton aan. ‘Want als de overheid geld uit 

corporaties haalt, zijn het uiteindelijk de huurders die dit betalen.’

 

Ook de woningbouw leidt  
onder de verhuurderheffing
‘De verhuurderheffing zorgt er ook voor dat corporaties 

minder woningen kunnen bijbouwen’, merkt Peter op. 

‘Nijkerk is geen Amsterdam, maar ook hier reageren er zo’n 

500 personen op iedere nieuwbouwwoning. En we kunnen 

er maar één huisvesten.’ Ton ziet hetzelfde gebeuren op 

landelijk niveau. ‘Sinds de verhuurderheffing is de totale 

SCHIJNWERPER

bouwproductie van corporaties teruggelopen van 35.000 

woningen per jaar naar 17.000. Dit gebeurde jammer 

genoeg in een tijd dat het nog heel goedkoop was om te 

bouwen. Nu stijgen de bouwkosten de pan uit en zijn er te 

weinig bouwvakkers. Vooral starters leiden hieronder. Zij 

komen amper nog aan een woning.’

Zo te horen bevinden huurders en verhuurders zich in lastige 

omstandigheden. ‘Dat klopt’, geeft Ton toe, ‘en dit zorgde er in 

het verleden wel eens voor dat we tegenover elkaar stonden. 

Misschien wilden we wel hetzelfde, maar door de financiële 

onmogelijkheden kwamen we er samen niet uit. Gelukkig zie 

ik daar nu een kanteling in. We zijn erachter gekomen dat we 

elkaar hard nodig hebben. Door samen een front te vormen, 

voorkomen we dat de overheid geld uit de corporaties blijft 

trekken en huurders maar blijven betalen.’ Peter onderstreept 

dit. ‘Alleen door de handen ineen te slaan, kunnen we een halt 

toeroepen aan de groeiende belastingdruk en voorkomen we 

dat corporaties in de problemen raken.’ 

Beperkte huurverhoging
‘Dankzij deze houding hebben we eind vorig jaar een sociaal 

huurakkoord kunnen sluiten’, vervolgt Ton met een glimlach. 

‘Het was niet eenvoudig, maar het is ons gelukt. Aedes  

(branchvereniging) en de Woonbond zijn overeengekomen 

dat corporaties hun huren in de toekomst met maximaal de 

inflatie verhogen. En we zetten in op verduurzaming, want dit 

zorgt voor een flinke besparing op de energielasten van huur-

ders.’ Peter knikt instemmend. ‘Daarom is het zo belangrijk 

dat we stoppen met die huurdersbelasting. Dit geeft ons de 

ruimte om het huurakkoord versneld uit te voeren en zorgt 

ervoor dat we dienstbaar kunnen blijven aan onze huurders. 

Want dat is waar het uiteindelijk om draait.’

Met deze laatste woorden maken beide heren zich klaar om 

te vertrekken. Gelukkig klaart buiten de lucht op. Er is zon op 

komst. Wat Ton en Peter betreft staat dit symbool voor hoe de 

sociale huursector zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Een van de goedkoopste aanbieders in de regio
Het is ons streven om voldoende woningen beschikbaar 
te hebben voor huurders met recht op huurtoeslag. 
Woningen met een goede basiskwaliteit die echter wel 
betaalbaar zijn, zodat er na aftrek van alle woonlasten 
geld overblijft om van te leven. We hebben hierbij als 
streven dat we qua huurprijzen (gemiddeld genomen) tot 
een van de goedkoopste aanbieders in de regio behoren. 

Bron: Ondernemingsplan ‘Altijd Dichtbij’ (www.wsn.nl)
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Zelf schilderen in de woning.
Hoe doe je dat?

Het zijn geen moeilijke klussen, dat kunt u goed zelf doen. 

Onze vakman Henk geeft u daarbij wat handige tips. 

TIP van Henk

Het stappenplan:

1.  Maak de ruimte stofvrij. Zo voorkomt u dat het stof in 

de lucht op het schilderwerk gaat hechten.

2. Dek vloeren en meubels af met folie. 

3.  Maak de objecten die u gaat schilderen altijd schoon en 

vetvrij, zodat de verf zich goed kan hechten.

4.  Schuur de oppervlaktes. Dit kan met een schuurmachi-

ne of met de hand, gebruik fijn schuurpapier. 

5.  Plak deurlijsten, plinten, kozijnen en schakelmateriaal 

af met tape.  

Materialen:

Voordat u aan de slag gaat, is het van belang om de juiste 

materialen in huis te hebben. Henk adviseert: 

1.  Synthetisch of watergedragen verf voor deuren en 

kozijnen. Watergedragen verf kan over synthetisch 

geschilderd  worden, maar niet andersom.   

2.  Latex muurverf. Goed om te weten: latex kan niet over 

witkalk. Test dit door het oppervlakte met een natte spons 

af te nemen. Slaat de spons wit uit? Dan is het witkalk.

3. Muurverfrollers voor de grote oppervlaktes.

4. Afplaktape.

5. Afdekfolie.

6.  Kwasten en rollers  

speciaal voor iedere verfsoort. 

7. Verfemmers.

8. Acrylaatkit voor kieren en naadjes.

9. Sneldrogende muurvuller voor gaten.

Slimmigheidjes:

∙  Stuk karton onder het verfblik. 

∙  Glazen pot om de kwasten na de klus 

in te kunnen laten rusten.

∙  Terpentine en water zijn altijd 

handig.

∙  Oude (thee)doeken. 

Plak de stopcontacten en licht-

schakelaars af of verwijder deze. 

Vergeet niet om de stroom uit te 

zetten. 

Een nieuwe  

voorzitter: Ron Weil

René Hecker nam op 18 februari  jl. afscheid als 

voorzitter van HuurdersOrganisatie Nijkerk 

(HON). Hij heeft het stokje overgedragen. 

Ron Weil: ‘René Hecker laat een mooie 

organisatie achter die in de afgelopen jaren 

is veranderd van een vereniging naar een 

professionele belangenorganisatie. Hij heeft 

zich altijd enorm ingezet voor de belangen van 

alle huurders van Woningstichting Nijkerk.’

Ron Weil heeft afgelopen maanden kennis 

gemaakt met de andere bestuursleden en een 

plan gemaakt voor de komende 3 jaar. Het doel 

is om leden en huurders uit te leggen waar de 

HON voor staat. Zij zet zich de komende jaren 

in voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van 

sociale huurwoningen en wil de leefbaarheid 

bevorderen voor huurders. 

Ron Weil: ‘De komende 3 jaar heeft de 

HuurdersOrganisatie 3 speerpunten: meer 

wegwijs worden in de volkshuisvesting, betere 

communicatie met de leden en de wachttijd voor 

een huurwoning flink verlagen.’ ‘Ik vind het 

ook belangrijk om betrokken en zichtbaar te 

zijn. Dus spreek mij gerust 

aan op een ledenvergadering 

of stuur een mail naar 

r.weil@ho-nijkerk.nl.’
Buiten  

schilderwerk doen 

wij voor u!

Ron Weil is nog actief in het 
bedrijfsleven. Hij woont aan de Bakboord in Nijkerk, is 
getrouwd en heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Ron is 
veel buiten te vinden met zijn hond Fiore en gaat graag 
de natuur in om vogels te spotten. 

i

www.

ho-nijkerk.nl



Kees van de Geest opent de deur van zijn 

appartement aan de Oranjelaan. Hij reageert blij 

verrast als hij de bloemen van WSN ziet. Al moet 

hij wel even wennen aan het idee dat hij in het 

zonnetje wordt gezet.

Kees heeft een beperking en zodoende ook een zorgindicatie. 

Toch woont hij al 9 jaar zelfstandig in zijn 3-kamer apparte-

ment. En dat gaat heel goed. Zijn woning ziet er gezellig en 

verzorgd uit. Kees ontvangt al van jongs af aan een Wajong 

uitkering. Daarnaast werkt hij al 30 jaar bij Arkemheen. Dat is 

heel bijzonder want door zijn beperking is werken niet altijd 

even makkelijk. Hij begon als stagiaire in de keuken en is nu 

huismeester. 

Kees: ‘Dit werk is veel afwisselender en je zit niet altijd in 

dezelfde ruimte. Om 08.15 uur begint mijn werkdag. Er is 

genoeg te doen op het werk. Iedere twee maanden maak ik 

de gangvloeren schoon met een schrobzuigmachine. Het 

is natuurlijk belangrijk dat het allemaal netjes & schoon is.’ 

Kees is ook behulpzaam voor de bewoners van Arkemheen. 

Zo brengt hij iedere dag de krant bij een bewoonster van 100 

jaar.  ‘Bewoners vragen mij ook wel eens om te helpen met het 

instellen van de televisie. Ik word er blij van als ik die mensen 

kan helpen en zij weer tv kunnen kijken.’

Op pad met Jan…
De taal van de liefde
Een mooie zonnige winterdag wordt door huurders 
soms afgesloten met een bakkie of borreltje op straat. 
Vroeger was dat not done, maar daar trekken we ons 
tegenwoordig niets meer van aan. Dus wanneer de 
zonnestralen de achtertuintjes verlaten, verplaatsen 
we ons massaal naar de voorkant. Hoe leuk en sociaal 
verantwoord is dat?! 

Al fietsend door de wijk zie ik een groepje bewoners druk 
praten en wijzen naar een bovenraam. Nieuwsgierig als 
ik ben, schuif ik even aan. ‘Zo, lekker ff samen een bakkie 
doen’,  begin ik mijn begroeting. Het gesprek gaat over 
geluidsoverlast. ‘Wat is het probleem’, vraag ik tussen 
neus en lippen door. Het gesprek valt stil en precies op dat 
moment bereikt mij het antwoord op deze vraag. Een open 
raam zegt mij wat er loos is. Het is vocale ondersteuning 
van een stevige vrijpartij van buf en buuf. Ze hebben wat 
met elkaar, aldus de borrelende straatbewoners. 

Het gesprek gaat verder over hoe fijn het is om te wonen 
in een buurt waar je kunt  borrelen op straat. Maar 
het geluid van een zeehond in barensnood overstemt 
toch steeds het gesprek. Vooral als er kennelijk een 
hoogtepunt wordt bereikt. We zijn even stil van verbazing, 
schaamte of stiekeme jaloezie…. wie zal het zeggen?
Als door de wol geverfde woonconsulent stap ik op de 
roze wolk af om die eens van dichtbij te onderzoeken. 
Na langdurig aanbellen wordt er open gedaan. In de 
deuropening staat een man met een verhit gezicht en een 
broek op half zeven. ‘Gaat het een beetje buurman’, vraag 
ik. Na wat uitleg over mijn komst zegt hij: ‘het is hier pluis 
in huis. Daar is toch niks mis mee?’. Als tip geef ik hem 
mee dat vrijen ook met de ramen dicht kan, dat tocht niet 
en dan kan er buiten rustig geborreld worden. 
Teruglopend naar de buurtbewoners op straat, wordt 
het gesprek hervat en vraag ik hen: ‘En wat eten jullie 
vanavond?’. Daarna pak ik mijn fiets en vervolg 
glimlachend mijn weg. De taal van liefde in een 
innige ontmoeting zorgt voor verbinding, ook 
op straat.

Jan is woonconsulent bij WSN.  

Als echt mensen-mens houdt hij zich  

voornamelijk bezig met Sociaal 

Beheer. Dagelijks komt hij 

mooie mensen en  

onverwachte situaties 

tegen. Vanuit de gedachte 

dat alles goed komt als mensen 

plezierig met elkaar omgaan 

schrijft hij zijn column, waarin 

humor absurde situaties 

relativeert. 
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In het zonnetje…

waarvan u vindt dat die in het zonnetje gezet moet worden?’

‘Heeft u ook een bijzondere buurman of buurvrouw 

Laat het ons weten: redactie@wsn.nl

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

 Het prille voorjaarszonnetje schijnt uitbundig en dat nodigt uit. De woning van de familie 

Huisman heeft een diepe tuin. Knuffels houden de zithoek achterin bezet, daarom klapt Verena 

Huisman twee tuinstoelen uit bij de achterdeur. Met behulp van minimaregelingen  

ziet hun leven er een stuk zonniger uit.  

Dankzij een directe toewijzing vanuit WSN woont het 

gezin met drie kinderen en een kat sinds december aan de 

Havenstraat. Het huis oogt fris en modern. ‘Eigenlijk zijn we 

sinds vorige week pas echt klaar met klussen’, zegt Verena.

 

WSN helpt

Hiervoor woonden ze in een huurwoning aan de Zijdevlinder, 

maar wonen bij het water leverde onveilige situaties op en 

daarmee veel stress voor Verena. Door de komst van een 

baby, waarmee ze ziekenhuis in en uit moeten en een zoon 

die extra begeleiding vraagt, stopt Verena met werken. Haar 

gezin heeft haar harder nodig. Voor zoon Ruben krijgen ze 

hulp vanuit het gebiedsteam. Een inkomen minder blijkt pit-

tig. ‘Wij hadden geen recht op huurtoeslag en hebben daarom 

WSN aangeschreven. Het gebiedsteam had WSN al eerder 

gesproken, omdat onze Ruben in het water was gevallen.’ 

Meerdere gesprekken volgen, papieren over zoon Ruben 

worden aangeleverd en WSN zegt: ‘Wij gaan helpen.’ Binnen 

twee weken hebben ze een ander huis. Verena: ‘Je ziet Ruben 

opknappen, hij kan naar buiten.’

Minimaregelingen

Het gebiedsteam wijst het gezin al eerder op de minima-

regelingen van de gemeente Nijkerk. Na wat eigen speur-

werk dient Verena een aanvraag in bij de gemeente voor de 

bijzondere bijstand voor dubbele huur. Want tijdelijk een 

dubbele huur is niet op te brengen. Verena: ‘Als ik hierover 

word gebeld, krijg ik in eerste instantie te horen dat ik er 

geen recht op heb.’ Nadat Verena haar complete verhaal en 

daarmee de urgentie uitlegt, verandert dat de situatie en 

wordt er maatwerk toegepast. ‘Ze vroeg direct of we ook al 

een aanvraag in hadden gediend voor ‘Meedoen’. Eerder was 

ons inkomen te hoog, maar daar is nu geen sprake meer van 

krijg ik te horen.’ Diezelfde avond nog gaat de aanvraag voor 

de regeling Meedoen de deur uit.  

  

Waardebonnen van Decathlon

Verena legt uit dat ze vanuit Meedoen driehonderd euro 

per kind per jaar krijgen. ‘Wij krijgen ook een gedeelte voor 

onszelf en wij hebben gezegd: ‘We pakken wat geld bij elkaar 

om de trampoline in te graven.’ Dat vinden we van toegevoeg-

de waarde voor Ruben en Jessica en hun vriendjes.’ Dochter 

Jessica zit op turnen dankzij het Jeugdsportfonds Nijkerk. 

Verena: ‘Ze kreeg waardebonnen van Decathlon voor een 

turnpak. Dat helpt bij hoe ze geaccepteerd wordt in de turn-

groep. Zo’n pakje is bij meisjes natuurlijk wel erg belangrijk.’

Rust

De minimaregelingen geven een stukje rust en de mogelijk-

heid om letterlijk mee te doen aan de maatschappij. ‘Van de 

zomer gaan we een keer zwemmen. De kinderen vinden het 

heerlijk dat we dingen kunnen doen zoals andere kinderen’, 

zegt Verena. Ze is ontzettend dankbaar voor alle hulp vanuit 

WSN, het gebiedsteam en de gemeente Nijkerk. ‘Op een 

gegeven moment zie je het niet meer. Hoe kom ik hieruit? 

Kopen is geen optie, urgentie is geen optie. Je weet het niet 

meer’, geeft ze aan. ‘Het is zo fijn dat WSN met ons in gesprek 

wilde en het zo heeft opgepakt. Dankzij alle hulp hebben wij 

weer lucht, er is rust.’ Ze vertelt verder dat de gemeente Nij-

kerk heel erg haar best heeft gedaan voor hen en dat ze zelfs 

geld met terugwerkende kracht mochten ontvangen.

Uiteindelijke doel

Ergens is het toch ook wel een beetje moeilijk. Verena: ‘Je wil 

het namelijk heel graag zelf doen. Maar je leert dat je dingen 

moet loslaten, juist voor het welzijn van je kinderen. Dan is 

het fijn dat er regelingen zijn waar je gebruik van kunt maken.’ 

Voor de familie Huisman is het uiteindelijke doel dat ze het 

zelf weer kunnen dragen. 

De gemeente Nijkerk heeft speciale 

regelingen voor minima. Mensen met 

een laag inkomen kunnen een bijdrage 

ontvangen voor de kosten van sport, 

cultuur en onderwijs. Maar ook voor 

noodzakelijke en onverwachte uitgaven. Op 

de website van de gemeente (www.nijkerk.eu) 

vind je alle regelingen onder elkaar. Kijk 

maar eens onder het kopje Werk & inkomen. 

Kom je er toch niet uit? Geen probleem. 

Je kunt de gemeente altijd bellen of een 

afspraak maken. 

Sigma (www.sigma-nijkerk.nl) kan 

ook helpen met het invullen van de 

formulieren. Zij hebben hiervoor vaste 

uren. 
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‘Van de zomer gaan we een 

keer zwemmen. De kinderen 

vinden het heerlijk dat we 

dingen kunnen doen zoals 

andere kinderen’

Dankzij alle hulp  
hebben we weer lucht



Nijkerkerveen  
Ten noordwesten van de kern van Nijkerkerveen is in 2018 
een nieuwe woonwijk verrezen. Het huidige landschap, zoals 
dat in de tijd van de veenontginningen is ontstaan, kenmerkt 
zich door haar langgerekte kavelstructuur, greppels, paden 
en singelbeplanting. Deze kwaliteiten vormden de basis voor 
de opzet van het stedenbouwkundig plan. 

Naast koopwoningen is er één blok met acht huurwoningen 
voor  Woningstichting Nijkerk, ontworpen door Schippers 
Architecten BNA. Deze woningen staan aan de Stienstrastraat 
tegenover de boerderij die herinnert aan het agrarisch 
verleden. Het parkeren is opgelost in een parkeerkoffer en is 

daarmee aan het zicht onttrokken. Door de groene voortuinen 
en hagen is een prettige overgang gemaakt van openbare 
ruimte naar de privéwoning. 

De rijke landhuisstijl uit het begin van de vorige eeuw was een 
belangrijke inspiratiebron voor de architectuur. Door de forse 
bakgoten, een plint en de horizontale lijnen in de gevel op de 
begane grond worden de huizen onder één gemeenschappelijke 
kap met elkaar verbonden. De kozijnen met roedeverdeling en 
de planken in de voorgevel op de 1e verdieping versterken het 
horizontale effect. Verder is het gewenste beeld bereikt door 
het asymmetrisch in het rijtje plaatsen van een dwarskap. 

Puzzel ~ Win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving.  

In welke straat is dit?

Win € 25,00
Hoe doet u mee? Los de puzzel op en laat ons weten welk woord in de balk staat. 

Stuur uw antwoord 

voor 30 april naar: 

dichtbij@wsn.nl

Per post kan ook: Redactie Dichtbij, Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk. 

Oplossingen december ’18: Duurzame kerst & Dirk Ruitenbeekstraat, Nijkerkerveen

Winnaars: Jan en Angela van Middendorp uit Nijkerk en Renate Stitselaar uit Nijkerkerveen

Blikvanger


