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Beste lezer, 

Als bedrijfseconoom heb ik mij een groot deel van mijn werkende leven beziggehouden 

met het beheren van geld. De kunst is om geldstromen inzichtelijk en daarmee 

beheersbaar te maken. Wat komt er binnen, wat gaat er precies weer uit en is dat in 

balans? 

In een tijd van stijgende prijzen is het natuurlijk extra uitdagend om deze balans in 

evenwicht te houden. Voor velen is dat op dit moment zelfs onmogelijk. Wanneer 

de kosten zwaarder wegen dan de inkomsten, slaat de balans door. Met als gevolg: 

roodstand en schulden. De financiële nood wordt groter en baart zowel u als ons grote 

zorgen. Wij maken ons zorgen om u als onze huurder.

Om u te helpen, doen wij er alles aan om huren blijvend betaalbaar te houden. Zo komt 

voor huurders met een laag inkomen de geplande huurverlaging tot € 550,- niet pas in 2024 maar al in 2023. Voor WSN wel 

een uitdaging, want ook onze kosten stijgen flink door de inflatie. En uiteraard blijven we inzetten op het energiezuiniger 

maken van de woningen, want we willen niemand in de kou laten zitten. Zelf kunt u natuurlijk ook iets doen, denk aan de 

verwarming lager zetten en korter douchen. 

Bel ons op als u problemen voorziet met het betalen van de huur. Praat erover. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Weet u dat er ook allerlei hulp geboden wordt vanuit de gemeente? Lees er alles over op pagina 10-11. En laat ons op pagina 

6-7 uitleggen hoe het werkt met de huurtoeslag, zodat u niet verdwaalt in dit ingewikkelde systeem. 

Omdat mijn tijd in Nijkerk er alweer bijna op zit, is dit mijn laatste voorwoord. 

Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn bijzonder hechte gemeenschappen. gemeenschappen.  

Houd dat vast. Want dat is pas echte rijkdom. Mensen die naar elkaar omzien,  

dat is onbetaalbaar. 

Het ga u goed. 

 

Vriendelijke groet,

Vera Luijendijk

INTERIM-BESTUURDER

Reparatie melden of ontact opnemen?

Noodnummer buiten openingstijden
(088) 322 13 70 
Uitsluitend bij gaslekkage, waterschade en 

buitensluiting

Storing aan CV, mechanische  
ventilatie of rookmelder 
Schoonderbeek CV
(033) 245 25 17 

Liftstoring
Contactgegevens in de lift 

Glasschade 
Samenwerking Glasverzekering
(0800) 022 61 00

Verstopping van riool,  
dakgoot of afvoer
RRS
(088) 030 13 13

We worden om de oren geslagen met woorden als koopkracht, inflatie en niet te 

vergeten de stijgende rente. Kort gezegd: prijzen stijgen, maar lonen stijgen nog niet 

mee. Rondkomen wordt steeds moeilijker en soms zelfs onmogelijk.  

Stijgende prijzen

Iedereen merkt de stijgende prijzen. Wil je tanken, blijkt 

benzine onbetaalbaar. Wil je je boodschappen afrekenen, 

hoop je op voldoende saldo. En de energierekening die 

binnenkomt, zorgt voor een verhoogde hartslag. Niet alleen 

prijzen stijgen, je bloeddruk ook. 

Het leven lijkt onbetaalbaar en dit is waardoor dat komt:

1.    Oorlog in Oekraïne en de dreigende taal van Rusland om 

de gaskraan helemaal dicht te draaien. Zoveel spanningen 

op het wereldtoneel drijven onze prijzen op. 

2.   De naweeën van corona. De wereld zat in lockdown. 

Fabrieken lagen nagenoeg stil en nu hebben we dus aan 

van alles een tekort. Is er meer vraag dan aanbod, dan 

wordt alles duurder. Schaarste betekent automatisch dat 

je meer betaalt voor je spullen. 

3.   Vergrijzing, nog zoiets. De laatste babyboomers gaan met 

pensioen en er zijn niet voldoende mensen om het werk 

over te nemen. Komt-ie weer: er is schaarste. Want met 

minder mensen kun je niet hetzelfde werk verrichten. 

Betalingsproblemen

In Nederland zijn er steeds meer mensen die hun rekenin-

gen niet kunnen betalen en bij de voedselbank aankloppen. 

Woningcorporaties en energiebedrijven laten weten dat 

ACTUEEL

betalingsachterstanden toenemen en oplopen. Dus het 

aantal mensen dat problemen krijgt met het betalen van de 

rekeningen groeit én de bedragen worden groter. 

Geld en maatregelen 

Met Prinsjesdag toverde het kabinet een zak met geld en 

allerlei maatregelen uit al die mooie hoedjes. 

∙   Het belangrijkste: niemand komt in de kou te zitten, want 

niemand wordt van het gas afgesloten. 

∙   Er komt een prijsplafond, dat betekent dat als jij niet meer 

dan het gemiddelde aan gas en energie verbruikt, je niet 

de hoofdprijs betaalt, maar een prijs bepaald door het 

kabinet.

∙   De energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een 

minimuminkomen is er ook in 2023.  

∙   Huurtoeslag gaat omhoog, extra fijn nu ook de sociale 

huren verlaagd worden. 

∙   Minimumlonen en uitkeringen gaan met ruim 10% omhoog 

vanaf 1 januari 2023. 

Daarnaast moeten gemeenten zelf meer naar de mensen 

toe om te vertellen over alle ondersteuningsregelingen. 83% 

laat nu geld liggen, geld dat vaak zo broodnodig is. Ook in de 

gemeente Nijkerk. 

Financiën op orde

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine? 

Redactie Dichtbij dichtbij@wsn.nl 

Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX  Nijkerk

Dichtbij niet meer ontvangen?  

Mail je naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl 

www.wsn.nl

83% LAAT GELD LIGGEN!

www.wsn.nl/contact

VOEDINGSMIDDELEN 
12% IN PRIJS GESTEGEN

Michiel van Baarsen
nieuwe directeur-bestuurder per 1 november'

i

Scan mij voor 
meer informatie



Vroeger
‘Het is waar je roots liggen. Ik kwam hier voor het eerst weer 

naartoe en toen dacht ik echt: hier stond ik jaren geleden 

met mijn ouders en mijn zusjes Sinterklaas op te wachten.  

Nu ben ik zelf verantwoordelijk voor de Stadshaven. Toen 

ik er nog woonde, had Nijkerk 24.000 inwoners, dat is nu 

bijna verdubbeld. Het gebied is groter geworden, er zijn hele 

nieuwe wijken bij gekomen waar vroeger weiland was.’ 

Wethouder zijn 
‘Ik vind 't mooi dat je als wethouder bijdraagt aan een woon-

gemeenschap, in dit geval die van Nijkerk, Nijkerkerveen en 

Hoevelaken. En dat je verbindingen kunt leggen, daar waar 

het ingewikkeld is. Dat je erop toeziet dat er goede dingen 

gebeuren. Dat je nieuwe dingen initieert en dat je verschil 

kunt maken. Als je je positief inzet en ziet wat er nodig is, dan 

kun je verschil maken. In acht jaar tijd leer je het vak wel. In 

Enkhuizen heb ik geleerd om over politieke hokjes heen te 

kijken, ik ben wethouder van iedereen. En ik heb ook ervaring 

opgedaan in Ermelo, een Veluwse gemeente, zoals Nijkerk. 

Dat helpt ook.’ 

Plannen
‘Dat ‘ons kent ons’ is er nog steeds in Nijkerk, hoor ik. En juist 

dat is ook echt aantrekkelijk voor mensen die van buiten hier 

komen wonen. Het is overigens mijn ambitie dat de woning-

bouw die we hier in eerste instantie gaan realiseren voor 

de behoefte in de gemeente Nijkerk is. Er lopen nu allemaal 

projecten van een leuke grootte, van zo’n 200 woningen, die 

maken dat je overal wat verschillende nadruk op kunt leggen. 

Zoals een project waar mensen tijdelijk kunnen wonen en er 

zijn meer stedelijke en meer landelijke trajecten.’ 

Woonvisie
‘Ik ben heel blij met de woonvisie, want die maakt glashel-

der dat we in Nijkerk willen bouwen voor alle doelgroepen. 

En dat we een grote ambitie hebben om te bouwen voor 

de mensen met een kleine portemonnee. Wat ik heel mooi 

vind, is dat daar overeenstemming over is tussen college, 

gemeenteraad en woningcorporaties. Dat is niet in iedere 

gemeente zo. In onze gemeente is WSN de grootste socia-

le verhuurder. Hun  maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen ze heel serieus. De woonvisie nemen ze ook heel 

serieus. We kunnen daarin veel voor elkaar betekenen.’ 

Benaderbaar
‘Ik ben benaderbaar, want een wethouder ben je ook na 17.00 

uur. En dat vind ik prima. En ik ben van het eerlijke verhaal. 

Ik ben niet van poespas of eromheen-gepraat. Als iets niet 

lukt of niet kan, dan moet je daar ook eerlijk over zijn.’ 

Ken je buren
‘Ik zou willen oproepen: woon en werk samen. Ken je buren. 

Iedereen is overbelast, iedereen is druk, maar investeer 

daar waar je woont. Help je buurman eens als die het zwaar 

heeft. Zelf probeer ik ook een goede buur te zijn op de plek 

waar ik woon. Maar dat niet alleen. Met de oplopende ener-

giekosten en andere vraagstukken gaan we als samenleving 

pittige tijden tegemoet. Dan is het enorm belangrijk om naar 

elkaar om te zien.'
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BEKENDE NIJKERKER

'Als je positieve 
inzet hebt en ziet 
wat er nodig is, 

dan kun je verschil 
maken.'

Esther Heutink-Wenderich:  
'Ik vind 't mooi dat je als wethouder 

bijdraagt aan een woongemeenschap'
Haar wieg stond in Nijkerk, opgroeien deed ze in Paasbos, ze is zelfs nog getrouwd in ons 

stadhuis. En ook al woont ze hier niet meer, ze is wel terug. Enthousiast en betrokken 

zet ze zich nu in als wethouder. Met onder meer wonen in haar portefeuille, heeft ze de 

aankomende jaren genoeg te doen. Iets waar ze veel zin in heeft. 

‘Ik ben benaderbaar,  
want een wethouder ben 

je ook na 17.00 uur’
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Misschien heb jij wel recht  
op huurtoeslag!  

Iedere financiële meevaller is er één. Dus wat nou als je geld laat liggen waar je gewoon recht 

op hebt? Denk aan de huur- of de zorgtoeslag. Weet jij of je daarvoor in aanmerking komt? Er 

zijn dus best veel mensen die dit niet aanvragen. Na vandaag is onwetendheid geen optie meer, 

want Carol van Amson, klantconsulent bij WSN, legt het je haarfijn uit. 

onderzoeken waard om te ontdekken of je hiervoor in 

aanmerking komt.’  

Toeslageisen

Natuurlijk zijn er eisen waar je aan moet voldoen. Die gaan 

over de hoogte van je huur, je inkomen, je vermogen en je 

gezinssamenstelling. En ook je huis moet aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. ‘Het gaat om zelfstandige woon-

ruimte’, legt Carol uit. Daarmee wordt bedoeld: een eigen 

toegangsdeur – die ook op slot kan –, keuken en wc.  

Huur je een woning, dan betaal je huur. Dat is logisch. Carol 

neemt ons eerst mee in de wereld van huur betalen: ‘De 

eerste van de maand wordt de huur afgeschreven.’ Althans, 

als je gekozen hebt voor automatische incasso. Hartstikke 

handig, want je hoeft dan nergens naar om te kijken. Zelf 

overmaken kan ook, via internetbankieren bijvoorbeeld. 

Let dan wel op dat je het juiste bedrag overmaakt, een 

huurverhoging die doorgevoerd wordt, moet ook betaald 

worden. Je huur betalen met iDeal kan ook. Hiervoor log je 

in op Mijn WSN.  

Huurtoeslag

En dan nu Carols uitleg over de huurtoeslag: ‘Huurtoeslag 

is een recht voor huurders van een sociale huurwoning. 

Het gaat hier om een toeslag die je ontvangt vanuit de 

overheid.’ Een toeslag dus, het is niet zo dat je hele huur 

voor je betaald wordt. ‘Het is altijd de moeite van het 

JE MOET ER ALLEEN WEL ZELF OM VRAGEN
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Nog zo’n recht is de zorgtoeslag. Regel je je 

huurtoeslag, pak je zorgtoeslag dan direct mee. 

Kindertoeslag en kindgebonden budget zijn 

toeslagen die je niet hoeft aan te vragen. 

i

Toeslag aanvragen
Maar hoe weet je nou of je in aanmerking komt en zo ja, hoeveel je 

krijgt? Heel simpel: maak online een proefberekening.  

Ga op internet naar www.mijntoeslagen.nlwww.mijntoeslagen.nl.

Klik in het roze blokje 'Huurtoeslag' op  

> Lees alles over huurtoeslag> Lees alles over huurtoeslag en kies  

> Naar de proefberekeningNaar de proefberekening. Zo ontdek je eerst  

of je in aanmerking komt en wat je aan toeslag 

kunt verwachten. 

Het is heel laagdrempelig: alle vragen kun je 

één voor één beantwoorden. Voor welk jaar wil je 

toeslag aanvragen, woon je samen met iemand, wat is 

je geboortedatum.

Hoeveel toeslag je krijgt, heeft te maken met je 

bruto inkomenbruto inkomen. Dat is je inkomen voordat alle 

belastingen betaald zijn. Het staat op je  

jaaropgave van afgelopen jaar. Ook kun je de 

belastingtelefoon bellen op 0800-0543 of je 

inkomensverklaring opvragen via  

www.mijnbelastingdienst.nl (inloggen met je DigiD).

Er volgen nog een aantal vragen en dan druk 

je op > Toon resultaten> Toon resultaten. 

Heb je recht op toeslag? Dan kun je dit meteen 

aanvragen door te klikken op > Inloggen op mijn > Inloggen op mijn 

toeslagentoeslagen. Houd je DigiD bij de hand. Ingelogd? Loop 

dan alle stappen door, bevestig de invoer en vraag je 

toeslag aan.  

Wijzigingen doorgeven
Wat vaak vergeten wordt: ‘Gaat je inkomen omhoog, dan 

gaat je toeslag naar beneden. Dat werkt ook andersom: 

gaat je inkomen omlaag, dan gaat je toeslag omhoog.’ 

Op tijd doorgeven dat er iets gewijzigd is in je inkomen, 

voorkomt terugbetalen. Heb je nou helemaal geen zin 

om mogelijk ook maar iets terug te moeten betalen, 

vraag dan pas achteraf toeslag aan. Dus begin 2023 

vraag je je toeslag aan over 2022. Let op: doe dit wel 

voor 1 september, daarna kan het niet meer. 

Als huur betalen niet lukt
Huur, met of zonder toeslag, moet natuurlijk gewoon 

betaald worden. Ben je het een keer vergeten, dan krijg 

je vanzelf een herinnering. Maar wat nu als betalen 

gewoonweg niet lukt? Als er geen geld is voor de huur. 

‘Bel ons’, zegt Carol doordringend. ‘Schaam je niet, speel 

open kaart. Hoe sneller jij aan de bel trekt, hoe sneller 

je de boel financieel weer op de rit hebt. Als je het laat 

oplopen, wordt het alleen maar erger.’ 

Wanneer WSN een paar betalingsherinneringen 

verstuurd heeft, krijgt de gemeente een seintje. 

Project ‘Op tijd erbij’ kan dan in werking worden gesteld. 

Misschien zijn er wel meer betalingsachterstanden. 

Zo ja, dan is het tijd voor actie. Het gebiedsteam van 

de gemeente wil je graag helpen. En zij niet alleen. De 

klantconsulenten van WSN zijn ook volhardend in het 

zoeken naar contact, ze bellen en mailen. Alles om 

samen met jou tot een snelle oplossing te komen. 

Laat je niet in de war brengen door het woordje 
toetsingsinkomen, want dat betekent gewoon 
hetzelfde als bruto-inkomen.

HOE WERKT HET

1.1.    Kom je er niet uit? Laat dan iemand met 

je meekijken. Weet je dat SIGMA ook 

formulierenhulp aanbiedt? Je kunt ze bellen 

voor hulp: (033) 247 48 30.

2.2.    Het kan ook zijn dat je een gedeelte van je 

servicekosten vergoed krijgt, daarvoor moet 

je weten hoe je huur is opgebouwd. Aan die 

informatie kunnen wij je helpen.’

Tips



WSN.nl voor al  
je huurzaken!  Als je zonnepanelen hebt, wek je zelf 

energie op. Dit opwekken gebeurt 

als de zon schijnt, en de opbrengst is 

meestal meer dan je op dat moment 

verbruikt. De stroom die over blijft, kun 

je terugleveren aan het energienet. Via 

je energieleverancier krijg je hier dan 

weer een vergoeding voor. Om terug te kunnen leveren en de 

vergoeding te krijgen, moet je je zonnepanelen aanmelden op 

www.energieleveren.nl. Meld je je zonnepanelen niet aan, dan 

loop je dus geld mis. Het aanmelden van de zonnepanelen moet 

je als huurder zelf regelen en is wettelijk verplicht.

Zonnepanelen op je huurhuis?  
Meld ze altijd aan voor teruglevering!  

Klanttevredenheids-  

onderzoek WSN

    Ventileer, 
ventileer, ventileer…

  

  

  

  

  

  

www.energieleveren.nl

Bij WSN vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over 
onze diensverlening. Daarom vragen we je mening. Wat doen 
we goed? En wat kan beter? We laten dit het hele jaar door 
onderzoeken door Inceptivize.

Dus, is er onderhoud gedaan aan je woning, heb je een 
reparatieverzoek ingediend, ben je net verhuisd of heb je 
contact met ons gehad, dan krijg je een e-mail met een link 
naar een korte vragenlijst. We stellen het erg op prijs als je die 
invult. Met jouw antwoorden kunnen we onze dienstverlening 
namelijk weer verbeteren.

Ben je ergens ontevreden over? Wacht dan niet op de enquête, 
maar meld het direct bij ons. 

WE LEGGEN HET UITKORT & KLEIN   ~   WEETJES   ~   ADRESSEN   ~   DUURZAAM   ~   HANDIG   ~   KOKEN   ~   LEKKER   ~   WINNEN   ~   DICHTBIJ

Informatie over

huren

 Zoek & vind nuttig informatie, 
veelgestelde vragen en 
antwoorden en handige folders en 
formulieren.

Online regelen

Met je postcode en huisnummer 
regel je een aantal huurzaken 
direct zelf. Bijvoorbeeld:
 a.   Reparatieafspraak plannen
 b.  Huur opzeggen
 c.   Automatische incasso 

regelen

Inloggen op Mijn WSN

Met je Mijn WSN account regel je persoonlijke zaken, 
zoals huur betalen via iDeal, betalingsregeling 
voorstellen, persoonlijke gegevens beheren en 
inzicht in je huurcontracten.

Volg de nieuw-

bouwprojecten

 Bekijk al onze bouwprojecten 
in Nijkerk, Nijkerkerveen en 
Hoevelaken.

Ons laatste nieuws

 Klik vanaf de homepage snel door naar bijvoorbeeld 
de onderhoudsplanning 2022, actuele WSN 
vacatures en nieuwsberichten. 

Over WSN

Lees bijvoorbeeld over onze missie en koers,  
het ondernemingsplan en het Huurderspanel. 

Eenvoudig & snel

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Het klinkt tegenstrijdig, 

maar kies er in de koude 

herfst- en wintermaanden bewust voor om je huis dagelijks 

goed te blijven ventileren. Via een raam op een kiertje of 

een ventilatierooster verlaat vochtige lucht (van douchen, 

ademen en koken) je huis. Tegelijkertijd stroomt er verse, 

droge lucht naar binnen. En een droog huis mét verse 

lucht, is nou eenmaal sneller warm dan een vochtig huis. 

Ventileren kost uiteindelijk dus minder energie, dan 

wanneer je je huis potdicht houdt uit angst om energie te 

verspillen.

ONS HUISHOUDBOEKJE

Verduurzaming en zonnepanelen

In 2021 maakten we 163 woningen duurzamer 

met onder andere dakisolatie, zonnepanelen, 

HR+++ glas en nieuwe, zuinigere installaties. 

Op de opgeleverde nieuwbouwwoningen 

plaatsten we 945 zonnepanelen.

WSN huishoudboekje 2021

Leefbaarheid:
€188.764

Gemiddeld gaven huurders en woningzoekenden ons een 8 voor onze 
dienstverlening bij het zoeken naar een andere woning, verhuizen, 
huur opzeggen, reparaties uitvoeren en onderhoud aan de woning.

Reparaties:
€1.185.530

Wat gaven we uit aan:

Waardering dienstverlening

Salarissen

Onderhoud &
verduurzaming

Verhuurdersheffing

Rente

Nieuwbouw

Aankoop woningen

Overige (bedrijfs)uitgaven

BelastingVerkoop woningen

Overheidsbijdragen

Huurinkomsten

36
WONINGEN

VERKOCHT

333

NIEUWE

HUUR-

CONTRACTEN

119

NIEUWBOUW

WONINGEN

Woningvoorraad:
    3.406 zelfstandige woningen
    52 zorgwoningen
    €558,74 huurprijs gemiddeld

25,3 12,5

0,3

19,9

1,8

1,1

1,9

4,5

3,13,3

3,3

Ca.
€38 miljoen

INKOMSTEN UITGAVEN
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Scan mij voor 
meer informatie
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Nederland kent regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Zo zijn er 
toeslagen die landelijk worden geregeld, maar er zijn ook genoeg regelingen die lokaal worden 

opgepakt. Nijkerk geeft zijn inwoners – waar dat kan – graag nét dat beetje extra. 

‘Het idee is dat ‘Het idee is dat 

ieder huishouden ieder huishouden 

onderaan de streep onderaan de streep 

goed uitkomt’goed uitkomt’

Je hoeft het niet  
alleen te betalen

Roodstand
Joke is beleidsadviseur minimaregelingen & schuldhulpverle-

ning bij de gemeente Nijkerk en geeft ons tekst en uitleg over 

mogelijkheden in onze gemeente. Maar eerst: wat is het doel 

van deze regelingen? ‘Het idee is dat ieder huishouden onder-

aan de streep goed uitkomt.’ Ah, dus geen roodstand aan het 

einde van de maand. ‘Maar we mogen niet aan inkomenspo-

litiek doen’. Oftewel, heb je een laag inkomen, dan wordt dat 

niet zomaar aangevuld door de gemeente. Dat betekent niet 

dat je geen geld krijgt als je dat nodig hebt, daar zijn namelijk 

regelingen voor. De belangrijkste op een rij: 

€1300 Energietoeslag    Energieprijzen gaan door het dak. 

Niemand binnen de gemeente Nijkerk kan daaraan iets ver-

anderen. Wat wel kan, is je tegemoetkomen met de energie-

toeslag. Betaal je je krom aan energie en is jouw inkomen niet 

veel meer dan het voor jou geldende bijstandsinkomen? Dan 

ligt er tot misschien wel 1300 euro op jou te wachten. 

Bijzondere bijstand    Soms moet je bijzondere, maar wel 

noodzakelijke kosten maken, waarvoor je geen geld hebt. 

Denk aan een gehandicaptenparkeerkaart, verblijfsvergun-

ning of uitvaart. Misschien kun je bijzondere bijstand krijgen 

voor een deel van deze kosten. 

Meedoen    Wie wil er niet ‘gewoon’ meedoen? Sporten, boeken 

lenen bij de bibliotheek ... Daar is een potje voor. Ben je 18 jaar 

of ouder, dan gaat dit om 150 euro per jaar. Tot 18 jaar krijg je 

vanuit Meedoen 300 euro. Maar heb jij voor je kind tegelijker-

tijd een laptop, fiets en contributie voor de sportclub nodig, 

dan wordt ’t krap. Is de 300 euro op, neem dan contact op 

met  Stichting Leergeld  of  Stichting Sport & cultuur . Ook zij 

helpen kinderen meedoen. 

Collectieve zorgverzekering   ‘Verzekeren kost geld. Maak je 

gebruik van de gemeentepolis bij Zilveren Kruis, dan betaalt 

de gemeente mee.’ En Joke voegt nog toe: ‘Een goede aanvul-

lende verzekering lijkt duur, maar door alle kosten die je niet 

meer zelf betaalt, ben je goedkoper uit.’ 

SCHIJNWERPER OP PROJECT

Schaamte en schuldhulpverlening
Veel mensen vragen liever geen hulp aan de gemeente. ‘Vaak 

is er schaamte’. Bij de gemeente vinden ze dat jammer, want 

misschien kunnen zij juist helpen om problemen te voorko-

men of op te lossen.

Vraag je geen hulp, dan kun je jezelf behoorlijk in de nesten 

werken. Ben je het overzicht kwijt, dan zijn  Humanitas  of  

Schuldhulpmaatje Nijkerk  er om je te helpen. Een vrijwilliger 

komt dan bij jou thuis om samen orde op zaken stellen. Maar 

zijn de schulden té hoog, dan kom je uit bij schuldhulpverle-

ning. 

‘Al die professionals en vrijwilligers. Ze staan klaar om huishou-

dens met financiële problemen te helpen. Ik weet hoe hard ze 

werken, zich met hun hele hart inzetten.’ Joke spreekt vol vuur. 

Dit is waar zij en alle anderen het voor doen: om te helpen. 

Check de  

minimaregelingen

van de gemeente 

Nijkerk

Tip:

Regeling aanvragen?  
Ga naar www.nijkerk.eu/inkomensondersteuning. 

Vragen over een regeling?  
Bel het Sociaal Team (033) 247 22 22.

Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren?  

SIGMA formulierenhulp helpt je graag met uitzoeken en 

invullen. Bel voor een afspraak (033) 247 48 30 

!
1200 huishoudens in gemeente Nijkerk hebben recht op energie-

toeslag. 400 daarvan zijn bekend. De andere 800 moeten deze 

toeslag nog aanvragen. 
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Willem van de Mheen

Op de Dennenlaan wonen houdt je jong!

Al 47 jaar woont meneer van de Mheen op de 

Dennenlaan in Nijkerk. 

Na al die jaren woont hij er nog steeds met heel veel plezier. 

'Ik ben nog iedere dag blij met mijn huis en de buurt. Het 

liefst word ik hier 100 jaar!” Het huis is tot in de puntjes 

verzorgd, net als de tuin en het onderkomen van zijn vogels. 

Achter in de tuin staan de prijzen die van de Mheen heeft 

gewonnen met zijn postduiven. Vanwege zijn gezondheid 

heeft hij helaas afscheid moeten nemen van de postduiven. 

Zij hebben plaats gemaakt voor prachtige kanaries, putters 

en goudvinken. Ook daar geniet hij nog iedere dag van, het 

liefst nog een halve eeuw!

Op pad met Jeroen…
Daar zit een luchtje aan   
Ineens zwaait de wc-deur open en zie ik de heer des 
huizes met een blij gezicht naar buiten komen. Zichtbaar 
opgelucht vertelt hij dat hij nog even gepoept heeft. 
Fijn, ik wilde net beginnen aan de eindinspectie van zijn 
appartement.  

Vlak voor een verhuizing komen we langs voor de 
eindinspectie. Samen met de vertrekkende huurder 
maken we dan een rondje door het huis. Dit om te zien of 
alles wat is afgesproken bij de voorinspectie ook echt is 
uitgevoerd. 

In dit geval vond meneer het fijn om nog een laatste keer 
zijn behoefte te doen in dit appartement –  wetende dat 
mijn rondje nog moest beginnen. Ik vroeg hem of hij dat 
niet even had kunnen doen NADAT ik klaar was. ‘Ah joh, 
bent wel wat gewend, toch?', zegt hij nog doodleuk.

Na de keuken en de woonkamer was het toch écht tijd 
voor het toilet. Zo hee! Pak ik het daar even vol over 
de longetjes. De man lacht er smakelijk om, ik minder. 
Je woning achterlaten is één ding, maar soms moet je 
kennelijk nog iets anders achterlaten, zullen we maar 
zeggen. 

Over dat ‘achterlaten’: het is altijd fijn als de woning netjes 
achterblijft. Nieuwe huurders zien niet graag muizen in 
polonaise door de woonkamer, of behang liggend op de 
vloer in plaats van op de muur. Ik dus ook niet tijdens zo’n 
eindinspectie. Sowieso snap ik niet hoe vies sommige 
mensen kunnen wonen. Tussendoor schoonmaken en niet 
pas als je gaat verhuizen, denk ik dan. 

‘Woning schoonmaken' staat trouwens ook op de handige 
verhuischecklist van WSN. Op omaweetraad.nl vind je 
allerlei handige schoonmaaktips. Ik ga vanavond zelf eens 
kijken of er iets over toiletluchtjes op staat… 

 Jeroen is woonconsulent 

bij WSN. Naast afgestudeerd 

Maatschappelijk Werker is 

hij ook een echte klusser. 

Jeroen ziet de mensen 

zoals ze zijn in hun 

situatie en schrijft 

van daaruit zijn 

column. Serieus als het 

moet, luchtig als het kan. 
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‘De afwisseling van de klussen, het contact met de mensen, 

iemand écht helpen. Dat geeft voldoening en maakt het 

werk zo leuk.’ 

1.  Ga naar www.wsn.nl, kies voor  > Reparatieafspraak plan-

nen, vul postcode en huisnummer in en aanmelden maar 

die reparatie. Ook kun je ons bellen.

2.  Je kunt tot twee storingen per keer doorgeven. Dus denk 

even na of er nóg iets te repareren valt in huis. Als we er 

toch zijn … 

3.  De lijst met reparaties die we uitvoeren is lang, maar we 

repareren niet alles. Zit jouw klus er niet bij, dan moet je 

zelf aan de klus. 

4.  Specialistische klussen besteden we uit. Verstoppingen 

zijn voor RSS, ventilatie en cv-ketel voor Schoonderbeek. 

Maar ook nieuw glas plaatsen, kozijnen repareren of dak-

pannen leggen doen we niet zelf. 

5.  Als je een online melding doet, tik er dan ook een korte 

toelichting bij wat er precies aan de hand is. Dan bellen wij 

goed voorbereid bij je aan. 

6.  Afspraak gemaakt, maar komt er iets tussen? Geen pro-

bleem. Tot 24 uur van tevoren kun je gewoon annuleren. 

Centrum

Strijland

NIJKERK

HOEVELAKEN

NIJKERKERVEEN

Waar wordt gebouwd?

NIE U WBOUW

Wil jij ook iemand laten  

verrassen met een bloemetje?  

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

11 eengezinswoningen

19 appartementen

21 levensloop woningen,
8 eengezinswoningen

i

WSN is een vakman rijker:
Edwin Verhulst

Doornsteeg

Spaanse leger

De Goede Woning

!
Tip: Als je wat te repareren hebt, meld het gewoon, 
schroom niet. Regel je reparatieverzoek direct op  
www.wsn.nl via de knop 'REPARATIEAFSPRAAK 
PLANNEN'. Dan komt Bert, Bram, Edwin of Henk bij je 
langs. We helpen je graag. 

Nijkerk:  
19 appartementen Het Spaanse Leger  

Nijkerkerveen:  
29 woningen De Goede Woning

Bloemetje voor…

TIP van de vakman

Dit najaar op WoningnetEemvallei.nl

Verwachte oplevering: begin 2024

Scan mij voor 
meer informatie

QR Scan

Scan mij voor 
meer informatie

Scan mij voor 
meer informatie
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

 ‘Ik kan mijzelf  

goed verwoorden  

in gedichten.’

Opvang

Een prachtig nieuwbouwhuis, pal naast het Hoevelakense 

Bos. De jonggehuwden mochten hierin maar kort samen 

wonen. Nu woont Joop er met zijn drie kleine, harige vrien-

den. Hondjes die om het hardst van zich laten horen. ‘Die 

witte en die zwarte komen uit Spanje. Pearl en Sjonnie. En 

deze van de Caribische eilanden, Pinokkio.’ Ooit liefdevol in 

huis opgenomen door hem en Bianca. ‘Zij was altijd bezig 

met opvang.’ Niet alleen hondjes waren welkom, ze hebben 

ook jarenlang voor pleegkinderen gezorgd. 

Kluizenaar

Terwijl Joop in zijn makkelijke stoel gaat zitten, vertelt hij 

over lang geleden. Jong en vrij van geest hangt hij in de 

jaren 70 zo’n pipowagen achter een rode trekker en vertrekt 

naar een bos in het oosten van ons land. In dat bos leeft hij 

vier jaar lang als kluizenaar. ‘Daarna trok ik samen met een 

Indiase monnik door Europa.’ Totdat hij blijft hangen bij een 

‘leuk grietje’ in Parijs.  

Parijs-Miami-Apeldoorn

Na Parijs volgt Miami en na Miami keert hij naar Apeldoorn. 

Overal vindt hij de liefde, maar de liefde houdt nergens 

stand. Ook in Apeldoorn is het raak. Ze zijn gelukkig, denkt 

Joop. Maar na een half jaar maakt zij een einde aan haar 

leven. Joop is er stuk van. ‘Ik was lang niet aanspreekbaar.’ 

Totdat hij Bianca ontmoette. ‘Toen gingen mijn ogen weer 

open.’ 

Friesland

Zeven jaar wonen ze in Hoevelaken, samen met haar twee 

kinderen. Dan krijgt het appartement een andere bestem-

ming en moeten ze verhuizen. ‘Ik werkte in Amsterdam, dus 

we kochten een klein huisje in Friesland, aan de Afsluitdijk.’ 

En lachend gaat hij verder: ‘Raak ik daarna mijn baan kwijt.’

Als je naar zijn verhaal luistert, klinkt het alsof hij getrouwd was met een engel. Vlak voor 

haar uitvaart trouwden ze, na 26 jaar samenzijn. Het is nog maar kortgeleden dat Bianca’s as is 

uitgestrooid in het bos van Hoevelaken. Ze is weer thuis. 

Engel in Hoevelaken

Ze vertrekken sneller uit het kleine huisje dan gewenst. 

‘We zijn gewoon weggepest. Het huis verkochten we met 

verlies en toen zijn we in Sneek gaan huren.’ Vol trots vertelt 

hij over Bianca’s goede werken in Sneek. ‘Ze hielp bij de 

voedselbank, de kledingbank, organiseerde Sinterklaas- en 

kerstacties. Ik heb haar altijd geholpen.’ 

Hoevelaken

Het eigenlijke plan is terugkeren vanuit Friesland naar Hoe-

velaken. Daarvoor hebben ze een lange adem nodig. Een 

adem van 10 jaar. ‘We zochten in de hele regio, waren altijd 

nummer 200, 50, 70. Bij deze nieuwbouwwoning waren we 

nummer 9 en toen kregen we ineens een telefoontje.’ Met 

gierende banden rijden ze in juni vorig jaar naar WSN om te 

tekenen voor het nog te bouwen huis. ‘Bianca had toen al 

hoofdpijn’, vertelt Joop. Niet veel later stort hun wereld in, 

het is een hersentumor. 

Verhuizen

Terwijl Bianca in Sneek revalideert na een zware operatie 

en Joop zorgt, maakt Bianca’s familie hun woning in Hoe-

velaken woonklaar. ‘Echt een dik wonder. Schilderen, vloer 

leggen, inrichten … Iedereen hielp mee. 11 november werd 

de woning opgeleverd, 20 november woonden we hier.’

Nog twee keer wandelen ze samen in het bos, maar Bianca’s 

toestand verslechtert snel. Ze verhuist nog een laatste 

keer, naar het hospice. Op 7 februari 2022 overlijdt ze. 

Bos

‘Ik kan mijzelf goed verwoorden in gedichten’, vertelt Joop. 

En met een brok in zijn keel draagt hij voor uit eigen werk: 

WoningNet Regio Eemvallei biedt huurwoningen aan in 
Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. 
Vergroot je kans op een woning en zoek in de hele regio. 

[…] Nu strooi ik je resten in je allerliefste bos
Zinken doe je in blad en in mos
Symbolisch wordt deze plek nu gewijd
Het maakt je niet uit, jij bent al bevrijd
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Puzzel

Meedoen? Stuur je antwoord  

voor 31 oktober naar: dichtbij@wsn.nl.

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

Nieuwbouwwijk met een agrarisch thema

Langs de Amersfoortseweg wordt hard gewerkt aan de 
nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger. Het van oorsprong boe-
rengebied heeft een lange agrarische geschiedenis. Zowel 
de woningen als de naam van de wijk zijn dan ook geïnspi-
reerd op het boerenleven. 
       
De nieuwbouwwijk is vernoemd naar de enige overgebleven 
boerderij. Deze dankt zijn naam aan de Spaanse soldaten die 
in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, in het gebied waren 
gelegerd. De zuiderlingen waren bepaald geen lieverdjes en 
maakten zich onder meer schuldig aan de marteling en moord 
op de eerste dominee in Nijkerk, Rutger van Siburg.

De nieuwbouwwijk belooft gelukkig een stuk gezelliger te 
worden. De woningen worden gebouwd in verschillende 
hofjes, die allemaal zijn ontworpen rondom een gezamenlijk 
erf of brink. De landelijke oorsprong van de wijk is ook in de 
architectuur terug te vinden. De huizen en appartementen, die 
geschikt zijn voor zowel starters als senioren, kenmerken zich 
namelijk door het gebruik van hout en soms riet. De eerste 
woningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. 

WIN een 

intratuinbon 

t.w.v. 

WWW.WSN.NL 

De prijswinnaar heeft 
inmiddels zijn Intratuinbon 
ontvangen! 

Oplossing  

van vorige keer: 

Van harte
gefeliciteerd!

€ 25,-

Blikvanger

Weten welke huurwoningen wij bouwen in Het Spaanse 
Leger? Kijk regelmatig op: www.wsn.nl/nieuwbouw 


