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Voorwoord
Terug naar het ‘oude normaal’: daar zijn wij blij mee! Eindelijk kunnen wij u weer op de
bekende, persoonlijke wijze van dienst zijn. Alle werkzaamheden verrichten wij weer als
vanouds. En dat komt goed uit, want voor Woningstichting Maasdriel (WSM) is dit een
druk jaar.
Zo vindt in 2022 de vierjaarlijkse visitatie plaats. Een extern bureau zal onderzoek doen
naar onze prestaties op het gebied van huisvesting in de afgelopen vier jaar. Het bureau
zal hierover rapport uitbrengen. Daarnaast gaat de Autoriteit Wonen een soortgelijk
onderzoek doen op het gebied van governance. Hierbij wordt gekeken of WSM financieel en maatschappelijk op verantwoorde wijze werkt.

Woningstichting Maasdriel
Gasthuisstraat 1
5331 BK Kerkdriel
T 0418 - 63 17 35
info@woningstichtingmaasdriel.nl
www.woningstichtingmaasdriel.nl
Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.
Voor de openingstijden tijdens de
feestdagen: zie pagina 8.
Telefonisch zijn wij te bereiken van
maandag t/m donderdag van
8:30 tot 16:30 uur.
Op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.

Dit jaar zal WSM een nieuwe directeur-bestuurder krijgen, omdat ik op 1 oktober 2022
met vroegpensioen ga. De sollicitatieprocedure voor mijn opvolger is bijna afgerond.
De Raad van Commissarissen (RvC) zal een nieuwe voorzitter krijgen. De huidige voorzitter treedt dit jaar af, omdat hij dan twee termijnen van vier jaar heeft vervuld. Langer
aanblijven is volgens de wet niet toegestaan. In de tweede helft van 2022 wordt een
werving-en-selectieprocedure gestart.
We hebben een Manager Wonen en Vastgoed op tijdelijke basis aangetrokken. Zij helpt
ons om beleidsvorming en service verder te versterken en te verbeteren.

Nieuwbouw
Samen met de gemeente Maasdriel werken we hard aan nieuwbouwprojecten. Op
korte termijn hopen we zo’n 100 nieuwe huurwoningen te realiseren. Het betreft de
volgende locaties:
Bussenerweg Hier komen 23 woningen op tijdelijke basis. De zogeheten anterieure
overeenkomst waarin alle benodigde afspraken staan, is door de betrokken partijen
ondertekend.
Ipperakkeren Hier komen 48 nieuwe woningen i.p.v. de huidige
36 woningen. Het opstellen van de anterieure overeenkomst met
alle afspraken is bijna afgerond. Zodra de overeenkomst gereed is,
zal ondertekening snel volgen.
Paddestoelenbuurt (Kerkdriel-Noord) In deze buurt hebben
wij gronden aangekocht. We gaan hier in de eerste fase 10
grondgebonden woningen realiseren. In drie fasen zullen we
44 woningen realiseren. Daarnaast zullen er in deze buurt nog
minstens 4 woningen komen. Hierover – en over woningen elders
in de gemeente Maasdriel – zijn we in onderhandeling met Van
Wanrooij Projectontwikkeling B.V.
Velddriel Met het projectontwikkelingsbedrijf van Klok B.V. voeren
we afrondende gesprekken over de realisatie van 12 woningen in
Velddriel. Intern zijn de plannen door de RvC al goedgekeurd.

Verhuurdersheffing verdwijnt
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In 2023 hoeven corporaties geen verhuurdersheffing meer te
betalen. De daardoor vrijkomende gelden zullen we nuttig besteden aan o.a. verduurzaming, verbetering van de leefbaarheid en betaalbaar houden van
de huren. Ook zal er extra geld gaan naar sociale woningbouw, vooral in het goedkopere segment, onder meer in bovenstaande nieuwbouwprojecten.
Tot slot: het is misschien wat vroeg, maar ik wil iedereen alvast bedanken voor de prettige tijd die ik bij WSM heb gehad. Ik wens u het allerbeste toe.
Antoon Giezen
Directeur-bestuurder

Pas op voor babbeltrucs
Je hoort en leest steeds vaker dat mensen het slachtoffer worden
van babbeltrucs. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als
bankmedewerker of thuiszorgmedewerker en komen zo bij mensen
binnen. Of ze zeggen dat ze pakketbezorger zijn en vragen of ze naar
het toilet mogen. Zijn ze eenmaal binnen, dan stelen ze kostbare
spullen of lichten ze mensen op een andere manier op.
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt
van een babbeltruc? Deze tips kunnen
helpen:
• Wees altijd voorzichtig. Open nooit de
deur als u de situatie niet vertrouwt.
• Laat onbekenden nooit zomaar binnen.
• Vraag altijd om een legitimatiebewijs
als iemand namens een organisatie of
instantie komt.
• Geef nooit uw bankpas of andere persoonsgegevens aan een onbekende.

Appartementsgebouwen: zo
houdt u indringers buiten
In appartementsgebouwen is het belangrijk dat bewoners samen altijd alert zijn
op ongewenste situaties. Zo gebeurt het
weleens dat iemand de toegangsdeur
opent voor de pakketbezorger die iets
komt afleveren bij een medebewoner. Of
dat iemand zich voordoet als een goede
bekende van één van de bewoners en
vervolgens wordt binnengelaten.
Hoe weet u wanneer iemand goede
bedoelingen heeft of niet? Als u in een
appartement woont, kunt u maar beter
geen enkel risico nemen. Dus:
• Open de toegangsdeur alleen wanneer u bezoek verwacht: mensen die
u kent of de pakketbezorger die u een
berichtje heeft gestuurd.
• Loopt een onbekende met u mee het
gebouw in? Spreek deze persoon aan
en vraag wie hij of zij komt bezoeken.
Controleer dit ook als u het niet vertrouwt!
• Is er een indringer in het gebouw
en durft u deze persoon niet aan te
spreken? Vraag een goede buur om
dit samen te doen of doe een melding
bij de politie. ■

Twijfels? Check bij WSM!
Medewerkers van WSM hebben
altijd een legitimatiebewijs bij zich.
Hetzelfde geldt voor medewerkers
van bedrijven die namens WSM
werkzaamheden komen uitvoeren.
Zegt iemand namens WSM te komen
en vertrouwt u het niet? Bel ons om te
controleren of wij inderdaad iemand
hebben gestuurd!
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Alle bewoners van de flats aan de Ipperakkeren waren ervoor
uitgenodigd: de informatieavond op 23 februari jl. in De Kreek.
Het werd een levendige, drukbezochte bijeenkomst. Namens
WSM werden de bewoners ontvangen door woonconsulenten Rina
Timmer en Inge Coopmans, manager Wonen a.i. Elske van Osch en
directeur-bestuurder Antoon Giezen.

Bewoners flats Ipperakkeren
geïnformeerd over nieuwbouwplannen
Nieuwbouw Ipperakkeren en Bussenerweg
De nieuwbouwplannen werden gepresenteerd door
bewonersbegeleider Philippa Wadsworth en projectleider a.i. Sebastiaan Selders. De presentatie werd
ondersteund met plattegronden en tekeningen.
Allereerst ging het over de Ipperakkeren, waar WSM na
sloop van de oude flats 48 nieuwe woningen/appartementen wil realiseren. Vervolgens werd ingegaan op
de plannen voor 23 woningen aan de Bussenerweg,
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die daar in principe 15 jaar zullen staan. Deze woningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor bewoners die straks terugverhuizen naar de Ipperakkeren.
Zij kunnen dan in een woning aan de Bussenerweg
verblijven tot de nieuwbouw aan de Ipperakkeren klaar
is. Bewoners mogen zelf kiezen of ze straks teruggaan
naar de Ipperakkeren. Enkele bewoners hebben al
laten weten dat zij dit graag willen, anderen weten het
nog niet.

Woningen van dit type worden aan de Bussenerweg gebouwd.

Een indruk van het interieur van de woningen aan de Bussenerweg.

Reacties
Op de nieuwbouwplannen voor beide locaties werd door de bewoners enthousiast gereageerd. Het is een spannende tijd voor hen. WSM vindt het dan ook
belangrijk om bewoners goed en tijdig te informeren over alle volgende stappen. Dit doen wij door informatieavonden te organiseren en door wekelijks het
inloopspreekuur te houden.
De nieuwbouwplannen worden nu verder uitgewerkt. Ondertussen wordt ook
hard gewerkt aan het ‘sociaal plan’. Hierin wordt onder meer omschreven waar
de bewoners recht op hebben. Dit plan wordt opgesteld door WSM, in samenwerking met een afvaardiging van de bewoners van de Ipperakkeren-flats en
de Huurdersvereniging Bommelerwaard. ■

Huurdersvereniging Bommelerwaard
zoekt leden én bestuursleden

GEZOCHT:
NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Beste huurder,
Een goede woning is van levensbelang. Daarom is een sterke huurdersvereniging
hard nodig, zeker in deze lastige tijd.

Word lid en laat uw stem horen
Hoe meer leden Huurdersvereniging Bommelerwaard heeft, hoe sterker we
staan. Vandaar onze oproep: word lid. U kunt dan meepraten over belangrijke
huurderszaken en opkomen voor de belangen van huurders van WSM. Een keer
per jaar hebben we een algemene ledenvergadering. Goed om te weten: het
lidmaatschap kost helemaal niets. We heffen geen contributie!
Meld u nu aan: stuur een mail naar mariushvb@gmail.com ■

WSM moet ook goed vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de huurdersvereniging. Daarom zoeken we
met spoed nieuwe bestuursleden. U
kunt zich daarvoor direct aanmelden:
stuur een mail naar mariushvb@gmail.
com.
Wilt u eerst weten wat het werk van
een bestuurslid inhoudt? Kom eens
vrijblijvend informeren bij een van
de bestuursleden. Een bestuursvergadering bijwonen is ook mogelijk.
Laat het ons weten via bovenstaand
e-mailadres!
Vriendelijke groet,
namens het bestuur van
Huurdersvereniging Bommelerwaard
Bets Hoffmans-Reukers, voorzitter
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Lekker aan de slag in de tuin
Het zonnetje schijnt, de
vogeltjes fluiten en de
bloemetjes bloeien. Het
is lente en alles kleurt
groen! Dus vraagt de tuin
weer tijd en aandacht …

Niet voor iedereen is tuinieren
een hobby. Zit u liever in de tuin
met een kopje koffie en een goed
boek? Geen nood: u kunt met weinig tijd en moeite uw tuin netjes
houden. Zie bijvoorbeeld deze
praktische tips:
• Zet vaste planten in de tuin. U
hoeft dan maar één keer per jaar
te snoeien om te voorkomen
dat ze te groot worden.
• Liever niet wekelijks onkruid
plukken of schoffelen? Plant
bodembedekkers en laat ze
tussen de vaste planten groeien.
Zo heeft onkruid geen kans.

• Zijn er toch nog open plekken?
Bestrooi ze met houtsnippers.
Die houden vocht vast, wat
voorkomt dat u vaak moet
sproeien bij droog weer. Nog
een voordeel: met houtsnippers
heeft u minder last van onkruid.
• Besteed iedere week een uurtje
aan de tuin, bijvoorbeeld voor
stoep vegen, gras maaien en
onkruidvrij maken. Met deze
kleine wekelijkse tijdsinvestering per voorkomt u veel werk
ineens. ■

Is tuinieren wel uw hobby? Heeft u leuke tuintips en wilt u uw tuin aan
ons laten zien? Laat het ons weten via info@woningstichtingmaasdriel.nl
Misschien staan u en uw tuin dan in de volgende nieuwsbrief!

Oorlog in Oekraïne
Net als de rest van Nederland en de wereld schrikken
we van de oorlog in Oekraïne. Ons hart gaat uit naar de
mensen in het oorlogsgebied en naar de mensen die op
de vlucht zijn. We zien veel hartverwarmende initiatieven om vluchtelingen te helpen. Ook in onze regio
staan we klaar om hulp en onderdak te bieden aan
mensen die hierheen komen. De gemeente Maasdriel
regelt opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Onderdak bieden
Naast initiatieven van gemeentes en hulporganisaties zijn
er ook acties van mensen die direct persoonlijke hulp bieden. Dit zijn mooie acties, maar ze vragen een inspanning
die niet onderschat moet worden. Zowel gemeenten als
hulporganisaties geven aan dat dit niet eenvoudig is.
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Denkt u erover om vluchtelingen tijdelijk onderdak te
bieden in uw woning? Kijk dan op onze website
www.woningstichtingmaasdriel.nl voor meer informatie
of neem contact op met onze medewerksters van de
afdeling Verhuur en bewonerszaken. ■

Kleine klusjes met groot gemak?
Sluit een serviceabonnement af!
Heeft u geen tijd voor kleine klusjes in huis? Of bent u niet zo handig? Sluit gewoon het serviceabonnement af!
Volgens de wet komen diverse kleine herstelwerkzaamheden voor rekening van de huurder. Denk bijvoorbeeld
aan het repareren van de brievenbus en het ontluchten
en bijvullen van de centrale verwarming. Veel van
deze klusjes kan WSM van u overnemen.
Als u een serviceabonnement heeft, voeren wij deze klusjes namelijk vakkundig
voor u uit.

Check het onderhouds-abc
Benieuwd welke klusjes wij van u
overnemen? Dat staat in het onderhouds-abc. U kunt het downloaden
op onze website www.woningstichtingmaasdriel.nl. Ga naar het tabblad
Ik heb een woning en klik op Folders
en nieuwsbrieven. U komt dan op een
pagina met diverse links. Daar vindt u

onder Folders de link naar het onderhouds-abc. Als u een
serviceabonnement heeft, verrichten wij de werkzaamheden die in de kolom ‘serviceabonnement’ zijn aangegeven.

Zo sluit u het serviceabonnement af
Het aanvraagformulier vindt u ook op de
website. Op de pagina Folders en nieuwsbrieven vindt u de link onder Formulieren.
Het serviceabonnement sluit af voor
minimaal één jaar. Het wordt na één jaar
stilzwijgend omgezet in een abonnement
voor onbepaalde tijd. Naast de eenmalige
kosten van € 30,- bij afsluiten betaalt u
€ 5,11 per maand voor het serviceabonnement. De opzegtermijn is één kalendermaand. Zegt u de huur op, dan eindigt
uw serviceabonnement automatisch. ■

Huurverhoging 2022
Elk jaar bepaalt de overheid hoeveel de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen. Vorig jaar besloot de overheid geen
huurverhoging toe te staan. Voor 2022 staat de overheid echter weer
een huurverhoging toe, namelijk van 2,3%. In bepaalde gevallen is het
overigens mogelijk om een hogere huurverhoging door te berekenen,
maar WSM zal dit percentage aanhouden voor alle huurwoningen.
Daardoor zal de huurverhoging er nooit toe leiden dat de zogenaamde
liberalisatiegrens (zijnde € 763,47 per maand) wordt overschreden. Zo
zorgen we dat zoveel mogelijk woningen bereikbaar blijven voor mensen met huurtoeslag.
Vóór 1 mei 2022 ontvangt u van ons brief met een voorstel. Hierin staat
hoeveel (procent) de huur van uw huurwoning per 1 juli 2022 stijgt. Wij
maken geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Meer informatie over de huurverhoging leest u in de Huurkrant. Deze
ontvangt u van ons samen met de brief over de huurverhoging en deze
nieuwsbrief. ■
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Prijsvraag: even puzzelen
Als u deze puzzel correct invult, komt een toepasselijk woord tevoorschijn.
Mail uw oplossing vóór 1 juni 2022 naar puzzel@woningstichtingmaasdriel.nl.
Onder de goede inzendingen verloten we een cadeaubon ter waarde van € 15,-.
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In 2022 worden de huren weer verhoogd.
Hoe dat allemaal werkt en wat dit voor u
betekent? Dat leest u in de Huurkrant, die
u samen met deze nieuwsbrief ontvangt.
U kunt de Huurkrant ook downloaden op
www.woningstichtingmaasdriel.
Heeft u vragen over uw huur, dan kunt u
uiteraard contact met ons opnemen. ■

























Hoe zit het met
de huren in
2022?
Lees ‘t in de
Huurkrant!

Horizontaal:
1. Glansloos, 3. Op zeker tijdstip, 6. Ook, 9. Alfabet, 11. Smaakknopje, 13. Beddengoed,
16. Grof gebouwd, 18. Steppe in Noord-Amerika, 20. Open plek in het bos, 21. Afrikaans
land, 22. Rekentoestel, 25. Geheel gevuld, 26. Reputatie, 28. Op de bedoelde plaats,
29. Water in Friesland, 30. Dwaas mens, 32. Frans voegwoord, 33. Franse vennootschap,
34. Sluw, 35. Pagina (afk.), 36. Hoogvlakte, 39. Schrede, 41. Azijn, 42. Druk praten,
45. Iets duidelijk maken door een teken te geven, 47. Laagland, 48. Entstof,
50. Niet-gouvernementele organisatie, 51. Hoeveelheid van iets, 52. Deel v/h gebit,
53. Vochtig
Verticaal:
1. Gasvormige massa, 2. Noodlottig, 3. Blaasinstrument, 4. Internet Protocol,
5. Kaartruitertje, 6. Smalle toren bij een moskee, 7. Wederkerig voornaamwoord,
8. Griezelig, 10. Deel van toilet, 12. Opiniepeiling, 14. Behoeftige omstandigheden,
15. Ja (Spaans), 17. Iers republikeins leger (afk.), 19. Beroep, 23. Loopvogel, 24. Stad in
Frankrijk, 25. Plaats in Gelderland, 27. In de stijl van (muz.), 30. Middagvoorstelling, 31.
Volksoproer, 32. Langspeelplaat, 33. Kweller, 35. Feestartikel, 37. Watering,
38. Eikenschiller, 40. Nakomeling, 43. Algemene vergadering, 44. Ontkenning, 45. Snoer
van een hengel, 46. Voordeel, 49. Moeder
Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende letters over naar het diagram hieronder.
Dat is de oplossing.
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Bereikbaarheid
In de komende periode zijn we beperkt
bereikbaar op de volgende dagen:
■ Koningsdag (woensdag 27 april
Kantoor gesloten, wel telefonisch
bereikbaar voor spoedgevallen.
■ Hemelvaartsdag (donderdag
26 mei) en de dag na Hemelvaart
(vrijdag 27 mei)
Kantoor gesloten, wel telefonisch
bereikbaar voor spoedgevallen.

Belangrijke telefoonnummers

8

Storing verwarming en
mechanische ventilatie
Kemkens (0412) 63 05 55

Verstopping riolering
RRS (073) 639 40 10

Woningstichting Maasdriel
(0418) 63 17 35

