
december 2018
• nummer 2 • jaargang  14 •

Voorwoord 2
Waar gaat uw geld naartoe in 2019? 3
CO2-neutraal: we pakken ’t samen aan! 4
Even puzzelen 7
Meer onderhoud in 2019 9
Op volle kracht vooruit: 
ondernemingsplan 2018-2022 12

50
jaar!

Woningstichting
Maasdriel

NIEUWSBRIEF

In dit 
nummer 

o.a.: 



2018 is alweer bijna voorbij. In dit bijzondere jaar stond Woningstichting Maasdriel 
stil bij haar 50-jarig jubileum. Op 6 september hebben we dit op bescheiden wijze 
gevierd met een kleine groep vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging 
Bommelerwaard en andere partners, waaronder de gemeente Maasdriel en zorgin-
stellingen. Volgens het uitgangspunt dat sinds jaar en dag geldt voor de bouw van 
sociale huurwoningen: ‘sober, doch doelmatig’. 

Ondernemingsplan
Er gebeurde nog veel meer in dit jaar. Tijdens de bijeenkomst op 6 september 
presenteerden we het nieuwe ondernemingsplan 2018-2022 van Woningstichting 
Maasdriel. Met dit toekomstgerichte plan zetten we de deuren naar buiten open. We 
stellen ons open voor inbreng van alle huurders, ongeacht of ze wel of niet lid zijn 
van de Huurdersvereniging Bommelerwaard. Hiervoor hebben we een klantenpanel 
opgericht, dat voor het eerst bevraagd is in het kader van het klanttevredenheidson-
derzoek. In de toekomst zullen we het klantenpanel regelmatig bevragen over diverse 
onderwerpen. 

Visitatie 
Een andere belangrijke gebeurtenis was de visitatie, die begin dit jaar werd uitge-
voerd door Bureau Ecorys. Bij de visitatie, die iedere vier jaar plaatsvindt, is onderzocht 
of we als woningstichting onze taken goed uitvoeren. We zijn hierbij beoordeeld 
op een aantal prestatievelden. Ook hierbij zijn huurders, de Huurdersvereniging 
Bommelerwaard en andere partners betrokken geweest. De visitatie had betrekking 
op de periode 2014 t/m 2017. De invloed van het verscherpt toezicht waaronder 
Woningstichting Maasdriel heeft gestaan, is dus ook meegenomen. De uitkomst van 
de visitatie was positief. Er is onder meer geconcludeerd dat we als organisatie het 
herstelproces vlot hebben doorlopen. 

Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de visitatie en/of zich heeft 
ingezet bij de totstandkoming van het ondernemingsplan. Zowel het visitatierapport 
– met daarin onze reactie – als het ondernemingsplan kunt u nalezen op onze website 
(www.woningstichtingmaasdriel.nl). Heeft u daar vragen over, dan zal ik die graag 
beantwoorden. Uit het visitatierapport en het ondernemingsplan komen nieuwe 
werkzaamheden voort. We trekken lering uit het visitatierapport en gaan invulling 
geven aan de voorgestelde verbeteringen. Daarnaast gaan we de in het onderne-
mingsplan geformuleerde acties uitvoeren.

Nieuwbouw
In het laatste kwartaal van 2018 is begonnen met de realisatie van zeven huurwonin-
gen in Velddriel. Ze worden medio 2019 opgeleverd, waarschijnlijk nog voor de bouw-
vakvakantie. Ondertussen overleggen we regelmatig met de gemeente Maasdriel om 
te kijken op welke locaties meer nieuwbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd. 
Dat is nodig, want uit het Woningmarktonderzoek, dat in december 2018 de� nitief is 
vastgesteld, blijkt dat er in ons werkgebied een behoefte is aan passende huur-
woningen. 

Tot slot wens ik u veel leesplezier, � jne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral 
ook gezond 2019 toe!

Antoon Giezen
Directeur-bestuurder
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Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Woonkostenkrant. 
Leuk én nuttig om te lezen!

Illusionist Victor Mids van Mindf*ck laat  bijvoorbeeld 
zien welke verkooptrucs bedrijven uithalen én hoe u zich 
daartegen kunt wapenen. Ook bevat de Woonkostenkrant 
een overzicht van websites die u kunnen helpen bij het 
besparen van kosten.

Wat doen wij met uw huur?
Wat u aan wonen kwijt bent, komt in de Woonkostenkrant 
ook aan de orde. De huur is hierbij de grootste kosten-
post. Hoe Woningstichting Maasdriel omgaat met de 
huuropbrengsten, zetten wij hier voor u op een rijtje. 

Het slechte nieuws eerst: 19% van de totale huur-
opbrengst gaat naar directe belastingen en he�  n-
gen. De verhuurderhe�  ng is hier veruit de grootste 
kostenpost. Dit geld dragen we af en daar krijgen we 
niets voor terug. We kunnen het dus niet investeren 
in nieuwbouw! Indirecte belastingen, waaronder de 
BTW, zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. 
BTW zit ‘verstopt’ in andere kostenposten, bijvoor-
beeld nieuwbouwuitgaven en onderhoudskosten. Als 
we die ook meerekenen, dan is de slotsom dat 33% 
van de totale huuropbrengst – bijna 4 maanden huur! – 
naar directe en indirecte belastingen en he�  ngen gaat.

De andere kostenposten hebben gelukkig wel direct te 
maken met goed en prettig wonen. Een deel, 42%, gaat 

bijvoorbeeld naar de rente en a� ossin-
gen van leningen waarmee nieuwbouw-
projecten zijn ge� nancierd. Daarnaast 
besteden we ongeveer 10% aan onder-
houd, 9% aan personeelskosten en 6% 
aan overige kosten. Zo’n 20% geven 
we direct uit aan nieuwbouwactivitei-
ten en woningverbetering. De totale 
huuropbrengsten zijn dus niet vol-
doende om alle uitgaven te dekken. 
Daarom worden jaarlijks gemiddeld 
6 woningen verkocht. ■
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De Nederlandse overheid gaat voor een 
CO2-neutrale samenleving in 2050. Dit 
betekent nogal wat. Onze woningen 
moeten in 2050 zo zijn ingericht dat 
huurders er zonder CO2-uitstoot kunnen 
verwarmen, koken en douchen.

Energielabel B in 2021
Op het traject naar CO2-neutraal berei-
ken wij in 2021 een tussenstation: een 
woningbezit met gemiddeld ener-
gielabel B. In de praktijk betekent dit 
sommige woningen dan energielabel 
A hebben, terwijl bij andere woningen 
energielabel C of minder het hoogst 
haalbare is. Dit hangt af van de bouw-
kundige staat van de woning. In 2019 
pakken we weer een aantal woningen 
aan; zie hiernaast.

Gasloos in 2030
De Nederlandse overheid stuurt erop 
aan dat woningen zo vlug mogelijk, maar 
uiterlijk in 2030, gasloos zullen zijn. Sinds 
1 juli 2018 worden alleen nog bouwver-
gunningen afgegeven voor woningen 
die gasloos zullen worden gerealiseerd. 
Hoe Nederlanders in huis straks in hun 
energiebehoeften zullen voorzien, is nog 
niet duidelijk. De Nederlandse overheid 
kan stimulerende maatregelen nemen, 
gericht op bijvoorbeeld:
• het gebruik van waterstof i.p.v. gas;
• kernfusie om elektriciteit op te wek-

ken;
• stadsverwarming;
• zonneweides;
• plaatsen van windmolens.

Doorpakken
Welke maatregelen de Nederlandse 
overheid uiteindelijk kiest, weten we 

niet. Daar moeten we ook niet op 
wachten. Het is zaak dat we nu al zo 
veel mogelijk doen om de CO2-uitstoot 
terug te dringen, het energieverbruik 
te verminderen en over te schakelen 
op alternatieve energievormen. U als 
huurder kunt bijvoorbeeld:
•  ledlampen gebruiken;
•  de verwarming een of twee graden 

lager zetten en warmere kleding dra-
gen;

•  korter douchen en een waterbespa-
rende douchekop gebruiken;

•  energiezuinigere huishoudelijke 
apparaten gebruiken. 

Dit doet Woningstichting 
Maasdriel
Mooi, zult u zeggen, maar welke 
inspanningen levert Woningstichting 
Maasdriel? Alle nieuwe woningen 
die we bouwen, zijn gasloos, worden 
optimaal geïsoleerd en voorzien van 
zonnepanelen. De vraag is wel of het 
zinvol is om toch loze gasleidingen aan 
te brengen. Als waterstof de nieuwe 
energiebron wordt, dan kan het door 
deze leidingen worden aangevoerd. 
Verder is voldoen aan de doelstelling 
CO2-neutraal bij nieuwbouw relatief 
eenvoudig. 

Minder eenvoudig is het bij bestaande 
woningen. Zeker, er zijn verschillende 
maatregelen waarmee de CO2-uitstoot 
en het energieverbruik kunnen worden 
teruggedrongen, zoals:
•  zonnepanelen plaatsen;
•  optimaal isoleren van spouwmuur, 

dak en beganegrondvloer;
•  toepassen van energiezuinige 

gelijkstroommotoren op de mechani-

CO2-neutraal: we pakken ’t samen aan!
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Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft de wereld in beweging gebracht. 
Wereldwijd werken overheden, organisaties en burgers aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot. Samen met huurders zet Woningstichting Maasdriel ook 
de schouders eronder.

Onderhoud: 
energiezuiniger met 
minder CO2-uitstoot 

Woningstichting Maasdriel maakt 
werk van energiezuinigere woningen. 
Het doel is om alle woningen in 2021 
gemiddeld op een energielabel B te 
brengen. In 2019 zullen we daarom 
energetische verbeteringen aanbren-
gen in de volgende woningen: 
• Nederlandstraat

2-4-6-8-27
• Hoedenmakersstraat

10-12-14
• Edelmanstraat  

54-56-58-60-62-64
•  Richard van Peltstraat 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-18-20-22-24 

• Brouwersstraat
31-33-35-47-49-51-53-55. 

Maatregelen
De woningen worden geüpgraded 
naar energielabel A met een of meer 
van deze verbeteringsmaatregelen: het 
aanbrengen van dak- en spouwisola-
tie, het plaatsen van zonnepanelen en 
het installeren van een energiezuinige 
cv-ketel. Per woning wordt bekeken 
welke maatregelen nodig zijn. Huurt u 
een van de bovenstaande woningen? U 
krijgt tijdig bericht wat er precies in uw 
woning gaat gebeuren. ■



sche ventilatiebox of cv-ketel;
•  toepassen van lage-temperatuurver-

warming door bestaande radiatoren 
te vervangen door grotere radiatoren 
met meer verwarmingscapaciteit;

•  een elektrische cv-installatie met 
warmtepomp plaatsen. 

Aan deze maatregelen zitten voor ons 
nog wel wat haken en ogen. Optimaal 
isoleren is bij bestaande woningen 
onbetaalbaar, omdat je dan ook de 
woningschil zou moeten vervangen. 
Daarnaast weten we bijvoorbeeld nog 
te weinig van het comfort dat nieuwe 
cv-systemen bieden.

Aan de ene kant onderzoeken …
Woningstichting Maasdriel wil het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot bij 
bestaande woningen verminderen zon-
der dat hierbij negatieve e� ecten voor 
huurders optreden. Bij wijze van proef 
gaan we daarom vier bestaande wonin-
gen aanpakken. Ze worden optimaal 
geïsoleerd en voorzien van zonnepane-
len. In twee woningen komt een hybride 
verwarmingssysteem, bestaande uit een 

warmtepomp met een (nog op gas wer-
kende) nieuwe cv-installatie. De andere 
twee krijgen een warmtepomp en een 
elektrische cv-installatie. De proef start 
in het eerste kwartaal van 2019. Een jaar 
later bekijken we dan of de maatregelen 
e� ectief zijn en hoe de bewoners ze 
ervaren. Op basis hiervan kunnen we in 
de toekomst keuzes maken.

… aan de andere kant upgraden
Ondertussen blijven we bestaande 
woningen upgraden, waarbij we 
rekening houden met de technische en 
� nanciële haalbaarheid. Waar dat moge-
lijk is, zullen we:
1. binnen de bestaande schil spouw-, 

vloer- en dakisolatie toepassen en 
dubbelglas in de gevel plaatsen; 

2. de woningen voorzien van zonnepa-
nelen.

Zodra meer uitontwikkelde installatie-
technieken beschikbaar zijn, zullen wij 
de traditionele verwarmingsinstallaties 
gaan vervangen. Met deze aanpak krijgt 
u straks meer wooncomfort en zullen 
uw energielasten kunnen dalen. ■

CO2-neutraal: we pakken ’t samen aan!
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Wilt u gebruikmaken van duurzame energie? Dan kunt u 
een verzoek indienen voor het plaatsen van zonnepane-
len. Jaarlijks maakt Woningstichting Maasdriel namelijk 
een budget vrij waarmee ca. 25 woningen van zonnepa-
nelen kunnen worden voorzien. Of u hiervoor in aanmer-
king komt, wordt beoordeeld op basis van de volgende 
criteria:
•  de woning is groen of geel gekleurd op de zonatlas (zie 

www.zonatlas.nl) en heeft een B-label of slechter;
•  het is geen meergezinswoning of monument;
•  de woning heeft geen sloopnominatie- of visieontwik-

kelingsstatus;
•  het dakvlak is geschikt voor het aanbrengen van het 

gewenste aantal panelen;
•  de woning krijgt geen nieuw dak binnen 5 jaar;
•  er staan geen bomen of gebouwen in de directe omge-

ving die de energieopbrengst te erg negatief beïnvloe-
den;

•  de leverancier heeft geen argumenten om de panelen 
niet te willen plaatsen.

Zo werkt het
Als bij u zonnepanelen worden geplaatst, dan betaalt 
u hiervoor een vast bedrag per maand in de vorm van 
servicekosten. Deze servicekosten zullen wij tijdens de 
levensduur van de installatie niet verhogen.
Wij kunnen:
•  6 panelen plaatsen voor een bedrag van € 13,56 per 

maand. De gemiddelde verwachte opbrengst op een 
schaduwvrije zuidelijke oriëntatie is ca. 1480 KW/jr.

•  8 panelen plaatsen voor een bedrag van € 18,08 per 
maand. De gemiddelde verwachte opbrengst op een 
schaduwvrije zuidelijke oriëntatie is ca. 1970 KW/jr.

•  9 panelen plaatsen voor een bedrag van € 20,33 per 
maand. De gemiddelde verwachte opbrengst op een 
schaduwvrije zuidelijke oriëntatie is ca. 2220 KW/jr.

Hiermee kunt u tot 2x meer aan elektriciteitskosten 
besparen dan dat u aan servicekosten betaalt. ■

Voordelig zonnepanelen plaatsen? 
Informeer naar de mogelijkheden!

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opzichter Johan Coset.



Inschrijven als woningzoekende bij www.woongaard.com is altijd 
verstandig om te doen. Ook als u prettig woont en helemaal niet aan 
verhuizen denkt. Er kan namelijk zomaar iets veranderen in uw situatie, 
waardoor u snel nieuwe woonruimte nodig heeft. Dan is het � jn als er 
al inschrijftijd is opgebouwd. U kunt dan sneller in aanmerking komen 
voor een woning. 

Staat u al ingeschreven of gaat u zich inschrijven bij Woongaard, dan is het 
belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving kloppen. Het gaat dan vooral 
om het gezamenlijke bruto jaarinkomen, de persoonsgegevens en de huis-
houdsamenstelling, zoals wordt toegelicht op www.woongaard.com. Deze 
gegevens hebben wij nodig omdat wij passend moeten toewijzen volgens de 
regels van de Woningwet. De overheid wil hiermee voorkomen dat huis-
houdens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit 
houdt in dat bij woningen met een bepaalde huurprijs een maximaal inko-
men hoort. Wij wijzen woningen 100% passend toe binnen de gezamenlijke 
inkomensgrens van € 36.798 (prijspeil 2018). Voor mensen met een hoger 
inkomen hebben wij helaas geen woningen. 

Houd uw gegevens up-to-date
Als u inlogt bij Woongaard, krijgt u alleen de woningen te zien die passend 
zijn voor uw situatie. Het is daarom belangrijk dat de gegevens van uw 
inschrijving kloppen. De inschrijfgegevens controleren we wanneer u van ons 
een woningaanbieding krijgt. Als blijkt dat de inschrijfgegevens niet juist zijn, 
zullen wij de woning niet aan u toewijzen. Dat is vervelend voor de mensen 
die wél in aanmerking komen voor de woning. Voor hen duurt de toewij-
zingsprocedure daardoor langer. U begrijpt dat we dit willen voorkomen. 
Wij vragen u dan ook uw persoonlijke pro� el op Woongaard aan te passen, 
wanneer uw inkomenssituatie, persoonsgegevens of huishoudsamenstelling 
veranderen. Zorg ook dat uw e-mailadres en overige gegevens juist zijn. Hoe 
u dit doet, staat in de folder Wijziging inschrijving, die u kunt downloaden op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl ■

Woongaard 2.0

Het woningzoekendensysteem Woongaard ondergaat een beperkt 
aantal wijzigingen. U ontvangt hier nog meer informatie over. 
Loopt u toch tegen problemen aan? Bel dan naar Woningstichting 
Maasdriel. Wij helpen u graag!
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Inschrijven bij Woongaard?
Zorg dat uw gegevens kloppen!



Voor de seniorenappartementen in de 
Leyenstein geldt een voorrangsrege-
ling. In de woonadvertenties zijn dit de 
appartementen aan de Bernhardstraat 
met even nummers. Woningzoekenden 
die persoonlijke verzorging ontvangen, 
krijgen voorrang bij de toewijzing. Van 
persoonlijke verzorging is sprake als u 
bijvoorbeeld hulp bij het douchen/aan-
kleden krijgt. Hulp bij het huishouden 
geldt niet als persoonlijke verzorging. 
Van de indicatiestelling voor persoon-
lijke verzorging hebt u dan een besluit 
of beschikking ontvangen. 

Zo werkt de regeling
Iedere woningzoekende voor wie een 
seniorenappartement in de Leyenstein 
passend is, kan via www.woongaard.
com reageren op een woningadverten-
tie. Passend wil zeggen dat de huurprijs 
aansluit bij het inkomen en de huis-
houdsamenstelling die u heeft opge-
geven. Na de sluitingsdatum van de 

advertentie maken wij een selectie van 
kandidaten. Wij benaderen de woning-
zoekende die op nummer 1 staat en 
vragen hem of haar aan te tonen dat er 
sprake is van persoonlijke verzorging. 
Als dit zo is, gaan we verder met hem 
of haar. Is dit niet het geval, dan bellen 
we de tweede kandidaat. Zijn er geen 
kandidaten (meer) met een indicatie 
voor persoonlijke verzorging, dan komt 
de kandidaat met de langste inschrijf-
tijd als eerste in aanmerking voor de 
woning.

Tot slot: de kopie van de indicatiebe-
schikking hoeft u pas te geven, wanneer 
wij u benaderen.

Heeft u geen computer of 
internet?
Vraag dan iemand in uw omgeving die 
u vertrouwt om u te helpen met uw 
inschrijving en om te reageren op een 
woningadvertentie. ■

Als u deze puzzel correct invult, komt een toepasselijk woord tevoorschijn. Mail uw oplossing vóór 1 februari 2019 naar 
puzzel@woningstichtingmaasdriel.nl. Onder de goede inzendingen verloten we een cadeaubon ter waarde van € 15,-. 
De winnaar van de puzzel uit de nieuwsbrief van mei 2018 heeft de cadeaubon reeds ontvangen.

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende letters over naar het diagram 
hiernaast. Dat is de oplossing.

Horizontaal
1. Blikken doos
6. Knolgewas
9. Bolgewas
10. Ruimtelijke ordening
11. Vorstenzoon
12. Niet dronken
15. Omroep
16. Duits lidwoord
17. Iemand op leeftijd
18. Deel van een skelet
20. Dichterbij komen
22. Met iemand of iets anders
23. Zeebaken
25. Voormiddag (Lat.)
27. Thans
29. Grondsoort
30. Bewoner van De Efteling
32. Godsdienst
34. Reeds
36. Engelse titel
38. Frans lidwoord
40. Oneer

43. Zeevogel
45. Losse naad
47. Bid (Lat.)
48. Mio conto
49. Heimelijk
51. Volk
52. Spil
53. Transportmiddel
54. Dichtbijgelegen
55. Merkwaardig

Verticaal
1. Zuid-Amerikaans hoefdier
2. Oudejaarslekkernij
3. Geluidsweergave met 1 kanaal
4. Sporenplant
5. Maanstand
6. Onderwijsinstituut
7. Dagaanduiding
8. Vogel
10. Germaans letterteken
12. Nihil
13. Stop!

14. Paradijs
16. En andere
19. Inkomstenbelasting (afk.)
20. Jongensnaam
21. Naaigereedschap
24. En enige andere
26. Voormalig Chinees leider
28. Onhandig bezig zijn
31. Klein deel
33. Haarwrong
35. Hartelijk
37. Deciliter
39. Heidebloem
41. Fijngehakte of -gekookte 
groente of vruchten
42. Anonieme Alcoholisten
44. Rijtuig
46. Deel van Franse ontkenning
48. Roklengte
50. Snauw
51. Grappenmaker
53. Technische Universiteit

44 9 52 27 53 5 20 11 43 12 24 29

Prijsvraag: even puzzelen

©
 Puzzelstad.nl
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Wonen in de Leyenstein: 
voorrangsregeling



De huur van januari moet u dus uiter-
lijk op 1 januari betalen. Heeft u dat 
op 1 januari niet gedaan, dan heeft u 
een huurachterstand van een maand. 
Betaalt u op 1 februari weer geen huur, 
dan heeft u een huurachterstand van 
twee maanden. Wij schakelen dan de 
deurwaarder in. Dat heeft vervelende 
gevolgen: naast de achterstallige huur 
moet u dan ook de incassokosten beta-
len. Inlopen van de huurachterstand 
wordt dan erg lastig.

Betalingsregeling mogelijk 
Natuurlijk willen wij niet dat het zover 
komt. Halverwege de maand – ca. veer-
tien dagen na de uiterlijke betaaldatum 
– sturen wij u een betalingsherinnering. 
Zelf kunt u ook actie ondernemen. 
Als u betalingsproblemen voorziet, 
kunt u een betalingsregeling aanvra-
gen. Mensen die langer dan één jaar 
bij Woningstichting Maasdriel huren, 
mogen de achterstallige maandhuur 

dan in maximaal drie termijnen betalen.

Vraag hulp
Heeft u problemen met het tijdig 
betalen van de huur? Neem dan contact 
met ons op. Wij zoeken met u naar een 
oplossing, al of niet in samenwerking 
met de gemeente Maasdriel of het 
gebiedsteam Maasdriel. 

Uitzondering: andere 
betaaldatum
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan 
is het mogelijk om via automatische 
incasso later te betalen. Daarvoor ver-
zoeken wij u een kopie aan te leveren 
van de meest recente uitkeringsspeci-
� catie of van de toekenningsbeslissing 
over uw bijstandsuitkering. De huur 
wordt dan op de 11e van de maand 
van uw rekening afgeschreven. Dit kan 
alleen met een automatische incasso en 
niet als u zelf de huur aan ons over-
maakt. ■

De huur kunt u op vijf verschillende 
manieren betalen:
-automatische incasso;
-acceptgiro;
-periodieke overschrijving;
-pinnen of contant betalen;
-zelf overmaken.

Automatische incasso
Huurbetaling via automatische incasso 
is het gemakkelijkst. U geeft ons toe-
stemming om op de eerste werkdag van 
elke maand de huur van uw bankre-
kening af te schrijven. Gemakkelijk en 
zeker: u betaalt altijd op tijd en aanpas-
singen in de maandelijkse huur worden 
automatisch verwerkt. 

Periodieke overschrijving 
U regelt dat uw bank elke maand op 
een vaste datum de huur overboekt 
naar Woningstichting Maasdriel, reke-

ningnummer NL65 RABO 0125 1038 59. 
Verandert uw huurbedrag, dan zult u dit 
zelf moeten doorgeven aan uw bank. 
Let op: bij de betaling moet altijd uw 
adres worden vermeld.

Acceptgiro
Rond de 18e van de maand ontvangt u 
van ons een acceptgirokaart voor huur 
van de volgende maand. Denkt u er wel 
aan dat de huur vóór de 1e van iedere 
maand bij ons binnen moet zijn. Stuur 
de acceptgiro dus op tijd naar de bank. 
Betaalt u de acceptgiro digitaal, dan 
dient u het betalingskenmerk én uw 
adres te vermelden. 

Zelf overmaken
Natuurlijk kunt u de huur ook elke 
maand zelf overmaken naar ons bankre-
keningnummer 
NL65 RABO 0125 1038 59. U moet er wel 

aan denken om iedere maand de huur 
op tijd te betalen. Vergeet niet om uw 
adres als betalingskenmerk op te geven.

Let op!
Vanaf 1 januari 2019 geven banken bij 
betalingen van hun klanten geen adres-
gegevens meer door. 
Vermeld daarom bij de betaling altijd 
uw adres en het betalingskenmerk! Wij 
weten anders niet van wie de betaling 
afkomstig is.

Pinnen of contant betalen
Tijdens spreekuren kunt u bij ons op 
kantoor pinnen of contant betalen. Wij 
hebben op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag spreekuur van 9.00 
tot 10.00 uur. Op woensdag is er geen 
spreekuur.

Voorkom extra kosten, betaal op tijd

De huur aan Woningstichting Maasdriel dient vooruitbetaald te worden, 
uiterlijk op de eerste van de maand. Zo staat het in uw huurcontract en daar 
houden wij u aan. 

Zo kunt u betalen

1e van de maand 11e van de maand
3 januari 11 januari
1 februari 11 februari
1 maart 11 maart
1 april 11 april
1 mei 13 mei
3 juni 11 juni
1 juli 11 juli
1 augustus 12 augustus
2 september 11 september
1 oktober 11 oktober
1 november  11 november
2 december 11 december

Data huurincasso 2019

Wilt u de huur automatisch laten 
afschrijven? Neem dan contact met 
ons op of vul het formulier mach-
tiging automatische incasso in. Dit 
formulier kunt u downloaden op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl.
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U kunt uw leven, eventueel met behulp van familie, vrienden of buren, 
goed organiseren. Maar soms zijn er momenten waarop dat niet lukt. 
Neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Maasdriel. 
De mensen van het gebiedsteam kunnen ondersteuning bieden op het 
gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk of inkomen. 

Als u het gebiedsteam inschakelt, wordt er een afspraak gemaakt. Samen met 
u bekijkt de gebiedsteammedewerker dan wat u zelf kunt en waar u onder-
steuning bij nodig heeft. Ook wordt vastgesteld wat voor ondersteuning het 
beste is en hoe die georganiseerd kan worden. Het is goed mogelijk dat er bij 
u in het dorp oplossingen worden gevonden. Er kunnen vrijwilligers of activi-
teiten in uw dorp zijn, waarbij u kunt aansluiten. Als u niet zonder professio-
nele ondersteuning kunt, dan stelt de gebiedsteammedewerker samen met u 
een ondersteuningsplan op.

Contact
Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur kunt u het gebiedsteam bereiken via tel.nr. 0418 - 63 88 88. 
U kunt ook mailen naar aanvragengebiedsteam@maasdriel.nl. ■

Vragen beantwoorden en informatie verstrekken: 
we staan voor u klaar. Als u ons belt, helpen wij u zo 
snel mogelijk. Maar vaak kunt u het zelf nóg sneller. 
Op onze website vindt u namelijk veel informatie én 
kunt u een aantal zaken direct regelen.

Linksonder op de homepage van www.woningstich-
tingmaasdriel.nl ziet u de rubriek Voor huurders. Hierin 
vindt u praktische, kant-en-klare informatie over diverse 
onderwerpen en Folders en nieuwsbrieven. Als u hierop 
klikt, komen folders, formulieren en nieuwsbrieven op 
uw scherm.

Lees en regel
De folders bevatten informatie die voor elke huur-
der van belang is. Hoe zit het met betalen? Zie Huur 
betalen. Welk onderhoud komt voor rekening van de 
verhuurder en wat wordt er van mij verwacht? Check 
het Onderhouds-ABC. Wat kan ik doen als buren voor 
overlast zorgen? Lees de folder Overlast. Weet u genoeg? 
Check dan de formulieren. Hiermee kunt u diverse zaken 
meteen regelen, zoals automatische incasso van de huur, 
een serviceabonnement afsluiten of een melding van 
overlast doen. ■
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Volgens de wet heeft zowel de verhuurder 
als de huurder verplichtingen ten aanzien 
van het onderhoud van een huurwoning.

Verhuurdersonderhoud
Woningstichting Maasdriel is 
verantwoordelijk voor de reparaties die 
noodzakelijk zijn wegens ouderdom 
en/of normale slijtage en voor het 
periodieke onderhoud. Wij zorgen 
dat dit wordt uitgevoerd en de kosten 
hiervan zijn voor onze rekening.

Huurdersonderhoud
Voor rekening van u als huurder komen kleine herstel-
werkzaamheden, zoals het repareren van de brievenbus 
en het aansteken, ontluchten en bijvullen van de centrale 
verwarming.

Serviceabonnement
Veel klusjes die onder het huurderson-
derhoud vallen, kan Woningstichting 

Maasdriel van u overnemen. Prettig als u 
er zelf geen tijd voor heeft of niet zo handig 

bent! Welke klusjes u in 2019 niet hoeft 
te doen, staat in het onderhouds-abc op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl. Als u 

een serviceabonnement heeft, verrich-
ten wij de werkzaamheden die in de 
kolom ‘serviceabonnement’ zijn aange-

geven.

Zo sluit u het af
Op www.woningstichtingmaasdriel staat ook het formu-
lier waarmee u het serviceabonnement kunt aanvragen. 
U sluit het af voor minimaal één jaar. Naast eenmalige 
kosten van € 30,- betaalt u € 4,91 per maand voor het 
serviceabonnement. ■
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Serviceabonnement: 
ook handig in 2019!

In opdracht van KlokGroep is aannemer 
Van Boxtel uit Alem gestart met de bouw 
van zeven sociale huurwoningen in 
Velddriel voor Woningstichting Maasdriel. 
Het worden eengezinswoningen met 
drie slaapkamers. De funderingspalen 
zijn inmiddels geslagen. Oplevering 
zal volgens de huidige prognose eind 
juli 2019 vóór de bouwvakvakantie of 
eind september 2019 plaatsvinden. 
Elke woning (zie impressie) wordt 
voorzien van twaalf zonnepanelen, wat 
erg gunstig is voor de energierekening 
van de toekomstige huurders. De 
hoekwoningen zijn koopwoningen. ■

Nieuwbouw Velddriel gestart

Het serviceabonnement wordt steeds populairder bij onze huurders. Het bespaart namelijk tijd én het biedt 
zekerheid. Want alle kleine herstelwerkzaamheden die onder het serviceabonnement vallen, worden vakkundig 
uitgevoerd.

Volgens de wet heeft zowel de verhuurder 
als de huurder verplichtingen ten aanzien 
van het onderhoud van een huurwoning.

Serviceabonnement
Veel klusjes die onder het huurderson-
derhoud vallen, kan Woningstichting 

Maasdriel van u overnemen. Prettig als u 
er zelf geen tijd voor heeft of niet zo handig 

bent! Welke klusjes u in 2019 niet hoeft 
te doen, staat in het onderhouds-abc op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl. Als u 

een serviceabonnement heeft, verrich-
ten wij de werkzaamheden die in de 
kolom ‘serviceabonnement’ zijn aange-

geven.

Volgens de wet heeft zowel de verhuurder 
als de huurder verplichtingen ten aanzien 

Serviceabonnement
Veel klusjes die onder het huurderson-
derhoud vallen, kan Woningstichting 

Maasdriel van u overnemen. Prettig als u 
er zelf geen tijd voor heeft of niet zo handig 

bent! Welke klusjes u in 2019 niet hoeft 
te doen, staat in het onderhouds-abc op 

geven.
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Schilderwerkzaamheden
In 2019 worden onderstaande wonin-
gen geschilderd en wordt eventueel 
houtrot gerepareerd:
•  St. Annatroonstraat    

10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-32-34
•  Pastor Sprengersstraat    

3-5-8-14-15-18-20-22-23
•  Burgemeester van Haarenstraat  1-3-

5-9-10-11-12-13-14-16-18-20-21
•  Edelmanstraat     

54-56-58-60-62-64
•  Brouwersstraat    

1-3-5-7-15-19-21-23-27-29
•  Schepenland     

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-24-28-30-
32-34-38-40-42 

•  Mgr. Verhoeksstraat    
19-21-23-25-32-34-36-38

•  Pastor van Loonstraat    
2-4-6-8-10-12

•  Schoutstraat     
1-3-5-7

•  Deken Wehmeijerhof    
13-15-17-19-21-23-25

•  Julianastraat     
1a-1b-1c-1d-1e

•  Hertog Arnoldstraat    
65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85

•  Kamille     
12-14-16

•  Dragon     
1-3-5

Bij Bernhardstraat 1 t/m 49 wordt bin-
nen de algemene ruimte geschilderd.

Onderhoud kozijnen
Er wordt onderhoud gepleegd aan het 
hang- en sluitwerk van de aluminium 
kozijnen van de volgende woningen in 
de Van Bockel de Kokstraat: 2-4-6-8-10-
12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32.

Aanpassen meterkast
Er wordt een hoofdschakelaar bijge-
plaatst in de meterkast van de volgende 
woningen:
•  Schepenland   9-11-13-15-17 
•  Buurmeesterstraat  26-28-30-32 
•  Kloppenland   9-11-42-44-46

Een groepenkastuitbreiding en met 
bijplaatsing van een hoofdschakelaar 
wordt uitgevoerd in
•  Dalemstraat 16-18-20-22-24-26
•  Plataanstraat  13-15-17-19-21

Mechanische ventilatie
De mechanische ventilatiebox wordt 
vervangen in de Richard van Peltstraat 
1-3-5-9-11-13-2-4-6-12-14-16-20-22.

Vervanging cv-ketel
De cv-ketel wordt vervangen op de 
volgende adressen:
•  Proosdijstraat 15
•  St. Annatroonstraat 16 
•  Burgemeester van Haarenstraat 33 
•  Surinamestraat 9 
•  Edelmanstraat 44
•  Mandenmakersstraat 3 
•  Lindestraat 20-22-24-26 
•  Kloppenland 13-15-17-19-20-21-26-

30-32-34-36-38-40 
•  Reinaldstraat 4-5-8-9-11-13-19-24-

26-32 
•  Ipperakkeren 11
•  Kapelhof 1-5-7-9-11-17-19, 
•  Schippersstraat 18 
•  Paterstraat 6-12 
•  Irenestraat 2-4-6-8-10
•  Brouwersstraat 1-3-5-19-21-23

Rookkanalen
In de appartementen aan de 
Kruidenlaan 8 t/m 36 worden de 
cv-rookkanalen vervangen.

Liftonderhoud 
Bij de liften van Bernhardstraat 1 t/m 
49 en de liften van de Leyenstein wordt 
een onderhoudsbeurt op diverse onder-
delen uitgevoerd.

Informatie
Uiteraard krijgen bewoners tijdig 
bericht wanneer de werkzaamheden 
zullen plaatsvinden. ■

Meer onderhoud in 2019

Bij Bernhardstraat 1 t/m 49 wordt bin-
nen de algemene ruimte geschilderd.

Liftonderhoud 
Bij de liften van Bernhardstraat 1 t/m 
49 en de liften van de Leyenstein wordt 
een onderhoudsbeurt op diverse onder-
delen uitgevoerd.

Informatie
Uiteraard krijgen bewoners tijdig 
bericht wanneer de werkzaamheden 
zullen plaatsvinden. 



Belangrijke telefoonnummers

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

Verstopping riolering 
RRS (073) 639 40 10

Woningstichting Maasdriel
(0418) 63 17 3512

Even voorstellen

Mijn naam is Rina 
Kreling. Vanaf 
1 december 
2018 ben ik als 
woonconsulent 
werkzaam bij 
Woningstichting 
Maasdriel. Eerder heb ik ruim vier jaar 
in een soortgelijke functie werkerva-
ring opgedaan bij woningbouwver-
eniging De Goede Woning-Neerijnen. 
Nu krijg ik de kans om mijn ervaring te 
verbreden. ■

Bereikbaarheid 
In de periode tussen Kerst en Oud en 
Nieuw houden we geen spreekuur. 
Wel zijn we telefonisch bereikbaar:
■ maandag 24 december 

van 8.30 uur tot 12.00 uur;
■ en donderdag 27 december 

van 8.30 uur tot 16.30 uur;
■ vrijdag 29 december 

van 08.30 uur tot 12.00 uur;
■ maandag 31 december 

van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Door onze beperkte bezetting 
kunnen wij mogelijk niet al uw 
vragen beantwoorden.

Op volle kracht vooruit: 
ondernemingsplan 2018-2022

Met het ondernemingsplan 2018-2022 luidt Woningstichting Maasdriel 
een nieuwe fase in. Na een moeilijke periode gaan we vol vertrouwen en 
ambitie de toekomst tegemoet. Vandaar de titel van het plan: op volle 
kracht vooruit.

Woningstichting Maasdriel is er voor de huurders en dat blijkt duidelijk. In 
het nieuwe ondernemingsplan hebben we vier speerpunten benoemd: een 
passende woningvoorraad (met woningen voor alle doelgroepen), duurzaam 
wonen, betaalbaar wonen en goed wonen in de dorpen. Bij elk speerpunt 
geven we aan wat we willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. Kijkt 
u bijvoorbeeld bij passende woningvoorraad, dan leest u hoe we inspelen op 
de behoefte aan kleinere woningen. Daarnaast willen we nieuwe woningen 
bouwen die voor meerdere groepen huurders (in verschillende levensfasen) 
geschikt zijn. We zijn er immers voor starters, maar ook voor oudere mensen 
die tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen.

Uw mening telt 
Het ondernemingsplan is met zorg en aandacht opgesteld. De 
Huurdersvereniging Bommelerwaard, leden van het klantenpanel en onze 
partners, waaronder de gemeente Maasdriel en collega-corporaties De 
Kernen in Hedel en Woonlinie in Zaltbommel, hebben met ons meegedacht. 
Nu gaan we het plan uitvoeren en daarvoor is een goede samenwerking 
met huurders een eerste vereiste. Daarom overleggen we regelmatig met de 
Huurdersvereniging Bommelerwaard. Daarnaast schakelen we van tijd tot 
tijd het klantenpanel in. Niet omdat we achteraf willen horen wat huurders 
van iets vinden. Nee, we willen juist dat huurders vooraf hun visie geven, 
bijvoorbeeld over een nieuwe aanpak voor een wijk of kern. 
Wilt u ook meedenken? Laat het ons weten: stuur een mail naar 
klantenpanel@woningstichtingmaasdriel.nl. ■

Kernen in Hedel en Woonlinie in Zaltbommel, hebben met ons meegedacht. 

met huurders een eerste vereiste. Daarom overleggen we regelmatig met de 

tijd het klantenpanel in. Niet omdat we achteraf willen horen wat huurders Het team van 
W� ingstichting Maasdriel 
wenst u fijne feestdagen 
en een goed 2019!


