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Van de redactie
Het is bijna Oud en Nieuw. En die term kon niet beter passen dan
nu. Deze maand nemen we afscheid van onze directeur Louise
Mulder en we verwelkomen de nieuwe directeur: Wiepke van Erp
Taalman Kip. Samen kijken ze in deze editie van Bewonerspalet
terug én vooruit.
Want er staat weer veel te gebeuren in corporatieland. Door de
bezuinigingen en de nieuwe wet- en regelgeving uit Den Haag
komen de huurprijzen steeds verder onder druk te staan. We maken
ons er hard voor om onze woningen betaalbaar te houden.
Tegelijkertijd is er een tweede ontwikkeling: de overheid legt steeds
meer verantwoordelijkheden bij de burgers zelf. En niet iedereen kan
zo goed voor zichzelf zorgen. Dat betekent dat zaken als ondersteu-
ning en opvang goed geregeld moeten zijn. Ook daar gaan we
samen met onze partners mee aan de slag. 
Gelukkig is de Vereniging Huurdersbelangen weer op volle sterkte.
Zij denkt met ons mee in deze roerige tijden. Hoe ze dat doet, leest
u in het interview in dit Bewonerspalet. Een goed gevuld nummer is
dit sowieso: over huurders die met elkaar trouwen, het gevaar van
scootmobielen in gangen en de huisvesting van arbeidsmigranten
aan de Bosruiterweg. 
Veel leesplezier, een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2015!

Veel leesplezier!

De redactie
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Bewonerspalet is een uitgave van Woonpalet 
en verschijnt tweemaal per jaar. Het blad 
wordt in een oplage van 2.200 exemplaren 
verspreid onder alle huurders en relaties van
Woonpalet. De artikelen in dit blad zijn  
zorg vuldig  geschreven, maar niet juridisch
 sluitend. Aan de teksten in dit blad kan
daarom niemand rechten  ontlenen.

Redactie: Bertho Eding, Louise Mulder en
Sarah Scholts
Tekst & realisatie: Veurinc, Hattem en 
Sarah Scholts
Ontwerp: Verheij & van der Heide, Arnhem
Druk: Van de Ridder, Nijkerk
Fotografie: Wiep van Apeldoorn, Amersfoort

Colofon

Bezoekadres 
Eilandgracht 39, 3891 GA  Zeewolde
Correspondentieadres 
Postbus 59, 3890 AB  Zeewolde

Telefoon (036) 522 23 04
Fax (036) 522 10 73
E-mail info@woonpalet.net
www.woonpalet.net

Twitter @Woonpalet
Facebook.com/woonpalet.zeewolde

Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Reparatieverzoeken en storingen
Voor storingen en reparatieverzoeken 
kunt u ons 24 uur per dag bereiken via
(036) 522 23 04. 
Buiten onze openingstijden wordt u
 doorverbonden naar onze servicedienst. 
U kunt een reparatieverzoek ook indienen
via www.woonpalet.net.

Glasschade kunt u melden via 
(0800) 022 61 00.

Riool of afvoer verstopt? Neemt u
dan contact op met RRS (0800) 099 1313.

Huurdersraad
Vereniging Huurdersbelangen Zeewolde,
Postbus 63, 3890 AB Zeewolde.
www.huurdersbelangenzeewolde.nl

Bewonerscommissies
Buitendijk: dhr. J.H. Nuijen, 
Terp 28, (036) 522 16 24.
Carré: dhr. J. van ’t Loo, 
de Verbeelding 2, (036) 523 53 68.
Kruidenborg: Dhr. A.S.J. Houtman, 
Duifkruid 83, (036) 522 6649,
t.houtman@planet.nl
Oudaen: dhr. R.H. Mudde,
Oudaen 20, (036) 522 61 67

Sfinx: dhr. F. van de Broek,
Zuiderzeeweg 53, (036) 522 30 42.

Toezichthouders:
Boomkleverhof: Mevr. Y.I. Westheim-Scholte,
Boomkleverlaan 101, (036) 841 66 73.
Boomkleverborch: Mevr. G. Bokhorst,
Boomkleverlaan 27, (036) 522 53 30.
Boomkleverveste: Dhr. H. Kampman,
Boomkleverlaan 193, (036) 522 71 25. 
Complex Pioniersweg:
Dhr. M. van den Boogaard, 
Pioniersweg 29, (036) 522 29 48.

Huurdersraad, bewonerscommissies en toezichthouders
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‘Rode wanden en plakplastic 
met zebraprint’

Een bijzondere plek, speciale bewoners of een unieke inrichting; bij sommige woningen van Woonpalet zou je binnen willen
kijken. Deze keer doen we dat aan de Doorsteek. Anja de Vries maakte van haar keuken wel iets heel bijzonders.

‘We kregen de vraag van Woonpalet
of we een nieuwe keuken wilden’,
vertelt Anja de Vries. ‘Onze keuken
is helemaal naar onze zin en uit -
gebreider dan standaard. Als we
dat weer wilden, moesten we
 bijbetalen. Nee, dank je. Wij hou-
den gewoon onze eigen keuken. 
Toen mijn man een keer van huis
was, heb ik de keukenwanden rood
geschilderd. En met plakplastic in
zebraprint heb ik deurtjes beplakt.
Toen mijn man thuis kwam, kreeg
hij zowat een rolberoerte.’ Jan: ‘Ik
zag het en dacht: O jee, ze is weer
bezig geweest’. Anja: ‘Nu vindt hij
het wel prima, hoor. En het zit er
alweer zes jaar op. Als ik ergens
leuk plakplastic zie met een andere
print, ga ik weer aan de slag’.
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Directeuren in gesprek

De wereld van wonen, leefbaarheid en zorg, daar komt Van
Erp Taalman Kip vandaan. ‘Daar ligt ook mijn hart. Zeker als
er direct contact met bewoners is. Je ziet dan meteen waar
het beleid terechtkomt. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld
huurdersbijeenkomsten geleid die worden gehouden als
ergens verschillende woningen tegelijk gesloopt worden,
om er nieuwbouw neer te zetten. Ik vind het mooi om met
bewoners in gesprek te gaan, naar hen te luisteren en
wederzijds vertrouwen op te bouwen.’ Logisch dus, dat 

Woonpalet: echte polderclub 
Van Erp Taalman Kip koos voor een kleine organisatie als
Woonpalet. Bovendien kennen zij en Woonpalet elkaar al.
Vijf jaar geleden was Van Erp Taalman Kip namelijk proces-
begeleider van de ontwikkeling van woonservicezone de
Sfinx. Ze werkte toen met Coloriet, de gemeente Zeewolde
en Woonpalet. Van Erp Taalman Kip: ‘Dat was een heel pret-
tige samenwerking.’

Samen dingen op pakken
Volgens Mulder haalt Woonpalet met Van Erp Taalman Kip
een pittige tante in huis. ‘Een dame die heel veel weet,
goed is in het begeleiden van processen, en - heel belang-
rijk - die goed kan luisteren, maar ondertussen de touwtjes
goed vasthoudt. Een pittige tante, maar dat zijn ze bij
Woonpalet wel gewend.’ 
Van Erp Taalman Kip: ‘Ik ga vooral kijken hoe het hier gaat
en wat ik meeneem, is heel veel ervaring. Ik heb gewerkt
met en voor corporaties in het hele land, van Groningen tot
Den Helder en Zeeland, in grote steden en kleine dorpen.
Die input en inzichten kan ik altijd naast de ideeën hier
leggen. Daar en daar doen ze het zo, kan dat ook iets voor
ons zijn? De samenwerking met de gemeente is daar een
mooi voorbeeld van. Door nieuwe wetgeving bijvoorbeeld
(Herzieningswet) bewegen wij dichter naar de gemeente
toe, de wet is een aanleiding om echt samen dingen op te
pakken.’

Wiepke van Erp Taalman Kip staat vanaf deze maand
aan het roer van Woonpalet. Een gesprek met haar en
vertrekkend directeur Louise Mulder. ‘De kracht van
Woonpalet is dat we met weinig geld veel kunnen
presteren.’

Wiepke van Erp Taalman Kip (1966) begon ooit haar
 carrière als beleidsmedewerker Communicatie bij de
gemeente Apeldoorn, werd vervolgens adviseur bij
Communicatiebureau Nijhof & Partners en daarna bij
bureau Companen, waarvan acht jaar als directeur/
partner. Ongeveer anderhalf jaar geleden is ze daar
weggegaan, en begonnen bij de Provincie Overijssel als
strateeg Ruimtelijk Domein, tot zij op 1 december 2014
bij Woonpalet begon. 

Wiepke van Erp Taalman Kip (links) en Louise Mulder



Nieuwe inspiratie
Mulder neemt afscheid, omdat ze meer tijd voor zichzelf wil.
‘De pensioengerechtigde leeftijd nadert. En ik heb het
gevoel dat de club toe is aan nieuwe inspiratie. Ik heb
mooie tijden meegemaakt, maar het wordt steeds minder
leuk, er zijn steeds meer regeltjes, administratie en gezeur.
Ik heb het hele groeiproces meegemaakt van zes man naar
wat we nu zijn. We zijn heel klein begonnen als een echte
polderclub met doeners en bouwers.’ Van Erp Taalman Kip:
‘Die sfeer is er nog steeds, en dat sprak mij aan.’ Mulder:
‘Nou, een poos waren ze in Zeewolde niet zo gelukkig met
onze doenersmentaliteit. De gemeente wilde liever grote
hemelbestormende corporaties als Ymere en de Alliantie
binnenhalen. Maar inmiddels ziet de gemeente ook de waar-
de wel van een goede corporatie die sterke lokale wortels
heeft.’

Koninkje
Die sterke wortels hebben ook te maken met Mulders manier
van leidinggeven. ‘Ik heb altijd goed geluisterd naar de
 verschillende visies in de organisatie, die samengebracht en
geprobeerd er lijn in te brengen. Ik heb er altijd voor
gewaakt om van boven naar beneden te sturen. Anders krijg
je toestanden die je nu ziet bij de parlementaire enquête
over de missers in de corporatiewereld. Allemaal mannen
die zich het koninkje voelden en deden wat zij wilden. Daar
komt alleen maar ellende van.’
Van Erp Taalman Kip: ‘Die missers in de corporatiewereld
hebben ook met cultuur te maken. Tien jaar geleden groei-
den de bomen tot in de hemel. Als je dan als corporatie
voorzichtig met je geld omging, werd je door overheden
weggezet als te braaf en te weinig ondernemend.’
Mulder: ‘Dat klopt: een toenmalig wethouder zei dat ook
steeds. En het erge was dat die stelling niet onderbouwd
werd. Dat was ook de reden om met grote corporaties zaken
te willen doen.’
Van Erp Taalman Kip: ‘Gemeenten dachten toen ook dat ze
alles konden, ze hadden mooie grondposities en zeiden: we
zijn gek dat we daar woningcorporaties voor zo weinig geld
wat mee laten doen, dat kan veel commerciëler.’

Smijten met geld
Mulder: ‘En dat is het voordeel: wij hebben nooit echt veel
geld gehad. Dus we hebben er ook niet mee kunnen smij-
ten. Dat is wel een kracht van Woonpalet hoor, dat we met
weinig geld relatief veel gepresteerd hebben: we hebben
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van doeners en bouwers
best veel gebouwd zonder enige vorm van subsidie. Dat
lukte door goed op de centjes te letten, geen hoogdravende
dingen te doen en goed te onderhandelen. Bovendien staat
ons woningbezit er geweldig goed bij, we waren de eerste
corporatie in Nederland die gemiddeld voor alle woningen
een energielabel B had. Ten slotte hebben we goed
 gedifferentieerde wijken, daarmee dragen we ook bij aan de
kwaliteit van heel Zeewolde.’ 

Genoeg te doen
Tegelijkertijd is er nog heel veel te doen. Van Erp Taalman
Kip: ‘Allereerst natuurlijk de uitvoering van de
Herzieningswet. Die brengt allerlei vragen met zich mee.
Hoe houd je voldoende financiële mogelijkheden? Wat is
straks überhaupt nog onze ruimte om dingen te doen?’
Mulder: ‘De betaalbaarheid is ook een onderwerp, de huur-
prijzen staan onder druk. Zeker omdat wij hier in Zeewolde
al hoge huren hebben, en we ook echt een verhoging nodig
hebben om de heffingen te kunnen betalen. Maar er zit
natuurlijk wel een grens aan wat mensen kunnen betalen.”
Van Erp Taalman Kip: ‘Een ander belangrijk punt is dat het
landelijke beleid niet aansluit op maatschappelijke
 ontwikkelingen. De overheid trekt zich terug, maar niet alle
mensen kunnen de verantwoordelijkheid aan om zelf alle
aspecten van hun leven op de rails te houden. En dan zijn
het toch de woningcorporaties die veel moeten en kunnen
doen, ook omdat wij de enige zijn die gemakkelijk bij
 mensen achter de voordeur komen. Tegelijkertijd wil de
overheid dat we ons beperken tot onze kerntaak: puur en
alleen woonruimte bieden. Dat past niet.’ 
Mulder: ‘Daar geef ik Wiepke volledig gelijk in, zeker in
Zeewolde. Hier is bijvoorbeeld nog helemaal geen goede
opvangstructuur. We zijn daarvoor dus afhankelijk van
andere plaatsen en partijen, dat vergt overleg en dat kost
weer tijd, die we nu helemaal niet krijgen.’

No-nonsense
Het goede nieuws is dat Woonpalet uit een groep mede -
werkers bestaat, die heel veel kan. Mulder: ‘Het is een heel
fijne club mensen, stuk voor stuk collegiaal en goed
 toegerust voor hun taak.’ 
Van Erp Taalman Kip: ‘Dat heeft ook weer te maken met die
no-nonsense mentaliteit. Je eigen prestaties niet opklop-
pen, maar gewoon doorpakken en werken als team. Dan
kunnen we heel veel bereiken.’

De kwaliteit van Zeewolde



6

K
o

r
t

 n
ie

u
w

s

www.woonpalet.net in een nieuw jasje
Een andere grote verandering is dat
woningzoekenden voortaan via de
website aan ons door kunnen geven 
of ze de woning die we ze aanbieden,
accepteren of weigeren. Dat werkt 
snel en efficiënt. 

Pinkendag
Woonpalet was ook dit jaar weer van
de partij op de Pinkenmarkt. Want
Woonpalet wil zichtbaar zijn in
Zeewolde en tijdens de Pinkenmarkt
zijn we graag aanwezig voor een
praatje, een vraag of een opmerking.
Dit jaar hadden we ook weer de ‘Raad
de Straat’-actie. 78 mensen deden mee
aan en tuurden net zo lang naar de
luchtfoto’s tot ze wisten welke straten
we hadden gearceerd. De goede 
antwoorden? Kwartiermakerslaan en
Horsterweg. Piet Huis won met zijn
goede antwoorden de VVV Cadeaubon
van € 50.

Op dinsdag 14 oktober lanceerden
we onze nieuwe website. Heeft u
hem al gezien? 

De nieuwe site biedt meer mogelijk -
heden en is moderner dan de oude. 
Uw reparatieverzoek geeft u eenvoudig
aan ons door via de website en u kunt
er alle folders vinden. Via de zoekfunc-
tie bent u snel op de pagina die u
zoekt. Verder kunt u bij nieuwsartike-
len uw reactie achterlaten en alles wat
we op Facebook en Twitter zetten, ver-
schijnt ook automatisch op onze site.

Heeft u het serviceabonnement al? Het
voordeel van het serviceabonnement is
dat u een aantal reparaties waar u
eigenlijk zelf verantwoordelijk voor
bent, aan Woonpalet kunt overlaten.
Welke reparaties dat precies zijn, leest
u in de folder ‘Onderhoud, wie doet
wat?’. Het serviceabonnement kost 
€ 3,95 per maand. Ook voor 2015 
hanteren we dat tarief. 

Serviceabonnement: € 3,95 per maand
Elk jaar zetten we alle inkomsten en
uitgaven op een rij. Dat levert over
2013 het volgende beeld op:

Stand per 1-1-2013 € 73.331

Bij: vergoedingen € 86.378
Af: kosten € - 84.754

Stand per 31-12-2013 € 74.955

Energietip
Wie slim kookt, kan geld en energie
besparen. Met een snelkookpan kookt
u bijvoorbeeld sneller dan met een
gewone pan en bespaart u 40% tot
70% energie, terwijl de voedingswaren
meer smaak en vitamines behouden.
Kook zo veel mogelijk met een deksel
op de pan. Koken zonder deksel ver-
bruikt driemaal meer energie. Gebruik
zo min mogelijk water en kies de pit
die qua grootte past bij de pan. Zo
voorkomt u dat energie verloren gaat. 

Op 5 september vond een gezellige barbecue plaats in de binnentuin van
Luxor. De barbecue werd geheel georganiseerd door bewoners zelf,
Woonpalet leverde een financiële bijdrage.

Gezellige BBQ Luxor

Piet en Dineke Huis

soort situaties meeleven met elkaar, is
zo belangrijk.’

Bertho Eding, manager Klantzaken:
‘Wij zijn blij met enthousiaste bewo-
ners die een voortrekkersrol nemen in
het bijdragen aan een prettige woon-
omgeving. Dat een aantal bewoners
van Luxor de koppen bij elkaar stak en
zo’n mooie barbecue organiseerde,
 juichen we van harte toe’. 

Heeft u ook een idee dat bijdraagt
aan prettig wonen? Laat het ons
weten.

Wat vindt u van de site? Laat het
ons weten via het contactformu-
lier op de site. Opmerkingen, tips
en verbete ringen zijn van harte
welkom.

Prettig wonen
Bij de barbecue waren veel bewoners
aanwezig, wat duidt op een duidelijke
behoefte aan dit soort initiatieven.
‘We moeten het met elkaar doen’, aldus
Mara Peeters, één van de bewoners die
de barbecue organiseerden. ‘Een
 koffieochtend of een barbecue levert
enorm veel op. Mensen ontmoeten
elkaar en leren elkaar kennen. En daar-
door kunnen we naar elkaar omzien.
Zoals een kaart sturen naar een mede-
bewoner die in het ziekenhuis ligt. Als
je elkaar niet kent, hoor je niet van
ziekenhuisopnamen maar juist in zulk



Volg ons op Twitter en 
like ons op Facebook
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Woonpalet scoort weer ruim voldoende

Tevreden klanten
Huurders, gemeenten en andere
 organisaties waarderen ons gemiddeld
met een 7,5. De huurders zijn erg
enthousiast over de woningen en 
buurten. Zorgen hebben ze ook: 
over het huisvesten van de primaire 
doelgroep, de betaalbaarheid van
woningen en de investeringen van
Woonpalet in winkelpanden. 

De gemeente is op alle gebieden
positief over het presteren van
Woonpalet. De kwaliteit van woningen
en buurten springt eruit met een 8. 
De maatschappelijke partners, zoals
zorgpartijen zijn ook zeer positief over
de samenwerking met Woonpalet. En
zij waarderen de aandacht voor de
bijzondere doelgroepen en kwaliteit
van de buurten met een 8. 

Prestaties
Onze prestaties zijn over de volle
breedte ruim voldoende (7,0) en
 passen bij de opgaven waar we voor
staan. Zo is onze woningtoewijzing
volgens afspraak gerealiseerd en
hebben we hiervoor goede systemen.

Ook de woningtoewijzing aan de
 primaire doelgroep is goed op orde 
met 93% en een doelstelling van 90%.
Op het gebied van governance (oftewel
‘goed bestuur’) scoren we een ruime
voldoende (7,1). We hebben een goed
functionerende plan- en controlcyclus
ingevoerd. 

Huisjesmelken
Op één punt kunnen we nog verder
verbeteren: presteren naar vermogen.
Dit heeft te maken met financiën. Wij
kunnen simpel gezegd minder gemak-
kelijk geld verdienen dan andere
 corporaties, omdat wij geen echt oude
woningen hebben. Dit betekent dat
onze woningen nog geen van alle
 afgeschreven zijn. Ze leveren dus niet
alleen geld op in de vorm van huur -
opbrengsten, maar kosten ook geld. En
dus moeten we scherp blijven op onze
financiële positie. 

De mooiste tuin van Zeewolde? Vlaskuid 6
Zeer goed onderhouden, een originele
hoge en lage beplanting en een
modern geheel. Dat zijn de kenmerken
van de tuin van Denise Hornsveld aan
Vlaskruid 6. Op Facebook kreeg de tuin
van Denise de meeste likes. 

Resultaat: zij won onze tuinwedstrijd
afgelopen zomer. De prijs bestaat uit
vier tuinstoelen inclusief kussens, een
tuintafel én barbecue. De prijs is
beschikbaar gesteld door GAMMA
Zeewolde. 

De jury bestaande uit woonconsulenten
en een stagiair van Woonpalet bekeek
alle voortuinen van huurders en beoor-
deelde deze in twee categorieën:
‘speels’ en ‘modern’. De mooiste tuinen
fotografeerden we en zetten we op
Facebook. Bezoekers konden  vervolgens
de tuin van hun voorkeur ‘liken’.
Behalve de hoofdprijs waren er voor
elke wijk eerste prijzen (GAMMA
cadeaubon van € 40) en tweede  prijzen
(GAMMA cadeaubon van € 20). Eerste
prijzen waren er voor Winde 86,
Tuinfluiterlaan 158, Tarwelaan 28,
Westergo 38, Steenplaat 24, Valkenier
22, Teylingen 68. De tuinen die een
tweede prijs in de wacht sleepten, zijn:
Forel 12, Robertskruid 41, Zwarte
specht 8, Doorsteek 38, Mazerhard 11,
Mazerhard 55, Valkenier 19 en Zuylen 3.

Goed nieuws! We hebben weer goed gescoord in de visitatie. Net als vier
jaar geleden halen we een ruime voldoende. Best een prestatie – als we
het zelf mogen zeggen – omdat het er de afgelopen jaren met nieuwe
 wetgeving en bezuinigingen niet eenvoudiger op is geworden. 

Kort gezegd houdt een visitatie
in dat een onafhankelijk bureau
komt beoordelen of Woonpalet
de goede dingen doet en of
Woonpalet die dingen goed doet.
In het geval van Woon palet werd
de visitatie gedaan door Ecorys.
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Wat is het doel van Huurdersbelangen? 
Voorzitter Wim Stam: ‘We willen een volwaardige gespreks-
partner zijn op beleidsniveau. Niet alleen van Woonpalet,
maar ook van de politiek en de gemeente. We zijn dus geen
klachtenbureau en we bemoeien ons ook niet met losse
stoeptegels.’
Peter Cruijff: ‘Als mensen klachten hebben, kunnen ze daar-
mee naar Woonpalet gaan. En als ze er dan niet uitkomen,
helpen we huurders. We leggen uit dat je je klacht op papier
moet zetten en hoe je het verder het beste kunt aanpakken.’

De vereniging Huurdersbelangen Zeewolde is weer op volle sterkte. En de leden zijn ambitieus. Drie onderwerpen
staan bovenaan de agenda: betaalbare woningen, instemmingsrecht en transparantie. 

‘Betaalbare woningen zijn belang

Volwaardige gesprekspartner

Wie is wie?
Wim Stam (voorzitter)
Clementine van Duin (vicevoorzitter)
Ben Meijer (secretaris)
Anja van den Hoff (penningmeester )
Joyce van Haperen (renovaties en modernisering)
Peter Cruijff (externe betrekkingen)
Dennis Hoogervorst (vrijwilliger: makelaar)
Ineke Rikkers (vrijwilliger: bewonerscommissies)
Jolanda Klerks (vrijwilliger: financieel expert)

v.l.n.r. Marieke Doddema (rvc-lid op voordracht van Huurdersbelangen), Dennis Hoogervorst, Peter Cruijff, Ineke Rikkers, Wim Stam,
Clementine van Duin, Anja van den Hoff, Ben Meijer en Jolanda Klerks. Niet op de foto: Joyce van Haperen
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Vrijwilligers die ondersteuning willen bieden aan 
Huurderbelangen Zeewolde zijn van harte welkom en dat kan al vanaf

twee uur per maand. Wij zijn nog op zoek naar iemand met een  marketing- 
en/of communicatieachtergrond en naar mensen die de ledenadministratie 

willen ondersteunen bij het leggen van contacten met nieuwe huurders. 
Daarvoor kan het best contact worden opgenomen met de voorzitter. 

Hij is te bereiken via 06 - 22467809 of door een e-mail te sturen naar
info@huurdersbelangenzeewolde.nl.

rijker dan losse stoeptegels’
Meedenken over strategie lijkt me nog niet zo
eenvoudig
Stam: ‘Klopt. De sociale woningbouw is inmiddels een
enorm complex verhaal. Er komt van alles vanuit Den Haag,
zoals de inkomensafhankelijke huurverhoging en de
 verhuurdersheffing. En voor Woonpalet is het extra ingewik-
keld. Woonpalet heeft relatief jonge woningen, dat is
 hartstikke mooi, maar dat betekent ook dat echt goedkope
woningen ontbreken. De vraag is dan: hoe ga je daarmee
om? We hebben echt kennis nodig om de volwaardige
gesprekspartner te kunnen zijn. Die zit allereerst in onze
vereniging zelf: ik heb bijvoorbeeld ervaring in Human
Resource Management en onze vicevoorzitter is architect.
Maar we werken ook met vrijwilligers. Mensen die er niet
elke vergadering hoeven te zijn, maar die wel hun kennis en
kunde inbrengen, zoals Dennis Hoogervorst als makelaar en
Jolanda Klerks als financieel expert.’

Jullie willen instemmingsrecht. Waarom is dat? 
Stam: ‘Je kunt als corporatie wel zeggen: dit zijn de keuzes
van Den Haag, en daar hebben wij ons naar te schikken,
maar we hebben ook een participatiemaatschappij, mensen
mogen, nee móéten kunnen meedenken. Met instemmings-
recht maak je het verplicht dat corporaties voor bepaalde
beslissingen onze goedkeuring nodig hebben. Kijk eens
naar al die dingen die zijn misgegaan bij grote corporaties.
Ik zeg niet dat dit niet was gebeurd als huurders inspraak
hadden gehad, maar ik weet zeker dat er dan wel een andere
discussie plaatsgevonden had.’

Dat klinkt strijdbaar
Stam: ‘Nee hoor, oorlogen win je niet met wapengekletter,
maar aan de gesprekstafel, met argumenten onderbouwd.’
Vicevoorzitter Clementine van Duin: ‘Het instemmingsrecht
willen we ook niet om er mee te zwaaien, eigenlijk hopen
we zelfs dat we het niet nodig hebben. Als ik vroeger een
huis ontwierp voor vrienden, dan was het eerste dat ik deed
een contract maken. Zodat je precies weet wat je van elkaar
kunt verwachten. Dat contract ging vervolgens in de kast en
hadden we niet meer nodig, omdat er duidelijkheid is.’

Jullie zoeken dus vooral het overleg?
Stam: ‘Ja, Clementine heeft bijvoorbeeld meegekeken bij
nieuwbouwplannen van de Sfinx. En dat werkt goed. Maar
voor een mening over de verkoop van woningen hadden we
weer veel te kort de tijd: kregen we een brief of we binnen
zes weken wilden laten weten of we het eens zijn met de
verkoop van woningen. Nou, dat lukt niet. We zitten in een
positieve ontwikkeling, maar het kost tijd. We hebben nu
alvast gezegd dat we eerder willen praten over de huurver-
hoging. Woonpalet heeft een aantal studenten ingehuurd
om onderzoek te doen naar betaalbaarheid en een rapport
te maken. Dat rapport bespreekt Woonpalet met ons.’ �
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Een ander belangrijk punt is transparantie.
Hoezo?
Stam: ‘Als wij de jaarverslagen van Flevolandse corporaties
naast elkaar leggen, zien we veel verschillende vormen van
verslaglegging, terwijl er gewoon wettelijke kaders en
adviezen zijn.’
Van Duin: ‘Bijvoorbeeld: Je hebt als corporatie nu de keuze
om in de jaarrekening je bezit te waarderen op marktwaar-
de, historische kostprijs of bedrijfswaarde. Er is wel één
format, maar er kunnen in dat format verschillende keuzes
gemaakt worden. Het resultaat van de jaarrekening is dan
afhankelijk van de keuze die je maakt. In de toekomst moet
alles gewaardeerd worden op marktwaarde en dan zijn er
geen verschillen meer in de verslagleggingsvormen. 
De marktwaarde sluit dan ook beter aan bij de huursom -
benadering die minister Blok wil doorvoeren. In het
 woonakkoord wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor de
huursombenadering. Het doel is de huur straks beter aan te
laten sluiten bij de waarde van de woning.’

En jullie topprioriteit is de huurprijs van
 woningen? 
Stam: ‘Ja, dat is ook een breuk met het verleden. Toen was
er bijvoorbeeld veel aandacht voor de meer operationele
zaken, zoals de leefbaarheidsmonitor. Dit jaar kwam uit die
monitor dat de gangen achter de huizen soms te donker zijn
en er soms geluidoverlast is. Allemaal interessante informa-
tie, maar het draagt niet bij aan betaalbare woningen nu en
op de lange termijn. En dát is waar het om gaat.’ 
Van Duin: ‘De prijzen van de woningen zitten al aan de top,
en als de woningen aan de onderkant verkocht worden en
de nieuwe woningen € 700 kosten, dan wordt het een
 lastig verhaal. En nu snap ik wel dat het moeilijk is om
woningen van € 325 neer te zetten, maar iets meer
 spreiding in hoogte van de huren zou heel goed zijn.’

'Het gaat om betaalbare woningen'

Marieke Doddema

Nieuw rvc-lid Marieke Doddema

‘Zo veel mogelijk doen voor huurders’
Doddema is voorgedragen door Huurders belangen Zeewolde.
Haar aandachtspunt is ‘sociaal maatschappelijk/bijzon dere
doelgroepen’. Doddema zit in de gemeenteraad van Nijkerk
en werkt in het onderwijs. 
‘In de gemeenteraad had ik het woordvoerderschap over
woningbouw. Ik weet dus wat er vanuit de overheid op de
huurder afkomt’, vertelt Doddema. ‘Nu heb ik in de raad de
overstap gemaakt naar de welzijnskant, die heeft ook mijn
hart. Als ik bijvoorbeeld een huisbezoek breng aan iemand
met de ziekte MS in een aangepaste woning, zie je heel
 duidelijk voor wie we er moeten zijn. Bij Woonpalet kan ik
deze twee interesses combineren: wonen én welzijn.’ 
Doddema wil in de raad van commissarissen constructief
meedenken. ‘Er is natuurlijk veel beweging in de sector. En
de vraag is: hoe kunnen we binnen de kaders die de over-
heid stelt zo veel mogelijk doen voor de huurders? Juist
voor die huurders die door ziekte, een beperking of een heel
laag inkomen, afhankelijk zijn van een betaalbare woning.
Daar wil ik me hard voor maken.’

De raad van commissarissen heeft sinds oktober een nieuw
lid: Marieke Doddema (1977). Ze volgt Jan van der Wolf op.
Hij heeft het maximaal aantal zittingstermijnen erop  zitten.
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Woonpalet doet meer dan woningen verhuren. We
 bouwen, onderhouden, vernieuwen, onderhandelen en
zetten ons in voor de maatschappij. Dit kunnen we niet
alleen. Daarom werken we samen met professionele
partners. Ieder met zijn eigen expertise. Zodat onze
huurders krijgen waar ze recht op hebben: de beste
kwaliteit in wonen. Aan het woord: Tom Langendijk,
specialist brandpreventie bij de brandweer Zeewolde. 

Samen werken
‘We werken op allerlei manieren samen met Woonpalet.
Van het bespreken van de brandveiligheid bij nieuwbouw,
tot het uitvoeren van ademluchtoefeningen in de woon-
complexen. Doordat we oefenen in de panden, raken we
ermee bekend en weten we beter onze weg als er echt
iets aan de hand is. Daarnaast controleren we gebouwen
op bouwkundige en installatietechnische voorzieningen
op het gebied van brandveiligheid. En we kijken naar
gebruiksaspecten, zoals obstakels in de vluchtroutes.
Bijvoorbeeld het parkeren van scootmobielen in de
 gangen.’ 

Samen veilig
‘Het is echt gevaarlijk om scootmobielen in gangen te
zetten. Als een gang vol rook staat, kun je niets zien en
dan is het moeilijker vluchten als er van alles in de weg
staat. Wij kunnen ons werk ook niet goed doen. Wij
doorzoeken gebouwen op slachtoffers door te tasten
langs muren. Dat lukt niet als er scootmobielen staan.
Bovendien zijn die scootmobielen zelf gevaarlijk: 
tijdens het opladen komen er brandbare gassen vrij, de
 elektronica kan oververhit raken en er is kans op kort-
sluiting. De bekleding en banden van scootmobielen zijn
erg brandbaar, binnen een paar seconden staat de gang
vol dikke zwarte rook. Daar kun je zonder masker en
ademluchtfles echt niks in beginnen.’

Samen extra
‘Woonpalet doet meer aan brandveiligheid dan volgens de
wet moet. Blusmiddelen beschikbaar stellen bijvoorbeeld,
en instructies aanbrengen in liften en gangen. Wij zijn
daar heel blij mee. Net als met de korte lijnen die we
met Woonpalet hebben. Samen kunnen we snel schake-
len, en dat is prettig. Als mensen een persoonlijk advies
willen, kunnen ze ook altijd contact met ons opnemen.
Mocht daar aanleiding voor zijn, dan komen we kijken of
er nog dingen veiliger kunnen in een woning. Gordijnen,
stopcontacten en middelen zoals wasbenzine die klussers
in hun berging bewaren: we houden het allemaal in de
gaten.’
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Op www.woonpalet.net vindt u informatie over het planmatig onderhoud dat
gepland staat voor 2015. Vanzelfsprekend krijgt u persoonlijk bericht
wanneer we aan uw woning onderhoud willen plegen.

Planning planmatig onderhoud

Uitbreiding Sfinx: alles op een rijtje
Wat is het plan?
Het plan is om de Sfinx uit te breiden
met een derde poot die evenwijdig
loopt met het fietspad richting het
centrum en een vierde poot aan de
Gouwzee. Eerst zouden we alleen de
derde poot bouwen, maar de gemeente
heeft ons gevraagd het project uit te
breiden. 

Wat komt er in de uitbreiding van
de Sfinx?
We bouwen 16 kleine appartementen
voor Coloriet en ongeveer 28 apparte-
menten die we zelf gaan verhuren. De
appartementen voor Coloriet bestaan
uit 2 groepen van 8 woningen met een

gemeenschappelijke woonkamer. Dit is
vergelijkbaar met Scarabee in de Sfinx,
maar er kan ook zwaardere zorg ver-
leend worden. 

Hoe ver staat het ermee?
Het ontwerp hebben we op de rit.
Architect Erik Eijsbouts van BdG archi-
tecten in Almere heeft een schetsplan
gemaakt. Het ontwerp was nog wel een
puzzel. Zo vonden we het belangrijk
dat de nieuwe lift straks ook bruikbaar
is voor de bewoners van de huidige
Sfinx, dat de cliënten van Coloriet een
logische, goed bereikbare plek in het
gebouw krijgen en dat het parkeren
goed geregeld is. Die puzzel is nu in

grote lijnen gelegd. Ook hebben we de
financiële borging voor het project
rond. Dit gebeurt via het Waarborg -
fonds Sociale Woningbouw. 

Wat zijn de volgende stappen?
We gaan het ontwerp verder uitwerken
en met Coloriet bespreken wie waar-
voor verantwoordelijk is. Vervolgens
informeren we de Vereniging Van
Eigenaren van de Sfinx over de plan-
nen, selecteren we een aannemer en
werken we de plannen nog weer een
stap verder uit. Zoals het er nu naar
uitziet, starten we met de bouw in de
tweede helft van 2015.

Geen huizen, maar hutten bouwen
Afgelopen zomer hebben we de  kinderspeelweken van Wolderwelzijn gesponsord
met € 500. En Wolderwelzijn gebruikte dat bedrag om kinderen de kans te geven
hutten te bouwen. De huttenbouwweken hebben allerlei voordelen: het is gezond
en leuk om buiten in de weer te zijn, en kinderen, ouders, vrijwilligers en mede-
werkers van Wolderwelzijn versterken hun onderlinge contact. Zo wordt het nog
prettiger wonen en leven in Zeewolde. En dat is precies wat wij ook belangrijk
vinden. 

Dolf Adam (opbouwwerker opgroeien in
Zeewolde bij Wolderwelzijn) ontvangt 
van Louise Mulder (directeur Woonpalet)
de ‘zaag-cheque’ ter waarde van € 500
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De afgelopen maanden hebben we 50 badkamers en toiletten vervangen.
Dat deden we in de straten Middel plaat, Steenplaat en Zandplaat. In totaal
deed 70% van de huurders mee. We zijn voor de bouwvak begonnen en het
project is vlak na de zomer af gerond. De huurders maakten allemaal
gebruik van de mogelijkheid om langs te komen in onze showroom om de
kleuren van de tegels te kiezen.

50 badkamers vervangen, 
tijd voor de keukens

Huurders kunnen zelf zonder extra
 kosten frontjes, aanrechtbladen, hand-
grepen en tegels kiezen. Opmerkelijk is
dat veel huurders ook kozen voor
opties waar ze wel extra voor moeten
betalen. Glazen kastjes bijvoorbeeld of
een  langer blad. Zij zeiden: we blijven
voorlopig in dit huis, dan willen we
ook een extra mooie keuken. 

Samen sterk met Van der Leij
onderhoud
U weet waarschijnlijk dat Hurks het
onderhoud voor Woonpalet deed. Hurks
was de opvolger van Moes. Inmiddels
is de onderhoudstak van Hurks overge-
nomen door een ander bedrijf: Van der
Leij. En het mooie is: Van der Leij is
gespecialiseerd in onderhoud, ideaal
dus om zaken mee te doen als het gaat
om mutatie onderhoud, klachtenonder-
houd en klantgestuurd onderhoud.
Onlangs tekenden we een samen -
werkings overeenkomst met hen. Voor
ons is het prettig om één partner te
hebben, dan hoeven we niet bij ieder
project het wiel opnieuw uit te vinden.
Dat scheelt tijd én is goed voor de
 kwaliteit. 

kleiner te maken. Het pand is ont -
worpen door Looman Architecten en
gebouwd door Mateboer Bouw B.V.

Een feestelijke overhandiging van de sleutel. Daarmee droeg Woonpalet deze herfst een nieuwe dagbestedings -
locatie over aan Philadelphia. Het nieuwe pand is aan het bestaande woonzorgcomplex van Philadelphia gebouwd
en zo veel mogelijk afgestemd op de doelgroep: mensen met een beperking. 

Zo zitten er zwarte/witte stopcontac-
ten voor mensen die niet zo goed
 kunnen zien en zijn er ruime gangen,
zodat het gemakkelijk is om er met een

rolstoel door te gaan. Bovendien is het
gebouw flexibel ingericht. Met elek-
trisch bedienbare tussenwanden is het
 eenvoudig om ruimtes groter of juist

Nieuwe dagbesteding Philadelphia klaar!

Naar welke straat wijst de pijl?
Stuur uw antwoord voor 
15 januari 2015 naar 
redactie@woonpalet.net. 
Vergeet niet uw naam en telefoon-
nummer te vermelden. Natuurlijk
kunt u ook antwoorden per post:
Woonpalet, Postbus 59, 3890 AB
Zeewolde. Onder de goede inzen-
dingen verloten we een VVV
Cadeaubon van € 50. 

Raad de straat

Prijsvraag

Winnaar vorige prijsvraag
Op de foto in het vorige Bewonerspalet arceerden we de Gelderseweg. 
Marco Prosper won met dit goede antwoord de VVV Cadeaubon van € 50.
Gefeliciteerd!

Half november zijn we gestart met de
keukenvervangingen. In totaal ver -
vangen we zo'n 50 keukens in huizen
aan de Corridor, Coulisse, Overloop,
Doorsteek en Groene Kamer. Het
 principe van keukenvervanging is: 
de opstelling die er staat, komt ook
terug. Tenzij er dingen handiger
 kunnen, dan passen we dat aan.



De grootste huisvesting voor arbeidsmigranten van Nederland staat aan
de Bosruiterweg in Zeewolde. Zo’n 600 mensen wonen er tijdelijk. De
meeste van hen komen uit Polen. Ze kunnen er fitnessen, boodschappen
doen, en verhuurder E&E Accommodations stelt fietsen beschikbaar. 
‘Dat scheelt autodrukte van en naar Zeewolde en is duurzaam.’

Het verhaal van Polen in Zeewolde
begint ergens aan het begin van deze
eeuw. ‘Poolse mensen kwamen naar
hier om te werken. Dat was toen nog
illegaal. Ze werden eigenlijk een
 beetje uit het zicht gehouden. 

Bovendien deden ze meestal seizoens-
arbeid, dus als je ze al zag, was dat
maar gedurende een bepaalde  
periode’, vertelt Dirko van Essen,
directeur/eige naar van E&E Accom -
mo dations, een organisatie die overal
in het land woonruimte verhuurt aan
inmiddels zo’n 2500 arbeidsmigranten.
Met het openstellen van de Europese
grenzen, veranderde de situatie van de
Polen. Ze mochten hier legaal zijn, en
gingen ook buiten de landbouw aan de
slag, in sectoren waar het hele jaar
werk is. ‘Er werken inmiddels zo’n

500.000 Polen in Nederland. Ze doen
werk waar de onderkant van onze
eigen arbeidsmarkt zich niet toe
geroepen voelt, of te hoog voor is
opgeleid. We zijn voor onze economie
echt van hen afhankelijk. Dat is zeker
in Zeewolde het geval, want Polen
 werken vooral in de logistiek,    
pro ductie en food, sectoren die in
Zeewolde sterk vertegenwoordigd zijn.’ 

Ruimte zoeken
De Poolse werknemers moeten ergens
wonen. ‘En dat was nou precies het
probleem, want bestemmingsplannen
voorzien alleen in recreatieve of
 permanente bewoning. Panden met
een permanente woonbestemming
mogen voor Poolse mensen niet
gebruikt worden, want we hebben het
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Poolse mensen werken, wonen
en recreëren in Zeewolde

Innovatieve huisvesting



‘Wij hebben altijd gezegd: arbeids -
migranten moet je goed, legaal en
sociaal huisvesten. En daar willen we
ons ook voor inzetten. Tegelijkertijd
willen we illegale situaties voorko-
men. Groepsbewoning in reguliere
woningen staan we niet toe, en daar
handhaven we ook op.
We gaan de huisvesting van arbeids-
migranten breed tegen het licht
 houden. Samen met betrokken
 partijen zoals bedrijven en
uitzendorganisaties willen we kijken:
 hoeveel arbeidsmigranten zijn er, hoe
zijn die gehuisvest, wat zijn hun
behoeften en hoe kunnen we dat
samen regelen? Wij zijn er voor de

Wim van der Es, wethouder van Zeewolde 
‘Het moet goed geregeld zijn’
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hier niet over gezinnen die een huis
nodig hebben, maar vaak over mensen
die nog een huis in Polen hebben en
hier tijdelijk zijn. Recreatie kan ook
niet, want ze zijn hier niet om vakan-
tie te houden. En logies is ook niet
mogelijk, want dat duurt maximaal een
maand of vijf, zes.
En dus zei de landelijke overheid:
Gemeenten, u heeft hier een rol, u
moet plek maken.’ De gemeente
Zeewolde nam die verantwoordelijk-
heid. Samen met Van Essen is ze gaan
kijken bij een stuk grond aan de
Bosruiterweg van eigenaar Peter Epe.
‘Het is heel knap dat de gemeente het
aangedurfd heeft om zoiets te realise-
ren op een terrein waar eerst niks was.
Want het betekende veel procederen
en veel weerstand voor deze voorzie-
ning er was’, aldus Van Essen.

Samen
Aan de Bosruiterweg wonen zo’n 
600 mensen, en daarmee is het de
grootste migrantenhuisvesting van
Nederland. De filosofie achter de
appartementen is simpel: zou ik er zelf
willen wonen? ‘We kennen allemaal de
verhalen van uitbuiting van Polen.
Daar doen we niet aan mee. We ver -
huren alleen op plekken waar we ook
vergunningen voor hebben. We vol-
doen aan alle kwaliteitseisen, gaan
daar zelfs nog een beetje boven zitten,
we regelen vervoer naar het werk,
ondersteunen huurders bij kwesties
met hun uitzendbureau of de gemeen-
te, we bemiddelen hen zelf naar werk
en we zorgen voor voldoende vermaak
op het terrein. Want waar mensen zich
goed kunnen ontspannen, is veel
 minder gedoe. Er is een fitnesscen-
trum, een winkel met thuisproducten,
een voetbalveld, Wi-Fi, Poolse
 televisiezenders, en we bieden fietsen
waarmee ze naar het dorp kunnen. Dat
scheelt verkeersbewegingen en is
duurzaam en we kijken samen met de
brandweer waar en hoe we barbecue -
plekken kunnen realiseren.’

Dat laatste: sámen, is ook een  kenmerk
van E&E. Van Essen: ‘We  willen een
open organisatie zijn. De politie
patrouilleert hier dagelijks en we zit-
ten elke zes weken om de tafel met
partijen als de gemeente, brandweer
en politie. Daarom is iedereen hier
welkom, om eens in de winkel te kijken
of rond te lopen. Laatst belde de
 bibliotheek of ze wat voor ons konden
betekenen. Nou graag, helemaal goed.
Natuurlijk gebeurt hier ook wel eens
wat, maar dat is allemaal zeer te over-
zien.’ 

Nu de eerste stap gezet is: legale kwa-
litatief goede woonvoorzieningen voor
arbeidsmigranten, is het volgens Van
Essen tijd voor de tweede: integratie.
‘Onze locatie is geschikt voor mensen
die hier vier maanden tot een jaar

Dirko van Essen, directeur/eigenaar E&E Accommodations
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 blijven. Daarvoor hebben we ook
 toestemming. Maar er zijn ook mensen
die één tot drie jaar in Nederland blij-
ven, of zelfs voor altijd. Deze mensen
moeten eigenlijk gewoon een plek in
de samenleving hebben, met wat meer
ruimte en privacy.’ 

Het goede nieuws is dat deze mensen
daar ook geld voor over hebben. ‘Ze
willen best een behoorlijke huur
 betalen. Punt is alleen: hoe komen we
aan woningen? Dit is een probleem dat
geen enkele partij in zijn eentje kan
oplossen. Dat moeten we met alle
betrokken partijen doen: uitzend -
bureaus, woningcorporaties, project-
ontwikkelaars en de gemeente. Het
mooiste zou zijn als de gemeente hier
kartrekker in wil zijn.’

kaders en het beleid, de woningen
zelf, kunnen we niet bieden.
We kijken in het onderzoek ook of we
misschien nog iets missen in ons
aanbod. Daar moeten we met alle
partijen naar kijken en op inspelen.
Want we willen het goed geregeld
houden. Dat is in het belang van de
mensen, de bedrijven én het dorp.’ 
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Gefeliciteerd met jullie huwelijk!
‘Het was een ‘moetje’’, vertelt Corry
gekscherend. ‘We zagen elkaar vaak en
vanzelf word je dan het op en neer
gaan tussen de Vlierbes en de Grote
Haag zat. We wilden samen in één huis
wonen en kozen voor de Vlierbes. Alles
goed regelen had nogal wat voeten in
de aarde. We dachten aan een samen -
levingscontract, maar Woonpalet legde
ons uit dat Piet zonder boterbriefje

waar een van ons aan gehecht is,
 hebben we natuurlijk gehouden. Voor
Corry was dat bijvoorbeeld haar piano
en voor mij was dat een voor mij heel
bijzonder Boeddhabeeld.’

En de verliefdheid?
Corry: ‘Het is heel bijzonder om op
deze leeftijd verliefd te zijn. In zekere
zin is het makkelijker dan wanneer je
jong bent. Op onze leeftijd heb je een
rugzak vol levenservaring. Je hebt
geleerd dat je een ander niet kunt
 veranderen en accepteert makkelijker
hoe de ander is. Die verliefdheid
 houden we vast!’ 

pas na twee jaar op het huurcontract
 bijgeschreven kon worden. Dat 
voelde niet goed, dus besloten we te
 trouwen’.

En dan maak je van twee huishou-
dens één?
Piet: ‘Ja, en dat valt niet mee. We had-
den in het begin onze vaste route naar
de kringloopwinkel om spulletjes weg
te brengen. Belangrijke meubelstukken

Drie vragen aan … 
Piet Wiegeraad en Corry Straalman

Zij huurde aan de Vlierbes en hij aan de Grote Haag. Zij was weduwe
en hij weduwnaar. Ze ontmoetten elkaar via vrijwilligerswerk in de

Sfinx, zijn beiden 70+ en dit voorjaar met elkaar getrouwd! 
‘Verliefd zijn op deze leeftijd is heel bijzonder’.
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