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Wonion, Duurzaam in Wonen

Uw huis in kerstsfeer

Het toewijzen van een woning

    Huurder aan het woord 

“ Het werk van een  
bewonerscommissie  
geeft veel voldoening.”



De afgelopen maanden vernieuwde Wonion haar 
meerjarenstrategie. Hiervoor voerde ik, vanuit 
mijn nieuwe rol als directeur-bestuurder bij 
Wonion, veel gesprekken. Onder andere met de 
huurdersvereniging Wij Wonen, gemeente Oude 
IJsselstreek en met zorgorganisatie Azora. In deze 
gesprekken vroeg ik wat zij belangrijk vinden voor 
ons werk. Maar ook onze eigen medewerkers heb 
ik gevraagd wat zij belangrijk vinden om mee te 
nemen in de vernieuwde strategie van Wonion.

‘Wonion, Duurzaam in Wonen’

Wonion blijft investeren in duurzame woningen, waarbij we 

materialen hergebruiken, afvalstromen beperken en schone 

energie gebruiken. Duurzaamheid gaat ook over de relaties met 

elkaar. Wonion gaat meer dan voorheen ideeën en wensen van 

haar huurders en partners ophalen.

Gastvrijheid en eenvoud  
De komende jaren gaan we extra aandacht besteden aan 

gastvrijheid en eenvoud. We willen onze klanten nog beter leren 

kennen. Dit doen we door open te staan voor een gesprek en te 

zorgen dat iedereen op een laagdrempelige manier met ons in 

contact kan komen.

Betrouwbaar en ondernemend
Uit onderzoek onder ons bewonerspanel blijkt dat 70% van onze 

bewoners Wonion als betrouwbaar kenmerkt. Daar ben ik trots op. 

Maar liever zie ik dat die 70% verandert in 100%. Daarom blijven 

we open en duidelijk communiceren en leggen we uit waarom we 

iets doen, zodat u weet wat u van ons kan verwachten.

Meer over onze strategie leest u ook op pagina 4 van dit magazine. 

En als u een mail stuurt naar info@wonion.nl sturen we u onze 

meerjarenstrategie toe.

Voldoen aan verwachtingen
Of we met onze strategie ook voldoen aan de verwachtingen 

van onze partners, wordt elke 4 jaar onderzocht door een 

onafhankelijke commissie: de visitatie. Aan de hand van 

gesprekken met onze partners stelt deze commissie vast of we 

de goede dingen doen en of we die goed doen. Of we bestuur en 

toezicht goed hebben geregeld en of onze financiën op orde zijn. 

Benieuwd naar het oordeel van de commissie over de afgelopen  

4 jaar? U kunt het resultaat van dit onafhankelijk onderzoek lezen 

op www.wonion.nl.

Ik wens u prettige feestdagen en veel woonplezier in 2020 

Gerrolt Ooijman

Directeur-bestuurder Wonion

De nieuwe 
strategie 
van Wonion

Huurder aan  
het woord
Bewonerscommissies zetten zich in voor 

de leefbaarheid van de buurt. Wij spraken 

met de heer Winters. Bijna 25 jaar was hij 

actief lid van een bewonerscommissie.

Uw huis in 
kerstsfeer
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In deze uitgaveWelkom

Wonion, Duurzaam in Wonen
Wonion heeft een nieuwe strategie met de titel ‘Wonion, Duurzaam  

in Wonen’. We vroegen Sylvia van Londen en Marijke Gries van  

Wij Wonen, Wethouder Ben Hiddinga en Manager Wonen  

Koen Pillen om een reactie.

“  Een belangrijk onderwerp 
in de vernieuwde strategie 
blijft duurzaamheid.  
Wij blijven investeren in 
duurzame woningen”

duurzaam in wonen
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Ook in dit nummer:

Financiën op een rijtje

“We redden ons nog goed.”

Uit in de regio

Informatief

U helpt ons bij het  
maken van plannen

Het toewijzen  
van een woning 

Vraagt u zich wel eens af hoe het 
toewijzen van een woning werkt?  
En wanneer iemand in aanmerking 
komt voor een urgentie? In dit artikel 
leggen we het u uit.

Hoe brengt u dit jaar uw huis in kerstsfeer? 

Uitbundig met kleurrijke ballen, 

kersttakken, kerstverlichting of met een 

kerstboom? We geven u enkele tips. 
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Reacties op de 
nieuwe strategie 
van Wonion 

Het afgelopen jaar heeft Wonion haar 
meerjarenstrategie tegen het licht gehouden en 
vernieuwd. Hiervoor heeft Gerrolt Ooijman veel 
gesprekken gevoerd met verschillende partners, 
zoals huurdersvereniging Wij Wonen en de 
gemeente Oude IJsselstreek. Medewerkers van 
Wonion hebben aangegeven waar zij vanuit de 
dagelijkse praktijk mee te maken krijgen en wat 
zij belangrijk vinden. Waardevolle informatie voor 
de vernieuwde meerjarenstrategie. We vroegen 
enkele gesprekspartners om een reactie. 

Wonion hoort graag de mening van verschillende 
relaties en haar huurders. Ook het komend jaar 
blijven we graag met relaties en huurders in 
gesprek. Het helpt ons de juiste keuze’s te maken.

Wethouder Ben Hiddinga 
Gemeente Oude IJsselstreek

De wethouder omschrijft de meerjarenstrategie van Wonion 

als ‘een hele afgewogen visie’. “Daarmee straalt Wonion uit 

dat zij een robuuste corporatie is. Met oog voor de mens, voor 

haar huurders en haar medewerkers toont Wonion dat zij een 

ambitieuze organisatie is. Wonion is voor ons een prettige 

samenwerkingspartner. We delen dezelfde kernwaarden, zoals  

het stimuleren van verduurzaming en circulair bouwen.” De nadruk 

op duurzaamheid in de strategie van Wonion ziet de wethouder 

ook direct in de praktijk. “Kijk bijvoorbeeld naar het project met 

28 woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde. Daar steekt Wonion 

echt haar nek uit op het gebied van duurzaamheid.“

Vanuit de politiek wordt er nadrukkelijk aandacht gevraagd 

voor de bouw van woningen. “In de strategie staat dat Wonion 

haar doelgroep tijdig wil huisvesten. Er is veel vraag naar 

huurwoningen, daarom ziet de gemeenteraad graag dat Wonion 

haar plannen hiervoor concreter formuleert. Dan denk ik aan het 

type woningen, het aantal en een termijn. Ik begrijp dat, mede 

door de verhuurdersheffing, de financiële ruimte bij Wonion 

beperkt is. Maar de gemeenteraad geeft duidelijk aan dat zij 

meer woningen wil in de sociale huur. Dit ook in het licht van de 

huidige wachttijden voor een huurwoning. Ik zie het liefst dat 

wachttijden zo kort mogelijk zijn.” 

Koen Pillen
Manager Wonen Wonion

“We bouwen verder op de strategie die we al hadden. Zo blijven 

we ons samen met Wij Wonen inzetten voor betaalbaar wonen. 

De huren verhogen we maar beperkt. Daarmee willen we ook 

voorkomen dat huurders betalingsproblemen krijgen. En heeft een 

huurder problemen met de huur of een andere vraag?  

Dan gaat Wonion daarover graag in gesprek. We zijn een gastvrije 

organisatie. Onze bereikbaarheid is goed, dat bleek ook uit het 

recente klantenpanel. Iedereen kan op een makkelijke manier met 

ons in contact komen. En kan een huurder niet naar ons toekomen, 

dan gaan we bij ze langs. Uiteraard blijven we ook kijken naar hoe 

we onze huurders ook digitaal zo goed mogelijk kunnen faciliteren.” 

Wonion blijft werken aan duurzaam wonen. “Wij verduurzamen 

veel van onze woningen. In 2020 bouwen we 28 zeer energie-

zuinige woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde, realiseren we 

samen met Azora en Estinea het moderne woonzorgcomplex 

Oevelgunne in Gendringen en renoveren we jaarlijks circa 10 

tot 15 seniorenwoningen tot moderne, zeer energiezuinige 

levensloopwoningen. En uiteraard blijven we op aanvraag van 

onze huurders woningen isoleren en plaatsen we zonnepanelen. 

Belangrijk daarbij is dat duurzaamheid ook bijdraagt aan de 

betaalbaarheid. Als wij woningen isoleren dan moet een huurder 

dat ook merken in zijn portemonnee. En daarnaast is het ook nog 

eens  goed voor het milieu.”  

Wonion is voorzichtig in het bouwen van extra woningen. “De 

woningvraag bij ons is minder groot dan in stedelijke gebieden. 

Een actief woningzoekende, iemand die regelmatig reageert, heeft 

gemiddeld binnen zes à zeven maanden bij ons een woning. En we 

verwachten dat we in de toekomst te maken krijgen met krimp. 

We moeten wel wat woningen bouwen, maar vooral ook kijken 

naar de samenstelling van onze huidige woningvoorraad. Past 

het aanbod nog bij de vraag in de toekomst? Daarbij zullen we, in 

verband met de vergrijzing, extra aandacht hebben voor ouderen. 

Daarnaast is belangrijk dat er ook voor jongeren voldoende 

aanbod is in de regio, koop of huur.“

“ Wonion is een ambitieuze  
organisatie met een duidelijke 
blik op vooruit. Daarbij heeft 
zij oog voor de mens, voor haar 
huurders en haar medewerkers.“

Wonion, 
Duurzaam  
in Wonen

Een onafhankelijke commissie onderzocht de 

maatschappelijke prestaties van Wonion in de 

afgelopen 4 jaar: in hoeverre voldeden we aan de 

verwachtingen van onze belangrijkste partners 

en belanghebbenden, zoals de gemeente, de 

huurdersvereniging en zorgorganisaties?  

De uitkomst kunt u lezen op www.wonion.nl.

Sylvia van Londen en Marijke Gries
Huurdersvereniging Wij Wonen

De huurdersvereniging vindt het goed dat Wonion in haar 

meerjarenstrategie ingaat op voldoende woningen, leefbaarheid, 

betaalbaarheid, duurzaamheid en jongerenhuisvesting. Sylvia 

van Londen: “Op dit moment is er veel vraag naar woningen in 

onze regio. Maar hoe ontwikkelt deze vraag zich? Als er nu meer 

woningen worden gebouwd, creëren we dan niet de leegstand voor 

de toekomst?” Een goede doorstroom van ouderen kan volgens 

Marijke Gries een oplossing zijn. “Veel ouderen wonen nu in een 

eengezinswoning. De doorstroom naar levensloopbestendige 

woningen is voor deze doelgroep lastig.” De betaalbaarheid ziet 

Marijke als belangrijkste belemmering. “Fasegewijze huurverhoging 

zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Een methode waar 

Wonion in het verleden wel voor open stond.“ 

In de strategie staat dat Wonion wil dat bewoners zich thuis voelen 

in hun buurt. “Als huurdersvereniging maken wij ons wel zorgen 

om de leefbaarheid in de buurt.“ vertelt Sylvia. “Bijvoorbeeld de 

huisvesting van GGZ-bewoners met een zorgprobleem. Het is goed 

dat Wonion meewerkt aan de huisvesting van deze kwetsbare 

groep, maar in de praktijk leidt dit in de woonomgeving regelmatig 

tot problemen. Als huurdersvereniging pleiten we bij de gemeente 

en Wonion daarom voor een 24-uurs telefoonnummer waar 

de beller, misschien wel anoniem, terecht kan met vragen of 

meldingen. En indien iemand belt, dan moet daar uiteraard snel en 

adequaat op gereageerd worden.“

De huurdersvereniging vindt dat Wonion goed bezig is op 

het gebied van duurzaamheid. ”Binnen nieuwbouw en 

onderhoudsprojecten zet Wonion daar flink op in. En steeds 

meer huurders kiezen voor zonnepanelen. Of ze gaan van het gas 

af. Wonion geeft hier duidelijke voorlichting over. Dat helpt. Wel 

blijven we aandacht vragen voor mensen die bijvoorbeeld geen 

nieuwe elektrische kookplaat kunnen betalen. Juist voor deze 

groep is het immers belangrijk om te besparen op woonlasten.”   
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Financiën 
op een rijtje

Linda en Paul komen net rond, maar  

zij waren zich niet heel bewust van hun  

uitgaven. Een duidelijk spaarplan helpt hen 

daarbij. Wilt u zelf ook een goed beeld van uw 

inkomsten en uitgaven en precies weten waar 

u uw geld aan besteedt en wat er onderaan de 

streep overblijft? Op www.nibud.nl vindt u een 

handig Persoonlijk Budgetadvies waarmee u 

inzicht krijgt in uw uitgaven. Door een overzicht 

te maken van uw inkomsten en uitgaven weet 

u niet alleen hoeveel u elke maand over houdt, 

maar ook waar u mogelijk op zou kunnen 

besparen. Dat stukje zou u dan toch weer weg 

kunnen zetten. Alle kleine beetjes helpen!  

!

Linda (37) en Paul (42) wonen samen met hun 3-jarige dochter  
Isabel en hond Douwe in een sociale huurwoning. Paul werkt  
38 uur in de week als servicemonteur. Linda werkt niet.  
Zij hebben hun inkomsten en uitgaven voor ons op papier gezet  
en we spraken met Linda over de uitkomst. 

Vind je dat je een goed beeld hebt van jullie eigen 
financiën? 
Nu ik mijn bankafschriften van de afgelopen maanden er eens 

bij heb gepakt, zie ik dat ik meer uitgeef aan boodschappen  

dan ik dacht. Er zitten vooral veel kleine pinbetalingen tussen.  

Dit komt doordat ik vaak tussendoor nog een boodschap doe.

Komen jullie elke maand goed rond?
Op dit moment komen wij maar net rond. Maar er zijn ook 

maanden waarin we geld te kort komen. Dan heb ik bijvoorbeeld 

wat meer uitgegeven aan boodschappen of spullen voor Isabel. 

Jullie betalen maandelijks een schuld af aan de 
zorgverzekeringsmaatschappij. Hoe is dit ontstaan?
Dit is het eigen risico van onze zorgverzekering. Aan het  

begin van dit jaar heeft Paul een ongelukje gehad waarbij  

we plotseling met extra zorgkosten te maken kregen.  

Wij moesten toen het deel van het eigen risico zelf 

betalen. Gelukkig konden we een regeling treffen met de 

verzekeringsmaatschappij en mogen we het bedrag in 

termijnen aflossen.

Hebben jullie een duidelijk spaarplan? 
Door de bedragen die we nu aflossen blijft er op dit moment 

weinig geld over om te sparen. Toen Isabel geboren werd ging 

er veel spaargeld naar alles wat er bij de komst van een baby 

komt kijken. Vanaf toen hebben we niet echt meer kunnen 

sparen. Paul heeft intern gesolliciteerd en zicht op een andere 

functie met een beter loon. Wij hopen dan wat meer geld over te 

houden om te sparen en af te lossen. 

Heb je nog een financiële tip? 
Mijn tip is om goed naar je verzekeringen te kijken. Toen Paul 

en ik gingen samenwonen, hadden we bijvoorbeeld allebei een 

inboedelverzekering. Zonde, zo betaalden we namelijk dubbele 

premie. We hebben nu zijn inboedelverzekering verhoogd en 

die van mij opgezegd. Zo zijn we nog steeds goed verzekerd 

maar zijn we maandelijks minder kwijt. 

Inkomsten (netto)

Salaris Paul € 1755,-

Kindgebonden budget € 77,-

Kinderbijslag € 73,-

Huurtoeslag € 204,-

Zorgtoeslag € 153,-

TOTAAL € 2262,-

Uitgaven

Huur 
€ 534,-

Gas, water, licht € 155,-

Gemeentelijke belastingen € 59,-

Premie zorgverzekering € 224,-

Overige verzekeringen € 32,-

Dierenverzekering € 24,-

Auto (verzekering, belasting en benzine) € 210,-

Boodschappen € 500,-

Overige huishoudelijke uitgaven 

(kleding, cadeaus, persoonlijke verzorging) € 200,-

Internet en televisie € 46,- 

Mobiele abonnementen € 62,- 

Aflossing lening familielid € 100,-

Aflossing eigen risico zorgverzekering € 64,-

TOTAAL € 2210,-

Spaargeld € 200,-

•  Wanneer Paul meer gaat verdienen kan dit invloed hebben op de  

toeslagen die zij ontvangen. Om terugbetaling te voorkomen is het  

daarom verstandig om op tijd veranderingen in het inkomen door te geven 

aan de Belastingdienst. 

•  Het is verstandig om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene 

uitgaven. Het Nibud adviseert daarom om maandelijks tien procent 

van uw inkomen te sparen. Bijvoorbeeld voor het verplichte eigen risico 

ziektekosten, of voor het repareren of vervangen van bijvoorbeeld de 

mobiele telefoon of de wasmachine.

•  Het hebben van een huisdier brengt ook financiële gevolgen met zich mee.  

Zo kunnen de (plotselinge) kosten voor een ziek dier flink oplopen.  

Op de website van het Nibud leest u aan welke kosten u kunt denken. 

Tip
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    Huurder aan het woord 

“ Het werk van een  
bewonerscommissie 
geeft veel voldoening.”

“ Ik zou het fijn vinden  
als er weer een  
bewonerscommissie  
komt, dat is goed voor  
de buurt.” 

“  Soms kan ik nog advies 
geven, maar meestal  
adviseer ik ze te bellen 
met Wonion.” 

Ook actief in een bewonerscommissie?
Bij Wonion zijn 10 bewonerscommissies actief.

Deze commissies bestaan uit een aantal huurders die in 

een complex wonen. De commissies komen bij elkaar om 

te praten over o.a. servicekosten, een gezellige avond, een 

dagje uit of bijvoorbeeld het onderhoud in hun complex.  

Ook hebben ze zo nodig overleg met Wonion.

Informatie
Wij Wonen is de huurdersvereniging van Wonion en  

komt op voor de belangen van alle huurders van Wonion. 

Ook ondersteunt zij de bewonerscommissies van Wonion.

Wilt u graag wat meer weten over deze 

bewonerscommissies? Stuur dan een e-mail naar  

info@wijwonen.nl of neem contact op met Wonion.

!

Voor zijn werk verhuisde de heer Winters met zijn vrouw eind 

jaren 50 naar Amsterdam. Daar werkte hij op het NS-kantoor op 

Amsterdam Centraal. “Een mooie tijd hoor, ik werkte daar als regio-

coördinator.“

Al tijdens zijn werk bij de NS in Amsterdam deed de heer Winters 

met zijn vrouw vrijwilligerswerk. “We gingen bijvoorbeeld samen 

op bezoek bij mensen in het ziekenhuis die eenzaam waren. 

Korte bezoekjes, maar we maakten de mensen er erg blij mee. “

Terug naar de Achterhoek
“Na mijn pensioen zijn we gelijk weer terug verhuisd naar de 

Achterhoek. Hier vinden we het prettiger wonen.” De heer 

en mevrouw Winters wonen inmiddels alweer 24 jaar in de 

Achterhoek. Eerst in Varsselder Veldhunten en de laatste vijf jaar 

aan het Piet Molpad in Ulft. In beide complexen was hij actief lid 

van de bewonerscommissie. 

Bewoners niet eenzaam
De 72 woningen aan het Piet Molpad zijn speciaal geschikt 

voor ouderen. “Er wonen hier oudere echtparen maar ook veel 

alleenstaanden. Als bewonerscommissie hebben we enkele jaren 

geleden een enquête gehouden. We wilden weten of er veel 

mensen eenzaam waren. Maar dat bleek niet het geval. Ruim 

90% gaf aan dat ze zich niet eenzaam voelen. Gelukkig!” 

Tuinplan met lage planten
Een van de onderwerpen waar de commissie zich voor heeft 

ingezet was de inrichting van de tuinen. “Wonion wilde de tuinen 

vernieuwen. De bewoners vertelden ons dat ze het liefst lagere 

planten wilden. Ze wilden verder weg kunnen kijken, meer 

uitzicht dus, en het is ook veiliger.” Goede herinneringen heeft 

de heer Winters aan de presentatie van het nieuwe tuinplan. 

“Wonion nodigde alle bewoners uit op kantoor. En wie geen 

vervoer had werd door Wonion met de Caretravel opgehaald.” 

Nieuwe bewonerscommissie
De bewonerscommissie van het Piet Molpad is enkele jaren 

geleden gestopt. “Ik moest stoppen vanwege mijn gezondheid.  

En mijn mede-lid is helaas overleden.” 

Nog steeds wordt de heer Winters door veel buurtbewoners 

aangesproken. Ze hebben vraagjes over het tuinonderhoud of 

burenkwesties. “Soms kan ik nog advies geven, maar meestal 

adviseer ik ze te bellen met Wonion. Veel bewoners doen dat 

helaas niet. Die vragen blijven nu dus liggen. Daarom zou ik het 

fijn vinden als er weer een bewonerscommissie komt. Dat is goed 

voor de buurt. Het werk van een bewonerscommissie kost wel 

wat tijd, maar het geeft ook veel voldoening. ”

Bij Wonion zijn 10 bewonerscommissies actief.  
Ze zetten zich in voor de leefbaarheid van 
de buurt. Wij spraken met de heer Winters. 
Bijna 25 jaar was hij actief lid van een 
bewonerscommissie. En nog steeds heeft hij 
aandacht voor de mensen om hem heen. 
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Uw huis in 
kerstsfeer
In deze donkere maanden is  
het heel gezellig om uw huis  
in kerstsfeer te brengen.  
Uitbundig met kleurrijke 
ballen, kersttakken, 
kerstverlichting  
of met een kerstboom.  
Er zijn veel mogelijkheden. 

Een alternatief voor de kerstboom
Natuurlijk heeft een echte kerstboom veel sfeer. Maar 
heeft u zin in iets anders? Denk dan eens aan een grote 
vaas vol met kerstballen en kerstlampjes. Of bijvoorbeeld 
een kerstboom van hout. 

Kerstdecoratie
Hang her en der een paar kerstballen op. Simpel maar  
zeer decoratief. Koop hiervoor mooie en grote kerstballen. 
Ook een kersttafelkleed geeft een goede kerstsfeer.

Kies uw kleur
Natuurlijk kunnen we met kerst traditioneel kiezen voor 
rood en groen. Maar een heel andere sfeer krijgt u met 
bijvoorbeeld blauwe en witte kerstballen. Of kies voor een 
mix aan kleuren. Kies de kleur die bij u past.

Echte kaarsen of nep? 
Wilt u kaarsen branden? Extra sfeer krijgt u met heerlijke geur-
kaarsen. Maar houd wel de brandveiligheid in het oog. Gebruik 
geen houders van brandbaar materiaal zoals plastic of hout. 

Kom in de stemming met kerstmuziek
U kent ze vast wel, de heerlijke liedjes die u in kerstsfeer 
brengen. In de aanloop naar de feestdagen zijn er weer 
diverse radiozenders die (non-stop) kerstmuziek uitzenden.

Veilig en comfortabel wonen 

“ We redden  
ons nog goed.”
52 jaar geleden betrokken meneer en mevrouw 
Drevers hun ruime eengezinswoning aan de Van 
Wischstraat in Terborg. Ze waren met hun toen 
8 maanden oude dochtertje de eerste bewoners 
van het huis. “We wonen hier nog steeds met 
plezier”, zegt meneer Drevers. “Zo’n mooi plekje 
vinden we nergens meer”. 

Een dagje ouder
De woning is om door een ringetje te halen. Er is overduidelijk 

veel liefde gestoken in de voor- en achtertuin. Toch opperden de 

kinderen een tijd geleden of het niet tijd werd om kleiner te gaan 

wonen. Meneer en mevrouw Drevers worden met hun bijna 80 en 

82 jaar een dagje ouder. Een zware operatie bij meneer Drevers en 

een val van de trap door mevrouw Drevers een paar jaar geleden, 

zorgden bovendien voor beperkingen. 

We redden ons nog goed
“Verhuizen naar een bejaardenwoning en daarna naar een 

appartement zien we niet zitten.” Aan de eettafel met zicht op de 

putters in de volière in de achtertuin benadrukt meneer Drevers: 

“We willen hier niet weg.” Zijn vrouw vult hem aan: “We redden ons 

nog goed, zeker met de hulp die eens per week komt. En we kunnen 

altijd terugvallen op de buren. Bovendien wonen we nu goedkoop. 

Als we verhuizen, zijn we duurder uit.”

Inschrijven voor de zekerheid
Samen met de kinderen dachten ze lang na. Uiteindelijk schreven 

ze zich voor de zekerheid in voor een seniorenappartement van 

Wonion bij De Schuylenburgh in Silvolde. Sinds de val van de trap 

is er hulp in de huishouding. Via het WMO-loket van de gemeente 

kwam er een verhoogde toiletpot voor beneden. Wonion plaatste 

een douchestoeltje.

Gemak
Een tweede toilet boven kregen ze bij de renovatie zo’n 27 

jaar geleden. Toen kozen meneer en mevrouw Drevers er ook 

voor om alle drempels in huis te verwijderen. Ze brachten zelf 

verlichting met een bewegingssensor en een tweede trapleuning 

aan. “Daar hebben we zoveel gemak van”,  

vinden ze beiden. “Als we ’s nachts naar de wc 

moeten, springt de verlichting vanzelf aan.”  

Mevrouw Drevers herhaalt het nog maar een 

keer: “We redden ons nog goed.”

Zorgvraag 
De overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen, ook wanneer zij ongemakken krijgen. In 

een verzorgingshuis kun je tegenwoordig pas terecht als 

je heel zware zorg nodig hebt. Wonion vindt het belangrijk 

dat huurders veilig en comfortabel oud kunnen worden in 

hun woning. Afgelopen zomer vroegen we daarom aan ons 

bewonerspanel ‘Wonion luistert’ op welke manier Wonion 

huurders met een (toekomstige) zorgvraag kan ondersteunen. 

Meer dan de helft van de huurders antwoordde:
• gratis en betaalde aanpassingen aanbieden in huis (59%);

• huurders ondersteunen bij (nadenken over) aanpassingen (54%)

De komende tijd onderzoeken we op welke manier we hier 

invulling aan kunnen geven.

Wonion wenst 
iedereen gezellige en 
veilige feestdagen!
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Het begint bij een inschrijving
Allereerst schrijft u zich in als woningzoekende op 
www.thuisindeachterhoek.nl. Daarna bent u zelf aan zet om te 
reageren op de beschikbare woningen. Uw kans op een woning 
en de tijd die nodig is om een woning te vinden is afhankelijk van 
uw eigen woonwensen en varieert sterk per plaats, woningtype 
en prijs. Maar ook uw inkomen, huishoudsamenstelling en 
leeftijd zijn van invloed. Dit heeft onder andere te maken met het 
passend toewijzen. Met het passend toewijzen wil de overheid 
zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen 
te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht 
om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Verschillende manieren
De woningen op de website van Thuis in de Achterhoek worden 
op 4 verschillende manieren aangeboden. Bij elke advertentie 
staat aangegeven hoe.
•  Aanbod: degene met de langste inschrijfduur staat bovenaan
•  Zoek gerichte loting: loting met extra kans bij woningen in uw 

voorkeursplaats
•  Loting: het lot bepaald, iedereen heeft evenveel kans
•  Direct wonen: wie het eerst komt, het eerst maalt

Bijzondere situatie
Huurders waarvan hun woning wordt gesloopt mogen ook reageren 
op het beschikbare woningaanbod op Thuis in de Achterhoek. Zij 
hebben dan voorrang op de andere woningzoekenden die reageren.

Directe toewijzingen en urgentie
Er zijn ook woningen die niet op de website van Thuis in de 
Achterhoek worden geadverteerd. Dit zijn woningen die direct 
zijn toegewezen aan mensen die door een noodsituatie snel 
een ander huis nodig hebben. Zo hebben de corporaties in de 
Achterhoek met de gemeenten afgesproken dat zij hun best 
doen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een 
geschikte woning te helpen. Daarnaast kan dit bijvoorbeeld om 
medische of sociale redenen zijn. Dit noemen we urgentie. 

Urgentie krijg je niet zomaar
Mensen met urgentie gaan voor op andere woningzoekenden. 
De woningcorporatie stelt daarom strenge regels en eisen om 
voor urgentie in aanmerking te komen. Woningzoekenden met 
een urgentieverklaring krijgen eenmalig een passende woning 
aangeboden. De corporatie hoeft dan geen rekening te houden 
met de woonwensen. Ook met een urgentieverklaring kan 
het vaak nog enkele maanden duren voordat er een passende 
woning beschikbaar komt.

Urgentie aanvragen 
Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan 
contact op met de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. 
De corporatie beoordeelt uw aanvraag. 
In veel gevallen komt u niet voor urgentie in aanmerking. 
Hieronder leest u enkele situaties waarbij dit het geval is. 

Het toewijzen  
van een woning,  
zo werkt het

Heeft u in uw profiel 
uw voorkeursplaats al 
doorgegeven? U maakt 
dan bij de Zoek gerichte 
loting extra kans bij 
woningen in deze plaats!

Tip

Vraagt u zich wel eens af  
hoe het toewijzen van een  
woning werkt? En waarom 
sommige woningen niet op 
www.thuisindeachterhoek.nl 
geadverteerd worden?  
We leggen u graag uit hoe  
het werkt.

Klant 
Ik ga verhuizen en zeg de huur op. Een goede vriend 
wil heel graag mijn woning huren en veel van mijn 
spullen overnemen. Mag hij de woning huren?

Klant 
Ik woon prettig in mijn woning maar nu ik wat ouder 
word merk ik dat de tuin te veel werk voor mij is. Kan 
ik via urgentie verhuizen naar een woning zonder tuin?

Klant 
Mijn man en ik gaan uit elkaar. Ik zoek nu andere 
woonruimte. Kom ik in aanmerking voor urgentie? 

Corporatie 
Nee, u mag niet zelf iemand voor uw woning 
aandragen als nieuwe huurder. Dit zou niet eerlijk 
zijn voor alle andere woningzoekenden. Uw vriend 
kan uiteraard wel reageren op de woning zodra deze 
via www.thuisindeachterhoek.nl wordt geadverteerd.

Corporatie 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat met het ouder 
worden bepaalde klussen in en om het huis lastig 
worden. Maar u komt hierbij niet in aanmerking voor 
urgentie. Heeft u al gedacht aan het inschakelen van 
een klussendienst, handige buur of familielid? 

Corporatie 
Bij een scheiding kijken we eerst naar de huidige 
gezinssituatie. Wij stellen hierbij het belang van 
(minderjarige) kinderen voorop. Heeft u geen 
kinderen samen of hebben uw kinderen het 
hoofdverblijf bij uw partner? Dan komt u niet in 
aanmerking voor urgentie.   

Weten op welke manier een woning is toegewezen? 
Bij het kopje Pas verhuurd op onze website ziet u op welke 
manier de woningen zijn toegewezen. 

  WonionMagazine  1312  WonionMagazine

inhoud



Uit in de regio

duurzaam in wonen

Kasteel Huis Bergh
Kasteel Huis Bergh is een van de 

grootste kastelen van Nederland. 

Kinderen kunnen zich hier verkleed als 

middeleeuwse ridder of hofdame een 

echte kasteelbewoner voelen en samen 

met een gids het kasteel door voor een 

spannend verhaal. Het binnenplein, de 

museumwinkel, het parkbos De Plantage 

en de directe omgeving is het gehele 

jaar door gratis te bezoeken. Voor een 

rondleiding in het kasteel betaalt u entree. 

www.huisbergh.nl

Als u dit magazine leest 
is het al bijna winter. 
Wilt u erop uit? Kies een 
mooie dag en geniet, 
gewoon in uw regio!

Escaperoom voor  
de vrijheid!
Het Onderduikmuseum in Aalten  

vertelt over het leven van de burgers  

van de grensstreek in ongewone tijden:  

de Tweede Wereldoorlog. 

’S-HEERENBERG

Levenspadwandeling
Met de reizigersgids maakt u een 

levenspadwandeling in de mooie 

natuur rondom kasteel Slangenburg 

in Doetinchem met uw eigen leven als 

uitgangspunt. Voelen, ruiken, horen en 

zien: de Levenspadwandeling van 10 

kilometer lang daagt u uit om uw zintuigen 

op scherp te zetten. Tijdens de wandeling 

komt u verschillende rustpunten tegen met 

ieder een opdracht of een levensthema. 

Levenspadwandeling.nl 

DOETINCHEM

Dickens in Bronkhorst    
Beleef in het weekeinde van 21 en 22 

december Dickens in Bronkhorst voor de 

30e keer! Ieder jaar rond kerst herleeft u  

in Bronkhorst de sfeer van 1843.  

Wie dan in dit kleinste stadje van 

Nederland rondloopt, maakt een reis terug 

in de tijd. Verschillende mensen hebben 

zich gehuld in klederdracht. Toegang tot de 

stad Bronkhorst bedraagt dit weekend  

€ 2,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar 

mogen gratis de stad bezoeken. 
www.scrooge-marley.nl

Kabouterroute
Tijdens het lopen van de kabouterroute 

van ongeveer 3 km lang kunt u ruim 

25 handgemaakte kabouterdeurtjes 

ontdekken! U komt op mooie plekjes die 

voor inwoners en toeristen soms nog 

onbekend zijn. Bij 15 van de deurtjes 

hoort ook een gedichtje over de kabouter 

die daar woont. Deze gedichtjes staan, 

met andere verhaaltjes, kleurplaatjes  

en de kaart van de wandelroute, in  

het geïllustreerde kinderboekje Kabouters 

& Vuurvliegjes. Kijk voor meer informatie 

en andere locaties op. 

www.kabouterroute.nl 

GROENLO

AALTEN

BRONKHORST

30 jaar 
Dickens
Bronkhorst

De originele onderduikplek en de 

schuilkelder zijn beide nog bewaard en 

toegankelijk. Op de bovenverdieping van 

het ‘Onderduikhuis’ is de Escaperoom 

Aalten. Hier kunt u ervaren hoe het is 

om in een benarde situatie te moeten 

vertrouwen op elkaar. De Escaperoom 

biedt een eigentijdse manier die 

vooral ook jongeren aanspreekt. 

escaperoom-aalten.nl 

Openingstijden 
rond de 
feestdagen

Veilig de 
feestdagen 
door

Wilt u rond de feestdagen 
contact opnemen met Wonion? 
Dat kan online of tijdens de 
aangepaste openingstijden.

Online zaken regelen
Als huurder van Wonion kunt u 24 uur 

per dag, 7 dagen per week online uw 

woonzaken regelen via uw persoonlijke 

pagina MijnWonion. 

Vanaf 6 januari staan wij weer voor u 

klaar. Maakt u dan wel even een afspraak? 

De snelste manier om een afspraak te 

maken is via uw persoonlijke pagina: 

MijnWonion.

Zeker tijdens de feestdagen 
zoeken veel mensen de 
gezelligheid van vrienden en 
familie op. Voor anderen is het 
een favoriete vakantieperiode.  
Er zijn dus veel mensen die 
dagen niet thuis. Inbrekers 
grijpen de donkere winter-
maanden aan om vaker hun slag 
te slaan. In het donker zijn zij 
minder zichtbaar en kunnen zij 
gemakkelijker hun gang gaan. 

Donkere dagen offensief
Tijdens de donkere maanden wordt er 

door politie meer gesurveilleerd, vooral 

tijdens de donkere uren. Want als het  

’s avonds donker is en er brandt op dat 

moment geen licht in een woning, weet 

een inbreker dat er niemand thuis is.

Bent u niet thuis? 
•  Laat lampen aan. Verlichting geeft een  

bewoonde indruk. Gebruik een tijd-

schakelaar en vergeet de buitenlamp niet. 

Een inbreker staat niet graag in het zicht.

•  Sluit ramen en deuren goed af (ook als 

u maar even weggaat). Draai de deur 

altijd op slot.

•  Laat geen volle sleutelbos aan uw 

fietssleutel aan de fiets hangen.

•  Heeft uw huis een achterom? Doe 

de poort goed op slot en zorg voor 

verlichting in de tuin. Tip: Gebruik een 

buitenlamp met bewegingssensor.  

•  Zet geen klikos of andere spullen in 

uw achterpad. Deze kunnen makkelijk 

worden gebruikt om naar binnen te 

klimmen of om brand te stichten.

• Leg kostbare spullen uit het zicht. 

•  Sluit uw schuur af. U voorkomt  

daarmee dat uw eigen gereedschap 

wordt gebruikt om binnen te komen.

Let goed op wat u op sociale media zet. 

Een berichtje op Facebook dat u lekker 

geniet van de Spaanse zon is misschien 

leuk voor uw kennissen, maar dubbel zo 

leuk voor inbrekers.

En ziet u iets verdachts? Bel altijd 112. 

Snel alarm slaan betekent een grotere 

kans om de inbrekers te pakken.

Aangepaste openingstijden: 
Ma. 23 dec. open van 8.30 - 12.30 uur

Di. 24 dec. open van 8.30 - 12.30 uur

Wo. 25 dec. gesloten

Do. 26 dec. gesloten

Vr. 27 dec. gesloten

Ma. 30 dec. open van 8.30 - 12.30 uur

Di. 31 dec. open van 8.30 - 12.30 uur

Wo. 01 jan. gesloten

Do. 02 jan. open van 8.30 - 12.30 uur

Vr. 03 jan. open van 8.30 - 12.30 uur

Slimme meter 
laten plaatsen? 
Goed idee! 
Netbeheerder Liander biedt bewoners 

de installatie van een slimme meter 

aan. U kiest zelf of u dit wilt.  

Het laten installeren van een slimme 

meter heeft een aantal voordelen:

•  Laat u de slimme meter installeren  

als u de aanbieding van Liander krijgt?  

Dan is de installatie gratis.

•  Vindt u het vervelend dat uw gegevens 

uitgelezen kunnen worden?  

Het op afstand uitlezen van de  

slimme meter zet u eenvoudig uit  

via www.liander.nl/slimmemeter.

•  U ontvangt een maandelijks overzicht 

van uw verbruik. Hiermee geeft een 

slimme meter inzicht in het verbruik. 

Heeft u zonnepanelen? Dan wordt  

ook de opbrengst (teruglevering) 

inzichtelijk voor u. 

Meer weten over de slimme meter? 

Kijk op www.liander.nl.

Tip
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Contactgegevens Wonion
Huurders van Wonion kunnen 24 uur 
per dag, 7 dagen per week online  
zaken regelen via de persoonlijke  
pagina MijnWonion.

Wonion
Telefoon: (0315) 69 60 00
E-mail: info@wonion.nl

Bezoekadres
Hutteweg 115, 7071 BV Ulft

Postadres
Postbus 145, 7070 AC Ulft

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
08.30 - 17.00 uur telefonisch  
en op afspraak

U vindt ons ook online
  www.wonion.nl
  @Wonion_
  WooncorporatieWonion 
  company/wonion

Colofon

WonionMagazine
Is een uitgave van Wonion en  
verschijnt twee keer per jaar.
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In WonionMagazine leest u over 
belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van wonen in de Achterhoek. 
Voor meer informatie verwijzen wij  
vaak naar onze website.

We horen ook graag wat er speelt in  
de wijk, de buurt en bij de bewoners.  
Bij Wonion stellen wij u, als klant 
centraal. Neem bij vragen of wensen 
daarom gerust contact met ons op. 

Deze zomer hebben we het bewonerspanel ‘Wonion Luistert’ een aantal 
vragen gesteld over ‘duurzaamheid’, ‘wonen & zorg’ en hoe u Wonion typeert. 
137 bewoners hebben meegedaan aan dit onderzoek. Wij delen graag de  
4 belangrijkste resultaten met u.

Bewoners denken bij  
duurzaamheid aan:

Wat komt er bij u op als u aan duurzaamheid  

denkt? Bewoners gaven de volgende top 3:

Zou u zelf een rol willen spelen in  
het verduurzamen van uw omgeving?

Bent u voorbereid op eventuele zorg in huis?

Wat Wonion met deze resultaten doet
Deze uitkomsten gebruiken we om onze plannen nog beter af te stemmen op uw wensen.  

Zo weten we nu beter welke duurzaamheidsmaatregelen aansluiten bij de wensen van u als 

bewoner en waar juist meer aandacht of extra uitleg nodig is. Daar gaan we mee aan de slag!

Wilt u ook graag uw stem laten horen? Meld u dan aan voor ons bewonerspanel. 

Dat kan via www.wonionluistert.nl. 

U helpt ons bij het maken van plannen

52%

15%

2%

24%

8%

Nee, dat is nu
niet nodig

Nee, ik verhuis liever
naar een meer

geschikte woning

Nee, ik weet niet hoe
ik dit moet doen

Ja, mijn woning is al
(gedeeltelijk) geschikt

Weet ik niet/
geen mening

77%

Nee, ik weet 
het niet

Ja, namelijk:
Vervangen van 
stenen door 
gras/groen

Aanleggen van
gemeenschappelijke
(moes)tuinen

23%

53%

Nee, ik weet 
het niet

Ja, namelijk: Zonnepanelen

(Beter) isoleren
van de woning

47%

1.

2.

4.

3. Heeft u zelf ideeën om uw  
woning duurzamer te maken?
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