
 Hoewel het jaar nog niet helemaal om is, kijken 

we toch alvast terug op 2021. 

Ondanks de maatregelen waar we mee te 

maken hadden, is het toch een mooi jaar 

geweest. Vooral hebben wij gewerkt aan 

het contact met onze huurders. Zo gingen 

we in de maanden dat het weer kon de wijk 

in om u als huurder te ontmoeten. Dat was erg 

geslaagd vonden wij maar vond u ook als huurder. Wij zul-

len dit herhalen en bekijken ook de mogelijkheden om onze 

jonge huurders en woningzoekenden te bereiken. Ook kwa-

men dit jaar onze klantwaarden tot stand. Onze klantwaar-

den zijn: Persoonlijk, Duidelijk, Betrouwbaar en Oplos-

singsgericht Meedenken. Dit is wat wij als WSN voor u 

belangrijk vinden. Met een klantenpanel, dat bestond uit 
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diverse huurders hebben wij over deze waarden gesproken. 

Naast medewerkers van WSN waren daar ook onze aanne-

mers bij aanwezig. Het is immers belangrijk dat u als huurder 

niet alleen door WSN volgens deze kernwaarden wordt be-

handeld, maar ook door onze aannemers. We bespraken met 

het klantenpanel wat wij al goed doen en wat wij beter kun-

nen doen. Daarmee gaan wij aan de slag. Wij hopen daarmee 

onze klanttevredenheid bij u nog verder te vergroten.

Verder ging ook al het andere werk door: Schilderwerk, groot 

onderhoud, verduurzaming, reparatieverzoeken, verhuur van 

de woningen, u helpen met woonoverlast en huurbetalings-

problemen en natuurlijk onze plannen voor nieuwbouw. Wij 

hebben hier met groot plezier aan gewerkt en blijven voor 

u ons best doen om dat zo goed mogelijk te doen. Dit jaar 

mochten wij ook een nieuwe manager Wonen & Vastgoed 

verwelkomen en een nieuwe woonconsulent. Onze HBV 

werd dit jaar bovendien versterkt met een aantal heel goe-

de vrijwilligers en een nieuwe voorzitter. De oude voorzitter 

Leen Angenent wordt nu penningmeester en wij willen hem 

bedanken voor alle inzet die hij als voorzitter van de HBV 

getoond heeft! 

Al met al een mooi jaar om op terug te kijken. Voor 

nu wens ik u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar! 

!

 Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook kans 

maken op een woning. Daarom gaan we een aantal 

woningen speciaal aanbieden voor deze doelgroep. 

We bieden de woningen aan via Huren in Holland Rijn-

land. U ziet dan bij de advertentie dat het een woning 

is voor een bepaalde leeftijdscategorie. Dit zal zijn: 

18 t/m 22 jaar, of 23 t/m 34 jaar. Het gaat om (kleine) 

eengezinswoningen en appartementen zonder lift, in 

Nieuwkoop en Noorden.

Wat ook nieuw is: de website bepaalt de volgorde van men-

sen die reageren op deze woningen via loting. Het gaat dus 

niet, zoals normaal, op basis van hoe lang iemand ingeschre-

ven is. Zo krijgen mensen met een korte inschrijfduur ook 

kans op een woning! 

Houd de website van Huren in Holland Rijnland in de 

gaten als u interesse heeft!

www.hureninhollandrijnland.nl

 Loting voor jongeren

https://www.hureninhollandrijnland.nl
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Mijn naam is Indy Buurmans. Ik ben 46 jaar oud en 

getrouwd. Ik woon samen met mijn partner in Gouda. Ik 

ben een echte Goudse, ik ben geboren in Gouda en woon 

daar met veel plezier. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in 

mijn tuin, het verzorgen en knuffelen van mijn twee katten, 

wandelen, fietsen en koken. Ook onderneem ik graag leuke 

activiteiten met familie en vrienden. We gaan dan graag naar 

het theater, bioscoop, concerten en shoppen. 

Vanaf mijn 21ste ben ik werkzaam binnen de volkshuisvesting 

en heb ik verschillende functies mogen uitvoeren. De laatste 

paar jaar heb ik gedetacheerd gewerkt en dat was leuk, maar 

ik was toe aan een vaste werkplek en collega`s. Vanaf 1 no-

vember 2021 ben ik in dienst bij WSN als Woonconsulent. De 

gemeente Nieuwkoop is mij niet onbekend, maar is wel voor 

mij een nieuwe werkomgeving. Dat is leuk en toch ook altijd 

ook een beetje spannend. 

Onze nieuwe woonconsulent Indy
Even voorstellen

Rookmelders en koolmonoxidemelder

U wilt er liever niet aan denken: brand in uw woning. En 

zeker niet ’s nachts wanneer u ligt te slapen. Een rookmelder 

kan in dit geval uw leven redden. Vanaf 1 juli 2022 is het 

verplicht om in iedere woning in Nederland rookmel-

ders op te hangen. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 

voor nieuwbouwhuizen. De regels gaan nu ook voor be-

staande woningen gelden en heeft als doel levens te redden. 

Bij brand vallen de meeste slachtoffers ‘s nachts door het ina-

demen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet 

wakker van de rooklucht. Doordat de rook veel giftige gassen 

bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. De rook-

melders signaleren de rook wel en zullen u alarmeren. Uw 

gehoor werkt nog perfect wanneer u slaapt. Daarom is het 

erg belangrijk dat er rookmelders in uw woning zijn, of nu 

geplaatst gaan worden. 

Vanaf januari 2022 gaat de Woningstichting Nieuwkoop in al 

haar huurwoningen waar nog geen rookmelders zijn, één of 

meerdere rookmelders plaatsen. Dit geldt voor woningen die 

voor 2003 gebouwd zijn en niet eerder vanuit een groot-on-

derhoudsproject zijn aangepakt. Het plaatsen van de rook-

melders zal per buurt uitgevoerd worden. Wij informeren u 

per brief wanneer uw woning aan de beurt is. 

Ik kijk er naar uit om met collega`s, bewoners en samenwer-

kingspartners een bijdrage te mogen leveren aan het wonen 

in de Gemeente Nieuwkoop!

Veiligheid

Op elke leefverdieping wordt een rookmelder geplaatst. 

Deze wordt met dubbelzijdig tape tegen het plafond beves-

tigd. De batterij gaat tien jaar mee en na tien jaar worden de 

rookmelders vervangen.

Het aanbrengen van de rookmelders heeft geen gevolgen 

voor uw huurprijs. U krijgt geen huurverhoging. De rookmel-

ders worden door WSN betaald.

Als er een cv-ketel in uw wo-

ning zit, wordt er tevens een 

koolmonoxidemelder geplaatst. 

Koolmonoxide is een giftig gas, 

dat vrijkomt als iets niet in orde 

is met bijvoorbeeld de rookgas-

afvoer van de cv-ketel en ventilatie 

ontbreekt. Het gevaarlijke van koolmo-

noxide is dat je het niet proeft of ruikt. Hoewel het nog niet 

verplicht is om een melder te plaatsen heeft Woningstich-

ting Nieuwkoop besloten om de melder wel in de woning te 

plaatsen als extra veiligheid voor u als bewoner. 

Van belang is dat u de melders niet weghaalt of de 

batterijen eruit haalt. Ze kunnen uw leven redden!
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Huurachterstand? 
Wij melden u aan bij het meldpunt 
Zorg & Overlast!

 Als u bij ons een woning huurt moet u uiterlijk de 

1e van de maand de huur betalen. U betaalt de huur 

vooraf. Dus op 1 januari, betaalt u de huur voor janu-

ari. Dit staat in uw huurcontract. Als u later de huur 

betaalt heeft u een huurachterstand. 

Wat moet u doen als u een huurachterstand heeft? 

Neem contact met ons op via 0172- 52 51 00 of balie@

wst-nieuwkoop.nl. Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk 

is om hierover contact met ons op te nemen. Toch raden wij 

het u aan om dit te doen. Zo voorkomt u dat uw schulden 

verder oplopen of dat u extra kosten krijgt van een deur-

waarder. 

Woningstichting Nieuwkoop heeft samen met andere wo-

ningcorporaties in de regio afspraken gemaakt met de Ge-

meente Nieuwkoop over de aanpak van huurschuldenproble-

matiek. Huurders met meer dan een maand huurachterstand 

melden wij aan bij Meldpunt Zorg en Overlast. Iemand van 

een hulpverleningsorganisatie, zoals Kwadraad neemt dan 

contact met u op. Hij of zij gaat u dan helpen met uw huur-

schuld en eventueel andere schulden als die er zijn. Soms is 

het moelijk om zelf orde op zaken te stellen en is het prettig 

als een maatschappelijk werker u daarbij helpt. Zo krijgt u 

weer grip op de situatie.

 

Weteringplein Nieuwveen

 Op 4 november is het ontwerpbestemmingsplan 

‘Weteringplein’ ter inzage gelegd. U kunt hierop re-

ageren tot 16 december. In februari 2022 wordt dit 

bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld en 

vastgesteld, zodat in het tweede kwartaal volgend 

jaar de voorbereidingen voor de bouw kunnen starten.

Ondertussen is de architect van WSN gestart met het ontwer-

pen van de appartementen. Na een selectieprocedure heeft 

WSN Atelier Dutch geselecteerd om het ontwerp te maken. 

Atelier Dutch is een bureau voor stedenbouw en architectuur 

uit Almere. Het team voor Nieuwveen bestaat uit Elmar Egert 

en Maria Bon. Elmar Egert is architect en heeft veel ervaring 

met het ontwerpen van woningen. Maria Bon is projectlei-

der en tekenaar. Zij kent de locatie in Nieuwveen niet alleen 

vanuit deze bouwopgave, maar heeft ook familie in het dorp 

en is zodoende goed op de hoogte van alles wat er speelt. 

Aangezien zij even verderop in Wilnis is opgegroeid kent zij 

ook de sfeer van het leven in het veenlandschap heel goed.

   
 Met de koude wintermaan-

den voor de deur, delen wij graag 

nog een keer deze informatie met 

u! Hieronder ziet u wie u met wel-

ke organisatie u contact op kunt 

nemen om de reparatie in te plan-

nen.

 

Problemen met de cv-ketel

U kunt rechtstreeks een afspraak 

maken met de installateur: 

Installatiebedrijf AVM Service BV, 

bereikbaar via 020 633 21 21

Woont u in de Vijverhof of in de 

Kaleidoskoop? Dan kunt u de  par-

tijen hiernaast contacten.

Problemen met warm water? 

En de buren ook?

Bel de Eteck storingsdienst via 

085 021 80 00

 

Wel warm water, maar een 

storing aan uw verwarming? 

Bel firma Bogro BV, bereikbaar via 

0348 56 60 06

!
Wie moet u contacten bij problemen met de verwarming?
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Fijne kerst en oud & nieuw!

Het hele team van WSN wenst u een hele fijne kerst 

en oud&nieuw. Ook afgelopen jaar stond vooral 

nog in het teken van coronamaatregelen. Gelukkig 

kon de balie wel weer even open, en konden we 

een paar buurten bezoeken met koffie en stroop-

wafels. We hopen u in het nieuwe jaar nog weer 

vaker te mogen ontmoeten!

 Het project op de voormalige Koetshuislocatie 

heeft een nieuwe naam: Koetshuisplantsoen. Met deze 

naam vereeuwigt WSN het oude Koetshuis en de toe-

voeging ‘plantsoen’ geeft de toekomstige sfeer van 

het nieuwe wijkje aan. Het moet een prettig, groen 

leefgebied worden, dat goed past aan het Oude Lint 

van Nieuwkoop. 

Na het participatietraject van afgelopen mei/juni werkt WSN 

met haar adviseurs aan een verbetering van het stedenbouw-

kundig plan en een beeldkwaliteitsplan gebaseerd op de 

input uit het participatietraject. Als dit klaar is wilde WSN 

het plan graag presenteren in een volle theaterzaal in Ka-

leidoscoop, maar gezien de coronamaatregelen zien wij ons 

genoodzaakt dit toch weer digitaal te doen. Hierover volgt 

later meer informatie.

Daarnaast is er, net als bij het Weteringplein, gewerkt aan 

een nieuw bestemmingsplan, dat ook op 4 november ter in-

zage is gelegd en ook in februari 2022 in de gemeenteraad 

wordt behandeld. Het zal ook bij dit project nog enige jaren 

duren voordat de woningen gereed zijn voor bewoning. Wilt 

u hier graag gaan wonen? Houdt dan onze sociale media en 

website in de gaten.

Koetshuisplantsoen Nieuwkoop

!
Openingstijden tijdens de kerstvakantie
 

 Op het moment dat wij deze nieuwsbrief schrijven veranderen alle coronamaatregelen weer. Dit betekent 

dat onze balie weer (tijdelijk) dicht is. We blijven verder echter goed bereikbaar en kunnen u op afspraak ook 

nog steeds op kantoor ontvangen. U leest op onze website wanneer en hoe wij tijdens de kerstvakantie bereik-

baar zijn!


