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 Klanttevredenheid

Wij merken dat wij betere cijfers van u krijgen over onze 

klanttevredenheid dan vroeger. Toch zijn wij nog zeker niet 

tevreden. Wij kunnen nog veel meer verbeteren in onze rela-

tie met u. Wij willen dichtbij onze huurder staan. Wij zijn 

een kleine corporatie en daarom zijn de lijnen korter dan 

bij een grote corporatie. Velen van u kennen 

onze medewerkers, die in de wijk of aan de 

balie werken bij naam. Dat vinden wij fijn! In 

2021 willen wij de nadruk leggen op een nog 

betere relatie met u en een hogere klanttevre-

denheid. Dat is best een uitdaging in een tijd met corona, 

waar we meer thuiswerken en wat meer afstand van elkaar 

moeten houden. Ook merken we dat overlastklachten tus-

sen buren in deze tijd toenemen, doordat we meer thuiszit-

ten en minder afleiding hebben dan vroeger. Om te weten 

hoe u over ons denkt en waar wij ons kunnen verbeteren, 

hebben wij een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen. 

In november en december heeft het onafhankelijke bureau 

KWH dit imago-onderzoek uitgevoerd onder u als huurders. 

Wij waren blij verrast om te zien dat u zoveel positiever over 

ons bent gaan denken sinds 2017, toen wij ook een dergelijk 

onderzoek hebben laten doen. 

In vergelijking met 2017 is ons imago op alle onderdelen van 

het onderzoek verbeterd. Uit het onderzoek blijkt dat huur-

ders ons zien als een klantvriendelijke organisatie en associ-

eren zij ons een stuk vaker met de woorden ‘betrokken’ en 

‘flexibel’. Dit zijn punten die wij zelf ook belangrijk vinden in 

onze dienstverlening. Met sommige van de aandachtspun-

ten uit het onderzoek zijn wij al bezig, zoals het werken aan 

duurzaamheid. Op andere gebieden, zoals maatschappe-

lijke betrokkenheid, willen we kijken wat we kunnen doen 

om dit te verbeteren. Dat is zeker nodig, gezien de steeds 

Voorwoord Caroline Nolet

grotere doelgroep die wij met onze woningen moeten en 

willen bedienen. Wij willen degene die de vragenlijst heb-

ben ingevuld heel hartelijk bedanken! Dat wij blij zijn met 

de voorlopige resultaten, wil niet zeggen dat wij achterover 

zullen leunen. Integendeel! Wij zien nog genoeg ruimte voor 

verbetering en zullen dit jaar ons best doen om de klanttevre-

denheid blijvend op een nog hoger peil te krijgen. 

Het participatie-proces rond Centrumlocatie Nieuwveen is 

inmiddels afgerond. Wij zijn erg blij met de grote betrokken-

heid van bewoners van Nieuwveen en belangstellenden die 

meegepraat hebben in de diverse sessies. Uw inbreng heeft 

tot een heel mooi resultaat geleid, dat inmiddels is gepre-

senteerd aan de Gemeenteraad. Ook de erfgoedscommissie 

heeft het resultaat gezien en was vol lof over het resultaat. 

De gemeenteraad zal nog een meningsvormende en besluit-

vormende vergadering nodig hebben en daarna kunnen we 

verder met het bestemmingsplan. 

De woningen van de Waterhoen zijn als u 

dit leest, net opgeleverd. Wij heten de 

nieuwe bewoners van harte welkom! 

Aan de plannen voor het Koetshuis 

wordt samen met de gemeente hard 

gewerkt. Binnenkort zullen wij ook hier 

inspraakbijeenkomsten voor houden. 

Houd onze berichten hierover op onze social media en 

website in de gaten! 

!
Bij het ter perse gaan van deze Woonflits bereik-

te ons het nieuws dat woningcorporaties per 1 juli 

geen huuraanpassing mogen doen bij woningen 

met een gereguleerd huurcontract (sociale huurwo-

ningen). U ontvangt vóór 1 mei van ons een brief 

wat dit voor u betekent.
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Even voorstellen

 Wie? 

Martijn Kooman Groen en Grondwerken, een klantgericht 

bedrijf. Inmiddels beschikken wij over ruim 10 jaar ervaring 

in het aanleggen en onderhouden van tuinen. Wij denken 

graag met onze klanten en hun ideeën mee. Kwaliteit en per-

soonlijke aandacht staan centraal binnen ons bedrijf.

 Wat? 

Wij zijn er voor al uw werkzaamheden in de tuin. Of het nu 

gaat om een compleet nieuwe tuin, een aanpassing of peri-

Martijn Kooman Groen en Grondwerken | 
Kent u ons al? 

 In deze gekke tijden zijn wij benieuwd hoe het 

met u gaat. Ons kantoor is de laatste maanden groten-

deels gesloten geweest vanwege de coronamaatrege-

len. Wij zijn uiteraard wel altijd bereikbaar via de tele-

foon en e-mail, maar wij willen u ook graag weer eens 

face-to-face spreken. Daarom gaan wij dit voorjaar op 

een aantal plekken in de wijk staan met koffie/thee en 

wat lekkers. Heeft u het naar uw zin in uw wijk? Zijn 

er zaken die beter kunnen? Heeft u goede ideeën 

voor Woningstichting Nieuwkoop? Vertel het 

ons! 

We hopen dat u een bakkie met ons komt doen, 

buiten en op veilige afstand. Wij zullen de exac-

te data van tevoren aankondigen op onze website 

en in de volgende Woonflits. Mocht het vanwege de 

coronamaatregelen niet mogelijk of verantwoord zijn, dan 

blazen we dit niet af maar doen we dit op een later moment! 

Woningstichting Nieuwkoop komt bij u langs in de wijk!

odiek onderhoud. Wij richten ons op meerdere werkzaam-

heden in het hoveniers vak. Hierbij kunt u ook denken aan 

beschoeiing en vlonderwerk, beregeninginstallaties, beplan-

ting, straat en grondwerk, schuttingen en boomverzorging. 

Door de aanwezigheid van de juiste kennis, materialen, 

machines en ons enthousiasme zorgen wij voor een goed 

eindresultaat! 

 Waar? 

Kooman Groen en Grondwerken is gevestigd in Nieuwkoop, 

maar werkt in de gehele regio daaromheen. 

 Wanneer? 

Nadat u contact heeft opgenomen met Woningstichting 

Nieuwkoop en wij deze melding ontvangen hebben, nemen 

wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Betreft het een 

acuut probleem? Dan proberen wij zo snel mogelijk te 

komen. Anders wordt in overleg met u gekeken naar een 

passende dag en tijd. 
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Nieuwbouw

 WSN realiseert jaarlijks nieuwbouwwoningen. Begin deze maand zijn de twaalf 

huurwoningen in Noorden bewoond en zijn het Centrumplan in Nieuwveen en de 

Koetshuislocatie in Nieuwkoop in voorbereiding. Ook is WSN betrokken bij de nieuwe 

wijk Buytewech-Noord en een aantal andere nieuwe ontwikkelingen in de gemeen-

te. Alle nieuwe sociale huurwoningen van WSN worden duurzaam, energiezuinig en 

gasloos gebouwd voor diverse doelgroepen. In de afgelopen jaren heeft WSN vooral 

gebouwd voor gezinnen en nu zijn 1- en 2-persoonshuishoudens, 

zoals starters en senioren aan de beurt. 

Van de afdeling Nieuwbouw

Huurwoningen Waterhoen 
Noorden bewoond

 Begin maart heeft Vergeer Bouw uit Reeuwijk de 

twaalf huurwoningen in Driekoppenland, Noorden aan 

WSN opgeleverd. Direct daarna zijn de woningen be-

woond door de nieuwe huurders. WSN wenst de bewo-

ners heel veel woonplezier in hun nieuwe huis!

In januari mochten de huurders hun nieuwe huis al even be-

zoeken. Zo konden ze wat maten opnemen en alvast genie-

ten van het huis. WSN en Vergeer waren aanwezig om even-

tuele vragen te beantwoorden.

-

Onlangs hebben de gemeente en WSN 

de plannen gepresenteerd aan het pu-

bliek voor de centrumlocatie in Nieuw-

veen. Dit project heeft de naam We-

teringplein gekregen, omdat de loop 

van de oude wetering in het gebied 

wordt teruggebracht en de gemeente 

een nieuw dorpsplein gaat aanleggen. 

WSN gaat op het Weteringplein onge-

veer 45 nieuwe huurappartementen 

maken, geschikt voor jongeren en se-

nioren. Binnenkort wordt het Wete-

ringplein weer in de gemeenteraad be-

sproken en daarna worden de plannen 

verder uitgewerkt in een nieuw be-

stemmingplan en een bouwplan voor 

de woningen. De inschrijving voor deze 

nieuwe appartementen laat echter nog 

een paar jaar op zich wachten.

Weteringplein Nieuwveen
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 Na een periode van vertraging door stikstofpe-

rikelen en corona is kort voor de kerst het Koetshuis 

dan eindelijk uit het straatbeeld van Nieuwkoop ver-

dwenen. Begin 2021 is alle puin afgevoerd en het ter-

rein schoon en vlak aan WSN opgeleverd, klaar voor de 

nieuwbouw!

Voor de nieuwbouw op de locatie heeft WSN met de ge-

meente overeenstemming bereikt over de bouw van circa 

31 sociale huurwoningen, bestemd voor starters en senio-

ren. Aansluitend heeft WSN een digitale presentatie van de 

plannen gemaakt, om de ideeën voor de nieuwbouw aan de 

omwonenden en andere geïnteresseerden te tonen. Er is op 

dit moment nog geen vastgesteld plan, zodat WSN opmer-

kingen, reacties en aanbevelingen van toekomstige huurders 

en omwonenden zoveel mogelijk kan meenemen bij het op-

stellen van het definitieve plan. Ook bij dit project zal het 

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.

 Na de winter is het belangrijk de tuin onkruidvrij 

te maken. Dit kunt u het beste doen door handmatig 

het onkruid te verwijderen. Om onkruid zoveel moge-

lijk te voorkomen kunt u ook gebruik maken van boom-

schors of bodembedekkers. Verwijder ook de afgestor-

ven plantendelen. 

 Bemesten:

Bemesten na de winter is erg belangrijk, zo geeft u uw tuin 

de juiste voeding die hij nodig heeft. Bemesten kunt u het 

beste in het voorjaar doen, zo kunnen de bloemen en planten 

weer groeien. Het helpt daarnaast vaak ook ziektes, schim-

mels en ongedierte zoals bladluis voorkomen. Vergeet bij het 

bemesten ook uw gazon niet. Koop bij voorkeur organische 

mest, bestaande uit plantaardige en dierlijke grondstoffen. 

Dit is de beste mest voor uw planten. Strooi de mest over de 

grond, de planten halen dan langzaam de voedingstoffen uit 

de bodem die ze nodig hebben. 

 Koop een goede snoeischaar:

Maart is een goede maand om de planten te snoeien die dit 

nodig hebben. Bijvoorbeeld Clematis, Hortensia, siergrassen, 

sierheesters en rozen. Waarom snoeien noodzakelijk is? 

• Zo blijven de planten in model • Het voorkomt wildgroei 

• Mooiere bloei • Betere oogst • Voorkomt ziektes. 

Een goede snoeischaar 

is erg belangrijk. Een 

snoeischaar moet al-

tijd scherp zijn. Rafelige 

sneden zijn de perfecte 

plek voor ziektekiemen 

en schimmels. Deze kun-

nen uw gewas behoorlijk ver-

zwakken. Bij temperaturen onder 

de nul is het beter om niet te snoeien. 

De wond die na het snoeien ontstaat, kan dan invriezen. Dit 

kan de bloei van uw planten verstoren. 

 De grasmaaier mag weer uit de schuur:

In maart kunt u het gras weer twee keer maaien om de groei 

weer op gang te brengen. Begin de eerste keer voorzichtig. 

• Maai niet met nat weer • Stel de grasmaaier niet te kort in

• Verwijder het afgemaaide gras • Gooi na een regenbui en 

het maaien wat mestkorrels op het gazon. 

Daarnaast is het belangrijk om uw gras te verticuteren, zo 

verwijdert u dood gras, onkruid en mos. Dit zorgt ervoor dat 

uw gras weer voller terugkomt. Doe dit als de nachtvorst is 

verdwenen en uw gras weer aan het groeien is.

Lente kriebels? 
Passende tips voor uw tuin van groenexpert Martijn Kooman! 

Onkruid? Weg ermee!

Bye-bye Koetshuis Nieuwkoop
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Aanpassingen in uw huis: hoe werkt het?

Problemen met de huurbetaling? Vertel het ons!

 Wij noemen een aanpassing in uw huis die u zelf 

doet een ‘ZAV’. Dit staat voor Zelf Aangebrachte Voor-

zieningen. Wij vinden het belangrijk dat u naar wens 

kunt wonen, maar wij moeten de woning later ook wel 

weer kunnen verhuren. Bovendien moet de woning wel 

veilig blijven. 

Het is lastig voor ons om alles vast te leggen wat wel en 

wat niet mag. Daarom laten we deze verantwoordelijkheid 

ook wat meer bij u, de bewoners van onze woningen. Voor 

bepaalde aanpassingen moet u altijd toestemming vragen, 

voor andere is het aan u om te bepalen of u dat doet. Het 

risico is dan wel dat u bij het verlaten van de woning de aan-

passing weer moet verwijderen (op eigen kosten). 

 Heeft u het financieel moeilijk? Misschien bent u 

uw baan verloren? Of heeft u een andere financiële te-

genslag gehad? 

Wij denken graag met u mee. In veel gevallen is er bijvoor-

beeld een betalingsregeling mogelijk en kunt u opgelopen 

huurachterstand in een aantal maanden terugbetalen. Wat 

de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen vernemen 

wij dat graag zo snel mogelijk. Neem contact op met één van 

onze woonconsulenten. Dit kan telefonisch via 0172 52 51 00 

of via de e-mail balie@wst-nieuwkoop.nl Wij begrijpen dat 

het soms lastig is om contact op te nemen en aan te geven 

dat u financiële problemen heeft. Uit ervaring weten wij dat 

personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe lan-

ger u wacht, hoe groter de problemen worden. Tot slot nog 

enkele tips om huurachterstand te voorkomen:

1. Check of u recht heeft op huurtoeslag. Op de website van 

de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) vindt u meer 

Hoe het precies werkt met het aanvragen van een ZAV staat 

in dit stappenplan:

• Stap 1: wel/niet toestemming vragen. Toestemming vraagt 

u altijd bij aanpassingen aan de buitenkant van de woning 

en bouwkundige aanpassingen binnen de woning. Is het een 

aanpassing waarbij het geld gaat kosten om het weer onge-

daan te maken? Dan ook toestemming vragen. U kunt ook 

altijd bellen, dan denken wij met u mee.

• Stap 2: U ontvangt schriftelijk van ons of u de aanpassing 

mag doen, en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld op 

een veilig manier van aanbrengen).

• Stap 3: U past de woning aan. Wij willen altijd even komen 

kijken of alles goed is gegaan en of de aanpassing zo even-

tueel mag blijven zitten bij het verlaten van de woning. Daar 

stelt WSN wel voorwaarden aan, zoals goed onderhoud.

• Als u toestemming heeft gevraagd voor de aanpassing én 

deze netjes onderhouden is (ter beoordeling van de opzich-

ter), mag de aanpassing blijven zitten als u de woning verlaat. 

Toestemming vragen aan het begin scheelt u dus gedoe aan 

het einde van de huurperiode!

informatie over huurtoeslag en kunt u een proefberekening 

maken. 

2. Betaal uw huur op tijd. U betaalt de huur vooraf, vóór 

de eerste van de maand. Dit is zo in uw huurovereenkomst 

vastgelegd. Zodra u later dan de 1e van de maand uw huur 

betaalt heeft u een huurachterstand. Betaalt u bijvoorbeeld 

altijd de 24e uw huur? U heeft dan elke maand een huurach-

terstand. En bent u dan een keer nog een week later met 

de huur betalen en betaalt u pas de volgende maand? Dan 

heeft u al 2 maanden huurachterstand. Betaalt u altijd te 

laat? Neem contact met ons op om een regeling te treffen 

en ervoor te zorgen dat u in de toekomst wel uw huur op 

tijd betaalt.

3. Betaal via automatische incasso. Uw huur wordt dan maan-

delijks automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Zo 

betaalt u altijd op tijd en het juiste bedrag. Op onze website 

(www.wst-nieuwkoop.nl) vindt u een machtigingsformulier.

https://www.belastingdienst.nl
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Wet eenmalige huurverlaging

J U B I L E U M

het bevolkingsregister van u te vragen. U moet kunnen aan-

tonen dat uw huishoudinkomen voor het verzoek is gedaald 

tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. U kunt 

dit aantonen door recente salarisstroken, uitkeringsspecifica-

ties of een verklaring van de boekhouder (als u een eigen 

bedrijf heeft) mee te sturen. Vermeldt duidelijk uw adres en 

contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres.

Na de aanvraag huurverlaging

WSN stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging 

via de e-mail. Zodra uw aanvraag compleet is, ontvangt u 

binnen 3 weken bericht of u recht heeft op huurverlaging. 

De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na 

de datum van het voorstel. Voorbeeld: Als u in augustus een 

voorstel huurverlaging van ons krijgt, gaat de huurverlaging 

in per 1 oktober. 

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen 

en een hoge huur een huurverlaging van hun woning-

corporatie. Dit geldt dus ook voor de huurders van een 

sociale huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop. 

In de tabel onderaan de tekst ziet u welke inkomens-

grenzen er gelden om in aanmerking te komen voor 

een huurverlaging. De wet geldt niet voor huurders 

met een huurovereenkomst van een vrije sector woning 

(geliberaliseerd contract).

Het woord ‘eenmalig’ betekent dat deze wet alleen in 2021 

geldt. De huurprijs na huurverlaging, als deze wordt toege-

kend, geldt elke maand. Ook na 2021. 

Automatische huurverlaging als uw inkomen in 

2019 al lager was dan de inkomensgrens in de tabel

WSN checkt zelf bij de Belastingdienst of u met uw inko-

men recht heeft op een verlaging van uw huurprijs. Hiervoor 

hoeft u niets te doen. U ontvangt van de Belastingdienst een 

brief dat er informatie is verstrekt aan de woningcorporatie 

en waarom dat is gedaan. Wanneer blijkt dat u inderdaad in 

aanmerking komt voor huurverlaging, dan ontvangt u voor 

1 april 2021 van WSN bericht. De nieuwe huur gaat dan in 

per 1 mei 2021. Pas in 2022 ontvangt u dan weer een huur-

verhoging.

Wanneer zelf om een huurverlaging vragen? 

Alleen als u vanaf 1 januari 2020 een inkomensdaling had 

(langer dan zes maanden inkomen onder de inkomensgrens), 

kunt u zelf om een huurverlaging vragen. 

U kunt de huurverlaging aanvragen bij WSN tussen 1 janu-

ari 2021 en 30 december 2021. Bij het verzoek moet u een 

ondertekende verklaring meesturen met de samenstelling 

van uw huishouden (het aantal personen met de leeftijden). 

WSN behoudt zich het recht voor om nog een uittreksel van 

Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging? 

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar

Één persoon Tot en met 1 23.725  1 633,25 

Één persoon,  Tot en met 1 23.650 1 633,25 

AOW-gerechtigd op 1-1-2021 

Meerdere personen Tot en met 1 32.200 Twee personen: 1 633,25 

Drie of meer personen:  1 678,66 

Meerdere personen, van wie  Tot en met 1 32.075 Twee personen: 1 633,25 

tenminste één AOW-gerechtigd Drie of meer personen: 1 678,66 

is op 1-1-2021 

https://www.wst-nieuwkoop.nl

