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 Terugkijken en vooruitkijken 

In december kijken we altijd graag even terug op het jaar dat 

bijna achter ons ligt. Ik denk dat 2020 een jaar is dat wij allen 

nooit zullen vergeten. Wat ooit zo normaal leek, is dat nu niet 

meer door alle coronamaatregelen. Voor veel sectoren is dat 

heel vervelend en soms zelfs desastreus. Gelukkig geldt dat 

niet voor woningcorporaties. Onze dienstverlening is zoveel 

mogelijk ‘gewoon’ doorgegaan, natuurlijk hier en daar aan-

gepast. Onze nieuwbouw heeft nauwelijks vertraging opge-

lopen door corona. Wel hebben we veel vertraging opgelo-

pen in de sloop/nieuwbouw van het Koetshuis en op onze 

verduurzamingsprojecten door de Wet Bescherming Natuur. 

Enerzijds moesten wij diverse broedseizoenen afwachten van 

vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, anderzijds zat de 

aangescherpte stikstofwet ons flink in de weg, zeker omdat 

onze locaties gelegen zijn vlakbij Natura 2000 gebied. Geluk-

kig zijn deze hobbels inmiddels genomen en kunnen we weer 

volop vooruit. 

Ook zijn we blij met de resultaten van onze pilot doorstro-

ming. Zo lieten wij Nieuwkoopse senioren met voorrang 

doorstromen naar een seniorenwoning en kwamen de 

woningen die zij achterlieten weer beschikbaar voor jonge 

gezinnen en jonge stellen. Ook in onze nieuwbouw geven 

wij voorrang aan de plaatselijke jongeren en senioren. Dat is 

zowel in Nieuwveen en Noorden goed gelukt! 

Als wij vooruit kijken dan zien wij een jaar voor ons liggen, 

waarin we hopelijk het coronavirus achter ons kunnen laten, 

waarin er verkiezingen zijn, waarin wij u nog betere dienst-

verlening willen bieden en waarin wij weer de nodige nieuw-

bouwwoningen zullen opleveren. Het participatieproces voor 

de nieuwbouwlocatie Nieuwveen, dat zo goed geslaagd 

is, gaan wij doorvertalen naar concrete plannen. Houd het 

nieuws hierover in de gaten!

Voorwoord Caroline Nolet

Ook bij de nieuwbouwlocatie van het Koetshuis laten wij 

de gemeenschap meepraten. Dit is ons bij centrumlocatie 

Nieuwveen goed bevallen! De pilot doorstroming willen wij 

samen met de gemeente en WDA maken tot staand beleid. 

Hiermee kunnen wij u, woningzoekende, senioren, jongeren 

en jonge gezinnen in Nieuwkoop sneller aan een passende 

woning helpen.

Wat de verkiezingen betreft hopen wij dat dit leidt tot 

afschaffing van de verhuurderheffing; een belasting die 

alleen door sociale verhuurders betaald moet worden (en 

dus niet door commerciële beleggers). In een tijd waar veel 

woningnood is en de vraag naar betaalbare woningen groot 

is, vinden wij dat een slechte zaak. Door de heffing kunnen 

wij veel minder voor u doen dan wij zouden willen! Na het 

invoeren van de heffing bouwden corporaties nog maar de 

helft van de woningen in vergelijking met de jaren daarvoor. 

Ook het aantal woningen dat wij kunnen renoveren en ver-

duurzamen wordt erdoor geremd. 

Maar maakt u zich geen zorgen: de projecten 

die wij al gepland hebben, gaan zeker door! 

Voor nu wens ik u een heel fijne kerst 

met uw dierbaren in goede gezondheid 

en een heel goed, gezond en gelukkig 

2021!

Fijne feestdagen!
Tijdens de feestdagen is ons kantoor gesloten op vrijdag 

25 december en vrijdag 1 januari. Voor spoedeisende 

zaken kunt u op deze dagen en in het weekend onze 

boodschappendienst bereiken op 0172 52 51 00. Zij 

staan u te woord en schakelen op basis van uw melding 

het juiste bedrijf in. 

De medewerkers van Woningstichting Nieuwkoop 

wensen u gezellige feestdagen en een heel mooi 

nieuwjaar toe! 
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Even voorstellen

 Wie? 

Zwirs Elektra is een door InstallQ landelijk erkend installa-

teursbedrijf dat aangesloten is bij Techniek Nederland en ge-

vestigd in Langeraar. In de jaren twintig is het familiebedrijf 

opgezet door Bernard Zwirs. Het bedrijf is gestart als elektro-

technisch installatiebedrijf en later in 1938 uitgebreid met de 

winkel. Verder in de tijd is dit bedrijf binnen de familie opge-

splitst in EP/Radio Zwirs en Zwirs Elektra. Na jaren als mede-

werker in het bedrijf te hebben meegewerkt heb ik in 2007 

het bedrijf officieel van mijn vader Ko Zwirs overgenomen.

Door jarenlange ervaring en de daarbij opgedane expertise 

kan ik altijd service op maat bieden.

 

 Wat? 

We verzorgen: • Elektrotechnische aanpassingen, zoals van 

gas naar elektrisch koken • Onderhoud; bijvoorbeeld in de 

meterkast het vervangen van een stoppenkast voor een kast 

met automaten en aardlekschakelaars • Storingen; denk aan 

aardlekschakelaars die blijven springen na bijvoorbeeld een 

hevige regenbui •  Nieuwbouw; het verzorgen van een to-

tale elektrische installatie • Verbouw; verzorgen/aanpassen/

uitbreiden/vernieuwen van de elektrische installatie wanneer 

er een uitbouw of een slaapkamer bij wordt gebouwd of bij 

groot onderhoud • Renovatie/groot onderhoud; het vernieu-

wen van de elektrische installatie • Smart homes (Domotica) 

en • Laadpunten voor elektrische auto’s.

 

 Voor wie en waar? 

Particulieren, bedrijven, woningstichting en aannemers in de 

driehoek van Leiden, Bodegraven en Aalsmeer.

 Wanneer? 

Zodra er een melding binnenkomt van WSN wordt u zo spoe-

dig mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak. 

Zwirs Elektra | Misschien kent u ons al? 

!
Goede dienstverlening tijdens corona
WSN neemt het corona-virus zeer serieus, voor uw gezond-

heid en de gezondheid van onze medewerkers en partners 

die namens ons werken. Om te voorkomen dat het corona-

virus zich verder verspreidt, volgen ook wij de richtlijnen 

van het RIVM. Daarom is ons kantoor gesloten. Maar onze 

dienstverlening gaat zo goed mogelijk door! U kunt telefo-

nisch, via mail of via onze website contact met ons opnemen. 

Heeft u een vraag of verzoek? Wij helpen u graag per 

e-mail of telefoon

U kunt contact met ons opnemen door:

• een e-mail te sturen naar balie@wst-nieuwkoop.nl. 

 U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw vraag.

• te bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 

 0172 52 51 00. 

• onze website te bezoeken. U kunt uw reparatieverzoek 

online doorgeven of actuele informatie vinden. 

Uw reparatieverzoek 

Onze medewerker vraagt in het telefoongesprek of u ge-

zondheidsklachten heeft. Zo niet, dan maken we een af-

spraak met u. Zo ja, dan vragen we u om een afspraak te 

maken zodra u zich weer beter voelt. De afspraak staat 

maar intussen heeft iemand last bij u thuis van verkoudheid, 

hoesten, keelpijn of koorts? Of u bent in afwachting van de 

uitslag van een coronatest? Verzet dan uw afspraak! Want 

gezondheid en veiligheid gaat voor alles. Voor spoedrepa-

raties zoeken we naar een oplossing om u toch te helpen. 

Een afspraak bij ons op kantoor gaat niet door

We zullen afspraken waar mogelijk telefonisch afhandelen 

of anders uitstellen tot nadere berichtgeving van het RIVM.

We blijven woningen verhuren

Ook in deze tijd gaat de verhuring van de woningen door. 

Als u een woning krijgt toegewezen, zal onze woonconsu-

lent u verdere uitleg geven. Veel stappen gaan digitaal of 

telefonisch. We gaan niet met u mee om de nieuwe woning 

te bekijken, maar hebben dan wel telefonisch contact. Het 

ondertekenen van de huurovereenkomst gebeurt op gepas-

te afstand en met mondkapje op bij ons op kantoor.

Samen krijgen we corona eronder!



Woningen W
aterhoen
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Nieuwbouw

 WSN realiseert jaarlijks nieuwbouwwoningen. Momenteel zijn er twaalf wo-

ningen in Noorden in aanbouw en is het Centrumplan in Nieuwveen en de Koet-

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

wijk Buytewech-Noord en enige andere nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Alle 

nieuwe sociale huurwoningen van WSN worden duurzaam, energiezuinig en gasloos 

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

bouwd voor gezinnen en nu zijn 1- en 2-persoonshuishoudens, zoals starters en seni-

oren aan de beurt. Vanwege de corona-maatregelen hebben de projecten in voorbe-

reiding halverwege 2020 helaas wat vertraging opgelopen. Inmiddels is dat opgelost 

en vinden de overleggen voor de projecten nu deels digitaal en deels ‘fysiek’ plaats. 

Van de afdeling Nieuwbouw

Huurders Driekoppenland Noorden plaatsen tijdcapsule

 Op 27 oktober 2020 hebben de twaalf nieuwe 

bewoners van Waterhoen in Noorden een tijdcapsule 

geplaatst in het nieuwbouwproject. Deze tijdcapsules 

worden ingemetseld en komen pas weer tevoorschijn 

bij de sloop over vele jaren. WSN en Vergeer Bouw heb-

ben op deze manier samen met de huurders stilgestaan 

bij de ‘sprong in de toekomst’ die de nieuwe bewoners 

gaan maken in deze hypermoderne gasloze woningen.

WSN heeft voor dit project ‘eigentijdse huurders’ gezocht, 

die het leuk vinden om in een modern huis te wonen. Want 

gasloos wonen vraagt gewenning van de bewoner. Het ver-

warmen gaat anders en veel techniek gaat automatisch, zoals 

de ventilatie. Ramen open mag, maar dat hoeft niet meer 

-

voor verse lucht. WSN informeert de 

bewoners hierover met documenta-

tie en persoonlijke begeleiding.

Vanwege de coronamaatregelen 

werden de huurders in kleine groe-

pen rondgeleid. Eerst werd de tijds-

capsule geplaatst en daarna mochten 

ze in hun eigen huis kijken. Daarbij kre-

gen ze uitleg van het uitvoeringsteam van Vergeer Bouw. De 

nieuwe bewoners kunnen niet wachten tot de huizen klaar 

zijn, begin volgend jaar. De bouw vordert naar wens. Het dak 

zit erop en de gevels zijn bijna klaar. Binnen is er gestart met 

de installaties en dekvloeren. Daarna komen de binnenwan-

den en verdere afbouw.

Centrumlocatie Nieuwveen

 In september hebben de laatste bijeenkomsten 

plaatsgevonden van het participatie-traject voor het 

Centrumplan in Nieuwveen. Hiermee zijn alle wensen 

en meningen opgehaald om te vertalen naar een ste-

denbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Er is 

dan nog steeds geen bouwplan, maar de stedenbouw-

kundige opzet ligt dan wel vast en ook wordt er een 

goede omschrijving gegeven van hoe de toekomstige 

gebouwen en de buitenruimte er uit moet komen te 

zien.

De komende maanden wordt dit concept stedenbouwkun-

dig plan besproken met diverse partijen, waaronder de ge-

meenteraad en de erfgoedcommissie. Hierna wordt het plan 

gepresenteerd aan de gemeenschap. Als iedereen net zo en-

thousiast is als wij, gaan we verder met het echte ontwerpen.
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Sloop Koetshuis vertraagd

 Het zal u niet ontgaan zijn: de sloop van het Koets-

huis heeft vertraging opgelopen. Dit keer onder andere 

door corona, waardoor onze sloopaannemer nog niet 

heeft kunnen starten met het sloopwerk. Gelukkig is  

Boverhoff inmiddels gestart en wordt het sloopwerk 

begin 2021 afgerond. Er zal dan een heel ander beeld 

aan de Dorpsstraat ontstaan!

Voor de nieuwbouw op de locatie bespreekt WSN samen met 

de gemeente de plannen voor de bouw van circa 31 sociale 

huurwoningen bestemd voor starters en senioren. De ruimte 

op de kavel is echter beperkt. Het vraagt echter iets meer tijd 

om een goede balans tussen woningen en parkeerplaatsen 

met elkaar af te spreken, waardoor de eerder aangekondigde 

inloopavond iets later plaatsvindt, waarschijnlijk begin 2021. 

WSN organiseert dan een ‘corona-bestendige’ inloopavond, 

om de ideeën voor de nieuwbouw te presenteren. Maar 

vooral ook om informatie en wensen op te halen. Er is dan 

namelijk nog geen vastgesteld plan, zodat WSN opmerkin-

gen, reacties en aanbevelingen van toekomstige huurders en 

omwonenden zoveel mogelijk kan meenemen bij het opstel-

len van het definitieve plan. Meepraten over deze woningen? 

Dat kan! Houd onze website, facebookpagina, instagram of 

twitter in de gaten voor de datum en het tijdstip! Omdat er 

ook starterswoningen komen, roepen wij ook jongeren op 

om te reageren. Jullie mening is belangrijk!

 Duurzamer wonen 

Bij het verduurzamen van je woning denk je al snel aan gro-

te investeringen, zoals zonnepanelen of isolatie. Maar ook 

kleine maatregelen helpen enorm, zeker als we dat allemaal 

doen. 

Met bijvoorbeeld tochtstrippen en radiatorfolie kun je de 

warmte binnenhouden en met zuinige apparaten en ledver-

lichting de energierekening flink omlaag brengen.  

 teGoedbon voor kleine maatregelen

GOED nieuws: om u op weg te helpen met het nemen van 

kleine maatregelen, kunt u profiteren van een geld-terug-   

actie. Deze actie is het initiatief van de gemeente Nieuwkoop. 

Met het declaratieformulier teGoedbon kunt u (een deel van) 

de aankoop van een kleine energiebesparende maatregel tot 

maximaal 70 euro bij de gemeente terugvragen. Informa-

tie over de actie en voorwaarden heeft u van de gemeente 

Nieuwkoop in uw brievenbus ontvangen. U kunt dit ook na-

lezen op www.duurzaam-nieuwkoop.nl. 

 Twijfel? Graag contact

Twijfelt u of u de maatregelen die u wilt nemen zomaar kunt 

aanbrengen aan uw huurwoning? Neem dan even contact 

met ons op voor overleg. Wij denken graag met u mee.

Kleine maatregelen, GROOT verschil

teGOEDbon voor kleine maatregelen, 
van uw gemeente
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Dubbel interview duurzaamheid: 

Hanneke van WSN en Kors van de Duurzaamheidcentrale

 Hanneke Burg-Wilms is manager Wonen bij Wo-

ningstichting Nieuwkoop en daar onder andere bezig 

met verduurzamen van woningen. Kors van der Wolf 

is mede oprichter van de Duurzaamheidcentrale en er-

varingsdeskundige op het gebied van verduurzamen. 

Doel van de Duurzaamheidcentrale is de grote hoeveel-

heid informatie die er over dit onderwerp is overzich-

telijk en tastbaar maken. Kors over de overeenkomst 

tussen WSN en de Duurzaamheidcentrale: ‘Het is ons 

aller uitdaging dat mensen juist geïnformeerd worden’. 

Dus bij deze: een interview over goede manieren van 

verduurzamen en wat dit vraagt van u als huurder.

 Hoe ziet de uitdaging op het gebied van verduur- 

 zamen eruit voor WSN?

Het verduurzamen van woningen door woningcorporaties 

is complex omdat je niet alleen moet bedenken hoe je een 

verantwoorde investering doet, maar ook hoe dit met zo min 

mogelijk overlast voor de huurder kan. Hanneke: ‘Op het ge-

bied van verduurzaming hebben we te maken met veel onze-

kerheid over wat werkt en wat niet werkt. Bovendien neemt 

de gemeente in 2021 nog een beslissing over haar energie-

voorziening in de toekomst: de Transitievisie Warmte. Daar 

wordt de basis gelegd voor toekomstige keuzes. Ook willen 

we dat u er als huurder niet op achteruit gaat qua maandlas-

ten en qua comfort. We willen nu dan ook geen maatregelen 

treffen die later niet nuttig blijken te zijn.’ Daarom focussen 

we bij WSN op ‘no regret’ aanpassingen (maatregelen die 

sowieso goed zijn om te doen). ‘Dat houdt op dit moment in 

dat we veel isoleren: vloeren, muren, daken en glas’. Volgens 

Kors is dit een verstandige keuze. Ongeacht wat de visie van 

de gemeente zal worden op het gebied van warmtebronnen, 

hier kun je altijd mee verder. Hanneke concludeert: ‘de wonin-

gen van Woningstichting Nieuwkoop hebben door deze iso-

lerende maatregelen in 2023 gemiddeld een energielabel B.’ 

 Maar dan zijn we er nog niet toch?

Nee zeker niet. Je zult een keer een stap verder moeten gaan 

volgens Kors. Je kunt in de woningen bijvoorbeeld rekening 

gaan houden met warmteafgiftesystemen die werken op 

lage temperaturen. Klinkt ingewikkeld. In de praktijk gaat het 

heel simpel gezegd over vergroten van de warmteafgifte-op-

pervlaktes (bijvoorbeeld vloerverwarming en soortgelijke sys-

temen in muren en plafonds) in plaats van radiatoren aan de 

muur die heel heet worden. Dit vraagt wel enige voorberei-

ding want je wil dit met zo min mogelijk overlast doen. Kors: 

‘Wij zijn aan het kijken hoe dit zo snel mogelijk kan. Hoe 

korter de renovatie, hoe beter. Dat is voor ons de uitdaging. 

Wij denken dat je een woning binnen maximaal twee dagen 

kunt ombouwen van hoog- naar laag-temperatuur’. Hanne-

ke: ‘áls we inderdaad die kant uitgaan. De gemeente start 

binnenkort een experiment met restwarmte in Schoterveld. 

Daarbij is geen sprake van lage-temperatuur-verwarming. Of 

we naar lage-temperatuur-verwarming overgaan is nu dus 

nog een vraagteken. Eind 2021 is hier meer over bekend en 

zullen wij onze huurders verder informeren.’

 En wat betekent dit allemaal voor huurders?

Hanneke: ‘We zetten de komende jaren onze no-regret aan-

pak sowieso voort. Want isoleren levert meer wooncomfort 

op maar is ook de grootste energiebespaarder. De komende 

vier jaar staan 400 woningen op de planning om te isole-

ren. Dat is best ingrijpend voor de huurders. Je hebt een paar 

dagen vakmensen in en om je woning. Gelukkig krijgen we 

van de huurders die het achter de rug hebben positieve re-

acties. Minder tocht in huis en het blijft warmer.’ Kors: ‘Ga je 

werken met andere manieren van verwarmingsafgifte, dan 

vraagt dit wel een aanpassing in gedrag. Het duurt iets langer 

voordat de woning is opgewarmd. Vooral bij vloerverwar-

ming die dieper ligt kan dit wel even duren. Het is goed om 

de temperatuur constanter te houden. Dus niet ’s nachts de 

verwarming terug naar 16 graden. Dat kost ‘s ochtends veel 

extra energie om het huis weer warm te krijgen.’ Hanneke: 

‘We zijn ook heel benieuwd naar de ervaringen hiermee van 

onze huurders van onze nieuwbouwwoningen in project De 

Waterhoen in Noorden. En dan zoeken we in 2021 naar de 

volgende toekomstige stap voor onze bestaande woningen’.   

Voor wie graag meer informatie wil over over ver-

duurzamen van woningen: neem eens een kijk-

je op de website van de Duurzaamheidcentrale: 

www.duurzaamheidcentrale.nl.
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Prestatieafspraken 2021

J U B I L E U M

Gemakkelijk energie besparen

 De koude maanden staan weer voor de deur. Dat 

betekent al snel een hogere energierekening, Toch kan 

energie besparen simpel zijn, zonder dat het eerst ex-

tra geld kost. Hier leest u 5 bespaartips van Milieu Cen-

traal. 

1. Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes 

waar u veel bent. 

2. Verwarm de slaapkamer niet. En zet de thermostaat een 

uur voordat u gaat slapen al omlaag.

3. Douche maximaal 5 minuten. Gebruik een leuke douche-

timer die helpt om de tijd te bewaken. Een douche be-

spaart overigens veel water en energie ten opzichte van 

een bad. Een gemiddeld bad van 120 liter kost drie keer 

zoveel water en energie als een douche van 5 minuten.

4. Let bij de aankoop van elektrische apparaat op het ener-

gielabel. Een apparaat met energielabel A (+++) is het zui-

nigst met stroom.

5. Heeft u een wat ouder elektrisch apparaat? Zet het uit als 

u het niet gebruikt, en laat het ook niet stand-by staan. 

Haal de stekker uit het stopcontact of gebruik een stek-

kerdoor met schakelaar. 

 Meer weten? Op www.milieucentraal.nl vindt u nog 

veel meer tips!

 U een goed thuis bieden, daar maken we ons hard 

voor. Dat kunnen we niet alleen. Want je thuis voelen 

heeft niet alleen te maken met de stenen, maar ook 

met een fijne buurt en kunnen leven met weinig zor-

gen. En dat kan Woningstichting Nieuwkoop niet alle-

maal alleen voor u verzorgen. Daarom werkt WSN elke 

dag samen met andere partijen om het wonen voor 

u steeds beter te maken. Afspraken die daarover ge-

maakt worden, worden vastgelegd in prestatieafspra-

ken. De Huurders Belangen Vereniging werkt intensief 

mee bij het maken van die afspraken, want zij weet als 

geen ander waar u mee geholpen bent. 

Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop

Prestatieafspraken Nieuwkoop 2021 – 2024

Prestatieafspraken worden elk jaar in december vastgelegd 

voor het volgende jaar. De prestatieafspraken 2021 worden 

door WSN en de HBV vastgesteld, samen met de gemeente 

Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en haar huurdersbe-

langenvereniging SBBA. De prestatieafspraken gaan onder 

andere over het toevoegen van sociale huurwoningen, het 

betrekken van woningzoekenden bij nieuwbouwprojecten, 

het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (WSN 

verduurzaamt ruim 400 woningen in de komende 4 jaar!), 

het houden van een wijkschouw om de leefbaarheid in buur-

ten te monitoren en ook wat wij doen voor mensen met 

zwakkere woonvaardigheden. 

Wilt u ook eens meepraten over een onderwerp dat u aan-

spreekt? Zoals verduurzaming, leefbaarheid of woningtoewij-

zing?  Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging is, 

naar ons grote genoegen, in 2020 gegroeid, maar kan nog 

altijd versterking gebruiken. 

Neemt u contact op met de secretaris van de HBV Edwin 

Hoogeboom via edwinhb39@gmail.com of met Manager 

Wonen van WSN Hanneke Burg via balie@wst-nieuwkoop.nl. 




