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 Bij WSN vinden wij participatie 

en luisteren naar de huurder be-

langrijk. Dat doen wij natuurlijk 

via onze HBV, aan de balie en aan 

de telefoon maar ook via parti-

cipatie-trajecten voor het nieuw-

bouwproject op de centrumlocatie 

Nieuwveen en nu voor de locatie Koetshuis. Uw me-

ning telt en laten wij meewegen in projecten maar ook 

om het in onze dienstverlening beter te doen.

Daarom meten wij via enquêtes regel-

matig hoe we het doen. We scoren 

daarmee tot nu toe een 7,6 maar wil-

len graag minstens een 8 van u krijgen. 

Daarom zetten wij nu een nieuw instru-

ment in, waarin een onafhankelijke ex-

pert op klanttevredenheid vragen stelt 

aan onze huurders over hoe wij het 

doen. In een andere ruimte kijken onze 

medewerkers via een videoscherm mee. 

We willen graag dat onze huurders zich 

nl. vrij voelen om zich uit te spreken 

over ons en dat wij daarvan kunnen le-

ren. Zo zoeken wij steeds naar kansen 

om ons werk voor u beter te doen en 

om uw stem nog meer door te laten 

klinken in onze projecten. Als u dit leest 

hebben we net de inspraakronde voor 

het Koetshuis afgerond. Hiervoor ont-

ving u eerder een nieuwsbrief. We zijn 

oprecht benieuwd naar uw mening! 

Voorwoord Caroline Nolet

Aantal verhuureenheden

1.166
 
Aantal nieuwbouwwoningen 
in aanbouw

12

% woningen met A-label

25% 

Aantal medewerkers WSN

15 

Aantal verhuringen

59 

Aantal ZAV-aanvragen

32

Passend toegewezen sociale 
huurwoningen

100%
 
Aantal huurders met een 
serviceabonnement

600 

Klantoordeel dienstverlening

7,6

Gemiddeld aantal reacties per 
aangeboden woning

137

Aantal afgehandelde 
reparatieverzoeken

1.306

2020

Hoe deed Woningstichting Nieuwkoop het in 2020?

Vanwege coronamaatregelen zijn onze 

wijkbezoeken nog niet mogelijk

In onze vorige Woonflits kondigden wij bij u aan dat 

wij in het voorjaar de wijken in wilden gaan met 

koffie en wat lekkers. Helaas gooit corona op dit 

moment nog steeds roet in het eten. Het is nu nog 

niet mogelijk en niet verantwoord om met meerde-

re mensen bij elkaar te komen. Zodra er meer moge-

lijk is, gaan we dit alsnog organiseren. Wij hopen u 

snel te kunnen ontmoeten in de wijk! 

!
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 Wie? 

Rimdo Plaagdierbeheersing uit Alphen aan den Rijn is sinds 1 

mei 1995 werkzaam in de regio. Gecertificeerd door het EVM 

om met biociden ongedierte te mogen bestrijden. Vanaf 1 

januari 2017 mogen er buiten geen rodenticiden (ratten- en 

muizenvergif) meer worden toegepast tegen ratten tenzij 

er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en het be-

drijf aanvullend gecertificeerd is. Rimdo Plaagdierbeheersing 

heeft dit KPMB-IPM Rattenbeheersing certificaat. 

 Wat? 

Inspecteren, adviseren en bestrijden van ongedierte. Bij een 

inspectie kunnen er oorzaken naar voren komen waardoor 

u ongedierte in uw woning kan krijgen. Hier kunnen wij u 

een advies op geven. Met de gegeven adviezen kunnen er 

problemen in de toekomst voorkomen worden. Bestrijding is 

niet altijd nodig. Denk bijvoorbeeld aan bijen of Franse veld-

wespen! Als dit zo is informeren wij u hierover hoe hiermee 

om te gaan. Als het gevaar oplevert (bijvoorbeeld bij kleine 

kinderen of oudere mensen) dan kan dit bij uitzondering wor-

den bestreden.

 Waar? 

Bij bedrijven in Zuid-Holland, woningbouwverenigingen en 

particulieren in Alpen aan den Rijn en omgeving.

 Wanneer? 

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor ongedierte-

bestrijding. Als u overlast van ongedierte ondervindt, ver-

wijst Woningstichting Nieuwkoop u naar ons door. Na ont-

vangst van een melding van ongedierte overlast van u of 

Woningstichting Nieuwkoop nemen wij contact met u op om 

Wij willen u graag voorstellen aan:

Rimdo Plaagdierbeheersing 
 

een eerste inventarisatie van de overlast te maken. Als dui-

delijk is wat het ongedierteprobleem is en waar dit precies 

zit wordt er een afspraak met u gemaakt. Is het buiten de 

woning dan is het niet nodig dat u hiervoor thuisblijft.

 Paar tips wat u als huurder kunt doen om 

 ongedierte te voorkomen

• Alles goed schoonhouden. Tafels, vloeren e.d. op tijd rei-

nigen. De stofzuiger is een uitstekend wapen tegen dier-

plagen.

•  Uw huis en tuin ordelijk houden om geen schuilplaatsen 

te creëren voor ratten en muizen. Ook mag er geen afval 

aanwezig zijn, dat als voedsel beschikbaar is voor dieren.

•  Vuilnisemmers en afvalcontainers goed sluiten, regelmatig 

legen en reinigen.

•  U kunt uw openslaande ramen en deuren voorzien van 

horren met fijnmazig gaas om ongewenste gasten buiten 

te houden.

•  Keukens zo inrichten dat het goed schoongemaakt kan 

worden, denk hierbij ook aan de vloerkeuze.

Even voorstellen

Schrijf u in als woningzoekende!

 Bent u nog niet ingeschreven als woningzoekende? 

Dan is het wellicht verstandig om dit alsnog te doen. 

Natuurlijk, u heeft op dit moment al een huurwoning. 

Maar misschien wilt u wel een keer verhuizen van een 

appartement naar een eengezinswoning, of anders-

om? Of wilt u in de toekomst misschien verhuizen naar 

een seniorenwoning? Dat gaat alleen als u ingeschre-

ven bent op www.hureninhollandrijnland.nl. Er wordt 

bij het toewijzen van woningen gekeken naar inschrijf-

tijd. De gemiddelde inschrijftijd van mensen die een 

huurwoning betrekken in onze regio is bijna 7 jaar. Hoe 

langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt op 

een sociale huurwoning. Inschrijven kost 1 7,50 per jaar. 

U moet de inschrijving jaarlijks verlengen. Voor een 

vrije sector woning hoeft u zich niet in te schrijven. 

Geeft u deze tip ook door aan uw (meerderjarige) kin-

deren? 
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Nieuwbouw

 WSN realiseert jaarlijks nieuwbouwwoningen. In maart van 

dit jaar zijn de twaalf huurwoningen aan de Waterhoen in Noor-

den bewoond. Daarnaast zijn het Centrumplan in Nieuwveen 

en de Koetshuislocatie in Nieuwkoop in voorbereiding. Ook 

is WSN betrokken bij de nieuwe wijk Buytewech-Noord, de 

herontwikkeling van het oude Ashram-college aan de Lin-

delaan in Nieuwkoop en een aantal andere nieuwe ontwik-

kelingen in de gemeente. Alle nieuwe sociale huurwonin-

gen 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

Lindelaan Nieuwkoop
 Onlangs heeft de gemeente het nieuwe bestem-

mingsplan voor de plannen aan de Lindelaan ter in-

zage gelegd. Hierbij wordt het oude Ashram-college 

gesloopt, om plaats te maken voor circa 60 apparte-

menten. WSN is bij dit project betrokken voor de rea-

lisatie van een aantal sociale huurappartementen voor 

starters en senioren. Via deze nieuwsflits houden wij 

u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van dit 

project.

 In april zijn de plannen voor 

het Weteringplein in het centrum 

van Nieuwveen besproken in de 

gemeenteraad. De raad is enthou-

siast over het participatietraject van 

vorig jaar en het resultaat daarvan. 

De raad heeft ingestemd met de 

plannen, zodat we door kunnen met 

de verdere voorbereidingen. De vol-

gende mijlpaal is het bestemmings-

plan, waarvoor de voorbereidingen 

deze maand zijn gestart. Na de zo-

mer zal het bestemmingsplan in 

procedure gebracht worden. De in-

schrijving voor deze nieuwe appar-

tementen laat echter nog een paar 

jaar op zich wachten.

Weteringplein Nieuwveen
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 Dit voorjaar heeft het college ingestemd met de 

plannen van WSN voor de Koetshuislocatie. Hiervoor is 

een stedenbouwkundig plan opgesteld. Op 28 mei is 

WSN een participatietraject gestart met omwonenden 

en belangstellenden. De reactietermijn liep tot 21 juni. 

Hierbij zijn voor de architectuur van de nieuwbouw 

wensen en meningen verzameld. Daarmee wordt een 

beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarmee een architect 

aan de slag kan om een ontwerp bouwplan te maken.

Er is op dit moment nog geen vastgesteld plan, zodat WSN 

opmerkingen, reacties en aanbevelingen van toekomstige 

huurders en omwonenden zoveel mogelijk kan meenemen 

bij het opstellen 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.

Koetshuislocatie Nieuwkoop

WSN stelt Koetshuisterrein ter beschikking voor 
‘Nieuwkoop maakt het al 750 jaar’

 Op verzoek van een enthousiaste groep dorpelin-

gen onder leiding van Theo Agterof stelt Woningstich-

ting Nieuwkoop het toekomstige bouwterrein aan de 

Dorpsstraat 33 ter beschikking voor de feestelijkheden 

van ‘Nieuwkoop maakt het al 750 jaar’.

‘Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, wij zijn met een 

groepje vrijwilligers bezig om van het 750 jarig bestaan van 

Nieuwkoop toch nog een ‘feestje’ te maken’, schrijft Theo 

Agterof aan WSN. Dat gaan ze doen met ‘slootkunst’ in de 

Ringsloot en de voorwetering van de Dorpsstraat. Het thema 

is ‘Nieuwkoop maakt het al 750 jaar’ dat met grote poor-

ten over de weg al is aangegeven. Het evenement duurt van         

8 mei tot 1 oktober 2021.

Op het voormalige Koetshuisterrein komen twee driehoeken 

van bouwhekken met daarop vier grote foto’s van hetgeen er 

heel vroeger daar en verderop in de Dorpsstraat stond.

Daarnaast is het plan het hele terrein in te zaaien met een 

eenjarig bloemrijk kruidenzaad, speciaal voor bijen. Zo ziet 

het er het hele jaar fleurig uit én doen we iets voor de bijen.
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Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021

Groot onderhoud weer van start

Luisterpanel levert waardevolle inzichten

 De overheid stelt jaarlijks vast met welk percen-

tage de huur van een sociale huurwoning verhoogd 

mag worden. In 2021 wordt de huur van een sociale 

huurwoning niet verhoogd. Huurders van een sociale 

huurwoning ontvangen dus geen huurverhoging per                     

 In 2019 maakte WSN een start met het groot on-

derhoud aan de woningen aan de Kastanjelaan en (een 

deel van de) Larixstraat. De werkzaamheden moesten 

worden stilgelegd in verband met de Wet Natuur-

bescherming. Vervolgens deed de Omgevingsdienst 

Haaglanden er meer dan een jaar over om onze ver-

gunningsaanvraag te behandelen. Ondertussen zijn er 

nest- en kraamkasten voor vleermuizen.

Nu kunnen we u het gelukkige nieuws melden dat WSN de 

ontheffing heeft ontvangen. Eindelijk kunnen we door met 

het treffen van maatregelen die het wooncomfort verhogen 

en die onze woningportefeuille verduurzamen. Achter de 

schermen zijn de voorbereidingen voor de doorstart van de 

werkzaamheden opgepakt. Onze huurders van deze com-

plexen ontvangen op korte termijn hier informatie over.

 Twee uur luisteren naar onze huurders. Dat deed 

Woningstichting Nieuwkoop samen met twee aan-

nemers op donderdagavond 3 juni. Woningstichting 

Nieuwkoop laat haar dienstverlening continu meten 

door het bureau KWH. 

KWH hielp ons om via een videoverbinding echt te luiste-

ren naar acht kritische huurders. De medewerkers van WSN 

konden niet direct te reageren, maar verzamelden vooral 

waardevolle inzichten. Hoe ervaren onze huurders de repara-

tie verzoeken? De panelleden vonden dat er veel goed gaat, 

zoals de deskundigheid en vriendelijkheid van de mensen die 

de reparatie uitvoeren. Maar natuurlijk zijn er ook verbeterin-

gen mogelijk, zoals haalbare verwachtingen scheppen over 

wanneer u als huurder teruggebeld wordt. De panelleden 

spraken uit dat zij trots zijn op WSN omdat wij dit luisterpanel 

doen. Nou, van zo’n uitspraak worden we inderdaad trots! 

1 juli 2021. Ook de inkomensafhankelijke huurverho-

ging voor huurders met een hoger inkomen gaat dit 

jaar niet door. De huurders van een vrije sectorwoning 

hebben wel een voorstel huurverhoging ontvangen, 

dit is 1,4%, gelijk aan de inflatie. 

Kastanjelaan

Onze dank gaat uit naar de huurders die hun avond met ons 

hebben willen delen. 

 

 We gaan met de aanbevelingen aan de slag!



Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Woningstichting Nieuwkoop

De Verbinding 10, 2421 EX Nieuwkoop

 

Postadres: Postbus 122,

2420 AC Nieuwkoop

Telefoon: 0172 52 51 00

www.wst-nieuwkoop.nl 

Tekst: WSN

Vormgeving: Vormgeving Studio B, Nieuwkoop

Foto: iStock Photo, WSN

Druk: DePrintPartner.nl

Woonflits • Woningstichting Nieuwkoop • Zomer 2021

Nieuwe website!

 Woningstichting Nieuwkoop heeft een vernieuw-

de, frisse website! Hier is heel veel informatie te vin-

den. Neem eens een kijkje op www.wst-nieuwkoop.nl. 

Deze is live op de dag dat deze Woonflits bij u bezorgd 

wordt. 

U vindt hier al het actuele nieuws over onze nieuw-

bouwprojecten. Ook vindt u informatie over ons wonin-

gaanbod, huurbetaling, wat u kunt doen bij overlast 

en antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ook 

gemakkelijk een reparatieverzoek doen via de website. 

Houdt onze website goed in de gaten te houden als u 

op de hoogte wilt blijven van al het nieuws over huren 

en Woningstichting Nieuwkoop.

Geef inbrekers geen kans!

 Inbrekers komen meestal wanneer er niemand thuis is. Vaak in de namiddag of in de vakantie. Zeker aan 

het eind van de middag zijn mensen zich hier niet bewust van en vergeten veiligheidsmaatregelen te treffen. De 

meeste inbraken gebeuren aan de achterkant van de woning. Hier zien minder mensen dat er ingebroken wordt, 

en hier is de beveiliging vaak het zwakst.

Terug van vakantie? 

Kraan 1 minuut open!

Als er niemand thuis is, loopt er ook 

geen water door de kraan. Het drink-

water in de leidingen staat stil. Vooral 

bij warm weer kan de kwaliteit van 

het water achteruit gaan. Er kunnen 

meer bacteriën in het water zitten en 

het water smaakt anders. Zet de kra-

nen in huis weer 1 minuut open en 

spoel de wc’s een keer door, dan komt 

er weer vers water uit de kraan.

!

Hieronder wat tips om inbraken te voorkomen:

• Draai altijd de deur op slot en haal de sleutel eruit (ook aan 

de binnenkant). Plaats eventueel een kap over de brieven-

bus.

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmidde-

len staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen.

• Breng uw buren op de hoogte als u op vakantie gaat. 

Vraag of zij een oogje in het zeil houden en ervoor wil-

len zorgen dat de woning er ‘bewoond’ uitziet (geen post 

achter de voordeur, af en toe gordijnen openen en slui-

ten).

• Tijdens uw vakantie kunt u uw verlichting regelen met een 

timer/tijdklok


