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 Afgelopen weken gingen wij als WSN medewer-

kers de wijk in om onze huurders te ontmoeten! Zelfs 

de collega’s van Financiën gingen mee. Collega’s die 

normaal geen direct contact met huurders hebben, dus 

hoe leuk is het dat óók zij onze huurders in hun eigen 

omgeving eens ontmoeten.

Het initiatief werd enorm gewaardeerd 

door de huurders die erop af kwamen. 

Dit betekent dat wij dit meer gaan 

doen! Ook hebben wij ideeën om 

onze jonge huurders en jongeren die 

een woning zoeken vaker te ontmoeten. 

Hierover later meer. Voor nu laten wij u even 

meegenieten van de foto’s in de wijk. 

Verder stellen wij in deze nieuwsbrief u onze nieuwe Mana-

ger Wonen & Vastgoed voor. Helaas heeft Hanneke Burg ons 

na bijna 4 jaar verlaten. Gelukkig hebben wij snel een goede 

vervanger voor Hanneke gevonden, Richard Mikes. Hij heeft 

heel veel ervaring in de corporatiesector in soortgelijke func-

ties opgedaan en kijkt ernaar uit om bij ons te beginnen. En 

wij kijken naar hem uit! Welkom Richard! Hieronder stelt hij 

zich aan u voor: 

Richard Mikes

Mijn naam is Richard Mikes. Ik ben 55 jaar en woon samen 

met mijn echtgenote, ons zoontje en een boxer. Dat is nu nog 

in Vinkeveen maar volgend jaar verhuizen we naar Wilnis.

Op 1 oktober start ik bij WSN in de functie van Manager Wo-

nen en Vastgoed. Het is meestal zowel leuk als spannend om 

in een nieuwe baan te beginnen. Ik heb het geluk dat bij mij 

het zwaartepunt vooral bij leuk zal liggen. Dat komt omdat 

Voorwoord Caroline

niet alles nieuw voor me zal zijn. 

Om te beginnen is het werken 

voor een woningbouwcorpo-

ratie mij niet vreemd. Dat doe 

ik inmiddels ruim 30 jaar. In 

soortgelijke functies als deze 

maar ook in verschillende an-

dere. Mijn twee bouwkundig 

geschoolde ouders hebben mij een 

liefde voor bouwen en wonen meegegeven. Dit zie je niet 

alleen in mijn werk maar ook in mijn vrije tijd terug. Ik mag 

graag bezig zijn aan huis en tuin. De collega’s zullen ook niet 

allemaal nieuw zijn. Met verschillende daarvan heb ik eerder 

mogen samenwerken bij andere woningcorporaties. Ik heb 

ze daar leren kennen als deskundig en als prettig in de om-

gang. Tot slot is ook het werkgebied mij niet onbekend. Door 

vrienden in Nieuwkoop, Ter Aar en Zevenhoven kom ik al vele 

jaren in deze omgeving.

Dit zijn ook meteen een paar van de redenen waarom ik deze 

functie graag wilde vervullen maar er zijn er nog meer te 

noemen. Bijvoorbeeld de organisatiestructuur en omvang 

van WSN. Klein en plat waardoor de lijnen naar collega’s, 

bewoners en samenwerkingspartners kort zijn, de slagvaar-

digheid groot en er geen verspilling van energie en middelen 

aan bureaucratie is. De doelen en ambities die me aanspre-

ken. Het brede takenpakket. Het mooie werkgebied en als 

laatste maar niet als minste een omgeving waarin mensen 

vriendelijker en socialer met elkaar omgaan dan in de ge-

meentes waar ik tot nu toe werkzaam ben geweest.

Dit alles maakt dat ik er bijzonder naar uitkijk om vanaf            

1 oktober samen met de collega’s, de bewoners en de sa-

menwerkingspartners een bijdrage te mogen leveren aan het 

prettig wonen in de gemeente Nieuwkoop. 
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 Wie?

Op 1 oktober 1993 werd het verplicht om asbestverwijde-

ringswerkzaamheden door een gediplomeerd Deskundig 

Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) te laten uitvoeren. 

Theo van de Helder heeft dit diploma toen meteen gehaald.

Vanaf 1 maart 1996 kwam daar de verplichting bij dat alle 

bedrijven die beroepsmatig asbest verwijderen in het bezit 

zijn van een BRL 5050 certificaat (nu SC-530). Theo van den 

Helder en Marjon van Peet hebben zich in datzelfde jaar la-

ten certificeren en zo is Van den Helder asbestverwijdering 

ontstaan.

 

 Wat? 

Met onze jarenlange ervaring op de werkvloer hebben wij 

veel kennis in huis als het gaat om asbest en asbestverwij-

dering. Door onze passie voor het vak en altijd op zoek te 

zijn naar verbetering, kunnen wij bedrijven en particulieren 

uitstekend adviseren en begeleiden op asbestgebied.

 

 Waar?

Ons werkgebied is voornamelijk Zuid-Holland.

 

 Wanneer?

Bij renovatie van een woning, lekkage van het riool of als er 

een woning leeg komt, neemt Woningstichting Nieuwkoop 

contact met ons op. Wij komen dan kijken en zorgen voor 

een inventarisatierapport, zodat in kaart wordt gebracht 

waar mogelijk asbest zit.

Bij een bewoonde woning nemen wij zelf contact op met u 

als bewoner om afspraken te maken voor bijvoorbeeld een 

inventarisatie en/of verwijdering van het asbest. Wij staan 

natuurlijk ook klaar voor al uw vragen over het aanwezige 

asbest.

Van den Helder asbestverwijdering

Even voorstellen

Oproep: woonde u al vóór 1995 in uw woning? Meld u!

 Woonde u al vóór 1995 in uw huidige woning? En 

heeft u aanpassingen in deze woning gedaan? Denk 

aan: een extra muurtje plaatsen of verwijderen, (extra) 

dakramen plaatsen, keuken of badkamer vervangen of 

aanpassen, of een extra schuur in uw tuin plaatsen. Dan 

kunt u ons mailen om even langs te komen. We willen 

graag weten hoe uw woning erbij staat. In de afgelo-

pen jaren is ons beleid namelijk veranderd. Huurders 

mogen niet alles meer aanpassen in de woning zonder 

toestemming te vragen. Of ze moeten aanpassingen 

weer verwijderen bij het einde van de huur als deze 

niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is natuur-

lijk niet eerlijk om dat ook aan u te vragen, als wij daar 

nooit over hebben verteld. We komen daarom graag 

even langs om samen de aanpassingen te bekijken!

Glasverzekering

 Als u te maken krijgt met glasschade is dat 

enorm vervelend. Het zorgt niet alleen voor rom-

mel, maar ook het herstel moet snel en vakkundig 

geregeld worden. Het herstel kost al snel honderd 

euro of meer. Een uitgave waar u mogelijk geen re-

kening mee hebt gehouden.

U bent via Woningstichting Nieuwkoop niet verzekerd te-

gen glasbreuk. Dit dient u zelf af te sluiten bij uw eigen 

verzekering. Misschien bent u al tegen glasschade verze-

kerd, bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering. Goed om 

te checken of u verzekerd bent, dat voorkomt vervelende 

situaties achteraf!  

!

U heeft ons vast wel eens gezien in de straat
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Nieuwbouw

Update

 WSN realiseert jaarlijks nieuwbouwwoningen. Momenteel werken wij aan het 

Weteringplein in Nieuwveen en de Koetshuislocatie in Nieuwkoop. Daarnaast is WSN 

betrokken bij de nieuwe wijk Buytewech-Noord, de herontwikkeling van het oude 

Ashram-college aan de Lindelaan in Nieuwkoop en een aantal andere nieuwe ont-

wikkelingen in de gemeente. 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

-

 In juni hebben de Gemeente Nieuwkoop en WSN 

een overeenkomst gesloten voor het Weteringplein. 

Dit historische moment is op gepaste wijze vastgelegd.

Daarnaast is er gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan, 

dat over enige weken ter inzage wordt gelegd en naar ver-

wachting begin 2022 in de gemeenteraad wordt behandeld. 

Ook heeft WSN een architectenbureau geselecteerd, die het 

ontwerp van de nieuwe appartementen gaat maken.

Weteringplein Nieuwveen

 Feestelijke ondertekenening Weteringplein 

 Na bijna 2,5 jaar zijn we weer gestart met het 

grootonderhoud van 30 woningen aan de Kas-

tanjelaan. Na een onderzoeksperiode over de 

aanwezigheid van vleermuizen en vogels en 

het aanvragen van een ontheffing mag de 

aannemer nu weer (ver)bouwen. En na enige 

vertraging zijn wij ook gestart met het groot 

onderhoud aan onze woningen in de Hage-

doornstraat.

De woningen worden energetisch sterk verbeterd. Het dak, 

de kruipruimte en de spouw worden geïsoleerd. Het glas 

wordt vervangen door HR++ glas en de woningen worden 

voorzien van een vraaggestuurde mechanische ventilatie 

voor een goed binnenklimaat. Het schilderwerk wordt op-

nieuw gedaan en het voegwerk hersteld. Na de uitvoering 

staan de woningen er weer netjes bij en hebben de bewo-

ners een comfortabele woning. Zij gaan (als het goed is) ook 

besparen op hun energierekening!

Werkzaamheden aan Kastanjelaan en 
Hagedoornstraat opgestart

Onderhoud

Werkzaamheden onderhoud aan 

Kastanjelaan / Hagedoornstraat
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 In mei en juni heeft WSN een participatietraject 

gehouden onder omwonenden, huurders en andere 

belangstellenden. Er hebben 130 mensen meegedaan 

en zij hebben hun meningen en wensen voor de archi-

tectuur van de nieuwbouw kenbaar gemaakt. Met deze 

input wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waar-

mee een architect aan de slag kan om een ontwerp 

bouwplan te maken. 

Binnenkort presenteert WSN dit beeldkwaliteitsplan én de 

nieuwe straat- en projectnaam. Daarnaast is er, net als bij 

het Weteringplein, gewerkt aan een nieuw bestemmings-

plan, dat over enige weken ter inzage kan worden gelegd en 

naar verwachting begin 2022 ook in de gemeenteraad wordt 

behandeld. Wilt u hier graag gaan wonen? Houdt dan onze 

sociale media en website in de gaten.

Koetshuislocatie Nieuwkoop
Update

Lindelaan Nieuwkoop

 In Nieuwkoop 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!

Update

Schrijf u in als woningzoekende!
 Bent u nog niet ingeschreven als woningzoeken-

de? Dan is het 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 andersom? Of wilt u in de toe-

komst misschien verhuizen naar een seniorenwoning? Dat 

gaat alleen als u ingeschreven bent op www.hureninhollan-

drijnland.nl. Er wordt gekeken naar inschrijftijd bij het toewij-

zen van woningen. 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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Onderhoud
Van de afdeling Onderhoud:

Ook in wijken zijn we hard aan de slag!
 Afgelopen zomer hebben we het complex aan de 

Roerdomplaan in Nieuwkoop opgeknapt. Daarbij is de 

glazen pui gereinigd en hebben we schilderwerkzaam-

heden uitgevoerd.  Fijn dat de woningen er weer netjes 

bijstaan!

Momenteel is firma Van de Velde uit Bergambacht druk be-

zig om de woningen aan de Koekoekstraat, Fazantstraat en 

Gruttostraat in Nieuwkoop op te knappen. Allereerst is het 

voegwerk vervangen. Er zijn nieuwe dakgoten en regenpij-

pen geplaatst. Daarnaast zijn de kozijnen geschilderd. De 

woningen krijgen weer een frisse uitstraling in de kleur staal-

blauw. Bovendien worden de ramen en deuren voorzien van 

inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voor de bewoners van 

deze wijk hadden de werkzaamheden aardig wat impact, 

maar we zijn blij met het aanstaande eindresultaat. 

 

 Als het weer meezit verwachten we dat de 

 werkzaamheden in november klaar zijn.

WSN on tour!
 Dinsdag 14 september en dinsdag 21 september 

was het dan zover. Een aantal medewerkers van WSN 

ging samen met cateraar De Koning de wijken in. 

We stonden op 3 locaties in Nieuw-

koop en op 2 locaties in Noor-

den met koffie/thee en warme 

stroopwafels. Wat was het leuk 

om de huurders weer eens ‘live’ 

te kunnen spreken. We vroegen 

onze huurders of ze eenzaam wa-

ren geweest in de afgelopen tijd. De 

antwoorden waren uiteenlopend, maar 

het deed ons goed om te horen dat een groot deel van de 

bewoners in de Vijverhof en Roodborstlaan met veel plezier 

woont en dat er onderling geregeld contact is tussen bewo-

ners. De gezellige koffie-ochtenden in de ontmoetingsruimte 

werden erg gemist, toen dat even niet mogelijk was vanwege 

de coronamaatregelen. Ook in Noorden was de opkomst en 

de sfeer goed. Iedereen vond het leuk elkaar weer even te 

spreken en bij te praten na een lange periode waarin dit min-

der mogelijk was. Op alle locaties werd dit contactmoment, 

buiten in de zon, zeer gewaardeerd.

Natuurlijk waren er ook kritische noten. 

Er is altijd ruimte voor verbetering en goe-

de ideeën horen we graag. Wij kijken in ieder 

geval terug op een geslaagde middag en vonden dit zeker 

voor herhaling vatbaar.

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat we 

vooraf de locaties zouden aankondigen in de nieuwsbrief en 

op onze website. Om het niet te druk te laten worden in 

verband met de op dat moment geldende coronamaatrege-

len, hebben we later toch besloten om per locatie alleen de 

omwonenden uit te nodigen.
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Bed & Breakfast voor bijen op 
de Koetshuislocatie 
 In de vorige Woonflits berichtten wij al over het plan om de Koetshuislocatie in te zaaien, speciaal voor bijen. 

Inmiddels heeft de organisatie van Nieuwkoop Maakt Het! dit gedaan, wat een fleurig geheel heeft opgeleverd! 

De bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor bijen, maar daarnaast ook een lust voor het oog voor de voorbijganger. 

Er is een bankje geplaatst in de vorm van een bij om het geheel eens rustig te bekijken.

   
Wie moet u contacten bij 
problemen met de verwarming?

 Het begint weer kouder te worden en de ver-

warming gaat weer aan. Vervelend als deze niet 

werkt! Hieronder ziet u wie u welke organisatie u 

kunt contacten om de reparatie in te plannen.

 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 onderstaande partijen 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

!


