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een andere indeling gekomen in Kaleidoskoop. Door deze
andere indeling past nu ook de back-office in het kantoor
van Kaleidoskoop. Dat voorkomt veel heen en weer lopen
tussen de kantoren. We hebben de huur opgezegd op het
Kennedyplein. Voortaan zijn we met elkaar te vinden in Kaleidoskoop en zijn de bibliotheek en WSN beter herkenbaar

Voorwoord Caroline Nolet
Verhuizing
Eindelijk is het zover dat de medewerkers van WSN in
één kantoor gaan samenwerken.
Tot voor kort zaten de front-office en de
back-office apart in twee kantoren. Eén
op het Kennedyplein en één in Kaleidoskoop. Het was niet efficiënt en ook niet
erg voordelig om er twee kantoren op na
te houden. Bovendien leidden de twee overgebleven balies van de bibliotheek en WSN regelmatig tot
verwarring. Ook de bibliotheek wilde graag haar indeling
aanpassen. We sloegen de handen inéén en zijn samen tot

!
Wat te doen als uw in uw woning
een wijziging wil aanbrengen?
Iedere bewoner van een huis wil daar zijn
eigen thuis van maken. Wij vinden dat u
ook uw huurhuis naar wens in moet kunnen
richten. Hier horen in sommige gevallen ook
grotere aanpassingen bij. Natuurlijk moet
het huis voor ons verhuurbaar blijven, maar
daar kunnen we goede afspraken over maken. Op onze website staat uitgelegd wat u
moet doen als u aanpassingen aan uw woning wilt aanbrengen en hoe WSN u daarbij
helpt. U kunt hier ook vinden wanneer en
waarvoor u toestemming moet vragen. Dus
als u plannen heeft neem snel een kijkje op
onze website.

in het pand aanwezig.
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Sassenoord

Op verzoek van de gemeente zijn enkele tientallen Oe-

Activite verkocht worden maar de verkoop is nu uitge-

kraïense vluchtelingen ondergebracht in Villa Sassen-

steld om deze vluchtelingen (tijdelijk) te kunnen onder-

oord te Nieuwveen. Dit complex zou na het vertrek van

brengen. Wij wensen de vluchtelingen een fijn verblijf!

Ventileren moet, luchten is zinvol
Met de steeds maar stijgende energieprijzen heb-

luchten wel wat lager, zodat de verwarming niet onnodig aan

ben mensen de neiging hun woning potdicht te hou-

slaat. Zodra u de ramen en deuren weer sluit, neemt het fris-

den en daardoor te weinig te ventileren. Dat is geen

se lucht effect echter in rap tempo weer af. Luchten is een

goede zaak. Er blijft dan te veel vocht hangen in de

aanvulling op ventileren, maar geen vervanging ervan!

woning (een gemiddeld gezin produceert 10 a 12 liter
vocht per dag !!) en er is onvoldoende schone lucht

De belangrijkste tips voor wat betreft ventileren van uw wo-

aanwezig, met gevolg klachten over vocht (schimmel-

ning zijn:

vorming op wanden en plafonds) en veel belangrijker

1) Ventileer altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week).

nog: gezondheidsklachten (aan de luchtwegen, aller-

Dit geldt ook in de winter. Vochtige lucht die niet wordt ver-

gieën). Goed ventileren van uw woning is dan ook ab-

verst warmt veel minder snel op dan drogere lucht, van ener-

soluut noodzakelijk om daarmee de luchtvochtigheid

gieverspilling is dan ook geen sprake bij ventileren.

in de woning onder de 60% te houden.

2) Zorg voor voldoende aanvoer van frisse lucht. Raamroosters en klepramen dienen altijd (deels) open te staan.

Elke dag ademen we binnen zo’n 9.000 liter lucht per per-

3) Hang de was bij voorkeur buiten te drogen (ook in

soon in en het is zaak dat deze lucht zo vers mogelijk is. Onze

de winter als het niet vriest). De lucht - vochtigheid in huis

stelling is: we luchten veel, maar we ventileren te weinig.

gaat tijdens het drogen van de was binnen namelijk omhoog.
Het vocht moet ergens heen. Het gevolg is dat u condens

Wat is ventileren en wat is luchten?

krijgt op de ramen, wat uiteindelijk zorgt voor schimmel in

Ventileren is het constant verversen van de lucht in de wo-

huis. Bent u genoodzaakt om de was binnen te drogen, dan

ning, het aanvoeren van frisse drogere lucht en het afvoeren

moet u dus zorgen dat u goed lucht en ventileert (dit geldt

van vieze vochtige lucht. Ventileren kan op twee manieren: a)

ook als u een condens droger gebruikt).

met ventilatieroosters en/of door ramen op een kier te zet-

4) Gebruik de afzuigkap tijdens het koken. Bij het koken

ten (= natuurlijke ventilatie) of b) indien aanwezig met een

zorgt een afzuigkap ervoor dat geuren, gassen, vocht en fijn-

mechanisch ventilatiesysteem, die de ventilatie automatisch

stof worden verdreven. Plaats tijdens het koken de deksels

regelt.

op de pannen. Laat de afzuigkap na het bereiden van de

Luchten betekent dat u ramen en/of deuren in een ruimte

maaltijd nog minstens een kwartier aan staan. En zorg er na-

(woonkamer, slaapkamer, badkamer enz.) één keer per dag

tuurlijk voor dat het filter en de afzuigkap regelmatig worden

enige tijd (bijvoorbeeld ’s morgens een kwartier tot een half

gereinigd. Zet altijd een raampje open wanneer de afzuigkap

uur) openzet, zodat vrijwel alle lucht snel wordt ververst. Dit

aanstaat, zodat er ook weer voldoende toevoer is van ver-

is prima en goed om te doen. U merkt meteen dat er fris-

se lucht. Een gemiddelde afzuigkap zuigt namelijk veel meer

se schone lucht binnenkomt. Zet de thermostaat tijdens het

lucht af dan er via de ventilatieroosters binnen kan komen.
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5) Maak alles goed droog na het douchen en/of
schoonmaken. Neem natte wandtegels na het douchen af
en gebruik na het dweilen van de vloeren een trekker om
het overtollige vocht te verwijderen. En zet de ramen van de
badkamer na het douchen zo’n 2 uur open.

Bestemmingsplannen
definitief

6) Zorg voor goede ventilatie bij roken en kaarsen
branden. Roken is heel slecht voor de luchtkwaliteit in huis.

Eind mei 2022 zijn de bestemmingsplannen Wete-

Wanneer er binnen wordt gerookt, zal er altijd vervuiling

ringplein en Koetshuisplantsoen in werking getreden.

in de lucht te vinden zijn. Dit geldt ook voor het aansteken

Eind februari heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop

en branden van kaarsen in huis. Hierbij komt namelijk fijn-

beide plannen vastgesteld en er is geen beroep aan-

stof vrij. Zet sowieso een raam open, zodat de dampen ge-

getekend tegen de plannen. Met de inwerkingtreding

makkelijker kunnen ontsnappen.

van deze nieuwe bestemmingen “wonen” is het voor

7) Als u een ventilatiesysteem hebt, gebruik deze dan

WSN mogelijk om een omgevingsvergunning aan te

op de juiste manier. Het binnenklimaat zal dan een stuk

vragen voor haar bouwplannen.

frisser zijn. Vervuilde lucht wordt dan namelijk zo snel mogelijk afgevoerd. Mechanische ventilatie heeft meestal een
standenschakelaar of bediening waarmee u de ventilatiestand
hoger kunt zetten. Zet de ventilatie een stand hoger wanneer
u kookt, een douche neemt, een was draait of bezoek over
de vloer hebt. Daarnaast is het belangrijk om uw mechanische ventilatie nooit uit te zetten.
Tot slot:
Ontvochtigers en vochtvreters zijn niet geschikt om de luchtvochtigheid in de woning te verlagen. Ontvochtigers zijn
elektrische apparaten die vocht uit de lucht kunnen halen.
Deze helpen alleen om de luchtvochtigheid te verlagen in
een kleine, afgesloten ruimte waarin niet steeds nieuw vocht
wordt aangevoerd. Verder is een nadeel dat ze veel stroom
gebruiken. Vochtvreters zijn vocht absorberende zouten of
gels. Deze werken zonder stroom maar helpen alleen tegen
een licht vochtprobleem in een kleine afgesloten ruimte, zoals een kast. Nadeel is dat vochtvreters maar erg kort werken.

Bijdrage 10 jaar Kaleidoskoop - Maestro
Onze Directeur-Bestuurder, Caroline Nolet werd
samen met de burgemeester Robbert-Jan van Duijn,
kunstenares Liselotte van der Zwet en oud-badmeester Marcel Plasmeijer gevraagd om mee te
doen aan Maestro Nieuwkoop. Dit om ons mooie
theater na twee zware corona-jaren te steunen en
de zaal vol te krijgen! Dat lukte: het werd een spetterende avond, waarbij alle vier de kandidaten zich van
hun beste kant lieten zien als dirigent. Marcel kreeg de
zaal pas echt plat met zijn Hollandse Hits-medley en won
daarmee de welverdiende eerste prijs!
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Koetshuisplantsoen Nieuwkoop
De Nieuwkoopse architect Marco Bruijnes heeft het eerste ontwerp gemaakt voor de 31 nieuwbouwwoningen op het Koetshuisplantsoen. Wij laten deze graag aan u zien, zodra we de haalbaarheid rond hebben.
Nog even geduld dus!
Nieuwbouw

Van de afdeling Nieuwbouw
WSN realiseert jaarlijks nieuwbouwwoningen

Momenteel werken wij aan het Weteringplein in

Lindelaan Nieuwkoop

Nieuwveen en de Koetshuislocatie in Nieuwkoop.
Daarnaast is WSN betrokken bij de nieuwe wijk Buy-

Voor het project Lindelaan is WSN door de ge-

tewech-Noord, de herontwikkeling van het oude

meente gevraagd om de sociale huurappartementen

Ashram-college aan de Lindelaan in Nieuwkoop en een

te realiseren. De gemeente en WSN doen dit door

aantal andere nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

samen een ontwikkelende bouwer te selecteren.

Alle nieuwe sociale huurwoningen van WSN worden

Deze selectieprocedure is onlangs gestart. Via deze

duurzaam, energiezuinig en gasloos gebouwd voor di-

nieuwsflits houden wij u graag op de hoogte van de

verse doelgroepen. In de afgelopen jaren heeft WSN

ontwikkelingen van dit project!

vooral gebouwd voor gezinnen en nu zijn 1- en 2-persoonshuishoudens, zoals starters en senioren aan de
beurt.
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Woonfraude/Onderverhuur
In onze huurovereenkomsten is opgenomen dat

heid en veiligheid van het

het geheel of gedeeltelijk verhuren van de woning

complex/de buurt. Wij

niet is toegestaan. Slechts in zeer uitzonderlijke geval-

vinden

len is een uitzondering mogelijk. Daarvoor dient dan

om dat te voorkomen.

altijd bij ons toestemming te worden gevraagd.

Om die reden stoppen

het

belangrijk

wij bij woonfraude/onAls een woning wordt doorverhuurd zonder dat wij dit weten
en daar toestemming voor

derverhuur het huurcontract onmiddellijk. De kosten
die gemaakt worden, zoals bij-

hebben gegeven dan spre-

voorbeeld juridische kosten, deurwaarderskosten en schade

ken we van woonfraude/

aan de woning verhalen we altijd op de huurder. De winst uit

onderverhuur. De huurder

onderhuur of criminele activiteiten vorderen we terug.

handelt dan in strijd met
het huurcontract. Wij zullen

Melden bij vermoeden van woonfraude/onderverhuur

de huurovereenkomst dan laten

Als u een vermoeden heeft van woonfraude/onderverhuur

ontbinden. Ook in het geval dat een woning niet alleen gebruikt wordt
om in te wonen, bijvoorbeeld als het huis

in een woning, dan kunt u dit bij ons melden. U kunt uw
melding eenvoudig naar ons mailen: balie@wst-nieuwkoop.nl.

ook gebruikt wordt als hennepkwekerij,
bedrijf, pension, voor prostitutie of drugs-

Vermoedt u dat een woning of andere ruimte wordt

verkoop (alles wat in overtreding is met de

gebruikt als hennepkwekerij? Dan kunt u deze mel-

Opiumwet) is er sprake van woonfraude/
onderverhuur. Dit zal ook een ontbinding
van de huurovereenkomst betekenen.

ding doorgeven aan de politie (0900) 88 44. U kunt
uw melding doen zonder uw naam daarbij de vermelden. Maar we zouden graag uw naam of telefoonnummer
weten zodat we u kunnen bellen voor eventuele aanvullende

Samenwerking

informatie. U ziet tenslotte meer van wat er in uw complex/

Wij nemen de bestrijding van onrechtmatige bewoning zeer

buurt/wijk gebeurt. We geven aan de vermoedelijke fraude-

serieus. Woonfraude/ onderverhuur pakken wij altijd aan

pleger nooit de naam van de melder door. Mocht u toch uw

met onze netwerkpartners zoals gemeente, politie en de be-

naam niet willen geven, respecteren we dat. Dan noteren we

lastingdienst. Als het gaat om criminele activiteiten dan heeft

alleen de melding en starten we een onderzoek.

dit vaak een nadelig en zeer schadelijk effect op de leefbaar-

Weteringplein Nieuwveen

Buytewech-Noord Nieuwkoop

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt

Gemeente Nieuwkoop heeft WSN gevraagd om

aan het bouwplan voor het Weteringplein. Maria

op de eerste twee eilanden in Buytewech-Noord on-

Bon en Elmar Egert van Atelier Dutch hebben een

geveer 60-70 sociale huurwoningen voor senioren en

schitterend ontwerp gemaakt, dat momenteel op

starters te realiseren. Met deze opgave is WSN aan

haalbaarheid wordt onderzocht. Zodra het zo ver is,

de slag gegaan! Er is echter beroep aangetekend

laten we dit graag aan u zien! Verder is de gemeente

tegen het nieuwe bestemmingsplan, waardoor de

begonnen met het opstellen van het inrichtingsplan

bouw nog even op zich laat wachten.

van het nieuwe plein en de nieuwe openbare ruimte.
Dit verloopt voorspoedig en volgens planning om na
de zomer te kunnen starten met de werkzaamheden.
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Stijgende energieprijzen

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Woningstichting Nieuwkoop
De Verbinding 10, 2421 EX Nieuwkoop

De prijzen van gas, stroom en warmte stegen de
afgelopen tijd flink. Daar maken wij ons zorgen over.

Postadres: Postbus 122,

Vooral voor de mensen die al moeilijk rondkomen. Dit

2420 AC Nieuwkoop

is ook de reden waarom wij de huurverhoging dit jaar

Telefoon: 0172 52 51 00

gematigd hebben.

www.wst-nieuwkoop.nl
Tekst: WSN
Vormgeving: Vormgeving Studio B, Nieuwkoop
Foto: WSN, Pixabay
Druk: DePrintPartner.nl

komt u dat u achteraf (veel) moet bijbetalen. Wilt u uw voorschot verhogen? Of heeft u hier nog vragen over? Neem dan
contact op met uw leverancier.
Schakel op tijd hulp in bij betalingsproblemen: Verwacht u (betalings-)problemen van de huur door de energieprijzen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Ook raden
we u dan aan om contact op te nemen met hulpverleners
Compensatie door de overheid

van de gemeente. De hulpverleners van de gemeente kunnen

De overheid geeft in 2022 korting op de energiebelasting.

helpen bij het voorkomen of oplossen van financiële proble-

Ook is er extra hulp voor huishoudens op of net boven het

men.

sociaal minimum. Huishoudens in de bijstand zijn bekend bij
gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere

Tips om energie te besparen

groepen die in aanmerking komen, maar niet automatisch

Met een paar simpele veranderingen kunt u energie en kos-

worden bereikt, kunnen zich bij hun gemeente melden. Meer

ten besparen. Bijvoorbeeld:

informatie hierover leest u op de website van de gemeente

• Verwarm alleen kamers waar u veel bent

Nieuwkoop.

• Houd deuren van de kamers dicht
• Plaats tochtstrippen

Voorschot en ETECK

• Doe de was op een lagere temperatuur

In de complexen Vijverhof en Kaleidoskoop betaalt u elke

• Douche korter en gebruik een waterbesparende douchekop

maand een voorschot stookkosten aan ETECK. Daarnaast
heeft u een contract voor stroom en/of gas met een ener-

Energiecoaches geven advies aan huis

gieleverancier. Bij het inkopen van het gas heeft ETECK ook

Wilt u hulp bij het besparen van energie? Maak dan een af-

te maken met prijsstijgingen. ETECK blijft onder de maxima-

spraak met een van de energiecoaches. Een energiecoach is

le tarieven van de Autoriteit Consument en Markt. De wo-

een inwoner van uw dorp, wijk of straat die samen met u

ningstichting heeft daar geen invloed op. In geen enkele situ-

kijkt wat u nog meer kunt doen om energie te besparen. De

atie verdient de woningcorporatie er aan!

energiecoach heeft hiervoor een opleiding gevolgd en heeft
ervaring. Een gesprek is geheel gratis. Het kan telefonisch of

Omdat we ons zorgen over de prijsstijgingen en de gevolgen

aan huis. Maak snel een afspraak via www.gcnieuwkoop.nl/

voor onze huurders maken, willen we u een paar adviezen

energiecoach/aanvragen-energiecoach. Voor meer informa-

meegeven.

tie of vragen kunt u ook www.duurzaam-nieuwkoop.nl raadplegen of contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop

Verhoog uw voorschot voor stookkosten: Wij adviseren
u om uw voorschot voor stookkosten te verhogen. Zo voor-

via 0172 14 01 73 of duurzaam@nieuwkoop.nl

