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Inhoudsopgave Nieuws

Geluk: zit dat in een klein hoekje of toch in een 
huis?

Je hoort wel eens dat mensen voor het geluk geboren zijn. Of dat 
je van geluk mag spreken. Maar wat is geluk nu precies? Geluk is 
voor ieder mens anders. En toch komt uit heel veel onderzoeken 
hetzelfde resultaat: mensen worden gelukkig van een prettig huis 
en een fijne woonomgeving. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. 

Zoals laatst tijdens het opleverfeestje voor de bewoners van New 
Norfolk in Scheveningen. Overal blije gezichten. Ook al werd het 
geduld van de nieuwe bewoners op proef gesteld toen de bouw 
op zich liet wachten. Natuurlijk ben je blij als je in een nieuw huis 
mag gaan wonen, zeker op een bijzondere locatie als deze. Maar 
ik zie die gelukkige gezichten ook als we ergens woningen hebben 
opgeknapt.

Het groot onderhoud in Ter Heijde is daar een goed voorbeeld 
van. We hebben 64 eengezinswoningen naar het niveau van 2019 
gebracht. Natuurlijk komt bij zo'n klus ook wat ongemak kijken. 
Ook al houden we goed rekening met uw belangen: er zullen best 
momenten zijn geweest dat het woongeluk ver te zoeken was 
voor onze huurders. Maar uiteindelijk was iedereen blij. Meer over 
projecten waar we (groot) onderhoud uitvoeren, vindt u verderop 
in dit blad.

Wat nog meer in deze uitgave staat, heeft ook met woongeluk te 
maken. Of eigenlijk met zaken die woongeluk in de weg staan. Een 
inbraak in uw huis bijvoorbeeld. Ruzie met de buren, nog zoiets. 
Onderwerpen waar we bij Arcade dagelijks mee te maken hebben. 
Die kennis delen we graag met u, in de vorm van praktische tips.

En soms zijn we bij Arcade niet zo gelukkig met een maatregel. 
Zoals het instellen van een apart telefoonnummer voor reparaties. 
Dit bleek toch niet zo handig. Vanaf 2 december 2019 belt u gewoon 
weer 0174 - 28 23 00 voor alle huurderszaken. Ook voor reparaties.

2 december? Dan staat de feestmaand alweer op de kalender, 
realiseer ik me. Laat ik daarom mijn voorwoord maar in stijl 
afsluiten: iedereen een gelukkig kerstfeest en een fijn 2020!

René Lemson
directeur-bestuurder
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Het leek ruim twee jaar geleden zo handig. Een apart 
088-telefoonnummer voor het doen van een reparatieverzoek en een 
telefoonnummer voor alle andere huurdersvragen. In de praktijk 
bleek dit anders. We werken continue aan het verbeteren van onze 
dienstverlening. Daarom gaan we terug naar één telefoonnummer voor 
alle huurderszaken, dus ook voor een reparatieverzoek! 

Vanaf 2 december 2019 belt u 
(0174) 28 23 00, toets 4 voor een 
reparatieverzoek
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Reparatieverzoek: 
www.arcadewonen.nl
Via onze website kunt u op 
elk gewenst moment een 
reparatieverzoek indienen. Dus 
ook buiten kantoortijden en in 
het weekend. 

Rechtstreeks storingen 
melden
Voor een aantal 
storingen neemt u zelf 
rechtstreeks contact op 
met het uitvoerende 
bedrijf. Zoals een 
storing aan de centrale 
verwarming, een 
ruitschade of een 
verstopte riolering. Kijk 
op het plaatje hiernaast 
of op de achterkant van dit 
bewonersblad om te zien 
bij welk bedrijf u een storing 
rechtstreeks meldt.

Handige sticker in de 
brievenbus
Houd uw brievenbus in de gaten. 
Binnenkort ontvangt u een mailing 
met een handig sticker met alle 

telefoonnummers. Plak deze sticker in 
de meterkast of de binnenkant van een 
keukenkastje. Misschien heeft u al eerder 
zo’n sticker opgeplakt. Plak deze nieuwe 
sticker dan over de 
oude heen. 

Reparatieverzoeken buiten 
kantoortijden
Alleen voor spoedeisende reparatiever-
zoeken – die echt niet kunnen wachten tot 
de volgende werkdag – belt u naar  
(0174) 28 23 00, toets 4. 
Let op: uw reparatie heeft alleen spoed 
als sprake is van een gevaarlijke situatie. 
Bijvoorbeeld bij brand, een gaslek of 
forse lekkage. In dat geval helpen wij u 
direct. Kan een reparatie wachten tot de 

volgende werkdag? Dan helpen wij 
u niet gelijk.

Riolering

(0800) 262 61 61 
Zegwaard*

Ruitschade 

(0800) 026 00 28
Centraal Beheer Achmea*

* alleen gratis voor huurders die lid of verzekerd 
zijn via Arcade. 

Reparaties

0174 - 28 23 00
Toets 4

Maandag tot en met donderdag 
van 8.30 uur tot 16.30 uur en 

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Scan met de camera van uw 
mobiele telefoon de QR-code.

Meld reparaties digitaal 
via www.arcadewonen.nl

Stokdijkkade 26, 2671 GX Naaldwijk
Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk

0174 - 28 23 00
info@arcadewonen.nl
www.arcadewonen.nl

Centrale verwarming 

(0174) 21 34 51
Scholtes
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Nieuws Nieuws

Verandert uw woonsituatie? Vergeet niet uw 
huurovereenkomst te wijzigen
In een leven kan veel veranderen. 
U kunt gaan trouwen, een 
relatie kan eindigen of u krijgt 
te maken met het overlijden van 
uw partner. Verandert er iets 
in uw woonsituatie? Geef deze 
wijzigingen altijd schriftelijk aan 
ons door. 

Dit kan via info@arcadewonen.nl  
of per post. Wij laten u weten of uw 
huurovereenkomst wordt aangepast. 
Vergeet ook niet de Belastingdienst 
Toeslagen te informeren over de 
wijzigingen.  Dan komt u niet 
voor onverwachte verrassingen te  
staan. 

Huur opzeggen bij overlijden
Overlijdt de huurder en blijft niemand 
in de woning wonen? Dan moet(en) de 
nabestaande(n) de huurovereenkomst 
opzeggen. Dit kan digitaal via  
www.arcadewonen.nl in het menu  
‘Ik ben huurder’ onder het kopje  
‘huur opzeggen’.

Kent u de nieuwe regels van 
Woonruimteverdeling al? 

Woont u in een appartementencomplex? Dan maakt u samen met uw buren gebruik van de containerruimte. 
Om te voorkomen dat de containerruimte vervuild, zijn er regels voor het aanbieden van huisvuil. Bied deze op de juiste wijze aan. 
Zo blijft de containerruimte opgeruimd en voorkomt u ongedierte. 

Bied huisvuil op de juiste wijze aan

Sinds 1 juli 2019 is een aantal 
belangrijke regels veranderd. 
Staat u ingeschreven bij 
Woonnet Haaglanden? 

Dan kan het zijn dat deze 
veranderingen gevolgen hebben voor 
uw status (bijvoorbeeld starter of 
doorstromer) en uw inschrijfduur. 
Op www.woonnet-haaglanden.nl 
leest u welke regels veranderen en of 
de veranderingen gevolgen hebben 
voor u. 

Voorkom vocht en 
schimmel in uw woning!
We brengen veel tijd in ons huis door. Een gezonde luchtvoch-
tigheid in huis is belangrijk. In een woning komt vocht vrij. 
Bijvoorbeeld door douchen, koken, wassen en drogen. Teveel 
vocht en schimmel in huis is slecht voor uw gezondheid. 

Kijk op www.gezondwonen.nl wat u kunt doen om vocht en 
schimmel buiten de deur te houden.

De feestdagen komen er weer aan.  
Tijdens onderstaande dagen zijn wij gesloten:

Dag voor kerstmis - dinsdag 24 december 2019 vanaf 12.30 uur 
1e Kerstdag - woensdag 25 december 2019
2e Kerstdag - donderdag 26 december 2019
Oudjaarsdag - dinsdag 31 december 2019 vanaf 12.30 uur 
Nieuwjaarsdag - woensdag 1 januari 2020

Dringend reparatieverzoek
Heeft u tijdens de feestdagen een dringend reparatieverzoek?
Bel dan (0174) 28 23 00, toets 4. Alleen in geval van spoedeisende 
reparatieverzoeken – die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag – 
ondernemen wij direct actie.

˘ Staat u ingeschreven bij Woonnet 
Haaglanden? De nieuwe regels van de 
Woonruimteverdeling kunnen gevolgen 
hebben voor uw inschrijving.

Aangepaste openingstijden 
feestdagen
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Wilt u ook 
energie 
besparen? 

Alle beetjes helpen, bekijk wat u 
in huis kunt doen.

Droog de was buiten 
Van alle huishoudelijke apparaten is 
de wasdroger de grootste energiever-
bruiker. Droog de was als het even kan 
buiten in de tuin of op het balkon. Ook 
in de herfst of wintermaanden kan dit 
prima, houd dan wel de weersvoor-
spellingen in de gaten.
Draai geen halve wasjes 
Zet de wasmachine alleen aan als deze 
(bijna) vol is en was zo veel mogelijk 
op lage temperatuur.
Zet de televisie en andere 
apparaten niet op stand-by
Wanneer apparaten op stand-by 
staan verbruiken ze stroom. Zet deze 
daarom helemaal uit. Vergeet ook het 
beeldscherm van uw computer niet.
Opladers uit het stopcontact
Vergeet opladers van mobiele 
telefoons, elektrische tandenbor-
stels en andere adapters niet uit het 
stopcontact te halen. Ook als ze niet 
opladen, wordt stroom verbruikt.
Verlichting
U kunt flink energie besparen door 
alle gloeilampen en halogeenlampen 
te vervangen door led verlichting. 

Duurzaamheid! We kunnen er niet meer omheen. Ook wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. 
Zo richten wij ons bij onderhoudsprojecten op het energiezuiniger maken van woningen. Daarnaast voorzien 
onze nieuwbouwprojecten gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik door duurzame toepassingen. Op deze wijze 
proberen wij de CO-2 uitstoot te verminderen en het milieu te sparen.

In april 2019 zijn wij gestart met een 
proefproject met zonnepanelen op de 
daken van 18 eengezinswoningen in 
Westland. Het betreft twee woonrijen: 
één in De Lier en één in Heenweg 
(’s-Gravenzande). Met deze proef willen 
we ervaringen opdoen om in de toekomst 
vaker energiebesparende maatregelen te 
nemen. 

Resultaten zijn hoger dan verwacht
De proef heeft een totale looptijd van 
een half jaar. Tussendoor bekijken we het 

resultaat. “We zijn meer dan tevreden 
over de resultaten tot en met augustus”, 
vertelt Ronald Rouwendaal, portefeuil-
lemanager bij Arcade. “De gerealiseerde 
opwekking ligt bij alle woningen zo’n 6% - 
8% hoger dan verwacht. Hierbij is rekening 
gehouden met de zomer en de maximale 
zonstraling. De opwekking van alle 18 
woningen samen is ruim 23.000 kWh in 
vijf maanden (peildatum: april/mei tot 
en met augustus 2019). Daarmee is circa 
12.500 kilo CO2 bespaard.” Een gemiddeld 
Nederlands huishouden verbruikt circa 

3.500 kWh elektriciteit per jaar. Dit is een 
gemiddelde en afhankelijk van de samen-
stelling van het huishouden en het soort 
woning.

Zonnepanelen op nog meer 
woningen?
Wij zijn enthousiast over de resultaten 
van de proef. Dit betekent niet, dat Arcade 
nu gelijk op alle woningen zonnepanelen 
plaatst. De bedoeling is dat we elk jaar 
een aantal vooraf gekozen woningen 
voorzien van zonnepanelen. Wij kiezen 

˚ De eengezinswoningen aan de Maroc in De Lier die meedoen aan het project. 

voor deze werkwijze omdat een woning 
geschikt moet zijn. Zo moet het dak goed 
liggen qua zonuren en willen wij dat de 
hele woonrij meedoet. Bij de start van het 
proefproject is in kaart gebracht welke 

woningen in Westland in aanmerking 
komen. Met deze woningen gaan we als 
eerste aan de slag. De bewoners krijgen 
nog voor het eind van het jaar bericht 
hierover. 

Positieve resultaten bij proefpr  oject zonnepanelen 

Heeft u een vraag?  
Kijk ook eens op www.arcadewonen.nl

We werken continue aan het verbeteren van onze website  
www.arcadewonen.nl. Zo vindt u informatie over diverse onderwerpen, 
onze laatste nieuwsberichten en het actuele woningaanbod. Ook kunt 
u allerlei zaken digitaal regelen, zoals een reparatieverzoek indienen of 
de huur opzeggen. Of u nu op een laptop, een smartphone of een tablet 
kijkt: eigenlijk spreekt het voor zich. En anders is er altijd nog de slimme 
zoekbalk rechtsboven, die u brengt waar u zijn wilt. 

Gebruikt u liever niet het internet? 
We snappen dat niet iedereen even 
handig is met internet. Of dat u zaken 
liever persoonlijk bespreekt. Daarom 
nemen we nog altijd met veel plezier de 

telefoon op. En ontvangen we u hartelijk 
aan onze receptie. Vergeet in dat geval 
niet om van tevoren een afspraak te 
maken via 0174 - 28 23 00. Dan weten we 
dat u komt.

Nieuws NieuwsNieuws

˚ Op www.arcadewonen.nl vindt u informatie over allerlei zaken.
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Nieuws NieuwsNieuws

Uw scootmobiel staat toch niet  
in de weg?
Scootmobielen zijn handig, zeker wanneer u een dagje ouder wordt of 
slecht ter been bent. Ze zijn eigenlijk niet meer weg te denken in onze 
huidige maatschappij. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de stalling van 
deze scootmobielen? Mogen deze op de galerij of in uw woning staan? 
Welk risico brengt dit met zich mee op het gebied van brandveiligheid?  
In dit artikel leest u hier mee over.  

De laatste jaren is het gebruik van scoot-
mobielen sterk toegenomen onder onze 
huurders. Dit brengt helaas ook overlast 
en risico’s met zich mee. Zo is de kans op 
brand groter door het stallen en opladen 
van scootmobielen in woongebouwen. Een 
scootmobiel bestaat uit een stalen frame 
met hierop veel rubber, kunststof, schuim-
rubber en elektronica. Dit kan er voor 
zorgen dat een brand snel groter wordt 
en een grote hoeveelheid dichte, zwarte 
en giftige rook ontstaat. Ook kunnen 

scootmobielen in de weg staan op galerijen 
of vluchtwegen versperren bij brand of een 
andere calamiteit. Situaties die wij helaas 
vaak tegenkomen in onze gebouwen. 

Veiligheid van bewoners 
Dit is voor ons aanleiding om beleid 
te ontwikkelen, waarbij de veiligheid 
van bewoners altijd uitgangspunt is. 
Geen makkelijk vraagstuk omdat elk 
woongebouw anders is. Zo wordt bij 
nieuwbouw vaak al rekening gehouden 

met de stalling van scootmobielen. Maar 
zijn oude gebouwen hier meestal niet 
op ingericht. Daarom bekijken we per 
woongebouw de situatie. Waarbij we 
zoeken naar een oplossing die voldoet aan 
de veiligheidseisen.

Scootmobiel in de woning
Het stallen van een scootmobiel in uw 
eigen woning is toegestaan als er geen 
aparte stallingsruimte in het gebouw is.  
In de meeste gevallen staat de scootmobiel 
in de weg en blokkeert dan de doorgang. 
Het is aan te bevelen een scootmobiel 
alleen in de woning te stallen als er 
voldoende ruimte is in de woning. Is dit 
niet geval? Neem dan contact op met onze 
afdeling sociaal beheer, via (0174) 28 23 00 
of mail naar info@arcadewonen.nl

˚ Scootmobielen zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij.

˚ Vertel uw buren dat u gaat klussen in de woning. Dan weten zij dat u wellicht een beetje herrie maakt. Ga nooit door met klussen tot in de late uurtjes. 

Bonje met de buren?  
Laat u woongeluk niet verpesten 
In de huidige maatschappij waar wij met veel mensen dicht op elkaar 
wonen, heeft u te maken met elkaars woongedrag. Geluidsoverlast, 
rommel of stank. Veel mensen hebben weleens overlast van hun buren. 
Meestal blijft het bij een kleine ergernis en lost men het onderling zelf 
op. Maar helaas loopt het steeds vaker uit de hand. Buren raken verzeild 
in een fikse burenruzie of zelfs bedreigende situaties. Zo ver laat u het 
toch niet komen? 

Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat 
de verstandhouding tussen u en uw 
buren goed is. Elkaar gedag zeggen, een 
praatje maken, eventueel een handje 
helpen en rekening houden met elkaar. 
Zo zorgt u voor een goed onderling 
contact. Is er dan een keer een ergernis? 
Dan is het makkelijker dit met uw buren 
te bespreken . 

Wat is overlast?
Als huurder mag u geen overlast 
veroorzaken. Dit geldt ook voor uw 
huisgenoten, huisdieren of derden die 
met uw toestemming in de woning 
aanwezig zijn. Wij spreken van overlast 
als sprake is van terugkerende klachten 
die ernstig van aard zijn. Wij bedoelen 
daarmee klachten die vaker voorkomen 

en zodanig ernstig zijn dat ze buiten 
de sociaal acceptabele norm vallen. 
Denk bijvoorbeeld aan het te pas en te 
onpas hard draaien van muziek. Of het 
gebruiken van de tuin als vuilstortplaats. 
Dit is duidelijk ongewenst gedrag. Doet 
zich iets incidenteel voor? Dan is er 
geen sprake van ernstige overlast. Denk 
daarbij aan een barbecue, vuurkorf, een 
enkele keer een feestje of een hond die 
aanslaat als de deurbel gaat. 

Zelf contact zoeken 
Probeert u eerst zelf het probleem op 
te lossen. Soms zijn mensen zich niet 
bewust dat ze overlast veroorzaken. Het 
is daarom verstandig om eerst zelf met 
uw buren te praten. Doe dat niet als u 
boos of emotioneel bent. Maar wacht 

op een moment dat u in staat bent de 
zaak rustig te bespreken. Probeer een 
gesprek te voeren zonder verwijten 
te maken, dit kan vaak al helpen. 
Bijvoorbeeld: “Bent u zich ervan bewust 
dat het huis gehorig is?” in plaats “U 
maakt altijd zoveel herrie en daardoor 
kan ik niet slapen!” Probeer samen tot 
een oplossing te komen en bied als het 
nodig is uw excuus aan. Zo houdt u de 
verstandhouding met uw buren goed. 

Arcade is geen rechter!
Bij overlast kan Arcade minder doen 
dan u misschien denkt. Wij kunnen 
niet optreden als een soort ‘Rijdende 
Rechter’, omdat we simpelweg geen 
middelen hebben om huurders tot 
ander gedrag te dwingen. Alleen in 
zeer extreme situaties kunt u ons 
bellen. Bijvoorbeeld als sprake is van 
overlast door mensen met een drugs- 
of alcoholverslaving of psychiatrische 
problemen. Ook dan kunnen we pas 
actie ondernemen als de overlast zo 
ernstig is dat een rechter ons daartoe de 
ruimte geeft.
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Nieuws

 

Tips om een inbraak te voorkomen
Inbraken in woningen en bergingen komen helaas regelmatig voor en hebben grote invloed op uw woongeluk. 
Uw gevoel van veiligheid is weg en vreemden zijn in uw woning geweest. Ze hebben aan uw spullen gezeten en 
waardevolle spullen meegenomen. Een woninginbraak heeft grote gevolgen. Neem daarom zelf maatregelen om 
het inbrekers niet te makkelijk te maken. Samen met politie en gemeenten werken wij aan inbraakpreventie.  
Zo ook in de Haagse Schilderswijk. 

Samen met de gemeente Den Haag 
maakten wij een plan van aanpak om 
woninginbraken te voorkomen. Op 
basis van politiecijfers uit Den Haag zijn 
een aantal straten in de Schilderswijk 
geselecteerd. Samen met de gemeente 
Den Haag en politie organiseerden wij 
een wijkschouw. Tijdens deze schouw is 
per complex gekeken welke preventieve 
maatregelen wij kunnen uitvoeren, zoals 
het vervangen van hang- en sluitwerk. 
Een mooi initiatief waar wij natuurlijk 
graag aan meewerken. 

Tips om een inbraak te voorkomen
De meeste inbrekers gaan voor 
een makkelijke en snelle buit. Hoe 
langer ze bezig zijn om binnen te 
komen, hoe groter de kans dat ze uw 
woning overslaan. Met verschillende 
maatregelen zorgt u dat inbrekers uw 
woning overslaan.
-   Zorg voor voldoende buitenverlichting. 

Zeker in de winter als het vroeg donker is.
-   Geef uw woning een bewoonde 

indruk als u niet thuis bent. Gebruik 
bijvoorbeeld een tijdschakelaar op uw 
lampen. 

-   Laat geen sleutels aan de binnenzijde 
van sloten zitten. Een inbreker kan een 
raam inslaan en zo de deur openen of 
binnenkomen.

-   Sluit altijd alle deuren en ramen als u 
niet thuis bent.

-   Verstop geen sleutels onder de 
deurmat of bloempot.

-   Hang geen adreslabel aan uw sleutels. 
Bij verlies van uw sleutels maakt u het 
inbrekers wel erg makkelijk.

-   Plaats mobiele telefoons, tablets, 
laptops en andere waardevolle spullen 
zoveel mogelijk uit het zicht van 
voorbijgangers.

-   Zet uw prullenbak of kliko weg, zodat 
hierop klimmen niet mogelijk is.

-   Zet nooit op sociale media dat u met 
vakantie bent.

-   Woont u in een appartementencom-
plex? Laat geen mensen die u niet kent 
binnen in het gebouw.

˚  Een woninginbraak heeft grote gevolgen. Neem zelf maatregelen om het inbrekers niet te makkelijk 
te maken. Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

Nieuws

Arcade ontwikkelt diverse nieuwbouwprojecten in Den Haag en Westland. 
Een overzicht van deze projecten en de voortgang staat op onze website. We 
bieden onze nieuwbouwhuurwoningen enkele weken voor oplevering aan 
op www.woonnet-haaglanden.nl. Wilt u een sociale nieuwbouwwoning van 
Arcade huren? Dan kunt u alvast een aantal stappen ondernemen.

Als eerste moet u ingeschreven staan 
bij Woonnet Haaglanden. Bent u nog 
niet ingeschreven? Schrijft u zich dan 
via www.woonnet-haaglanden.nl in als 
woningzoekende. U ontvangt dan een 
inlogcode en een wachtwoord. 

Op www.woonnet-haaglanden.nl kunt 
u reageren op sociale huurwoningen en 
vindt u de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor een woning. Dit geldt ook 
voor onze nieuwbouwprojecten.

Interesse in een nieuwbouwproject?
Heeft u interesse in een bepaald 
nieuwbouwproject? Meldt u zich dan aan  
als geïnteresseerde bij het betreffende 
project op www.arcadewonen.nl. 
Onder het kopje projecten vindt u alle 
nieuwbouwprojecten. Voordat we de 
woningen op Woonnet Haaglanden 
aanbieden, laten we dit per e-mail aan u 
weten. Reageren op een woning doet u 
altijd via www.woonnet-haaglanden.nl.

Nieuwbouwwoning huren?  
Zorg dat u ingeschreven staat

˚ Wilt u verhuizen naar een nieuwbouwwoning? Zorg dat u ingeschreven staat bij www.woonnet-haaglanden.nl
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Op bezoek bij Op bezoek bij

Nog anderhalve week, dan komt een einde aan 45 jaar Anjerstraat voor Hennie van Moorst. De 78-jarige Poeldijker 
verhuist naar een appartement van Arcade, een stukje verderop in de Wittebrug. Sinds een paar operaties maakt 
hij gebruik van een scootmobiel en een rollator. In de Wittebrug wordt het allemaal iets makkelijker. Nee, hij ziet 
niet tegen de verhuizing op. ‘Er wordt van alles georganiseerd. Ik heb daar meer aanspraak en je komt nog eens 
een bekende tegen.’

Hennie van Moorst heeft net een paar 
weken in revalidatiecentrum Westhoff 
in Rijswijk gezeten. ‘Ze wilden me eerst 

nog wat langer houden. Maar ik ben blij 
dat ik weer thuis ben. Ik vond het eten 
daar helemaal niet lekker. 

Verleden jaar was er nog een goeie kok. 
Maar nu ging alles in de magnetron.  
Ik kook liever zelf thuis!’

˚ Hennie van Moorst in zijn nieuwe woning in de Wittebrug. Inmiddels woont Hennie al weer een paar weken met veel plezier in zijn nieuwe appartement.

Die revalidatie was nodig omdat 
Hennie de helft van zijn linkerbeen 
moet missen. ‘De knie heb ik nog. Ik 
had een ontsteking in mijn been en 
moest het wel laten opereren, anders 
was ik er niet meer geweest. Ik heb 
vernauwde bloedvaten en ben al eens 
eerder aan spataderen geopereerd. 
Toen ik nog in de kassenbouw werkte, 
is een keer mijn achillespees door een 
stuk glas doorgesneden. Dat is toen niet 
goed geopereerd en daardoor was de 
doorbloeding van dat been niet goed.’

Profvoetballer
En dan te bedenken dat er een tijd is 
geweest dat hij ‘alles’ met zijn linker- en 
rechterbeen kon. ‘Ik heb nog bij Fortuna 
Vlaardingen gespeeld toen dat nog een 
profclub was. Linkshalf stond ik. Rob Baan 
(onder andere ex-trainer van ADO Den 
Haag en interim-coach van het Nederlands 
Elftal, redactie) was toen trainer. Helaas 
heb ik de hele voorbereiding op het 
nieuwe profseizoen gemist. Ik zat voor 
mijn werk acht weken op Tenerife. Toen 
ik terug kwam, stond ik meteen in het 
tweede elftal. Na een jaartje ben ik weer 
teruggegaan naar Verburch. Ach, je 
verdiende ook weinig als prof in die tijd.’ 
Als kassenbouwer zag hij veel van de 
wereld. ‘Ik heb overal gezeten: Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Spanje en het 
voormalige Joegoslavië. Hard werken was 
het.’

Paar keer opgeknapt
In 1974 behoorde Hennie tot de eerste 
bewoners van de nieuwe huurhuizen aan 
de Poeldijkse Anjerstraat. ‘Ik heb altijd 
met plezier in de Anjerstraat gewoond. 
In de tussentijd is het wel een paar keer 
opgeknapt. Zo heb ik een nieuw dak, 
dubbel glas en nieuwe deuren gekregen. 
Ik heb hele fijne buren die altijd voor me 
klaar staan.’

Champions League
Tot aan de operatie aan zijn been kon hij 
zich aan de Anjerstraat prima redden. 
‘Ik had vier uur thuishulp in de week. 
Boodschappen deed ik nog zelf met de 
scootmobiel. En ik ga er nog regelmatig 
op uit naar de jeu-de-boule club of naar 
mijn tweelingbroer. Als ik thuis ben, kijk 
ik veel televisie. Mijn zoon Mario woont 
in Noordwijk en mijn dochter Natasja in 
Baarle-Nassau. Nee, niet naast de deur. 
Maar ze staan altijd voor me klaar als het 
nodig is. Als Ajax speelt in de Champions 
League, komt Mario altijd bij mij thuis 
kijken. Hij is voor Ajax. Ze spelen goed 
hoor! Oranje trouwens ook’.

Wat meer aanspraak
De oplevering van het nieuwe 
appartement is al achter de rug. Hennie: 
‘Het laminaat ligt al, alleen nog een 

stukje behangen. Ik dacht dat het kleiner 
zou zijn. Het viel me alles mee. In het 
wijkcentrum de Backerhof van Vitis wordt 
van alles georganiseerd. Zo kun je daar 
‘s middags eten. Ik heb in de Wittebrug 
meer aanspraak en je komt nog eens een 
bekende tegen. Ik heb een nieuwe keuken 
en een nieuwe douche gekregen van 
Arcade. Ook kan ik mijn scootmobiel straks 
in een aparte ruimte stallen. Die paste 
hier niet meer in het schuurtje aan de 
Anjerstraat. Ik heb een keer klem gezeten 
met dat ding. Arcade was al van plan om 
het schuurtje groter te maken. Maar dat 
hoeft nou niet meer. Ik heb altijd een goeie 
gehad aan woningcorporatie Arcade. 
Ze stonden steeds voor me klaar. Of het 
nou was om een slot van de voordeur te 
vervangen of voor een wespennest. Ja, 
dat heb ik ook weleens gehad. Zat de hele 
slaapkamer vol met wespen!’

Verhuizen naar de Wittebrug,  na bijna een halve eeuw 
woongeluk in de Anjerstraat

˚ Hennie van Moorst (rechts op de foto) met zijn zoon Mario, die hem heeft geholpen met de verhuizing.
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De meeste mensen hebben goede bedoelingen. Toch is het verstandig om 
voorzichtig te zijn als een onbekende voor uw deur staat. Het komt voor dat 
personen met minder goede bedoelingen met een smoesje uw huis proberen 
binnen te komen. Deze zogenaamde babbeltrucs komen helaas steeds vaker 
voor. Het doel is altijd hetzelfde: mensen oplichten. Wees gewaarschuwd!

Onbekenden bellen bij u aan en 
gebruiken een smoes om bij u binnen 
te komen. Ze vragen om een glaasje 
water, willen naar het toilet of komen 
iets afleveren terwijl u niets heeft 
besteld. Oplichters doen zich soms ook 
voor als meteropnemer, reparateur of 
medewerker van een woningcorporatie 

zoals Arcade. Vervolgens stelen ze geld of 
waardevolle bezittingen.

Arcade medewerkers zijn 
herkenbaar
Onze reparatiemedewerkers komen 
nooit onaangekondigd bij u langs. We 
informeren u altijd van tevoren als een 

Krijgt u onaangekondigd bezoek? Doe nooit zo maar 
voor iemand die u niet kent de deur open

Wie verzorgt het onderhoud aan de Cv-ketel?
Periodiek onderhoud is van belang voor een goede en schone verbranding van de Cv-ketel, het gasverbruik en 
de veiligheid. Daarnaast kunnen storingen worden voorkomen. Daarom laten wij iedere twee jaar uw Cv-ketel 
nakijken door Scholtes B.V. uit Monster. 

In het verleden kwamen de monteurs bij u aan de deur om direct het 
onderhoud uit te voeren. Dit is niet meer van deze tijd. Daarom is de 
werkwijze aangepast. U ontvangt van Scholtes een brief met daarin 
een voorstel voor een datum en een tijdsblok. Deze afspraak moet u 
altijd bevestigen. Dit doet u gemakkelijk via de link op  
www.scholtesbv.nl , per e-mail info@scholtesbv.nl of telefonisch via 
(0174) 21 34 51. Bewaar de brief goed. De codes die hierin staan heeft u 
nodig. Wilt u de afspraak liever verzetten? Ook dat is mogelijk.

Heeft u al langer dan twee jaar geen onderhoud aan uw Cv-ketel 
gehad? Bel dan met Scholtes via (0174) 21 34 51. Zij plannen dan direct 
een afspraak voor u in. 

Uitzondering
Woont u in Naaldwijk aan de Sint Martinusstraat in een oneven 
huisnummer? Dan wordt het onderhoud van uw Cv-ketel uitgevoerd 
door Van Dijk & Korteland klimaatinstallaties (0174) 52 88 54.

Rookmelder in huis? Test regelmatig de werking
De meeste branden zijn eenvoudig te voorkomen. Toch kan het gebeuren 
dat brand uitbreekt in uw woning. Tijdens uw slaap ruikt u niets. Alleen 
uw gehoor werkt nog. Daarom is het plaatsen van een rookmelder in uw 
woning zo belangrijk. Zo wordt u op tijd gewekt als er brand uitbreekt. 
Heeft u nog geen rookmelder? Dan bent u zelf verantwoordelijk een 
rookmelder in uw woning op te hangen. Denk aan uw eigen veiligheid 
en schaf er alsnog eentje aan.

Plaats een rookmelder in de gang, 
trapopgang of ruimte tussen de keuken 
en de woonkamer. Het liefst een op elke 
verdieping in huis. Plaats de melder, 
indien mogelijk, altijd aan het plafond en 
meer dan 50 centimeter van de zijmuur 
en hoeken van een vertrek. Test de 
batterij van de rookmelder regelmatig. 
De brandweer adviseert om elke maand 
de rookmelder te testen. De batterij gaat 
gemiddeld één of twee jaar mee. Maak 
de rookmelder ook regelmatig stofvrij. 

Rookmelder regelmatig testen
U test de rookmelder met de testknop. 
Als u die indrukt, dan klinkt een signaal. 
Het signaal geeft aan dat de rookmelder 
werkt. Werkt uw rookmelder op 
batterijen? Dan piept de rookmelder als 
de batterijen (bijna) leeg zijn. Vervang 
de batterijen altijd zelf. Als wij dit voor 
u moeten doen, zijn hier kosten aan 
verbonden. 

˚  Krijgt u onaangekondigd bezoek? Pas op voordat u mensen binnenlaat. Niet iedereen heeft goede bedoelingen. Vraag altijd om legitimatie.

˚  Vervang de batterijen van de rookmelder altijd zelf. Als wij dit voor u moeten doen,  
zijn hier kosten aan verbonden. 

Woonwijzer

medewerker langs komt voor een inspectie of 
reparatie. Ook vragen zij nooit geld voor een 
reparatie, bemiddeling of andere zaken.

Vertrouwt u een situatie niet? 
Neem dan altijd eerst contact met ons op  
via (0174) 28 23 00 voordat u iemand  
namens Arcade binnenlaat. 

Hoe doe ik aangifte van een  
babbeltruc? 
Bel met de algemene meldlijn 
(0900) 8844 als de dader verdwenen is. 
Bel met 112 als de dader nog in de buurt is.

Nieuws
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Nieuwbouw

˚ De officiële handeling werd verricht door wethouder Wonen Boudewijn Revis (rechts op de foto) en Paul Huijsdens (in het midden), manager wonen bij Arcade.

Nieuwbouw

˚˙ Een feestelijke oplevering voor de bewoners 
en betrokkenen.

Tussen de Kranenburgweg en Houtrustweg ligt het project New Norfolk met 164 sociale, 34 vrije sector 
huurappartementen en 39 koopwoningen. Pal aan zee, maar ook direct verbonden met de stad op een unieke 
locatie in Scheveningen. Op 12 september 2019 vierden wij samen met de bewoners en projectbetrokkenen 
in tropische sfeer de oplevering van dit project. De officiële handeling werd verricht door wethouder Wonen 
Boudewijn Revis en Paul Huijsdens, manager wonen bij Arcade. Onderdeel van de handeling was het uitreiken 
van een symbolische sleutel aan de bewoners van een van de laatste op te leveren sociale huurappartementen. 

Bewoners New Norfolk prijzen zich  
gelukkig met hun nieuwe woning

De oplevering van het project vond 
gefaseerd plaats. In juni 2019 is 
gestart met de oplevering van de 
appartementen. De 39 koopwoningen aan 
de Kranenburgweg zijn al in april 2018 
opgeleverd. We hebben bewust gewacht 
met het opleverfeest tot alle sociale 
huurappartementen waren verhuurd. 
Op de 164 sociale huurappartementen 
kreeg Arcade 5.528 aanmeldingen. Voor 
elk appartement hadden we dus 34 
kandidaten. Dit geeft wel aan hoe groot de 
druk op de woningmarkt is. Arcade is trots 
dat zij als Westlandse corporatie op deze 

mooie locatie ook sociale huur hebben 
gerealiseerd. Zo blijven wij een bijdrage 
leveren aan de toenemende vraag naar 
betaalbare huurwoningen in de regio 
Haaglanden. Ook wethouder Boudewijn 
Revis is trots: “In 2006 vertrok het laatste 
Norfolkschip vanuit de Scheveningse 
haven. Sindsdien hebben we samen hard 
gewerkt om het terrein te veranderen in 
een levendige plek om te wonen, werken 
en recreëren. En dat vlakbij het strand, 
de zee en de duinen. Ik ben trots dat er 
nu weer betaalbare woningen bij zijn 
gekomen in Den Haag.”

Elke dag van het strand genieten
De symbolische sleutel werd uitgereikt 
aan de heer Carels uit Den Haag. Het 
echtpaar Carels komt uit Moerwijk. 
“Ons huis werd voor ons te groot. We 
besloten daarom te verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning, zodat we ook goed 
voorbereid zijn op onze ‘oude dag’. Het 
liefst vlakbij zee omdat we daar altijd 
graag komen. Zo gingen we vroeger met 
onze kinderen al veel naar het strand. 
De zomervakantie brachten we door in 
Scheveningen”, vertelt mevrouw Carels. 
“Nu we gepensioneerd zijn en meer vrije 
tijd hebben, kunnen we elke dag naar het 
strand om heerlijk te wandelen met ons 
hondje. Ons appartement ligt op de vijfde 
etage met een prachtig uitzicht richting 
zee.” 

Voor jong en oud
De huurappartementen zijn 
toegewezen aan huurders met een 
gemiddelde inschrijfduur van acht jaar. 
De leeftijd van de huurders is divers, 
de jongste huurder is 22 jaar en de 
oudste 80 jaar. De percentages in de 
diverse leeftijdsgroepen zijn als volgt: 

53% in de leeftijd 25-35 jaar, 14% in de 
leeftijd 36-45 jaar, 23% in de leeftijd 
46 – 65 jaar en 10% is 65 jaar en ouder. 
De meeste huurders komen uit (regio) 
Den Haag waarvan een groot aantal uit 
Scheveningen. 

Over de huurappartementen
De appartementen zijn verdeeld 
over vier appartementengebouwen 
gelegen langs de Houtrustweg 
en een appartementengebouw 
gelegen op de kop van het kanaal. De 
appartementengebouwen hebben 
bruinrode baksteen aan de stadszijde 
overlopend via witgele naar witte 
bakstenen richting zeezijde. Hierdoor is 
een afwisselend maar samenhangend 
beeld ontstaan. De appartementen 
zijn praktisch ingedeeld en hebben een 
(inpandig) balkon, woonkamer met 
open keuken, één of twee slaapkamers 
en een badkamer. De woningen zijn 
energiezuinig en hebben minimaal 
energielabel A. Op het dak liggen 
zonnepanelen die stroom opwekken 
voor de algemene ruimten en de 
appartementen. 
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OnderhoudOnderhoud

Vier nieuwe huurappartementen in Dudok State Monster
In de wijk Grote Geest in Monster staat het appartementencomplex Dudok State met 20 koop- en 27 
huurappartementen voor 55-plussers. De architectuur is gebaseerd op de markante Dudok-stijl uit de jaren zestig. 
Tot een aantal jaar geleden was op de begane grond een kinderdagverblijf gevestigd. Het bleek lastig deze ruimte 
opnieuw te verhuren. Daarom is besloten deze ruimte om te bouwen. 

Het voormalige kinderdagverblijf biedt ruimte voor vier 
sociale huurappartementen met een gebruiksoppervlakte 
van circa 80 m2. De verschillende typen hebben een 
woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers, 
een badkamer, een apart toilet en een terras. De 
omgevingsvergunning is verleend. In oktober startte de 
aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Als de 
uitvoering voorspoedig verloopt, zijn de appartementen 
in februari 2020 gereed. Ook het voormalige buitenterrein 
van het kinderdagverblijf richten wij opnieuw in. 
In overleg met de Vereniging van Eigenaren werkten wij 
een plan uit voor een jeu-des-boules baan. Het geheel 
kleden wij aan met plantenbakken. 

Wonen in Dudok State?
Het appartementencomplex Dudok State ligt op 
loopafstand van zee, strand en duinen. U fietst of loopt zo 
naar het centrum van Monster voor de dagelijkse bood-
schappen. Maar ook sportvoorzieningen, openbaar vervoer 
en uitvalswegen zijn vlakbij. Interesse? Wij publiceren 
de appartementen enkele weken voor oplevering op 
www.woonnet-haaglanden.nl en onze eigen website. 

Appartementengebouw aan de Kruithoff in Monster 
krijgt nieuwe dakbedekking
Eens in de drie jaar inspecteren wij de daken van onze woningen. We kijken dan naar de kwaliteit van het dak 
en de dakbedekking. Waar nodig laten we onderhoud uitvoeren om zo lekkages te voorkomen. 

Na inspectie bleek bij 24 woningen aan de Kruithoff in 
Monster de dakbedekking niet in orde. De leien dakbedek-
king op het schuine gedeelte van het dak was in slechte 
staat. We maakten een plan van aanpak voor herstel en 
vroegen een omgevingsvergunning aan. 

In oktober is gestart met de werkzaamheden. Op de 
schuine daken plaatsen wij kunststeen leien. Dit is 
een duurzame toepassing met een luxe uitstraling. De 
woningen staan nog een paar weken in de steigers, maar 
zien er straks weer mooi uit. Arcade verwacht de werk-
zaamheden in januari 2020 af te ronden.  

Kleurrijke uitstraling voor Bizetflat in Naaldwijk
In oktober 2018 is gestart met het groot onderhoud aan de Bizetflat aan de Stokdijkkade in Naaldwijk. De Bizetflat 
met 99 sociale huurappartementen is gebouwd in 1972. De werkzaamheden zijn gericht op het aanpassen van de 
buitenzijde van de flat. De flat krijgt een moderne kleurrijke uitstraling en kan na de werkzaamheden weer 25 jaar 
mee.

Op het dak van de flat is de dakbe-
dekking vervangen en zijn zonnepa-
nelen geplaatst. Deze zonnepanelen 
wekken een deel van de stroom op 
voor de algemene voorzieningen van 
de flat, zoals de algemene verlichting 
en de liften. Als laatste pakken we 
de buitenkant van de flat aan. Op de 
kopgevels en liftschachten worden 
gekleurde keramische tegels geplaatst. 
De gevelbekleding bestaat uit een 
willekeurig patroon van groene en witte 
tegels. De tegels hangen aan een stalen 
frame. De ruimte tussen het frame en de 
bestaande gevels wordt extra geïsoleerd. 
Naar verwachting zijn de werkzaam-
heden in januari 2020 gereed. 

Woningen Bomenbuurt in ’s-Gravenzande krijgen  
groot onderhoud
54 sociale huurwoningen in de Bomenbuurt (Populierenstraat, Amandelpad, Abeelstraat, Lindenstraat, 
Hazelaarhof, Elzenhof en Eikenlaan) krijgen groot onderhoud. De woningen waren toe aan een opknapbeurt. 
De werkzaamheden zijn overlegd met de bewonerscommissie Phaelea. De werkzaamheden verlopen volgens 
planning. In april 2019 is gestart en we verwachten in december 2019 klaar te zijn.  

De werkzaamheden vinden plaats aan 
de buitenzijde van de woningen en zijn 
met name gericht op het energiezui-
niger maken van de woningen. Zo wordt 
de spouwisolatie in de gevel hersteld 
en plaatsen wij kunststofkozijnen met 
HR++ beglazing. De bewoners zijn via een 
inloopbijenkomst in een proefwoning 
en brieven geïnformeerd over de 
werkzaamheden. 

˚ In het bestaande appartementencomplex Dudok State in Monster realiseren 
wij vier nieuwe huurappartementen.

˚ Nieuwe dakbedekking voor 24 woningen aan de Kruithoff in Monster.

˘ De werkzaamheden aan de woningen in de 
Bomenbuurt vinden plaats aan de buitenzijde 
van de woning.

˚ Op de kopgevels van de Bizetflat worden gekleurde tegels geplaatst.
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Nieuwbouw Nieuwbouw

In maart 2018 ging het groot onderhoud aan de eengezinswoningen 
(Heemskerkstraat, Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, Pietersonstraat 
en Strandweg) van start. Vlak voor de zomer waren alle werkzaamheden 
afgerond. Wij zijn samen met de bewoners trots op het eindresultaat. Om de 
bewoners te bedanken voor hun geduld en medewerking organiseerden wij 
een opleverfeest. Op 4 juli 2019 werd de onderhoudsperiode – onder het genot 
van een hapje en een drankje – samen met de bewoners afgesloten. 

Een gezellige avond voor de bewoners van Ter Heijde 

“Het was een perfect verzorgde avond! Met 
genoeg eten en drinken voor iedereen. De 
sfeer zat er goed in. We hebben bijgepraat 
met onze buurtgenoten. Ook de mensen 
die hier nog niet zo lang wonen, konden 
nader kennismaken met hun buren. Aan 
het eind van het gezellige samenzijn 
kregen we nog een mooi ingepakt cadeau 
met daarin solar tuinlampen. Al met al 
was deze avond een groot succes, waar 
we met een goed gevoel op terugkijken”, 
vertelt Annette de Wilde, bewoonster van 
de Heemskerkstraat enthousiast. 

Het groot onderhoud
De werkzaamheden waren met name 
gericht op het energiezuiniger maken 
van de woningen. Zo werden isolatieglas, 
kunststof kozijnen, spouwisolatie en 
dak- en vloerisolatie geplaatst. Ook zijn 
de gevels, daken, dakkapellen en zinken 
dakgoten vernieuwd. Waar nodig zijn 
keuken, badkamer en toilet vervangen. 

Comfortabeler, veiliger en 
energiezuiniger 
Arcade legde de plannen voor het 
onderhoud in een vroeg stadium voor aan 

de Vereniging voor Arcadehuurders en 
Stichting HINT. “Toen wij in oktober 2014 
de nieuwbouw in Ter Heijde opleverde, 
was besloten dat wij aan de woningen in 
fase 2 groot onderhoud zouden uitvoeren. 
Het bleek een behoorlijke klus, die met 
name ingrijpend was voor de bewoners. 
Ik wil de bewoners bedanken voor hun 
medewerking en geduld tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Ik ben 
ontzettend trots op het eindresultaat. 
De woningen zijn zo goed als nieuw en 
kunnen weer jaren mee. Daarnaast zijn 
de woningen comfortabeler, veiliger en 
energiezuiniger”, vertelt René Lemson, 
directeur-bestuurder bij Arcade. “Door 
diverse energiebesparende maatregelen 
is het energielabel van E naar A/B 
gegaan. Een forse stap die de bewoners 
zeker zullen zien in de energierekening.” 
Ook wethouder Ben van der Stee is 
enthousiast: “Dankzij ingrijpende 
werkzaamheden is het comfort in deze 
woningen van Arcade sterk verbeterd. 
Dat is fijn voor de bewoners. Het is mooi 
dat deze woningen deel blijven uitmaken 
van de sociale huurwoningvoorraad in 
Westland.”

Goed werk verricht
Voorafgaand aan het officiële programma bezocht wethouder Wonen Ben van der 
Stee samen met René Lemson de woning van het echtpaar Van der Post-Looyen. 
“Mijn vrouw woont al sinds 1953 in de Heemskerkstraat. In 1981 ben ik bij haar 
ingetrokken en negen jaar later zijn wij getrouwd. Tot op de dag van vandaag wonen 
wij nog steeds fijn in deze woning. Zeker nu alles zo mooi is opgeknapt”, vertelt 
meneer Van der Post. “Zo’n verbouwing geeft overlast, dat kan ook niet anders. Maar 
al met al ben ik erg tevreden. Het bouwteam heeft netjes en goed werk verricht. Het 
was ook fijn dat er rekening is gehouden met onze persoonlijke situatie. Mijn vrouw 
is ziek en heeft COPD, veel stof in huis is voor haar niet goed. We hebben het toen zo 
kunnen afspreken, dat tijdens onze vakantie de nieuwe keuken, badkamer en toilet 
werden geplaatst. Toen we terugkwamen was alles – op een paar kleine dingen 
na – klaar.”

˚ Wethouder Wonen Ben van der Stee (rechts op de foto) bezocht samen met René Lemson, 
directeur-bestuurder bij Arcade (links op de foto) de woning van de heer Van der Post aan de 
Heemskerkstraat in Ter Heijde.
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Nieuwbouw

De Schoone Ley in Den Haag heeft 
hoogste punt bereikt
Rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in 
Den Haag wordt druk gebouwd aan het project 
De Schoone Ley met in totaal 610 woningen. Ook 
komen er commerciële ruimten, een grote overdekte 
stallingsgarage en een daktuin. Arcade neemt de 
bouw van 178 sociale huurappartementen voor haar 
rekening. In september is het hoogste punt van de 
bouw bereikt. Wij trakteerden het bouwteam op een 
smaakvolle lunch. 

Het nieuwbouwproject De Schoone Ley bestaat uit vier deelge-
bieden en ligt langs de Escamplaan en de Leyweg. Elk deelgebied 
krijgt een eigen karakter. De sociale huurappartementen 
van Arcade komen in de deelgebieden Haagsche kwartier en 
Haagsche Hof. 

Wilt u graag in De Schoone Ley wonen?
Naar verwachting worden de appartementen in het tweede 
de kwartaal 2020 gefaseerd opgeleverd. Enkele weken voor 
oplevering publiceren wij de woningen op www.woonnet-haag-
landen.nl. Om te reageren op een woning moet u ingeschreven 
staan bij Woonnet-Haaglanden.

48 sociale huurappartementen in het Haagsche Hof
In deelgebied Haagsche Hof realiseren wij een appartementen-
gebouw (gebouw G) met vier verdiepingen. In het gebouw komen 
5 tweekamerappartementen en 43 driekamerappartementen. 
Op de begane grond zijn de entree, de bergingen, de lift en een 
opstelruimte voor scootmobielen. De appartementen hebben 
een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers, 
een badkamer, een buitenruimte en een gebruiksoppervlak 
variërend van 62 tot 83 m2.

130 sociale huurappartementen in het Haagsche Kwartier

In het deelgebied het Haagsche Kwartier realiseren wij twee 
appartementengebouwen. Een gebouw (gebouw F) met 82 sociale 
huurappartementen en acht verdiepingen. Op de begane grond 
zijn de entree, de bergingen, de lift en een opstelruimte voor 
scootmobielen. De appartementen hebben een woonkamer met 
open keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een buitenruimte 
en een gebruiksoppervlak variërend van 61 tot 83 m2. 

In het andere gebouw (gebouw A) komen 48 sociale huurappar-
tementen:  36 tweekamerappartementen en 12 driekamerappar-
tementen gelegen op de eerste tot en met de vierde verdieping. 
Op de begane grond zijn de entree, de bergingen, de lift en een 
opstelruimte voor scootmobielen. Alle appartementen hebben 
een woonkamer met open keuken, een of twee slaapkamers, een 
badkamer, een buitenruimte en een gebruiksoppervlak variërend 
van 57 tot 69 m2. 

Nieuwbouw

20 sociale huurappartementen in het Wateringse Veld 
bijna klaar voor bewoners
Het appartementengebouw met 20 sociale huurappartementen aan het Oosteinde op de kruising met de Laan 
van Wateringse Veld in Den Haag is bijna klaar! De architectuur van het gebouw is verfrissend door het gebruik 
van lichte materialen. Het gebouw telt drie verdiepingen en een kapverdieping en krijgt een eigentijdse 
uitstraling door het witte metselwerk en de rode dakpannen. Hierdoor past het gebouw mooi in de omgeving.

De driekamerappartementen hebben een woonoppervlak 
van circa 70 m2. Het gebouw telt naast de begane grond, drie 
verdiepingen en een kapverdieping. Het appartementen-
gebouw voorziet gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik 
door duurzame toepassingen. Zo komen zonnepanelen 
op het dak. De woningen krijgen minimaal energielabel A. 
Bij het appartementengebouw komen 18 parkeerplaatsen.

Wilt u hier graag wonen?
Naar verwachting worden de appartementen in 
het eerste kwartaal 2020 opgeleverd. Enkele weken 
voor oplevering publiceren wij de woningen op 
www.woonnet-haaglanden.nl. Om te reageren op 
een woning moet u ingeschreven staan bij Woonnet 
Haaglanden. 

Oplevering 26 sociale huurappartementen in Honselersdijk 
begin 2020
Het appartementengebouw Boomparck met 26 sociale huurappartementen is bijna klaar! Een bijzonder 
project omdat wij nog geen woningen hebben in Honselersdijk. Het appartementengebouw heeft een 
moderne uitstraling en gezellige hoekbalkons. Het gebouw telt vijf verdiepingen en een begane grond en ligt 
aan de Van Poeljestraat in de nieuwbouwwijk Boomparck. 

De appartementen hebben een oppervlakte 
van 54 m2 tot 83 m2, een woonkamer met 
open keuken, één of twee slaapkamers, een 
buitenruimte en een eigen berging op de 
begane grond. De appartementen krijgen 
minimaal energielabel A.

Wilt u hier graag wonen?
Naar verwachting worden de appartementen 
het eerste kwartaal 2020 opgeleverd. Enkele 
weken voor oplevering publiceren wij de 
woningen op www.woonnet-haaglanden.nl. 
Om te reageren op een woning moet u 
ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden.

˚ Het appartementengebouw met 20 sociale huurappartementen in het 
Wateringse Veld in Den Haag is bijna klaar voor bewoners.

˚ Het appartementengebouw Boomparck met 26 sociale huurappartementen is bijna klaar 
voor bewoners. 

˚ Gebouw F

˚ Gebouw A

˚ Gebouw G
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Nieuwbouw

˚ De bouw van Duingeest met 36 sociale huurappartementen verloopt volgens planning. De woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 
opgeleverd.

In juli 2018 is de bouw gestart van een appartementengebouw met 36 sociale huurappartementen. 
De appartementen liggen in de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster. De wijk is in aanbouw 
en ligt tussen de duinen en de ’s-Gravenzandseweg. Vlakbij het centrum van Monster met 
vele voorzieningen binnen handbereik. Kenmerkend voor deze nieuwe wijk is de typische 
kustarchitectuur van begin twintigste eeuw.

Bouw Duingeest in Monster 
verloopt volgens planning

Het appartementengebouw heeft 
vier verdiepingen. Onder het 
gebouw komen de bergingen en 
parkeerplaatsen. De appartementen 
hebben een woonkamer met open 
keuken, twee slaapkamers en een 
balkon. Er zijn diverse woningtypen met 

een gebruiksoppervlak van circa  
68 m2 - 83 m2. De bouw verloopt volgens 
plan. Afgelopen zomer bereikte de 
bouw het hoogste punt. Het bouwteam 
werd door ons getrakteerd op een lunch. 
De woningen worden naar verwachting 
in het eerste kwartaal 2020 opgeleverd.

Wilt u hier graag wonen?
Enkele weken voor oplevering publiceren 
wij de woningen op www.woonnet-
haaglanden.nl. Om te reageren op een 
woning moet u ingeschreven staan bij 
Woonnet Haaglanden.

Weinig woningaanbod, niet om te 
huren en niet om te kopen. En als je al 
kunt kopen: prijzen waar je niet vrolijk 
van wordt en banken die niet heel 
soepel zijn. Daar sta je dan, als starter 
op de woningmarkt. Is die eigen 
woning écht helemaal onbereikbaar? 
Het vraagt inderdaad wel veel geduld 
om te vinden wat je zoekt. Maar we 
kunnen je bij Arcade ook wel wat tips 
geven waardoor je sneller onder de 
(eigen) pannen bent dan je denkt.

Nederland kampt nog altijd met een flink 
tekort aan woningen. Vooral onderaan 
de woningmarkt is het dringen geblazen. 
Starters merken dat er te weinig betaalbare 
huizen zijn om te kopen. Woningcorporaties 
hebben weer te maken met te weinig 
aanbod, doordat de doorstroming 
stagneert. Iedereen kent wel de verhalen uit 
zijn of haar eigen omgeving, dat een single 

of startend stel nergens aan een woning 
kan komen.

Moet je een eigen huis dan maar uit je 
hoofd zetten? Een bungalowtent kopen 
en die in de tuin van je ouders opzetten? 
Wacht nog even daarmee.

Schrijf je als huurder op tijd in
Wat we bij Arcade regelmatig merken, is 
dat jongeren niet de moeite nemen zich 
tijdig in te schrijven. Als je jezelf  
registreert bij Woonnet Haaglanden  
(www.woonnet-haaglanden.nl) maak je je 
scoringskansen al veel groter. Dus doe het 
meteen als je 18 jaar wordt.

Maak gebruik van een starterslening
Als je liever koopt dan huurt, dan hoeft een 
twijfelende bank geen belemmering te zijn. 
Gemeente Westland kent de starterslening. 
Het maximum is € 30.000,-. De eerste 

drie jaar betaal je geen rente en aflossing, 
daarna betaal je rente en los je af naar 
draagkracht. Oké, voor € 30.000,- koop je 
geen huis. Maar samen met het bedrag 
van de bank kom je al een heel stuk verder. 
Tenminste, zolang het huis dat je (samen) 
koopt niet meer kost dan € 290.000,-. En je 
hebt de huidige lage hypotheekrente mee.

Koop voordelig een woning bij Arcade
Ja, die hebben we regelmatig. Dat zijn 
woningen die we verhuurd hebben, maar 
in de verkoop gaan. Die woningen zijn 
scherp geprijsd. Kijk maar eens op www.
arcadewonen.nl. Daar tegenover staat dat 
er altijd wel iets aan moet gebeuren. Ideaal 
dus als je zelf handig bent of de juiste 
vriend(in)en hebt.

Houd rekening met een lange adem, maar 
geef de moed niet op. Arcade wenst je alvast 
veel geluk!

Woning huren of kopen? 
Geef het geluk een zetje!

˚ Droom je van een eigen huis? Schrijf je op tijd in bij www.woonnet-haaglanden.nl of informer naar de mogelijkheden voor een hypotheek.

18+
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‘Elke dag 
vakantie aan 
zee’ 
Ankie Godefroij, appartementengebouw 

New Norfolk, Den Haag

Als deze zomer op Woonnet 
Haaglanden in het appartementen
complex New Norfolk een appartement 
te huur wordt aangeboden, kan Ankie 
Godefroij haar ogen niet geloven. 
Wat was ze teleurgesteld, toen ze 
eerder niet in aanmerking kwam 
voor een van de appartementen in 
dat prachtige nieuwe gebouw vlakbij 
zee. Als diabetesverpleegkundige 
verdiende ze net teveel voor een 
sociale huurwoning. Maar in mei – na 
vijftig jaar werken in ziekenhuizen 
en verpleeginrichtingen – kreeg ze 
haar pensioen en ging haar inkomen 
omlaag. Ze reageert gelijk en komt 
bovenaan de lijst te staan. Zou 
het dan toch...? Er reageren meer 
mensen. Ankie heeft het niet meer, 
maar ze staat nog steeds bovenaan. 
De inschrijving sluit een paar 
dagen later op donderdagavond. 
Ze kijkt wel twintig keer per dag 
op haar computer. Een halfuur 
voor sluitingstijd blijkt er toch nog 
een gegadigde te zijn met betere 
papieren. Ankie zakt naar plaats twee. 
Tijdens de groepsbezichtiging moet ze 
afwachten of kandidaat numero uno 
de woning neemt of niet. Hij neemt 
hem... níet! Ankie gilt het uit van 
geluk. Ze heeft haar nieuwe huis! Twee 
weken later krijgt ze de sleutel, de 
dag erna een nieuwe heup. De timing 
is perfect, haar droomhuis heeft een 
lift! Sindsdien geniet ze met zonnig 
weer op haar terras (“want dit kan je 
geen balkon meer noemen”) van haar 
permanente vakantie aan zee.

 Deuren 
openen...Veel gestelde vragen

Ik ga verhuizen. Moet ik de huur voor de eerste van de maand 
opzeggen?

Nee, u kunt de huurovereenkomst iedere dag schriftelijke opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het eind van 
de maand. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van minimaal dertig dagen. Gebruik voor het 
opzeggen ons (digitale) huuropzeggingsformulier. Meer informatie vindt u op www.arcadewonen.nl onder het 
kopje “Ik ben huurder’ -> “Verhuizen”. 

Wist u dat u een beloning krijgt als u de 
huur eerder opzegt? Hoe eerder u uw huur 
opzegt, hoe meer voordeel u heeft.
–  U ontvangt € 150,- als u uw huur drie 

maanden van tevoren opzegt.
–  U ontvangt € 100,- als u uw huur twee 

maanden van tevoren opzegt.

Tip: vergeet niet om uw verhuizing door 
te geven aan de gemeente. Ook als u 
in dezelfde gemeente blijft wonen. De 
gemeente zet uw nieuwe adres in de 
Basisregistratie Personen. Uw nieuwe 
adres kunt u persoonlijk of digitaal 
doorgeven aan de gemeente. Meer 
informatie vindt u op de website van de 
gemeente.

Mijn dochter woont nog thuis en staat nu een paar jaar 
ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Het lukt haar niet een 
sociale huurwoning te vinden. Ik heb het idee dat bepaalde 
mensen voorrang krijgen. Is dat zo?

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt een voorrangsverklaring 
afgegeven. Meer informatie vindt u op www.arcadewonen.nl onder het 
kopje “Ik zoek een woning”. 

Wel is het zo dat sommige doelgroepen 
voorrang kunnen krijgen als ze een 
sociale huurwoning zoeken. Zoals 
mensen die zorg nodig hebben, hun huis 
uit moeten vanwege sloopplannen of 
mensen die verblijven in een erkende 
noodopvang. Ook gemeenten kunnen 
zelf doelgroepen aanwijzen die voorrang 
krijgen. Bijvoorbeeld daklozen, jongeren, 
studenten, statushouders of woningzoe-
kenden die economisch of maatschappelijk 
aan de gemeente of regio gebonden zijn. 

Dit is opgenomen in de huisvestingsveror-
dening van de gemeente.

Hoe werkt het?
Als uw dochter inlogt bij ‘Mijn Woonnet’ op 
www.woonnet-haaglanden.nl staan onder 
de button ‘Passend aanbod’ de woningen 
waarop zij mag reageren op basis van 
haar inkomen en gezinssamenstelling. 
Dit heet Passend Toewijzen en is wettelijk 
zo bepaald. Uw dochter kan op deze 
woningen reageren. Na het verstrijken van 

de advertentietijd selecteert het systeem 
de kandidaat die als eerste in aanmerking 
komt. Wie dat is, hangt af van de wijze 
waarop Woonnet Haaglanden de woning 
aanbiedt. Dit kan op vier manieren: 
–  Inschrijfduur – diegene met de langste 

inschrijftijd, krijgt de woning als eerste 
aangeboden.

–  Eerste reageerder – de persoon die 
het eerste reageert, krijgt de woning 
aangeboden.

–  Loting – uit alle reacties loten we de 
eerste kandidaat. Het maakt dus niet 
uit hoe lang u ingeschreven staat.

–  Bij ‘Doelgroep’ krijgt een bepaalde groep 
voorrang, zoals hierboven uitgelegd.
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Vereniging voor 
Arcadehuurders
Centraal e-mailadres
info@vvarcadehuurders.nl

Website
www.vvarcadehuurders.nl 

Contact
Secretariaat
Mevrouw M. van Duin
Van Bemmellaan 62, 
2681 CX  Monster
(0174) 24 01 44 

Mevrouw T. Dijkman (voorzitter)
Van Swietenstraat 4, 
2678 VV  De Lier
(0174) 88 57 34
tk-ade@kabelfoon.net

Diverse nummers
Belastingdienst
Huurtoeslag: (0800) 05 43

Gemeente Westland
14 0174
Grofvuil Westland: (0174) 67 34 99
www.gemeentewestland.nl

Gemeente Den Haag
14 070
www.denhaag.nl

Gas en elektra
Essent klantenservice: (0900) 15 50
Eneco Energie klantenservice:  
(0900) 02 01 (€ 0,10 pm)
Nationaal storingsnummer: (0800) 90 09

Drinkwater
Westland: Evides: (0900) 07 87
Den Haag: Dunea: (088) 347 47 47
Storingen kunt u dag en nacht melden.

Kabel
CAIW: (088) 224 91 11
Ziggo: (0900) 18 84

Aan- en afmelden huurgeisers
Warmteservice Westland/GasRent:
(0174) 24 09 86 
info@warmteservicewestland.nl

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610, 3300 AP Dordrecht 
www.gcwzh.nl

Bent u op zoek naar een huurwoning in Westland of Den Haag? Ga naar www.woonnet-haaglanden.nl of 
www.arcadewonen.nl.

Onze contactgegevens
Handig... Scheur uit en hang op!

Klant Contact Centrum gemeente Westland 
Loket voor wonen, zorg en welzijn

Arcade 
Adres
Stokdijkkade 26, 2671 GX  Naaldwijk
Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk

Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag 
8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Website
www.arcadewonen.nl

Telefoonnummer Arcade
(0174) 28 23 00, toets 1

E-mail
info@arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken
(0174) 28 23 00, toets 4  
of via www.arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken buiten kantooruren
Dringende reparatieverzoeken en 
calamiteiten buiten kantoortijden 
(die niet kunnen wachten tot de 
volgende werkdag) meldt u via 
(0174) 28 23 00, toets 4.

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

Uitzondering: 
Naaldwijk (huurders A Capella)  
Sint Martinusstraat oneven huisnummers 
bellen Van Dijk & Korteland 
Klimaatinstallaties (0174) 52 88 54

Verstopte riolering
Rechtstreeks bij Zegwaard, dag en nacht: 
(0800) 262 61 61 (alleen gratis voor 
huurders die lid zijn van ons servicepakket). 
Graag alleen de spoed eisende gevallen 
buiten kantooruren melden.

Ruitschade
Deze meldt u rechtstreeks bij Centraal 
Beheer Achmea (behalve als uw 
woning tot een VvE behoort, dan belt 
u ons). Alleen gratis voor huurders die 
via ons een glasverzekering hebben.

Centraal Beheer Achmea, afdeling 
Schade Service, dag en nacht: 
(0800) 026 00 28.  
Zij vragen om de schade datum, de 
oorzaak, het soort glas (enkel, dubbel, 
draad), het gevolg (breuk, barst, lek), de 
plaats in het pand (ook verdieping) en 
de afmetingen.

Buurt Informatie Punten
Op www.vitiswelzijn.nl vindt u alle 
adressen en openingstijden.

Telefoon
14 0174

E-mail
sociaalmakelaar@vitiswelzijn.nl

Website
www.vitiswelzijn.nl
www.140174.nl


