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Gebonden aan anderhalve meter, maar
flexibeler dan ooit
Normaal schrijf ik dit voorwoord in ons kantoor aan de
Stokdijkkade. Vandaag zit ik thuis. Net zoals de meeste collega’s
van Arcade. Als iemand mij drie maanden terug had gevraagd
of je een corporatie zoals Arcade deels vanuit huis kunt laten
draaien. Had ik ‘nee’ gezegd. Maar het gaat door. Met af en toe
een hobbel, maar het gáát door.
Onvoorstelbaar hoe flexibel mensen kunnen zijn. Onze mensen
op kantoor, maar ook onze huurders die snappen dat het even
kunst en vliegwerk is in deze Coronatijd. En dan moet u ook op
andere gebieden nog eens heel flexibel zijn. Bijvoorbeeld als u
boodschappen doet, een wandelingetje maakt of een verjaardag
wilt vieren. We zijn gebonden aan die anderhalve meter afstand.
Maar we worden ook heel creatief in het zoeken naar oplossingen,
blijkbaar. Dat het thema van dit bewonersblad dan ook ‘flexibel’ is,
dat zal geen verrassing zijn.
Ik ben heel blij dat onze dienstverlening aan u amper hapert.
We hebben allemaal te horen gekregen dat het beter is zoveel
mogelijk thuis te blijven. Dan waardeer je het ook weer, een fijn
dak boven je hoofd. Een plek waar je veilig bent. Ik las het ook in
het interview met een nieuwe huurder (kijk op pagina 12-13). Zij
is dolblij met haar nieuwe appartement in Monster. Over flexibel
gesproken: dat appartement was een paar maanden terug nog een
kinderdagverblijf. Omdat we het niet meer konden verhuren, zijn er
vier appartementen van gemaakt.
Als u doorbladert, komt u nog meer voorbeelden van die flexibiliteit
tegen. Zoals de huurtoeslag, die wat meer gaat meebewegen met
de inkomens. We maken ook volop gebruik van de flexibiliteit in de
regelgeving om woningen passend toe te wijzen.
Iedereen past zich min of meer goed aan deze unieke situatie aan.
Daarom zijn wij vanaf 18 mei 2020 voor bezoekers geopend van
09.00-12.00 uur. Toch hoop ik dat we in een volgend nummer een
ander thema kunnen kiezen. Als het mij (en u) ligt, heb ik ‘m al.
Coronavrij!

René Lemson
directeur-bestuurder
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Dit jaar krijgen de lagere
inkomens gemiddeld 2,2%
huurverhoging
Elk jaar – op 1 juli – past Arcade de huur van haar
woningen aan. Wij houden ons aan de richtlijnen van
de overheid. Arcade vindt de betaalbaarheid van sociale
huurwoningen belangrijk en besloot de huur voor de
laagste inkomensgroep niet maximaal te verhogen.
Eind april ontving u van ons een brief met uw nieuwe
huurprijs. In dit artikel zetten wij de belangrijkste
zaken nog een keer uiteen.
Huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder of
gelijk aan € 43.574,-

De huurverhoging die u krijgt, hangt af van de hoogte van uw
huidige huur en inkomen. Wij besloten voor huishoudens met
een huishoudinkomen onder of gelijk aan € 43.574,- de huur te
verhogen met gemiddeld 2,2%, maar maximaal 5.1%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ligt uw huishoudinkomen boven € 43.574,-? Dan is de inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing. Wij verhogen de
huur dan met maximaal 6,6%. Dit percentage is door de overheid
vastgesteld.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging
De volgende groepen krijgen geen inkomensafhankelijke
huurverhoging:
–	Huishoudens waarvan één of meer leden per 1 juli 2020 de
AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) hebben
bereikt.
–	Huishoudens van vier of meer personen.
–	Chronisch zieken en gehandicapten.

Is er sprake van één van bovenstaande uitzonderingen, maar
ontving u toch een huurverhoging van 6,6%? Maak dan bezwaar.
Lees voor meer informatie de bijlage bij uw huurverhogingsvoorstel of kijk op www.arcadewonen.nl/huurverhoging.

Maximale huurprijs

In sommige gevallen is de maximale huurprijs van een woning
bereikt. De huur wordt dan niet verder verhoogd.

Huurtoeslag

Ontvangt u nu huurtoeslag? En krijgt u een huurverhoging?
Dan geven wij de nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst.

Een enkele keer lukt het de belastingdienst niet om de nieuwe
huurprijzen te verwerken, dan krijgt u bericht van de belastingdienst. Zij vragen u dan om zelf de juiste huurprijs door te geven.

Woningwaardering

Als bijlage bij de brief over de huurverhoging kreeg u ook de
woningwaardering van uw woning. Dit doen wij op verzoek van
de Vereniging voor Arcadehuurders. De woningwaardering is een
puntensysteem dat bij wet is geregeld. Het systeem bepaalt de
maximale huurprijs van uw sociale huurwoning. Elk onderdeel
van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. De bij
elkaar opgeteld punten bepalen de maximaal redelijke huurprijs,
deze stelt de overheid elk jaar opnieuw vast. Voor onze sociale
huurwoningen mogen wij nooit een huurprijs vragen boven deze
maximaal redelijke huurprijs.
Wilt u meer weten over de woningwaardering? Kijk dan op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling.
U kunt op deze website ook zelf de maximaal redelijke huurprijs
berekenen. Wilt u weten welke huurprijs hoort bij uw woningwaardering? Op www.arcadewonen.nl/huurverhoging vindt u
meer informatie.

Bezwaar maken

Tot 1 juli 2020 kunt u schriftelijk een bezwaar indienen.
Dit kan alleen als u een sociale huurwoning huurt en er
een geldige reden is. Meer informatie hierover staat in de
bijlage bij het huurverhogingsvoorstel. U kunt ook kijken op
www.arcadewonen.nl/huurverhoging.
De in dit artikel genoemde inkomens zijn bruto jaarinkomens van
het gezamenlijke huishouden.
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Kwaliteit staat bij Arcade hoog in het vaandel
Daarom zijn we aangesloten bij het KWH-Huurlabel. Het KWH vraagt onze
huurders regelmatig ons te beoordelen. In 2019 onderzocht KWH opnieuw
de kwaliteit van onze dienstverlening.
De Commissie Kwaliteitsverklaringen
(CKV) beoordeelde de resultaten van dit
onderzoek. Onze dienstverlening voldeed

wederom aan de kwaliteitseisen van
het KWH-Huurlabel! Daarom is het label
verlengd tot 16 maart 2021.

Dit betekent dat u en andere huurders
tevreden zijn over de manier waarop we
ons werk doen. De cijferlijst van Arcade
mag er zijn. Onze huurders geven ons een:
– 7,3 voor onze algemene dienstverlening.
–	7,7 voor de begeleiding bij het zoeken
naar een woning.
–	7,6 voor de opleverkwaliteit van de
woning.
–	8,0 als zij hun huur opzeggen.
–	7,6 voor reparaties.
–	8,1 voor het onderhoud aan onze
woningen.

We blijven verbeteren

We zijn natuurlijk trots dat onze huurders
tevreden zijn. Maar dat betekent niet dat
wij stoppen met verbeteren. De resultaten
van de metingen zijn voor ons direct
online in te zien. Dit geeft ons snel inzicht
in wat goed gaat en wat nog beter kan. Zo
werken we constant aan het verbeteren
van onze dienstverlening.

Houd de
container
ruimte
schoon en
bied huisvuil
op de juiste
wijze aan
Woont u in een appartementengebouw? Dan maakt u samen met
uw buren gebruik van de containerruimte. Bied uw huisvuil op
de juiste wijze aan. Zo voorkomt
u ongedierte en dat de ruimte
vervuild. Zit de container vol?
Plaats uw huisvuil dan niet naast
de container, maar wacht tot de
container geleegd is.
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˚ Wilt u kartonnen dozen weggooien? Maak de doos dan kleiner door deze te scheuren of op te
vouwen voordat u deze in de container stopt.

Nieuws

Huurkrant verschijnt
weer digitaal
Ook dit jaar verschijnt de Huurkrant alleen nog digitaal. De
krant is beschikbaar via www.arcadewonen.nl. In de Huurkrant
vindt u uitleg over het huurbeleid van de overheid en woningcorporaties. Daarnaast leest u meer over de jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u geen internet? Of wilt u de Huurkrant toch in
gedrukte vorm? Haal dan bij ons een exemplaar op (zolang de
voorraad strekt).

Voorkom vocht
en schimmel in uw
woning!
We brengen veel tijd in ons huis door. Zeker nu in de
Coronatijd. Een gezonde luchtvochtigheid 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.

Handig, de huur automatisch betalen!
Geen omkijken meer naar het betalen van de huur? Betaal per automatische
afschrijving. Dat is de eenvoudigste en voordeligste manier om de huur te
betalen. Hiervoor geeft u ons eenmalig uw toestemming. Vervolgens schrijven wij
maandelijks de huur van uw bankrekening af. Dit doen we op de eerste of op de
25e voorafgaand aan de volgende maand. U hoeft hiervoor verder niets te doen.
Genoeg geld op uw bankrekening is natuurlijk wel een vereiste.
De voordelen op een rij:

-	U betaalt altijd op tijd.
-	U vergeet nooit uw huur te betalen.
-	U weet precies wanneer wij de huur afschrijven.
-	U hoeft niet maandelijks aan de huurbetaling te denken.
-	Het bedrag klopt altijd, ook na de jaarlijkse huurverhoging.

Wilt u de huur betalen via automatische afschrijving?

Download dan het machtigingsformulier op www.arcadewonen.nl en stuur het formulier
ondertekend naar ons terug. U vindt het formulier op onze website onder het kopje ‘ik ben
huurder’ -> ‘huur betalen’. Hier vindt u ook op welke dag wij de huur afschijven. Toestemming voor
het automatisch afschrijven van de huur kunt u op elke moment weer intrekken.

mensen en wonen
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Hoe gaat Arcade
om met de Coronacrisis?
Tot een paar maanden terug kenden we het woord niet eens: Coronacrisis. Nu horen we het elke dag tientallen
keren in de media en op straat. Ook bij Arcade hebben we te maken met beperkingen door het virus. Voorop
staat dat we er alles aan doen om onze werkzaamheden zo goed mogelijk door te laten gaan. Natuurlijk
houden we ons daarbij aan alle voorschriften van het RIVM. Hoe we dat doen?
Vanaf 18 mei 2020 is ons kantoor
weer open: van 09.00 tot 12.00 uur. Zo
blijven we voor u aan het werk. Aan
onze bereikbaarheid via de telefoon en
e-mail verandert uiteraard niets. Wij zijn
bereikbaar al kan het wel zijn, dat de
wachttijden aan de telefoon langer zijn.

inachtneming van de richtlijnen. Ook
voor huuropzeggingen hanteren we de
normale procedure.

Wij nemen dan contact met u op om een
oplossing te zoeken.

Ontruimingen

Onderhoud en reparaties

Huurbetaling

Ook voor Arcade betekent dat de crisis
extra tijd van ons vraagt. Maar we
vinden ook dat die aandacht niet ten
koste mag gaan van ons werk op de
langere termijn. Met name het verder
gaan met nieuwbouwprojecten en het
verduurzamen van ons woningbezit.
Werk dat te belangrijk is om stil
te laten liggen. Daarom blijven we
onverminderd naar de toekomst kijken.
Een gezonde toekomst als het aan
Arcade ligt!

Gepland onderhoud kan – zij het
aangepast – doorgang vinden. Waarbij
onze aannemers rekening houden met
de RIVM-voorschriften.

Verhuur en verhuizing

Afspraken voor de verhuur van
woningen gaan gewoon door, met
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Tot nader bericht plannen we geen
ontruimingen in.

De overheid heeft afspraken gemaakt
met verhuurdersorganisaties als
bewoners door de crisis hun inkomen
kwijtraken. Zij worden dan niet uit hun
huis gezet. Bent u door de crisis ook in
financiële moeilijkheden gekomen?
Stuur dan een e-mail met uitleg van uw
situatie naar info@arcadewonen.nl.

En op de lange termijn?

Nieuws

De toewijzing van woningen
sturen via lokaal maatwerk in
Westland, waarom eigenlijk?
‘Waarom kom ik niet voor die ene woning in aanmerking?’ Het antwoord op die vraag kan weleens te maken
hebben met ‘lokaal maatwerk’. Misschien bent u die term al een keer tegengekomen. Lokaal maatwerk (er bestaat
trouwens ook regionaal maatwerk) betekent bijvoorbeeld dat woningen worden toegewezen aan mensen die
nu al in een bepaalde wijk wonen. Of aan inwoners die economisch of maatschappelijk aan een woonplaats zijn
gebonden.
Lokaal en regionaal maatwerk
betekent dat we bepaalde groepen
inwoners voorrang kunnen geven op de
woningmarkt. Dat is overigens aan regels
gebonden. 50% van het sociale aanbod van
woningen kan worden aangeboden voor
regionale toewijzing. Hiervan mag de helft
(= 25% van het totaal) als lokaal maatwerk
worden aangeboden. Bijvoorbeeld:
uitgaande van 100 huurwoningen dan
mogen wij 50 woningen regionaal
toewijzen wijzen, waarvan 25 woningen
lokaal.

Arcade de afgelopen jaren meerdere
projecten gereserveerd voor inwoners uit
Westland. Met die maatregel verlichten
we de druk op de regionale woningmarkt
enigszins, al blijft de wachttijd voor velen
een probleem. Soms kiezen we in eerste
instantie wel voor lokaal maatwerk,
maar voeren we het toch niet uit. Het
kan immers gebeuren dat er niet genoeg
kandidaten zijn die aan de maatwerkeisen
voldoen. In dat geval maakt iedereen
evenveel kans.

Geldt maatwerk ook voor u?

Om in aanmerking te komen voor
regionaal of lokaal maatwerk moet u aan
voorwaarden voldoen. Die voorwaarden
staan in de huisvestingsverordening van
de gemeente en op Woonnet Haaglanden.
Bijvoorbeeld: Bent u al woonachtig in die
gemeente? Woont u alleen in een groot
huis? Hoe hoog is uw inkomen? Laat u
een woning achter? Wie aan die eisen
voldoet, kan naar voren schuiven op de
kandidatenlijst.

Als corporatie besluiten we dit niet alléén,
maatwerk gaat altijd in overleg met de
betrokken gemeente.

Waarom maatwerk?

Met lokaal en regionaal maatwerk kunnen
corporaties zoals Arcade flexibeler sturen
op doelgroepen: meer starters in het
ene complex. Meer doorstromers in het
andere of juist een mix. Dat doen we door
in nauw overleg met de gemeente scherp
naar de sociale samenstelling van wijken
en complexen te kijken. Daardoor krijgen
we meer grip op de doorstroming in de
woningmarkt. Zo kunnen we bijvoorbeeld
huurders die uit een eengezinswoning
naar een appartement willen verhuizen
voorrang geven.

Knelpunten oplossen

Ook is lokaal (of regionaal) maatwerk
een oplossing om knelpunten in de
woningmarkt aan te pakken. Zo heeft

˚ In april 2019 werden tien sociale huureengezinswoningen in Monster toegewezen via lokaal
maatwerk.
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De eisen voor het verkrijgen
van huurtoeslag zijn
veranderd
Sinds 1 januari van dit jaar gelden andere regels voor
de huurtoeslag. Die verandering is niet alleen van
belang als u al huurtoeslag krijgt. Ook als u nog geen
tegemoetkoming ontvangt, kan de situatie nu anders
zijn. Hoe zit het precies?
De overheid hanteert inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.
Verdiende u meer dan het maximaal toegestane inkomen? Zelfs
al was het maar 1 euro? Jammer, maar dan had u tot dit jaar
geen recht op toeslag. Per 1 januari 2020 heeft de overheid die
vaste grenzen losgelaten. Hierdoor kunnen mensen die net iets
meer zijn gaan verdienen – waardoor hun inkomen boven de
huurtoeslag grens kwam – nu misschien toch wel toeslag krijgen.
Het bedrag dat u ontvangt hangt af van:
–	de huurprijs
–	uw leeftijd
–	de samenstelling van uw huishouden
Dat betekent dat de kans dat u huurtoeslag kunt krijgen, is
toegenomen. Naar verwachting heeft een aantal huurders
van Arcade door deze afbouwregeling (gedeeltelijk) recht op
huurtoeslag.

–	maximaal € 30.846,- voor alleenstaanden
–	maximaal € 61.692,- als u met z’n tweeën of meer bent
–	let op: het vermogen van thuiswonende kinderen onder de 18
jaar telt óók mee!

Meer weten of een proefberekening maken?

Ook leeftijd, AOW, wel of geen Nederlander of een handicap
zijn situaties die van belang zijn. Omdat de huurtoeslag nu
voor iedereen anders is, is het verstandig dit eens goed uit te
zoeken. Misschien had u er eerst geen recht op, maar nu wel (en
misschien zelfs met terugwerkende kracht). Op de site van de
Belastingdienst kunt u een proefberekening maken: belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Wel geldt maximale hoogte huur

De hoogte van de huur die u betaalt kan wel een beperkende
factor zijn. Woont u in een vrije sector woning dan komt u niet
in aanmerking voor huurtoeslag. Ook mag de huur (inclusief
subsidiabele servicekosten) niet hoger zijn dan € 737,14
per maand. Een uitzondering geldt als iedereen in het
gezin jonger dan 23 jaar is. Dan ligt het maximum op
€ 432,51. Ook hier is weer een uitzondering
op: want als u jonger bent dan 23 jaar
en al een kind heeft dat bij u woont
dan geldt weer die € 737,14 (inclusief
subsidiabele servicekosten)

Het moet gaan om een zelfstandige woonruimte

Huurtoeslag krijgt u alleen, als het om een zelfstandige
woonruimte gaat: met eigen toegangsdeur (die op slot kan)
keuken en toilet. Woonboten en recreatiewoningen zijn dan weer
voorbeelden die niet als zelfstandige woonruimte tellen.

U mag niet te veel vermogen hebben

Ook krijgt u geen huurtoeslag als u te veel vermogen heeft:
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˚ Sinds 1 januari van dit jaar gelden andere regels voor de huurtoeslag. Die
verandering is niet alleen van belang als u al huurtoeslag krijgt. Ook als u
nog geen tegemoetkoming ontvangt, kan de situatie nu anders zijn.

Nieuws

U wilt een reparatie melden.
Hoe werkt dat?
Een lekkende kraan. Een kapotte trap. Het raam sluit niet goed meer. En soms gaat er iets kapot in uw woning.
Wat doet u dan? Meld uw reparatie online op www.arcadewonen.nl Dat kan op ieder moment van de dag.
Dus ook ’s avonds en in het weekend. Of bel ons op (0174) 28 23 00, toets 4. Dat kan van maandag tot en met
donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Uiteraard houden onze aannemers zich ook
aan de RIVM-voorschriften, als zij een reparatie uitvoeren.
Ook voor spoedeisende reparaties belt
u ons op (0174) 28 23 00, toets 4. Dat kan
24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw
reparatie heeft spoed als er een gevaarlijke
situatie of blijvende schade ontstaat.
Bijvoorbeeld bij brand of een gaslek. Dan
helpen wij u direct.
Kan een reparatie wachten tot de volgende
werkdag? Dan helpen wij u niet direct.

Denk bijvoorbeeld aan het repareren van
een klemmende deur. U betaalt de kosten
voor de reparaties die u zelf uitvoert.
Op www.arcadewonen.nl vindt u een lijst
met alle klussen. U ziet welke klussen u
zelf moet doen, welke klussen wij doen
en welke klussen wij voor u doen in het
servicepakket.

Wij repareren meer als u kiest voor
het servicepakket

Wilt u dat wij meer reparaties voor u
doen? Zoals het ontstoppen van uw
afvoer? Dan is het servicepakket iets voor
u. U betaalt hiervoor € 4,30 per maand.
Kijk op www.arcadewonen.nl voor meer
informatie.

Deze schades meldt u direct bij de
reparateur:

1. Een cv-storing en/of een storing aan de
mechanische ventilatie
Bel naar Scholtes (0174) 21 34 51. Woont u
in Naaldwijk aan de Sint Martinusstraat
in een oneven huisnummer? Bel dan naar
Van Dijk & Korteland klimaatinstallaties
(0174) 52 88 54.
2. Ruitschade
Bent u via ons verzekerd voor ruitschade?
Bel dan naar Centraal Beheer Achmea
(0800) 026 00 28. Woont u in een
appartement dat een Vereniging van
Eigenaars heeft? Bel dan wel eerst met
ons (0174) 28 23 00, toets 1. Bent u niet
verzekerd via ons? Bel dan uw eigen
verzekeraar.
3. Een verstopte riolering
Bel naar Zegwaard rioolontstopping
(0800) 262 61 61. Heeft u een servicepakket? Dan betaalt u niets.

Wie doet welke reparaties?

Grote reparaties doen wij. Zoals het
onderhoud aan uw verwarming. Of
het repareren van een kapotte trap.
Sommige kleinere reparaties doet u zelf.

˚ Op www.arcadewonen.nl vindt u een lijst met alle klussen. U ziet welke klussen u zelf moet doen,
welke klussen wij doen en welke klussen wij voor u doen in het servicepakket.
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Wanneer krijgt u voorrang bij
het zoeken naar een huurwoning?
In de gemeenten Westland en Den Haag is een lange wachtlijst voor
sociale huurwoningen. We begrijpen dat mensen in sommige gevallen
niet lang kunnen wachten op een woning. Toch krijgt niemand zomaar
voorrang op een andere kandidaat. Alleen met een voorrangsverklaring
(urgentie) heeft u bij het zoeken naar een sociale huurwoning een streepje
vóór. Voor het krijgen van voorrang gelden strenge voorwaarden. U krijgt
deze alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zoals een levensbedreigende
situatie. Via dit artikel informeren wij u hierover.

krijgt of niet. Woont u in de gemeente
Den Haag? Dan vraagt u de verklaring
digitaal aan bij de gemeente Den Haag via
www.denhaag.nl zonder tussenkomst van
Arcade. Voor het aanvragen van voorrang
moet u ingeschreven staan bij Woonnet
Haaglanden.

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen
als er sprake is van:
–	Acute of dreigende dakloosheid buiten
uw eigen schuld.
–	Ernstige medische, sociale of financiële
problemen.
–	Een verblijf in een erkende noodopvang.

Woont u in de gemeente Westland?
Dan heeft u een gesprek bij de woning
corporatie. Tijdens dit gesprek geeft u
uitgebreide informatie over uw situatie.
Woont u in de gemeente Den Haag?
Dan verloopt de aanvraag digitaal via
www.denhaag.nl zonder tussenkomst van
Arcade.

U toont aan dat u de afgelopen
drie maanden actief reageerde via
www.woonnet-haaglanden.nl. Ook heeft
u geen passende woning geweigerd. U
zet eerst zelf alles in het werk om een
oplossing voor uw probleem te vinden.
Voordat de voorrangsverklaring wordt
afgegeven, kijken we of een zelfstandige
sociale huurwoning de enige oplossing
is voor uw situatie. Uw aanvraag wordt

afgewezen als een vrije sectorhuurwoning,
kamerhuur of tijdelijke inwoning ook een
oplossing biedt.

Echtscheiding/verbreken
partnerrelatie

Bij een echtscheiding is een aanvraag voor
voorrang alleen mogelijk als u samen met
inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar
de woning moet verlaten. Daarnaast is
uw persoonlijke situatie bij een scheiding
bepalend voor het toekennen van voorrang.

Hoe vraagt u voorrang aan?

Woont u in de gemeente Westland? Dan
vraagt u de urgentieverklaring aan bij
de woningcorporatie. Maar het is de
gemeente die bepaalt of u de verklaring

Intakegesprek

Beoordeling

Wij sturen uw aanvraag met onder
bouwing door naar de gemeente. De
gemeente onderzoekt vervolgens uw aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking
komt voor een voorrangsverklaring.

Beslissing

De gemeente informeert u over haar
beslissing.

Zoeken naar een woning

Heeft u voorrang gekregen? Dan gaat
u actief op zoek naar een woning. Aan
uw urgentie hangt een zoekprofiel. U
krijgt de voorrang alléén voor woningen
die aan dit zoekprofiel voldoen. Uw
voorrangsverklaring is drie maanden
geldig in de hele regio Haaglanden.

Meer weten?

Kijk voor alle voorwaarden en de
kosten voor het aanvragen van een
voorrangsverklaring op de website
van de gemeente waar u urgentie wilt
aanvragen. Meer informatie vindt u
ook op www.woonnet-haaglanden.nl of
www.arcadewonen.nl
˚ Met spoed op zoek naar een nieuwe huurwoning? Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt u voorrang.
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Nieuws

Gevolgen hennepteelt
zwaar onderschat
Het kweken en/of verhandelen van hennep in uw
woning, schuur of een gemeenschappelijke ruimte
is strafbaar. De pakkans is groot en de gevolgen zijn
ernstig. Gemeenten, politie, woningcorporaties,
belastingdienst, sociale dienst, verzekeraars
en energiebedrijven werken nauw samen om
hennepteelt te bestrijden. Dankzij deze intensieve
samenwerking pakt de politie steeds meer telers op.
In dit artikel leest u meer over ons hennepteeltbeleid.
Laat u niet verleiden tot hennepteelt en/of -handel. Ook niet als
u geldproblemen heeft. Want de gevolgen zijn onomkeerbaar. U
komt vaak nog verder in de problemen. Het kweken van hennep
is niet alleen strafbaar, het zorgt ook voor overlast en levensgevaarlijke situaties. Zo is de kans op brand groot! Telers tappen
vaak op illegale en onveilige wijze elektriciteit af. Daarnaast
hebben hennepplanten veel water nodig. Als je water met
onveilige elektriciteit combineert, ontstaat brandgevaar. Ook
komen vaak ongure personen over de vloer en is er sprake van
stankoverlast.

Vermoedt u hennepteelt bij uw buren?

Signalen die op hennepteelt kunnen wijzen zijn: beslagen of
afgeplakte ramen, stankoverlast, kunstlicht en stroomstoringen.
Voorkom gevaarlijke situaties voor uzelf en uw buren. Meld uw
tip rechtstreeks bij de politie via (0900) 88 44. Of bel anoniem
de gratis landelijke M-lijn: (0800) 70 00.

˚ Laat u niet verleiden tot hennepteelt of handel. De pakkans is groot en de
gevolgen zijn onomkeerbaar.

Ons hennepteeltbeleid is duidelijk: huisuitzetting bij
overtreding Opiumwet

Onze medewerkers scholen wij regelmatig bij over dit
onderwerp. Ook werken wij nauw samen met de politie. Wij
willen met ons beleid actief bijdragen aan de bestrijding
van hennepteelt in huurwoningen. Iedere huurder tekent
bij Arcade een huurovereenkomst. Hierop zijn altijd onze
algemene huurvoorwaarden van toepassing. In artikel 7 lid
15 staat ons drugsbeleid omschreven. Huurders die in onze
woningen hennep telen, verhandelen of op een andere manier
de Opiumwet overtreden, zetten wij uit de woning en wij
ontbinden het huurcontract. Ook is het voor de betreffende
huurder vaak niet meer mogelijk een woning via ons of een
andere corporatie te huren.

˚ De restanten van een illegale hennepplantage.
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Op bezoek bij

Verhuizen in Coronatijd:
Het was misschien wel haar
veertiende of vijftiende
verhuizing. ‘Maar nog nooit heb ik
zo’n mooi huis gehad als dit’, zegt
Erica de Ruijter enthousiast. ‘Dit
huis’ is een nieuw appartement
in Dudok State in Monster. Het
voormalige kinderdagverblijf op
de begane grond is verbouwd tot
vier sociale huurappartementen.
‘Ik ben er gaan kijken toen Arcade
aan het verbouwen was, toevallig
ook in dit appartement. Ik zei
meteen: als dit op de markt kom,
reageer ik gelijk!’
Inschrijven is één, maar ervoor in
aanmerking komen is een tweede.
De voormalig Zoetermeerse Erica kan
zeggen dat zij geluk heeft gehad. “Ik kan
mij voorstellen dat veel mensen in een
tijd als deze er niet aan moeten denken
om te verhuizen en daarom ‘nee’ hebben
gezegd toen ze een appartement kregen
aangeboden.”

Boeken in de container

Afgezien van die gelukkige toewijzing is
verhuizen in de Coronatijd een uitdaging
die veel van haar flexibiliteit vraagt.
‘Je moet creatief zijn, nu je niet met
zoveel mensen bij elkaar mag zijn. Bij
een bouwmarkt hebben we op afstand
een laminaatvloer uitgezocht. Nee,
het stofferen is geen probleem: ik heb
een vriend die heel handig is. Nog een
voorbeeld: ik ga van een vijfkamerwoning naar een driekamerappartement. En
ik ben nogal een verzamelaar. Duizenden
boeken heb ik. Ik had al wat kringloopwinkels uitgezocht. Maar die houden
de deuren tijdelijk gesloten en komen
niets meer halen. Spullen brengen kan
gelukkig nog wel, maar al die boeken
waren te veel. “Gooi die boeken maar
in de container”, kreeg ik te horen. “Ja,
dat kon ik natuurlijk niet over mijn hart
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verkrijgen. Die boeken kon ik uiteindelijk kwijt bij Rataplan in Monster, of all
places. Rijd ik daarvoor stad en land af!’

Zoetermeer

Haar eengezinswoning stond tot 18 mei
nog in Zoetermeer, de plaats waar ze het
langst heeft gewoond. ‘Ik denk dat dit
mijn veertiende of vijftiende woning is.
Vanwege het werk van mijn vader heb
ik in veel provincies gewoond. Na mijn
huwelijk verhuisde ik ook weer naar de
andere kant van het land. Maar omdat
we dan toch elk weekend naar Den Haag
gingen om familie te bezoeken, zijn we
uiteindelijk toch weer in het westen gaan
wonen.”

Tweede etage

Het Westland is voor Erica niet helemaal
onbekend terrein. ‘Mijn dochter werkt
in Monster. “Ga daar eens kijken”, zei ze
op een dag. Ik kwam in eerste instantie
in aanmerking voor een appartement in
hetzelfde complex op de tweede etage.
Dat viel me tegen. Maar toen ik er ging
kijken was Arcade de benedenverdieping
aan het verbouwen. Ik liep toevallig in dit
appartement en zei meteen: als dit op de
markt komt, reageer ik gelijk.’

Terras op het zuidwesten

Vanwege de Coronacrisis werkt de medewerkster publieksvoorlichting en klantenservice voorlopig thuis. Dolgelukkig
is Erica met die thuiswerkplek. ‘Het is het
mooiste huis waar ik ooit heb gewoond!’
Het is niet alleen nieuw, ook de
afmetingen van haar terras waren voor
Erica een - letterlijk - groot pluspunt. ‘Het
terras is twee en een halve meter diep
en zeven en een halve meter breed. In
de advertentie op Woonnet Haaglanden
stond dat het op het noordoosten lag.
Nou, dat neem ik dan maar voor lief,
had ik me al voorgenomen. Blijkt het
ook nog op het zuidwesten te zijn.

De zonnige kant! Mijn vader had vroeger
een dergelijk appartement, ook met een
groot terras. Ik zei altijd: als ik later groot
ben, wil ik net zo’n groot terras. Voor mijn

Op bezoek bij

‘Je moet creatief zijn’

˚ Erica de Ruijter is dolgelukkig met haar nieuw huurappartement op de begane grond van het markante appartementengebouw Dudok State.

gevoel zit ik hier nu bij mijn vader buiten.
En dan zit ik ook nog eens maar tien
minuten van de zee af. Ik ben superblij

met dit prachtige appartement en ik heb
gezellige buren. Ik heb het nu al naar
mijn zin in Monster.’
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Woonwijzer

Gebruik de gootsteen of
het toilet niet als afvalbak
Het kan voorkomen dat uw riool verstopt raakt. Dat is vervelend.
Soms kunt u er zelf iets aan doen. In andere gevallen niet. Maar wat
moet u doen als u hulp nodig heeft? En wie draait eigenlijk op voor de
kosten?
Arcade verricht regelmatig onderhoud
aan uw woning en is verantwoordelijk
voor grotere herstellingen.
Kleine reparaties, zoals het ontstoppen
van afvoeren van wastafels, douche en
gootsteen, zijn voor uw eigen rekening.
Dit is in de wet zo geregeld. Het is
mogelijk een deel van het huurders
onderhoud af te kopen. Dat kan met
een abonnement op ons
servicepakket.

met Zegwaard Rioolontstopping
afgesloten. Is de oorzaak van de
verstopping niet door uw toedoen
ontstaan? En heeft u een abonnement
op ons servicepakket? Dan krijgt u geen
rekening. Heeft u geen abonnement?
Of heeft u de verstopping zelf
veroorzaakt, wel of niet opzettelijk?
In beide gevallen zijn de kosten voor u.
In dat geval nemen we contact op met u.

Rioolontstopping wie betaalt de
kosten

Bel zelf naar Zegwaard om de verstopping
te melden: telefoonnummer (0800)
262 61 61. Dit is alleen gratis voor huurders
die het servicepakket hebben afgesloten.

Voor het verhelpen van rioolont
stoppingen hebben we een contract

Hoe voorkomt u een
verstopping?
Ga zorgvuldig om met uw afvoer; uw
gootsteen en toilet zijn geen afvalbak.
Hieronder vindt u een aantal tips om een
verstopping te voorkomen.
–	Ontstop uw afvoer regelmatig met
sodawater (soda opgelost in heet
water).
–	Koop een zeefje voor boven uw afvoer:
etensresten komen dan niet de afvoer
terecht.
–	Spoel geen (vloeibaar) vet weg: vet
stolt als het afkoelt en veroorzaakt zo
een verstopping.
–	Spoel geen luiers, vochtig toiletpapier
of maandverband door het toilet.
–	Haal regelmatig (lange) haren weg uit
het doucheputje: haren veroorzaken
ook een verstopping.
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Verstopping melden?

Wilt u een
servicepakket
afsluiten?
Met het abonnement op ons service
pakket voorkomt u dat u voor
onverwachtse kosten komt te staan.
Wilt u een serviceabonnement
afsluiten? Dat kan heel eenvoudig
via www.arcadewonen.nl/
Ik-ben-huurder/Onderhoud/
Het servicepakket dekt niet alleen de
kosten van rioolontstopping. Ook een
groot aantal andere punten waarvoor
u als huurder verantwoordelijk bent,
vallen onder dit pakket.

Woonwijzer

˚ Joop en Merel (in het midden) ontvingen van wethouder Wonen Martijn Balster (links op de foto) en René Lemson (rechts op de foto) directeur-bestuurder
bij woningcorporatie Arcade de sleutel van hun sociale huurappartement aan het Westhovenplein in Den Haag.

64 sociale huurappartementen aan het
Westhovenplein in Den Haag opgeleverd
Op woensdag 20 mei 2020 werd de sleutel uitgereikt van 64 sociale
huurappartementen aan het Westhovenplein in Den Haag. De symbolische
sleutel werd op gepaste afstand van 1,5 meter uitgereikt aan Joop en Merel.
Zij ontvingen de sleutel van hun nieuwe appartement uit handen van
wethouder Wonen Martijn Balster en René Lemson, directeur-bestuurder bij
woningcorporatie Arcade.
De eerste sleutel werd uitgereikt aan Joop
(25 jaar) uit Voorburg en Merel (22 jaar) uit
Rhoon. Allebei wonen ze nog thuis bij hun
ouders. “We wilden al langer samenwonen,
maar het was een lange zoektocht om een
huis te vinden dat geschikt was. We zochten
in de regio Haaglanden en dat is gewoon
lastig”, vertelt Joop. “Ik stond al acht jaar
ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Ik
keek regelmatig op internet naar woningen.
Toen ik dit project voorbij zag komen
bij mijn passende aanbod op Woonnet
Haaglanden, werd ik gelijk enthousiast.
Mijn vriendin Merel en ik besloten gelijk
te reageren. De woning ligt dichtbij het
station. Voor ons is dat een groot voordeel.
Ik werk in Rotterdam en Merel studeert in
Leiden, dat is met de trein goed te doen.
Daarnaast wonen we vlakbij een aantal

parken met veel groen waar we lekker
kunnen hardlopen. We kijken er nu al naar
uit om te ontdekken wat Den Haag ons
verder nog allemaal te bieden heeft.”

Rondom een tuin

Het totale project - gelegen aan het
Westhovenplein in Den Haag - bestaat uit
vijf urbanvilla’s die geplaatst zijn rondom
een tuin. Verbinding en samenkomst staan
centraal. De 64 sociale huurappartementen
liggen in twee villa's. In de andere villa’s
is plaats voor zorggerelateerde appartementen. Het ontwerp is opgezet vanuit het
principe van levensduurzaamheid.

Zo groot is de druk op de woningmarkt
“Mensen een thuis geven. Dat is toch het
mooiste wat er is? Dat vinden we bij Arcade

in ieder geval wel”, zegt René Lemson. “Fijn
dat wij in deze roerige tijden toch weer
een mooi project kunnen opleveren. Met
in achtneming van de RIVM-maatregelen
konden wij de verhuur van dit project
alsnog opstarten. Daar ben ik blij mee, want
er is nog steeds een tekort aan betaalbare
huurwoningen in de regio Haaglanden.
Zo reageerden ruim 1.000 belangstellenden via Woonnet Haaglanden op deze
appartementen. Zo groot is dus de druk
op de woningmarkt”, aldus Lemson. De
Westlandse corporatie levert dit jaar in
Den Haag 264 sociale huurwoningen op.
Hiermee levert Arcade een belangrijk
aandeel in de vraag naar betaalbare huurwoningen in de regio. Wethouder Balster:
“Ik ben blij met de officiële oplevering
van deze sociale huurappartementen.
Het college heeft een grote ambitie op
het gebied van wonen. We bouwen 4.000
nieuwe woningen per jaar, met oog voor de
betaalbaarheid. Met deze appartementen
zetten we weer een stap om deze ambitie
te realiseren. Ik wens Joop en Merel veel
woonplezier.”
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100 woningen Oranjebuurt
in ’s-Gravenzande
krijgen groot onderhoud
De plannen voor groot onderhoud aan 100 sociale huureengezinswoningen in ’s-Gravenzande zijn bekend
gemaakt aan de betreffende bewoners. Het groot onderhoud is ingrijpend, daarom organiseerden we in februari
2020 een informatiebijeenkomst. De belangstelling was groot en de bewoners waren enthousiast over onze
plannen. Ook ontvingen de bewoners een informatieboekje zodat ze de informatie op hun gemak nog eens na
konden lezen. Vanwege Corona starten wij de werkzaamheden in delen op. Zo beginnen we met de buitenzijde
van de woningen. De aannemer volgt de RIVM-richtlijnen en het protocol Samen Veilig Doorwerken.
Het gaat om de 100 eengezinswoningen in de Oranjebuurt
(Leeuweriklaan, Koningin Sophiestraat, Koningin Emmastraat,
Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat en Prinses Christina
straat) in ‘s-Gravenzande. De werkzaamheden zijn met name
gericht op het energiezuiniger maken van de woningen. De belangrijkste maatregel die wij hiervoor nemen, is het plaatsen van isolatieglas, kunststofkozijnen, spouwisolatie en dakisolatie. Waar nodig
vervangen wij de keuken (minimaal 20 jaar oud), de badkamer
en het toilet (minimaal 30 jaar oud). Tijdens het groot onderhoud
informeren wij de bewoners via brieven. Door de Coronacrisis zijn
de huisbezoeken uitgesteld. Deze vinden later plaats met inachtneming van de RIVM-regels. Naar verwachting worden de werkzaamheden mei 2020 opgestart. Als alles volgens planning verloopt zijn
alle woningen in het vierde kwartaal 2021 gereed.

˚ Tijdens de informatiebijeenkomst voor de bewoners werden de plannen
voor het groot onderhoud bekend gemaakt.

˚ 100 sociale huureengezinswoningen in de Oranjebuurt in ’s-Gravenzande krijgen groot onderhoud.
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Huurders Bomenbuurt verrast met een cadeau
In november 2019 was het groot onderhoud aan 54 sociale huurwoningen in de Bomenbuurt klaar. Om de
huurders van deze woningen te bedanken voor hun medewerking en geduld tijdens de onderhoudsperiode
werden zij op ludieke wijze bedankt. Twee medewerkers van Arcade kwamen langs met een persoonlijke
boodschap en een toepasselijk cadeau.
De bewoners reageerden enthousiast
en waren vooral verrast. Zo ook de heer
en mevrouw Van der Hout die aan de
Hazelaarhof wonen. “Bedankt voor het
leuke kerstboompje. Wat een aangename
verrassing zo aan het einde van het jaar.
We zijn heel blij met de verbouwing.
Het is bij ons heel goed verlopen en
de overlast was beperkt. Compliment
voor alle mensen die hieraan hebben
meegewerkt. Wij zijn erg tevreden en
genieten elke dag van een warm en
behaaglijk huis.”

Elzenhof en Eikenlaan in ‘s-Gravenzande.
In april 2019 zijn de werkzaamheden
opgestart en geheel volgens planning
waren alle woningen begin december
2019 gereed. Het groot onderhoud was

met name gericht op het energiezuiniger maken van de woningen. Zo werd
de spouwisolatie in de gevel hersteld
en plaatsten wij kunststofkozijnen met
HR++ beglazing.

De woningen zijn zo goed als nieuw
Het groot onderhoud werd uitgevoerd
aan 54 sociale huurwoningen gelegen
aan de Populierenstraat, Amandelpad,
Abeelstraat, Lindenstraat, Hazelaarhof,

˚ De heer en mevrouw Van der Hout voor hun opgeknapte woning in de Bomenbuurt in
’s-Gravenzande.

Opknapbeurt
voor appartementen
in Scheveningen
Het appartementengebouw met 42 huurapparte
menten aan de Utrechtsestraat en Haarlemse
straat in Scheveningen kreeg een opknapbeurt. De
werkzaamheden waren gericht op de buitenzijde
van het gebouw. Waarbij de balkonafscherming,
hekken en privacyschermen zijn vervangen. Ook is
schilderwerk uitgevoerd aan de balkons.
De werkzaamheden zijn gestart in september 2019. De laatste
woningen zijn eind december 2019 opgeleverd. Wij zijn trots op
het eindresultaat. Een onderhoudsproject brengt altijd enige
overlast met zich mee. Samen met de aannemer streefden
wij naar een zo kort mogelijke uitvoeringstijd. Mede dankzij
medewerking en geduld van de bewoners verliep het groot
onderhoud volgens planning. Dit was reden voor ons om de
bewoners te bedanken met iets lekkers.
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Jaaroverzicht planmatig
onderhoud 2020

Pietersonstraat
Kortenaerstraat
Van Speykstraat

2 t/m 12
1 t/m 9 en 10 t/m 18
1 t/m 29 en 8 t/m 50 (excl. 20, 26, 28, 30, 32)

?
?
?

Ahornstraat
Lijsterbesstraat
Ericahof
Ericastraat
Geerbronhof
Kerkpad
Wingerdhof
Zeestraat
Kruithoff
Zeereep
Parallelweg
Gruttostraat
Hazelaarstraat
Hazelaarstraat
Meidoornstraat
Ruysdael
Ravesteyn
Groeneveldstraat
Bronckhorst
Schuylenburgh
Swanenburch
Terborch
Breitner
Mesdag
Van Scorel
Wiegers
Verdilaan
Sweelinck
Verdilaan
Geesterwijckstraat
Geestweg
Madeweg
Nassauplein
Wassenaarstraat
Berkhout 1 t/m 40
Madesteyn 1 t/m 40
Oudenborch 1 t/m 40
Valckesteyn 1 t/m 40

8 t/m 28 (excl. 14) en 15 t/m 27
2 t/m 6
1 t/m 3
16A t/m 16C
1 t/m 9
4 t/m 22 en 46 t/m 72
2 t/m 40
37 t/m 74
1 t/m 24
132 t/m 172
1 t/m 36
5 t/m 29
5 t/m 42
41 t/m 47
5 t/m 11
2 t/m 78
2 t/m 100
1 t/m 11B
6 t/m 15
1 t/m 22
1 t/m 15
1 t/m 4 en 32 t/m 36
13 t/m 69
24 t/m 50
15 t/m 35
28 t/m 46
132 t/m 154
31 t/m 57
63 t/m 111
1 t/m 50 en 52 t/m 64
37
2 t/m 20
1 t/m 19
17 t/m 37
1 t/m 40
1 t/m 40
1 t/m 40
1 t/m 40

?
?
?
?
?
?
?

Monster
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ö
ö

ö

ö

ö

ö
ö
ö
ö

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

WTW-unit vervangen

CV-leidingen aanpassen

CV-ketel vervangen

Liftwerkzaamheden

Automatische deuren verv.

Keukenrenovatie

Vervangen alg verlichting

Metselwerk- en/of betonherstel

Kozijnvervanging

Schilderwerk

Huisnummer

Dakwerkzaamheden

Woonplaats
Ter Heijde

Groot onderhoud

In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
Het is mogelijk dat er wijzigingen in het schema plaatsvinden.

Duyvenvoordestraat
Le Corbusier (Duinpan)

53 t/m 135
2 t/m 48

Bizet
Anjerlaan
Verdipark
Schiereiland
Catharina van Abbenbroekstraat
Lage Woerd
Beatrix van Liesveldstraat

1 t/m 197
51 t/m 83
1 t/m 46
50 t/m 145
4 t/m 28
45 t/m 69
1 t/m 28

Jan Barendselaan
Irenestraat
Julianastraat
Beatrixstraat eengezinsw
Beatrixstraat
Frisolaan
Willem Alexanderlaan
Fresiastraat
Anjerstraat
Fresiastraat
Anjerstraat
Dahliastraat
Nieuwstraat
A.J. van Reststraat
Verburghlaan
Dr Weitjenslaan
Wittebrug

85 t/m 101A
2 t/m 82
12 t/m 98
10 t/m 56
1 t/m 183
1, 2, 3, 10, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28
1 t/m 9
2 t/m 84
1 t/m 17, 6 t/m 12
1 t/m 21
19 t/m 107
1 t/m 35
2 t/m 32
3, 6, 10, 12, 18, 28
50, 52
9 t/m 67
3 t/m 122

Pieter de Hooghstraat
Maarten Harpertsz. Trompstraat
Witte de Withstraat
Jan Steenstraat
Van Swietenstraat
Persijnstraat
Van Dijckstraat
Van Lockhorststraat
Uitterlier
Van Nijenrodestraat
Hofzicht
Zwetburgh
Markenborgh
Swaandrift
Zwetburgh
Bleyenburg
Essenhof
Lindenhof
Iepenhof
Meidoornhof
Eikenhof
Colman
Frankenthaler
Maroc
Muskaat
Tuba
M A de Ruyterstraat

1 t/m 18
2 t/m 18
1 t/m 17
2 t/m 22
1 t/m 34
2B t/m 40
1 t/m 36
14 t/m 34
2 t/m 60
33 t/m 85
1 t/m 25
1 t/m 26
63 t/m 77
1 t/m 29
62 t/m 76
2 t/m 108
1 t/m 30
1 t/m 19
1 t/m 18
1 t/m 23
3 t/m 32
1 t/m 17
5 t/m 19
2 t/m 14
2 t/m 16
2 t/m 40
1 t/m 111

Naaldwijk

Poeldijk

De Lier

?
?
ö
ö

WTW-unit vervangen

CV-leidingen aanpassen

CV-ketel vervangen

Liftwerkzaamheden

Automatische deuren verv.

Keukenrenovatie

Vervangen alg verlichting

Metselwerk- en/of betonherstel

Kozijnvervanging

Schilderwerk

Huisnummer

Dakwerkzaamheden

Woonplaats

Groot onderhoud

Onderhoud

ö

?
?
?
?
?
?
?
?
?

ö
ö

ö
ö

ö

?
?
?
?
?
?
?
?
?

ö

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

ö
ö
ö
ö
ö

ö

ö

ö
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Emmastraat
Prinses Irenestraat

5A t/m 5N
3 t/m 37

Koningin Julianaweg
Mumsenstraat
Prinses Irenestraat
Prins Bernhardstraat
Prins Hendrikstraat
Koningin Emmastraat
Koningin Sophiestraat
Leeuweriklaan
Prinses Beatrixstraat
Prinses Christinastraat
Prinses Margrietstraat
Adolf van Nassaustraat
Lodewijk van Nassaustraat
Oranje-Nassaustraat
Prins Mauritsstraat
Prins Willem-Alexanderstraat
Esdoornstraat
Meidoornstraat
Plataanstraat
Populierenstraat
Prins Bernhardstraat
Dingemans van de Kasteeleplein
Kornalijn
Topaas
Kornalijn
Beryl
Heliotroop
Boedijnhof
Diepenbrocklaan
Zandeveltweg
Doppersingel
Obrechtlaan
Obrechtlaan
Kievit
Heenweg
Gasthuislaan
Mumsenstraat
Mr. Schokkingstraat
van de Kasteelestraat
Laan der Verenigde Naties
Greenpeacestraat

27 t/m 53
30 t/m 56
1 t/m 30
1 t/m 47
2 t/m 48
1 t/m 26
1 t/m 18
2 t/m 22
43 t/m 67
1 t/m 20
1 t/m 20
1 t/m 26
1 t/m 23
2 t/m 26
15 t/m 50
16 t/m 42
2 t/m 28
1 t/m 122
2 t/m 12
1 t/m 35
4 t/m 26
1 t/m 71
44 t/m 172
1 t/m 39
2 t/m 36
1 t/m 5, 16 t/m 38
2 t/m 81
2 t/m 30
3 t/m 27
17 t/m 47
20 t/m 34
23 t/m 109
111 t/m 165
2 t/m 12
128 t/m 146
15 t/m 129
23 t/m 65
20 t/m 40A
79 t/m 117
57 t/m 125
1 t/m 69

Abraham van Beyerenstraat
Brueghelstraat
Honthorststraat
Ter Heijdestraat
Buitenom
Buitenom
Herengracht
Jacob van der Doesstraat 89
Tasmanstraat
Dibbetsstraat
Fahrenheitstraat

46,48,50
203 t/m 241
9 t/m 140
27-29
27 t/m 64
25, 26, 65, 66
11F t/m 13H
89 t/m 95B
47 t/m 97
61, 69
231 t/m 253

’s-Gravenzande

Den Haag
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?
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ö

ö
ö
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ö
ö

ö
ö

ö

ö

ö

ö
ö

WTW-unit vervangen

?
?
?

ó
ó
ó
ó
ó
ó

ö
ö
ö
ö
ö

CV-leidingen aanpassen

ö

ö
ö

ö

CV-ketel vervangen

Liftwerkzaamheden

Automatische deuren verv.

Keukenrenovatie

Vervangen alg verlichting

Metselwerk- en/of betonherstel

Kozijnvervanging

Schilderwerk

Huisnummer

Dakwerkzaamheden

Woonplaats

Groot onderhoud

Onderhoud

?
?
?
?
ö
ö

ö
ö

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

ö

Govert Bidloostraat
Valkenboslaan
Vreeswijkstraat
Ermelostraat
Soesterbergstraat
Willem 3 straat
Leyweg
Ankerstraat
Katwijkstraat
Ooststraat
Rogstraat
Vijzelstraat
Haarlemsestraat

ö

ö

ö

ö
ö
ö

?
?
?
?
?

WTW-unit vervangen

CV-leidingen aanpassen

CV-ketel vervangen

Liftwerkzaamheden

Automatische deuren verv.

Keukenrenovatie

Vervangen alg verlichting

Metselwerk- en/of betonherstel

Kozijnvervanging

Schilderwerk

Huisnummer

114, 116
199, 199A, 201
120 t/m 142
27 t/m 49 / 86 t/m 108
143 t/m 199
119,121,129,131
6 t/m 18
8
127,129
2A, 2B, 18 t/m 30, 57, 79A, 85, 93, 95
1, 15 t/m 21, 24 t/m 28, 37
1C, 5A, 19, 23, 55A t/m 61, 77, 79, 113, 115, 123, 125
3 t/m 43

Dakwerkzaamheden

Woonplaats

Groot onderhoud

Onderhoud

ö

?
?
?

ö

ö

? geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar
ó uitvoering groot onderhoud in twee jaar

Bizetflat in Naaldwijk
heeft kleurrijke
moderne uitstraling
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 waren gericht
op het aanpassen van de buitenzijde van de flat.
De flat heeft een moderne kleurrijke uitstraling en
kan weer 25 jaar mee.
Op het dak van de flat is de dakbedekking vervangen en zijn
zonnepanelen 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
is de buitenkant van de flat opgeknapt. Op de kopgevels en
liftschachten zijn 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 is
extra geïsoleerd.

˚ De Bizetflat in Naaldijk heeft na het afronden van het groot
onderhoud een moderne kleurrijke uitstraling gekregen.

mensen en wonen

juni 2020

21

Nieuwbouw

Arcade verwelkomt eerste huurders in Honselersdijk
met de oplevering van 26 sociale huurappartementen
Op donderdag 30 januari leverden wij 26 sociale huurappartementen
op in Honselersdijk. Het echtpaar Koornneef ontving als eerste de
sleutel van hun nieuwe appartement uit handen van wethouder
Wonen Ben van der Stee en René Lemson, directeur-bestuurder bij
Woningcorporatie Arcade. Ook alle andere bewoners kregen de sleutel.
Het appartementengebouw met 26 sociale huurappartementen ligt aan
de Van Poeljestraat in de nieuwbouwwijk Boomparck in Honselersdijk.
Geduldig afgewacht

De eerste sleutel werd uitgereikt aan het
echtpaar Koornneef. De heer Koornneef
(76 jaar) en mevrouw Koornneef (73 jaar)
zijn allebei geboren en getogen in
Honselersdijk. “Na ons trouwen in 1967
gingen wij boven bij opa en oma wonen,
zoals dat in die tijd wel vaker gebeurde”,
vertelt mevrouw Koorneef. “Na een aantal
jaar verhuisden wij naar een huurappartement aan de Fazantlaan in Honselersdijk.
In 1975 kregen we via woningruil onze
huidige woning, waar we 42 jaar heel fijn
hebben gewoond. Mijn man heeft MS en

mede daarom wilden we graag een gelijkvloerse woning. Maar wel in Honselersdijk,
dichtbij familie en vrienden. Toen we
hoorden dat deze appartementen werden
gebouwd, hebben we geduldig afgewacht.
Gelukkig is ons geduld beloond.”

Over de appartementen

Het appartementengebouw telt vijf
verdiepingen en een begane grond en
ligt aan de Van Poeljestraat in de nieuwbouwwijk Boomparck. De appartementen
hebben een oppervlakte van 54 tot 83 m2,
een woonkamer met open keuken, een of

˚ Het echtpaar Koornneef (in het midden
op de foto) ontving als eerste de sleutel van
hun nieuwe appartement van wethouder
Wonen Ben van der Stee (rechts op de foto) en
René Lemson (links op de foto).

twee slaapkamers, een buitenruimte en
een eigen berging op de begane grond.
De appartementen hebben minimaal
energielabel A.

Bouw van De Schoone Ley in Den Haag verloopt
volgens planning
Rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag wordt druk gebouwd aan het project De Schoone Ley met
in totaal 610 woningen en (sociale huur) appartementen. Ook komen er commerciële ruimten, een grote overdekte
stallingsgarage en een daktuin. Arcade neemt de bouw van 178 sociale huurappartementen voor haar rekening.
De bouw verloopt volgens planning. We verwachten de eerste appartementen in de zomer op te leveren.
Het nieuwbouwproject De Schoone Ley bestaat uit vier deelgebieden en ligt langs de Escamplaan en de Leyweg. Elk deelgebied
krijgt een eigen karakter. De sociale huurappartementen komen
in de deelgebieden Haagsche kwartier en Haagsche Hof. Alle
appartementen hebben een woonkamer met open keuken, een
of twee slaapkamers, een badkamer, een buitenruimte en een
gebruiksoppervlak variërend vanaf 57 tot 83 m2.

Wilt u hier graag wonen?
˚ Rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag wordt druk
gebouwd aan het project De Schoone Ley met in totaal 610 woningen en
(sociale huur) appartementen.
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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.

Nieuwbouw

20 sociale huurappartementen Oosteinde opgeleverd
Op woensdag 15 januari 2020 ontving Redouan el Boujjoufi als eerste
de sleutel van zijn nieuwe huurappartement aan het Oosteinde in
Wateringse Veld. De 25-jarige Redouan ontving de sleutel uit handen
van wethouder Wonen Martijn Balster. Ook alle andere bewoners van de
20 sociale huurappartementen ontvingen die dag hun sleutel. Bij 19 van
hen gaat het om starters op de woningmarkt. De gemiddelde leeftijd van
de bewoners is 25 jaar en zij komen uit Den Haag, Rijswijk, Wateringen
en Zoetermeer.
Het appartementencomplex aan het
Oosteinde, waarvan de bouw eind 2018
van start ging, was het eerste project dat
Martijn Balster als de nieuwe wethouder
Wonen opleverde. “Van Arcade begreep
ik dat voor deze nieuwe appartementen
maar liefst 262 reacties waren. Zo groot is
de behoefte aan betaalbare woningen in
Den Haag”, zegt Martijn Balster.

Over de appartementen

De driekamerappartementen hebben
een woonoppervlak van circa 70 m2.
Het gebouw telt naast de begane grond
drie verdiepingen en een verdieping
met schuine kap. Op elke woonlaag
bevinden zich vier appartementen die
met de lift bereikbaar zijn. De woningen
hebben een woonkamer met open

keuken, een balkon en twee slaapkamers
(een appartement heeft een slaapkamer).

Aanzienlijke bijdrage
woningproductie Den Haag

“Het appartementengebouw
voorziet gedeeltelijk zelf in de eigen
elektriciteitsbehoefte door duurzame
toepassingen. Zo liggen er zonne
panelen op het dak. De woningen
hebben dan ook energielabel A”, zegt
directeur-bestuurder René Lemson
van Arcade. “Ik ben trots dat wij als
Westlandse corporatie de laatste jaren
een aanzienlijke bijdrage hebben
kunnen leveren aan de woningproductie
in Den Haag. En dan met name huur
woningen in het sociale segment.

˚ Wethouder Martijn Balster (links op de foto) gaf de eerste sleutel van Oosteinde aan Redouan el Boujjoufi.
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36 sociale
huurappartementen
opgeleverd in Monster
Op 2 maart 2020 leverden wij
36 sociale huurappartementen op in
Monster. De heer Buurman ontving
als eerste de sleutel uit handen
van wethouder Wonen Ben van der
Stee en René Lemson, directeurbestuurder bij woningcorporatie
Arcade. Het appartementengebouw
met 36 sociale huurappartementen
ligt in de nieuwbouwwijk Duingeest
in Monster.
De eerste sleutel werd uitgereikt aan de
heer Buurman (68 jaar). De heer Buurman
werkte jaren als postbode in Monster.
Maar is inmiddels gepensioneerd. “Ik
heb 43 jaar in mijn huidige woning aan

de Slangenburg in Monster gewoond.
Deze woning huurde ik ook van Arcade.
Ik wilde al een tijdje kleiner gaan wonen,
maar wel in Monster. Dit project kwam
als geroepen. Mijn appartement ligt op
de bovenste etage van waar ik prachtig
uitzicht heb.”

Te weinig bouwlocaties

“Mooi dat wij dit project op deze
bijzondere locatie vlakbij zee vandaag
opleveren”, zegt René Lemson. “Arcade
wil niets liever dan betaalbare woningen
realiseren in Westland. Zodat iedereen
– ook mensen met een laag inkomen –
de kans krijgt betaalbaar te wonen in
Westland. Helaas blijft dat lastig omdat

te weinig bouwlocaties beschikbaar zijn.
De wachttijd voor een sociale huurwoning
loopt steeds verder op. We moeten
bouwen om zo ook de doorstroom te
bevorderen. Als er niet snel een oplossing
komt, blijven we nog jaren achter de
feiten aanlopen. De huidige achterstand
van circa 250 sociale huurwoningen halen
we überhaupt niet meer in. Duingeest is
voorlopig ons laatste project in Westland.
De doorstroming zal hierdoor vrijwel tot
stilstand komen. Dit jaar starten we ook
geen nieuwe bouwprojecten meer op. Dit
betekent dat wij de prestatieafspraken
om netto 100 sociale huurwoningen
per jaar toe te voegen ook in 2020 niet
gaan halen”, aldus René Lemson. “In
Westland is de gemiddelde wachttijd
nu 60 maanden en voor starters zelfs 70
maanden. “We hebben dit project niet
zomaar verkregen. Toen bleek dat de
sociale huurwoningen spontaan uit het
plan Duingeest waren geschrapt, voerden
wij een aantal indringende gesprekken
met de toenmalige wethouder Wonen.
Hierna is het plan toch omgezet en
zodoende leveren wij vandaag weer 36
sociale huurappartementen op.” Arcade
laat weten dat de appartementen zijn
toegewezen aan starters en doorstromers
waarbij lokaal maatwerk is toegepast en
Westlanders voorrang kregen.

Over de appartementen

˚ Op maandag 2 maart 2020 ontving de heer Buurman (in het midden op de foto) als eerste de sleutel
van zijn nieuwe appartement uit handen van wethouder Wonen Ben van der Stee (links op de foto) en
René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade (rechts op de foto).
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Het appartementengebouw met 36
sociale huurappartementen heeft vier
verdiepingen. Op de begane grond (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 ca. 68 m2 - ca. 83 m2.

18+

De starterslening biedt
uitkomst bij het kopen van
een woning

˚ Met de starterslening van de gemeente Westland is het kopen van een woning voor sommige jongeren wel haalbaar.

Vooral jongeren zijn op zoek naar
een betaalbare koopwoning.
Zij hebben vaak wel een redelijk
goed salaris maar de hoge
prijzen vormen een drempel
om een woning te kopen. De
starterslening biedt uitkomst!
Onder voorwaarden kunnen
starters in Westland bij het kopen
van hun eerste woning gebruik
maken van de starterslening van
de gemeente.
De starterslening is maximaal € 30.000,en overbrugt het verschil tussen de
totale verwervingskosten van de woning
en het maximale bedrag dat kopers, op

basis van hun inkomen, kunnen lenen
met Nationale Hypotheek Garantie. Om
in aanmerking te komen voor de starterslening, mag de koopsom niet hoger
zijn dan 310.000,- Arcade heeft woningen
te koop binnen deze prijs. Jongeren die
gebruikmaken van de starterslening
betalen de eerste drie jaar geen rente
en aflossing. Meer informatie over de
starterslening en de voorwaarden vindt u
op www.gemeentewestland.nl.

Vrijgekomen huurwoningen extra
aantrekkelijk
De starterslening geldt voor zowel
bestaande als nieuwbouwwoningen.
Onze organisatie verkoopt steeds

meer vrijkomende huurwoningen.
De starterslening in combinatie met de
aantrekkelijke verkoopprijs maakt deze
woningen uiterst geschikt voor starters.
De gemiddelde leeftijd van deze kopers
is dan ook circa 25 jaar. Zij zijn op zoek
naar een betaalbare woning en vinden
het niet erg om zelf nog te klussen.
Onze voormalige huurwoningen zijn
degelijk onderhouden maar in sommige
gevallen is bijvoorbeeld de keuken en/of
badkamer gedateerd. De handige starter
die wel van een beetje klussen houdt,
vindt dit geen probleem. Wilt u ook een
voormalige huurwoning kopen?
Kijk voor ons huidige aanbod op onze
website www.arcadewonen.nl
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Veel gestelde vragen

Let op: de inkomensgrens voor passend toewijzen is
aangepast. Wat betekent dit in de praktijk?
Wilt u verhuizen? Dan krijgt u te maken met de regels van passend toewijzen. Met passend toewijzen wil de
overheid voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een dure huurwoning gaan wonen. Of dat mensen
met een hoger inkomen in een goedkope huurwoning kunnen wonen. Daarom heeft de overheid een aantal
jaar geleden passend toewijzen ingevoerd. Dit betekent dat we goed kijken of het inkomen van huurders
passend is in verhouding tot de huur.
Welke regels gelden er voor ons?

Passend toewijzen is van toepassing
op woningen met een kale huurprijs
van € 619,01 voor huishoudens met
één of twee personen en € 663,40
voor huishoudens met meer dan twee
personen.

Wat betekent passend toewijzen nu
voor u?

Aan de hand van de grootte van uw
huishouden en uw (verzamel)inkomen
bepalen wij of u in aanmerking komt
voor een betaalbare sociale huurwoning.

Daarvoor gelden in 2020 de volgende
maximale inkomensgrenzen:
–	€ 23.225,- voor een éénpersoonshuishouden onder de aow-leeftijd
–	€ 31.550,- voor een meerpersoonshuishouden onder de aow-leeftijd
–	€ 23.175,- voor een éénpersoonshuishouden boven de aow-leeftijd
–	€ 31.475,- voor een meerpersoonshuishouden boven de aow-leeftijd
Ligt uw inkomen boven deze inkomensgrenzen? Maar is uw huishoudinkomen
niet hoger dan € 39.055,- dan komt u wel

in aanmerking voor een duurdere sociale
huurwoningen met een huurprijs tussen
€ 619,01/€ 663,40 en € 737,14.
Staat u ingeschreven bij Woonnet
Haaglanden en logt u in? Dan krijgt
u automatisch de woningen te zien
waarvoor u in aanmerking komt. Met
één ‘maar’: u moet dan wel uw juiste
inkomensgegevens hebben ingevoerd.
Vergeet daarom niet uw gegevens aan
te passen als uw inkomenssituatie
verandert!

˚ Passend toewijzen wil zeggen: de hoogte van de huur moet aansluiten bij uw inkomen en uw gezinsgrootte.
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Deuren
openen...
‘Wees geduldig,
dan win je de
jackpot!’
Redouan el Boujjoufi, Oosteinde,
Wateringse Veld

‘Als eerste bewoner van dit prachtige
nieuwe appartementengebouw kreeg
ik de sleutel van de wethouder en een
grote bos bloemen. Het was een mooi
feestje met maar één bewoner, dat
was ik! De mensen van Arcade
waren er, de bouwers... heel
bijzonder om mee te maken!’
Laboratorium-analist Redouan
el Boujjoufi is dolblij met zijn huis. Hij
is niet alleen de eerste bewoner, hij
woont ook voor het eerst op zichzelf.
Sinds zijn achttiende stond hij
ingeschreven voor een eigen woning
en sinds twee jaar was hij wat serieuzer
om zich heen gaan kijken. Maar vooral
het afgelopen jaar was hij intensief
huizen gaan bezichtigen en met elkaar
vergelijken. Toen hij de plannen voor
de woningen aan het Oosteinde
zag, voor starters tot 26 jaar, perfect
gelegen in de buurt van zijn ouders en
zijn werk in het ziekenhuis, bedacht
hij zich geen ogenblik. Hij meldde zich
als eerste aan, maar was na een paar
dagen al naar de vijfde plaats gezakt.
Anderen stonden blijkbaar langer als
woningzoekend ingeschreven. Als
dat maar goed ging. Het ging goed.
Toen er documenten moesten worden
ingevuld en opgestuurd, stond hij weer
bovenaan de lijst. De eerste sleutel
kwam in januari precies op tijd, want in
februari werd Redouan 26!
‘Mijn advies voor iedereen die op zoek
is naar zijn droomhuis? Kijk goed om
je heen, maar beslis niet te snel. Blijf
flexibel en wees geduldig, dan win je
de jackpot!’
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Handig... Scheur uit en hang op!
Onze contactgegevens
Arcade
Adres
Stokdijkkade 26, 2671 GX Naaldwijk
Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk
Bezoektijden
Maandag tot en met vrijdag
9.00 - 12.00 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

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

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.

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.

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

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.

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 spoedeisende gevallen
buiten kantooruren melden.

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:
(088) 895 59 55 (€ 0,10 pm)
Eneco storingsnummer: (0800) 00 72

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

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

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