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Veel gestelde vragen
Deuren openen

Een roerig jaar…
In een jaar als 2020 zou je willen dat je vooruit kon
kijken. Ik zou niet eens ver in de tijd willen kijken, vijf
of tien jaar lijkt me genoeg. Hoe zouden we in 2025 of
2030 terugkijken op het roerige jaar 2020? Zouden we
ons normale leven weer hebben opgepakt? Of heeft
het virus toch iets veranderd: meer thuis werken, geen
spitsuren met files meer, niet langer met het vliegtuig
op vakantie? Ik moet u de antwoorden schuldig blijven.
Eén ding is zeker: een jaar als dit hakt er stevig in. Nu
ik dit schrijf, zitten we midden in de tweede lockdown.
Gedeeltelijk weliswaar, maar voor een groot aantal
mensen zijn de gevolgen heel groot. ‘Even’ naar de
bioscoop of een kopje koffie buiten de deur kan niet
meer. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Op zo’n
moment waardeer je ook weer dat dak boven je hoofd.
Kijk maar naar de drukte in de bouwmarkten en in de
woonwinkels: we maken het thuis gezellig.
Ik ben blij dat we in dat roerige jaar 2020 toch weer
een hoop van die gezellige ‘thuizen’ hebben opgeleverd.
Met het project De Schoone Ley kregen we er in Den
Haag maar liefst 178 sociale huurwoningen bij. Iets
verderop, in Kijkduin, gaan we nog dit jaar van start
met een mooi project. Opknappen doen we ook: we
verbeteren in ’s-Gravenzande 100 woningen in de
Oranjebuurt. Op pagina 20 kunt u daar meer over
lezen. Opknappen betekent in 2020 ook: huizen
energiezuiniger maken.
Blij ben ik dat ondanks alles onze dienstverlening
gewoon door kon gaan. Gepland en ongepland, zoals
deze zomer in De Lier. We konden snel reageren op een
brand. De echte schrik kwam pas toen huurders niet
verzekerd bleken te zijn voor de schade aan inboedel.
Lees meer op pagina 23.
Ik wens u fijne feestdagen en vooral goede gezondheid.

De documentatie in dit bewonersblad is met zorg samengesteld.
De tekst, plattegronden, schetsen en/of foto’s zijn indicatief.
Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan dit blad zijn geen rechten te ontlenen.
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Betaal de huur gemakkelijk
via automatische afschrijving
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’.
Hieronder 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.

Data waarop wij de huur afschrijven
in 2021
Huur voor de maand:

Januari 2021

Februari 2021
Maart 2021
April 2021
Mei 2021

Juni 2021
Juli 2021

Augustus 2021

September 2021
Oktober 2021

November 2021
December 2021

Afschrijving huur op de 25e:

Afschrijving huur op de 1e:

25 januari

1 februari

25 februari

1 maart

25 maart

1 april

23 april

30 april

25 mei

1 juni

25 juni

1 juli

23 juli

30 juli

25 augustus

1 september

24 september

1 oktober

25 oktober

1 november

25 november

1 december

24 december 2020

31 december 2020
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De coronacrisis houdt ons
allemaal nog steeds bezig
Ook bij Arcade hebben wij nog te maken met beperkingen door het
coronavirus. Wij volgen de voorschriften van het RIVM en het kabinet.
Daarom is ons kantoor gesloten. Wel zijn wij bereikbaar per e-mail:
info@arcadewonen.nl en telefoon: 0174 – 28 23 00. Wij doen er alles aan om
onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. Meer informatie
leest u op www.arcadewonen.nl
Misschien heeft de Corona een vervelend
gevolg op uw persoonlijke situatie. Zoals
verlies van uw inkomen, waardoor u
problemen heeft de huur te betalen. Wij
vinden het belangrijk u te laten weten dat
de overheid afspraken heeft gemaakt met
verhuurdersorganisaties.
Dit betekent dat huurders die
aantoonbaar hun inkomen kwijtraken

door de crisis in principe niet uit hun huis
mogen worden gezet.
Bent u door Corona in de financiële moeilijkheden gekomen? Waardoor u de huur niet
meer kunt betalen? Stuur dan een e-mail
met uitleg over uw situatie naar info@
arcadewonen.nl. Wij nemen dan contact
met u op om een oplossing te zoeken.

Aangepaste openingstijden
feestdagen
De feestdagen komen er weer aan. Tijdens onderstaande dagen zijn wij gesloten:
Dag voor kerstmis - donderdag 24 december 2020 vanaf 12.30 uur
1e Kerstdag - vrijdag 25 december 2020
Oudjaarsdag - donderdag 31 december 2020 vanaf 12.30 uur
Nieuwjaarsdag - vrijdag 1 januari 2021

Dringend reparatieverzoek

Wilt u tijdens de feestdagen een spoedreparatie melden?
Bel dan (0174) 28 23 00, toets 4. Alleen in geval van een spoedeisende reparatie – die
echt niet kan wachten tot de volgende werkdag – ondernemen wij direct actie.
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De regels 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. 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 en 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.

recht op, maar nu wel (en misschien zelfs
met terugwerkende kracht). Op de site van
de Belastingdienst vindt u meer informatie.
Ook kunt u een proefberekening maken:
belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Meer weten of een proefberekening
maken?

Omdat de huurtoeslag nu voor iedereen
anders is, is het verstandig dit eens goed
uit te zoeken. Misschien had u er eerst geen

Bied huisvuil op de juiste wijze aan

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

mensen en wonen
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Ventileren en luchten voor een
schone lucht in huis
Voor uw gezondheid is het goed om uw huis regelmatig te luchten en te ventileren. We ademen, koken, drogen de
was en douchen. Dit zorgt voor vocht in huis. Daarom is het belangrijk om de lucht in huis goed te verversen. Zodat
vieze en vochtige lucht het huis uit kan en schone lucht naar binnen. In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen.
De beste manier om de lucht in huis
gezond te houden is door te zorgen
voor voortdurende luchtverversing. Zet
(klep)raampjes en/of ventilatieroosters
zoveel mogelijk open het liefst dag en
nacht. Ventileer extra als u kookt, doucht
en als er veel mensen binnen zijn. Zet
bijvoorbeeld een extra raam open of
zet het ventilatiesysteem op de hoogste
stand. Roken en kaarsen zorgen voor veel
vervuiling in huis. Rook liever niet in huis.

Zorg voor minder vocht in huis

Hang de was buiten op, kook met de deksel
op de pan en maak vloeren en muren
droog na het douchen. Naast ventileren is
het goed regelmatig te luchten. Dit doet u
door ramen en deuren tegen elkaar open
zetten.

˘ Ventileer voortdurend uw woning en lucht
extra door regelmatig een raam open te zetten.

Verandert uw woonsituatie? Uw e-mail adres of
telefoonnummer? Vergeet niet dit aan ons door
te geven
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.
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Ook een wijziging van een e-mail adres
of nieuw (mobiel) telefoonnummer
horen wij graag. Zo kunnen wij u altijd
bereiken mocht dit nodig zijn.
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.

Nieuws

Muziekvereniging Liora gaf een
zomers optreden
Wie jarig is trakteert! Zo ook
muziekvereniging Liora uit De
Lier die dit jaar 105 jaar bestaat.
Om dit te vieren verzorgde de
vereniging een optreden voor de
bewoners van de Ruyterhof in
De Lier.
Het optreden werd verzorgd door
leerlingen van de muziekvereniging. Er

waren verschillende instrumenten te
zien en te horen. Ook de majorette- en
twirlgroep zette haar beste beentje voor.
De bewoners van de appartementen
aan de Ruyterhof konden vanaf hun
balkon het optreden bijwonen. Dit
scheelde drukte op het plein in verband
met Corona. Het was een succesvolle en
gezellige avond die werd gewaardeerd
door de bewoners.

˚ Muziekvereniging Liora verzorgde een optreden voor de bewoners van de Ruyterhof in De Lier.

U wilt een reparatie melden
Hoe werkt dat?
Een lekkende kraan. Een kapotte
traptrede. Het raam sluit niet goed
meer. 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.
Liever iemand aan de telefoon?
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. Dan
plannen wij de afspraak gelijk in.
Uiteraard houden onze aannemers zich

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.
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Achterpaden
handig
of een bron
van ergernis?
Achterpaden geven de mogelijkheid om woningen via de tuin
te bereiken. Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld met een fiets,
brommer of kinderwagen via de achterdeur naar binnen wilt.
Helaas gebeurt het vaak dat juist deze achterpaden een bron
van ergernis zijn. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor
het onderhoud van de achterpaden? In dit artikel informeren
wij u hierover.
Ergernis ontstaat meestal als
een achterpad niet goed wordt
onderhouden en moeilijk
begaanbaar is. Bijvoorbeeld omdat
onkruid en rommel niet worden
opgeruimd. Of omdat heggen
niet op tijd worden gesnoeid. Veel
mensen denken dat het achterpad
eigendom is van de gemeente. Dat
is echter niet zo. Alle achterpaden
horen bij de gehuurde woning
en zijn de verantwoording van de
huurder.

Onkruid en rommel ruimt u
zelf op

Bewoners zijn verplicht het pad
schoon en begaanbaar te houden.
Het weghalen van onkruid en
zwerfvuil doet u zelf. Dat kan
eventueel samen met uw buren.
Wanneer bewoners een achterpad
verwaarlozen, spreken wij bewoners
hierop aan. Heeft dat geen
resultaat? Dan laten wij de werkzaamheden door derden uitvoeren
op kosten van de bewoner(s).

˚ Zo hoort het niet. Het weghalen van onkruid en
puinafval doet u zelf.

Voor uw eigen veiligheid

Bij brand of ongelukken gebruikt
de brandweer achterpaden om
op moeilijk bereikbare plaatsen
te komen. Het is voor uw eigen
veiligheid belangrijk dat de paden
bereikbaar zijn. Bovendien maakt u
het inbrekers makkelijk om over de
poort of schuur te klimmen als er
containers staan.

Tips voor het onderhouden van
achterpaden

–	Verwijder onkruid en snoei de
heg op tijd.
–	Gebruik het achterpad niet als
verzamelplaats voor afval of grof
vuil.
–	Plaats uw afval of vuilcontainers
niet in het achterpad.
–	Laat geen fietsen, brommers of
scootmobielen in het achterpad
staan.

˚ Plaats geen containers in het achterpad

˚ Via vuilcontainers maakt u het inbrekers makkelijk op
de schuur te klimmen..
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Woonfraude zorgt voor overlast
en pakken wij streng aan!
Gebruikt een huurder een woning voor iets anders
dan als eigen woonplek? Dan is dit woonfraude. De
aanpak van woonfraude staat bij de overheid en
bij ons hoog op de agenda. Ons beleid is duidelijk:
bij alle vormen van onrechtmatig gebruik van een
woning ontbinden wij het huurcontract. Wees
gewaarschuwd: de pakkans is groot en de gevolgen
zijn ernstig.
De meest voorkomende vorm van woonfraude is onderhuur.
De hoofdhuurder woont dan ergens anders en verhuurt
zijn woning aan anderen. En dat mag niet. Vaak betalen
onderhuurders meer huur, zodat de hoofdhuurder winst
maakt. Ook het tijdelijk verhuren van uw woning via vakantie
websites als Airbnb is niet toegestaan. Soms wordt de
woning ook aangehouden voor andere doelen. Bijvoorbeeld
voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die
een (bijstands)uitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in
werkelijkheid ergens anders woont.

˚ Een overvolle brievenbus kan wijzen op woonfraude.

Criminele activiteiten

Huurders laten zich soms verleiden tot criminele activiteiten
vanuit de huurwoning, zoals hennepteelt, drugshandel en
prostitutie. Laat u niet verleiden tot dit soort praktijken! Ook
niet als u geldproblemen heeft. U komt uiteindelijk 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.

Vermoedt u woonfraude bij uw buren?

Signalen die op woonfraude kunnen wijzen zijn: overvolle
brievenbussen, gordijnen die altijd dicht zijn, vervuiling,
steeds wisselende nieuwe huurders die anoniem willen
blijven. Vermoedt u dat de woning van uw buren wordt
onderverhuurd. Of gebruikt voor illegale praktijken? Meld dit
bij ons via info@arcadewonen.nl. Uiteraard behandelen wij uw
gegevens vertrouwelijk.

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.
˚ Hennepteelt: laat u niet verleiden tot hennepteelt in uw woning.
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Uw scootmobiel zorgt toch niet voor problemen?
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 het gebruik van
scootmobielen in onze gebouwen? Is dit overal even makkelijk? Helaas zien wij steeds vaker schade door het
gebruik van scootmobielen.
Het besturen van een scootmobiel door
een gebouw valt soms niet mee. Het gaat
bij het ene gebouw makkelijker dan bij
het andere. Zo wordt bij nieuwbouw
vaak al rekening gehouden met het
gebruik van scootmobielen. Maar zijn
oude gebouwen hier meestal niet op
ingericht. Dat merken wij helaas ook.
Want wij zien het aantal schademeldingen door aanrijdingen met scootmobielen toenemen. Vooral bij liften en
toegangsdeuren gaat het wel eens mis.
Dat is erg vervelend voor alle bewoners.
Omdat de liftstoringen ontstaan of de
ingang niet meer goed afsluit.

Automatische deuren instellen

De meeste appartementengebouwen
hebben automatische toegangsdeuren. Wist u dat wij deze kunnen
afstellen? Zodat de deuren langer
open blijven en u meer tijd heeft met
uw scootmobiel naar binnen te rijden.
Denkt u dat dit in uw gebouw nodig
is? Neem dan contact met ons op via

˚ Rijd voorzichtig met uw scootmobiel niet alleen buiten maar ook binnen in onze gebouwen.

0174 – 28 23 00 (toets 4) of stuur een
e-mail naar info@arcadewonen.nl. Wij
bekijken de situatie ter plaatse en passen
dit indien mogelijk aan. Zo voorkomen
wij onnodige schade.

Heeft u schade gereden met uw
scootmobiel?

Meld dit dan gelijk bij ons
via 0174 - 28 23 00 (toets 4) of
www.arcadewonen.nl?
Dan kunnen wij dit zo snel mogelijk
oplossen.

Laat u goed voorlichten voordat u een slimme
thermostaat aanschaft
Overweegt u de aanschaf van een slimme kamerthermostaat?
Laat u dan van tevoren goed voorlichten.
Niet elke thermostaat past goed bij elke
cv-ketel. Er zijn verschillende soorten te
verkrijgen, maar niet elk model kunt u
zomaar aansluiten op uw cv-ketel.
Het risico bestaat dat een thermostaat
signalen niet goed aan uw cv-ketel
doorgeeft, waardoor storingen in de
ketel ontstaan. Het aanschaffen van een
andere kamerthermostaat als bij uw
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cv-ketel is geleverd, is voor eigen risico.
Dit betekent dat eventuele kosten door
schade of storingen aan uw cv-ketel ook
voor uw rekening zijn. Ook de kosten
voor het opnieuw programmeren en
instellen van de kamerthermostaat
worden aan u doorbelast.

Meer informatie?

Neemt u voordat u een thermostaat
aanschaft contact op met Scholtes BV via
0174 – 21 34 51.

Nieuws

Uw open verbrandingstoestel
vervangen door een cv, voor alle
veiligheid
Het is een beruchte sluipmoordenaar in huis: koolmonoxide. Je ziet het niet, je ruikt het niet. Het giftige gas
ontstaat doordat het toestel te weinig zuurstof uit de lucht haalt voor het verbrandingsproces. Er ontstaat dan
koolstofmonoxide (CO). Met een ‘gesloten’ installatie, zoals een hr-ketel, loopt u geen risico. Daarom is Arcade
graag bereid om open verbrandingstoestellen te vervangen.
Koolmonoxide is een gas dat ontstaat als
een verbrandingstoestel niet voldoende
zuurstoftoevoer krijgt. Dit kan bij een
gaskachel, een open geiser of een open
combiketel. Slechte of geen ventilatie in
de ruimte waar het toestel hangt is een
risico. Van een vergiftiging door koolmonoxide word je in het beste geval flink ziek.
Maar erger is ook denkbaar. Nog elk jaar
haalt het de nieuwsberichten: mensen
die overlijden door koolmonoxide. Per
jaar gaat het om 10 tot 15 personen. De
honderden mensen die in het ziekenhuis
terecht komen door koolmonoxidevergiftiging halen het nieuws niet eens.

Het alternatief: hr-installatie met
radiatoren
Arcade vervangt zoveel mogelijke die

gevaarlijke verbrandingstoestellen.
Verboden zijn open verbrandingstoestellen nog niet. We vinden het echter
belangrijk u niet bloot te stellen aan
mogelijk gevaar voor uw gezondheid en
die van uw gezinsleden. Laat u een hr-ketel
met radiatoren installeren (dus een
cv-installatie). Dan neemt u het risico op
koolmonoxide weg.

Woningverbetering

Afgezien van de veiligheid: een cv is veel
comfortabeler. Het vervangen van een
open toestel door een gesloten installatie
valt onder woningverbeteringen.
Daarom mogen we een huurverhoging
in rekening brengen. Hoe hoog die is,
is niet zo te zeggen. Wij doen ons best
om een gunstig voorstel voor te leggen.

Vraag daarom een vrijblijvende inspectie
aan. Installatiebedrijf Scholtes komt dan
langs om te bekijken wat er bij u moet
gebeuren.
Aan die hand van hun prijsopgave rekenen
wij voor u uit hoeveel u maandelijks extra
betaalt. Eén meevaller heeft u alvast: de
huur van de geiser vervalt. Toch geen
interesse? Dan bent u niets verplicht.
Wel is ons advies dan om een koolmonoxidemelder te installeren.

Interesse? Maak een afspraak!

Liever wonen met een gerust gevoel,
zeker in de koude maanden die eraan
komen? Neem dan contact op met onze
medewerker Nico Burger bereikbaar via
0174 – 28 23 00.
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Op zoek naar een andere woning?
Er zijn meer mogelijkheden dan u
denkt!
Misschien is de huurwoning waar u nu woont niet helemaal meer naar uw
zin. Omdat de kinderen al jaren het huis uit zijn en u die paar lege kamers
nauwelijks nog gebruikt. Of juist omdat er kinderen bij zijn gekomen en
een extra kamer juist welkom is. Maar verhuizen… kan dat eigenlijk wel?
Moet u dan niet heel lang wachten op een woning? En hoe zit het met de
huurprijs? U woont nu voordelig, hoe zit dat straks?
Bij Arcade weten we dat veel mensen
weleens denken aan een andere
huurwoning. Maar al snel laten ze die
gedachte varen. Want veel huurders weten
niet beter dan dat de wachttijden voor
een andere woning aan de lange kant zijn.
Toch is er veel meer mogelijk dan u denkt.
Natuurlijk zijn er huurwoningen waar u
langer op moet wachten. Maar er zijn ook
vergelijkbare woningen waarvoor u veel
eerder in aanmerking komt. Bijvoorbeeld
net even een andertype woning dan u
in gedachten had. Of net een wijk verder
dan degene waar u uw oog op heeft laten
vallen.

Ook denken ze creatief met u mee. Juist de
open blik van een ander kan u weleens op
verrassende ideeën brengen. Ook helpen
zij om (nieuwe) woonlasten te berekenen.
Misschien bent u straks wel iets meer geld
kwijt aan huur, maar zijn de energiekosten

van een kleinere of nieuwere woning lager.
De wooncoaches zijn elke dinsdag en
woensdag, tussen 09.00 en 12.00 uur, op
afspraak aanwezig in de publiekshal van
het gemeentehuis aan de Verdilaan 7 in
Naaldwijk. Een afspraak maken kan via
wonen@vitiswelzijn.nl of 0174 – 63 03 58.

Hulp nodig van Arcade?

Wilt u liever contact met ons om te weten
wat de mogelijkheden zijn? Bel dan naar
0174 – 28 23 00 (afdeling verhuur) of mail
naar info@arcadewonen.nl

Wachttijd een stuk korter

Om te verhuizen moet u ingeschreven
staan bij Woonnet Haaglanden.
Afhankelijk van uw situatie kunt u tot wel
vijf jaar extra inschrijfduur krijgen. Dat
maakt een eventuele wachttijd wel een
heel stuk korter. Ook staan woningzoekenden vaak al veel langer ingeschreven
dan ze denken. Kijk eens naar uw inschrijving om te zien welke duur u inmiddels
heeft opgebouwd.

Laat u begeleiden

Vitis Welzijn werkt met wooncoaches.
Dat zijn vrijwilligers die alles weten van
verhuizen. En die ook nog eens kosteloos
advies geven. De wooncoaches kennen
de huurwoningmarkt. Ze helpen u graag
als u hulp nodig heeft bij het reageren
op woningen. Of het uploaden van uw
gegevens op Woonnet Haaglanden.
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˚ Wilt u verhuizen naar een andere woning? Er is meer mogelijk dan u denkt.

Nieuws

Wat nu als u merkt dat betalen van
de huur lastig wordt?
Het klinkt zo logisch: als je een woning huurt, betaal je daarvoor. Maar
er kunnen zich situaties voordoen waardoor het lastig wordt de huur
te betalen. Of de energierekening. Of de dagelijkse boodschappen of
kleding voor de kinderen. Geldproblemen komen steeds vaker voor. Ruim
een op de vijf huishoudens heeft weleens moeite om rond te komen. In
de grote steden is het zelfs één op drie. Ook Arcade kent gevallen van
huurders met schulden. Toch valt het - gelukkig - nog mee. Ook omdat we
in veel gevallen snel in actie komen en zo erger kunnen voorkomen.
Niet kunnen rondkomen elke maand is
voor veel gezinnen een probleem. Geschat
wordt dat 1,4 miljoen huishoudens
‘problematische schulden’ heeft
(of het risico loopt daarin te belanden).
De oorzaken zijn verschillend. Maar
meestal zien wij, dat als mensen hun
baan kwijtraken het moeilijk wordt. Zeker
in deze tijd, die anders is dan normaal,
is het belangrijk u zo snel mogelijk bij
ons te melden. Vaak kan erger worden
voorkomen als u tijdig aangeeft dat het
niet meer gaat.

Verandering in de wet

Ook de overheid ziet die ontwikkeling.
Daarom gaat er iets veranderen in een
wet op dit gebied, de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs). Het doel
van die wijziging is dat gemeenten
eerder zicht krijgen op inwoners met
betalingsachterstanden. Daarvoor worden
de regels in de wet verruimd. Gemeenten
mogen eerder gegevens over hun
inwoners met geldproblemen uitwisselen
met woningcorporaties, energie- en
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Want: hoe eerder het in beeld is, dat
iemand schulden heeft, des te meer is er
nog aan te doen.

Door corona moeite met uw huur
betalen?

De regels van het huurcontract zijn
duidelijk: als huurder moet u uw huur
vóór de eerste van de maand te voldoen.
Misschien is dat altijd ‘gewoon’ gelukt.
Maar heeft u door omstandigheden geen
inkomen meer? Dan is het verstandig om
tijdig bij ons aan de bel te trekken.
Stuur een schriftelijk verzoek tot hulp
naar info@arcadewonen.nl of bel naar
0174-28 23 00. Geef daarbij een korte
toelichting met uitleg waarom u tijdelijk
de huur niet kunt betalen. Dan nemen
we op korte termijn contact met u op.
Samen met u zoeken we dan naar een
oplossing.
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Op bezoek bij

Bewoners Van Remmerswaalstraat
Zonnestroom is een van de alternatieve energiebronnen die in opkomst
zijn. Ook Arcade staat positief tegenover het gebruik van zonnepanelen.
Zeker nadat een eerste proefproject in 2019 positieve resultaten liet zien.
Daarom zijn in mei van dit jaar weer bij twee woonrijen zonnepanelen
geplaatst. Onder meer in de Van Remmerswaalstraat in De Lier. ‘We zagen
het als bewoners allemaal wel zitten’, zegt Stephanie John.
Huurders blijken enthousiast te zijn over
zonnestroom. Toen voor het proefproject
in 2019 kandidaten werden gezocht,
meldde maar liefst 40 procent van
de aangeschreven huurders zich aan.
Door de positieve resultaten van de
proef gaat Arcade in de toekomst meer
woningen voorzien van panelen. Sinds
mei liggen op vijf woningen aan de Van
Remmerswaalstraat de pv-panelen te
spiegelen in de zon. Stephanie John is
een van de bewoners. ‘We zagen het als
bewoners allemaal wel zitten. Iedereen
in ons rijtje was enthousiast. Gelukkig
maar, want als er één niet had willen
meewerken, was het niet doorgegaan.’

Snelle installatie

Arcade installeert de zonnepanelen
niet zelf. Dat gebeurt in samenwerking
met Wozocon. Dat is een organisatie
zonder winstoogmerk, gespecialiseerd
in zonnestroom voor woningcorporaties.
Omkijken naar de installatie hebben
bewoners niet. Ook aan de Van
Remmerswaalstraat was overlast van
de installatie er niet bij. ‘De dag dat het
moest gebeuren, was het toevallig heel
mooi weer. Ik zat bij de buurvrouw in de
tuin. Voor ik het wist, was het al gebeurd.
Het is heel snel gegaan.’

Kraan laten lopen

Ook al is ze vrij veel thuis (‘ik werk ook
veel vanuit huis’), een heel fanatieke
bespaarder op energiegebied is ze zelf
niet, zegt Stephanie. ‘Nee, ik ben er niet
heel erg actief mee bezig. Natuurlijk let
je wel op. Ik heb twee jonge kinderen. Die
laten rustig tijdens het tandenpoetsen
de kraan lopen. Ja, dan roep ik wel naar
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boven dat ze die kraan even uit moeten
doen omdat het geld kost. En verder heb ik
hier zo’n verbruiksmanager geïnstalleerd,
om te kijken of ik het termijnbedrag moet
verhogen of verlagen.’
Niet elke huurwoning van Arcade komt in
aanmerking voor de zonnepanelen. Niet
alleen moet de hele woonrij meedoen, ook
moet het dak goed liggen met het oog op
de zon. Aan zonne-uren heeft het in de
zomer van 2020 niet ontbroken. Volgens
het KNMI scheen de zon 677 uur, 90 uur
meer dan in een ‘normale’ zomer.

Fors bedrag bijbetalen

Met ruim een half jaar praktijkervaring
is het echter lastig om al effect te kunnen
meten. Toch is Stephanie positief. ‘Ik weet
zeker dat de zonnepanelen helpen. In 2019
ben ik negen maanden van huis geweest.
Toen ik in januari 2020 weer thuis kwam,
ontdekte ik in de verbruiksmanager dat ik
flink moest gaan bijbetalen. Achteraf bleek
dat al die tijd de verwarming gewoon had
aangestaan. Ik dacht, laat ik dan maar
een beetje zuiniger aan doen, anders
loop ik weer de kans dat er geld bij moet.
Uiteindelijk was dat op de eindafrekening
van augustus 2020 niet zo. Waarschijnlijk
komt dit door de zonnepanelen die in mei
zijn geplaatst. Nee, we hebben niet in de
kou gezeten, want ik ben wel een echte
koukleum. Maar je doet wel eerder een
dikke trui aan.’

Heel rustig buurtje

Een klein straatje is de Van
Remmerswaalstraat, aan de rand van De
Lier tegen de Veilingweg aan. Acht jaar
terug verhuisde Stephanie vanuit Den

˚ S tephanie John: Ik weet zeker dat de zonnepanelen een

Haag naar het Westlandse dorp. ‘Ik woonde
in Den Haag in een huis dat gesloopt
zou gaan worden. Ik moest weg. Mijn
ex-schoonouders woonden in Kwintsheul.
Het Westland leek mij ook wel lekker. Het
eerste huis dat mij werd aangeboden was
dit, in De Lier.’

Op bezoek bij

zien afrekening elektra zonnig in

bijdrage leveren aan het verlagen van mijn energierekening.

Ze wil er niet meer weg. ‘Wat er leuk aan
is? Alles! Het is een heel rustig buurtje.
Mijn kinderen kunnen hier heerlijk buiten
spelen, een heel verschil met Den Haag.
We hebben een eigen tuin en als je de
tuin uitloopt heb je een speeltuin. Ik vind
het helemaal top in De Lier!’

Arcade plaatst in de toekomst
vaker zonnepanelen op de daken
van eengezinswoningen. Niet elke
woning komt in aanmerking. Dit
heeft te maken met de ligging van
het dak. Meer informatie vindt u op
www.arcadewonen.nl.
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Woonwijzer

Planten in de tuin of op het balkon
helpen tegen wateroverlast

Ons klimaat en het weer veranderen. Regenbuien zorgen steeds vaker voor
wateroverlast. Vaak kan het riool het vele water niet aan. Hierdoor lopen
straten, huizen en kelders onder. Met een groene tuin en/of regenton kunt u
helpen om wateroverlast te verminderen.
Tuinen zijn tegenwoordig steeds vaker
betegeld. Het water stroomt via de tegels
gelijk naar het riool. Om het riool te
ontzien, is het goed om zo weinig mogelijk
tegels en klinkers in de tuin te leggen. In
een groene tuin met gras en planten kan
regenwater beter in de grond wegzakken.
Een terras of tegelpad is prima, maar
laat voldoende ruimte over voor gras
en planten. Sluit een regenton aan op
de regenpijp zodat regenwater wordt
opgevangen. U kunt dit water gebruiken
om uw planten water te geven. Zo
bespaart u ook leidingwater.
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Geen tuin maar een balkon?

Heeft u geen tuin? Ook planten op je
balkon helpen mee tegen wateroverlast.
Op een kleiner balkon kunt u planten
tegen de muur boven elkaar hangen. Ook
zijn er kleinere regentonnen die geschikt
zijn voor het plaatsen op een balkon.

˘ Sluit een regenton aan op de regenpijp zodat
regenwater wordt opgevangen. U kunt dit water
gebruiken om uw planten water te geven.

Woonwijzer

Met een inboedelverzekering
voorkomt u hoge kosten bij een
brand of lekkage
Voorkom woningbrand!

Het komt helaas regelmatig voor dat huurders te maken krijgen met
schade aan hun spullen. Door bijvoorbeeld een brand, inbraak of
een lekkage. U betaalt in dat geval zelf de kosten voor het kopen van
nieuwe spullen. Wij als verhuurder en eigenaar van uw woning zijn
verantwoordelijk voor het gebouw maar niet voor uw eigendommen.
Hiervoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten.
Heeft u geen inboedelverzekering? Dan
draait u bij bijvoorbeeld een brand zelf
op voor de kosten. Het schadebedrag
kan behoorlijk in de papieren lopen.
Dit overkwam ook een aantal van onze
huurders in De Lier afgelopen zomer.
Daar brak brand uit op het dak van een
woning aan de Eikenhof. De bewoners
waren bij het uitbreken van de brand
thuis. Zij werden door hun rookmelder
gealarmeerd en bleven gelukkig ongedeerd.
Uiteindelijk zijn als gevolg van deze brand
vijf woningen ontruimd. Een aantal
bewoners moest op zoek naar tijdelijke
vervangende woonruimte. Een inboedelverzekering betaalt deze kosten geheel of
gedeeltelijk. Heeft geen verzekering? Dan
betaalt u de kosten hiervoor zelf.

Wat verzekert u zelf?

Wij adviseren u om in ieder geval een
inboedel-, een aansprakelijkheids- en
glasverzekering af te sluiten. De premies
van dit soort verzekeringen zijn vaak laag.
U kunt dit navragen bij uw bank of een
verzekeringstussenpersoon.

u veroorzaakt aan spullen van anderen
zoals van uw buren. Stel, de slang van uw
wasmachine schiet los. Al het water komt
bij uw (onder)buren terecht. Deze schade
loopt al gauw op tot duizenden euro’s.
Met een aansprakelijkheidsverzekering
hoeft u deze schade niet zelf te betalen.
Wat is een glasverzekering?
Volgens het huurcontract bent u verantwoordelijk voor het glas. Met een glasverzekering bent u bij schade verzekerd voor
vervanging van het glas. Stel, uw raam
gaat kapot door een harde wind of een
hagelbui. De kosten voor de vervanging
van het glas zijn dan voor uw rekening.
Via ons servicepakket sluit u voor € 1,20
per maand een glasverzekering bij ons
af. Heeft u nog geen glasverzekering?
Kijk op www.arcadewonen.nl hoe u deze
gemakkelijk afsluit.

Wist u dat onvoorzichtig gebruik van
apparaten één van de belangrijkste
oorzaken van woningbrand is?
Lees hieronder wat u kunt doen om dit te
voorkomen.

Maak uw wasdroger schoon

De wasdroger zorgt het meest voor een
woningbrand. Na elke droogbeurt blijft
er stof achter in het filter of de machine.
Dit stof kan door oververhitting brand
veroorzaken. Maak het filter van uw
wasdroger na elk gebruik schoon.

Laad telefoon, laptop en tablet veilig
op

Terwijl u slaapt apparatuur opladen.
Handig, maar dat kan ook gevaarlijk zijn.
Als het apparaat vol is terwijl de stekker
in het stopcontact blijft zitten, ontstaat
kans op oververhitting. Gebruik altijd een
originele lader en leg het apparaat niet
op bed of de bank tijdens het opladen.

Veilig koken

Veel woningbranden ontstaan door
koken. Zo kan er vlam in de pan slaan.
Gooi nooit water op het vuur! Zet het gas
uit en dek de pan af met een deksel of
branddeken.

Wat is een inboedelverzekering?
Met een inboedelverzekering bent u
verzekerd voor schade aan spullen in uw
woning, zoals uw bank, televisie, laptop,
pannen, dekens, lakens en kleding.
Wat is een
aansprakelijkheidsverzekering?
Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die
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Onderhoud

Wonen op steenworp afstand van het strand?
Wij starten volgend jaar
met de bouw van twee
appartementencomplexen op het
Schapenatjesduin in Den Haag.
Met in elk gebouw 35 sociale
huurappartementen verdeeld
over vijf woonlagen. Een unieke
kleinschalige nieuwbouwlocatie
op de voormalige sportvelden.
Gelegen aan de rand van het
duingebied in Ockenburgh.
De 70 sociale huurappartementen
hebben een woonkamer met open
keuken, twee slaapkamers en een
balkon.
Diverse woningtypen met een gebruiksoppervlakte van ca. 71 - 78 m2.
Onder het gebouw komen de parkeerplaatsen en bergingen.

Wilt u hier graag wonen?

Enkele weken voor oplevering
(naar verwachting in 2022)

publiceren wij de woningen op
www.woonnet-haaglanden.nl. Om te

reageren op een woning moet u ingeschreven staan bij Woonnet-Haaglanden.

42 eengezinswoningen in Monster krijgen groot
onderhoud
De plannen voor groot onderhoud aan 42 sociale huureengezinswoningen in Monster zijn bekend. De woningen
liggen aan de Slangenburch, Swanenburch, Starkenborgh en Rubenslaan te Monster. De omgevingsvergunning is
aangevraagd en wij verwachten deze in december te ontvangen. Na akkoord op deze vergunning starten wij de
werkzaamheden naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 op.
De werkzaamheden zijn met name gericht op het energiezuiniger maken van de woningen. De woningen hebben nu
gemiddeld een energielabel D/E. In samenwerking met de
bewoners proberen wij een energielabel A/B te krijgen. De
belangrijkste maatregelen die wij hiervoor nemen, is het
plaatsen van isolatieglas, kunststofkozijnen, spouwisolatie en
dakisolatie. De gevels worden gereinigd, geïmpregneerd en het
voegwerk vervangen.

¯ 42 woningen in Monster worden energiezuiniger na groot onderhoud.
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Nieuwbouw

178 sociale huurappartementen De Schoone Ley
in Den Haag opgeleverd
Op 22 september 2020 werd de eerste sleutel uitgereikt van 178 sociale
huurappartementen van het nieuwbouwproject De Schoone Ley in
Den Haag. René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie
Arcade gaf de symbolische sleutel op gepaste afstand van 1,5 meter aan
Tilly de Jongh. De oplevering van de appartementen vindt gefaseerd
plaats. Eerst is gebouw G met 48 appartementen opgeleverd, gebouw
F (82 appartementen) en gebouw A (48 appartementen) volgen
gefaseerd hierna. In het eerste kwartaal 2021 zijn naar verwachting alle
appartementen opgeleverd.
De eerste sleutel werd uitgereikt aan
Tilly de Jongh (60 jaar) uit Rijswijk. “Ik
woon op dit moment in Rijswijk in een
koopappartement. Helaas heb ik nu geen
lift en met het oog op mijn ‘oude dag’ is
dat niet handig. Ik wilde graag verhuizen
naar nieuwbouw, lekker alles nieuw. Ik
stond bijna negen jaar ingeschreven bij
Woonnet Haaglanden. Toen ik dit project
voorbij zag komen bij mijn passende
aanbod op Woonnet Haaglanden werd ik
gelijk enthousiast. Ook gezien de centrale
ligging en het openbaar vervoer voor de
deur. Ik stap zo op lijn 4 naar mijn werk
in het MCH Westeinde.
Ik kijk er erg naar uit te verhuizen en
mijn huis in te richten. Gelukkig heb
ik hulp van familie en hoef ik niet alles
alleen te beslissen.”

Betaalbare huurappartementen

“Den Haag heeft er straks een nieuwe
woonwijk bij. Ik ben trots dat wij met 178
sociale betaalbare huurappartementen
ook een bijdrage aan dit project hebben
geleverd”, zegt René Lemson. “Met
inachtneming van de RIVM-maatregelen
konden wij de verhuur van dit project
opstarten. Zo dragen we bij aan de vraag
naar betaalbare huurwoningen in de
regio en dat is hard nodig. We ontvingen
via Woonnet Haaglanden 3.364 reacties”,
aldus Lemson. “Ik wens de nieuwe
bewoners veel geluk.”

Over de 48 appartementen in
gebouw G

Gebouw G heeft vier verdiepingen en
een begane grond. Op de begane grond

zijn bedrijfsruimten, de bergingen, de
entree met lift en trappenhuis. Er zijn
verschillende woningentypen met een
gebruiksoppervlakte tussen de 62 m2 en
84 m2. De appartementen hebben een
woonkamer met open keuken, één of
twee slaapkamers, een badkamer, een
apart toilet en een balkon of loggia. Elk
appartement heeft een eigen berging
op de begane grond. Het gebouw is
energiezuinig door duurzame toepassingen. De woningen hebben minimaal
energielabel A.

Over De Schoone Ley

De nieuwe Haagse woonwijk De
Schoone Ley ligt langs de Escamplaan en
de Leyweg. In totaal komen er ongeveer
610 woningen en appartementen,
circa 3.000 m2 bedrijfsruimten, een
grote overdekte parkeergarage en een
prachtige daktuin. De wijk bestaat uit
vier deelgebieden met elk een eigen
karakter. De sociale huurappartementen
liggen in deelgebied Haagsche Kwartier:
130 sociale huurappartementen in
gebouw A en F en deelgebied Haagsche
Hof: 48 sociale huurappartementen in
gebouw G.

˘ De eerste sleutel van het nieuwbouwproject
De Schoone Ley in Den Haag werd door
René Lemson, directeur-bestuurder bij
woningcorporatie Arcade (rechts op de foto)
uitgereikt aan Tilly de Jongh.

mensen en wonen

november 2020

19

Onderhoud

Groot onderhoud in de Oranjebuurt
volop in uitvoering
Het groot onderhoud aan 100
sociale huureengezinswoningen
in ’s-Gravenzande is in mei
gestart. De woningen in de
Oranjebuurt (Leeuweriklaan,
Koningin Sophiestraat, Koningin
Emmastraat, Prinses Beatrixstraat,
Prinses Margrietstraat en Prinses
Christinastraat) waren toe aan
onderhoud. De werkzaamheden
zijn met name gericht op het
energiezuiniger maken van de
woningen.

˚ Werkzaamheden aan het dak van de woningen aan de Prinses Christinastraat in ’s-Gravenzande.

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.

Ondanks Corona verlopen de werkzaamheden volgens planning. Zo zijn
de werkzaamheden aan de buitenzijde
van de woningen gelegen aan de Prinses
Margrietstraat gereed. Hier is gestart
met het vervangen van de badkamers,
toiletten en het aanleggen van de
mechanisch ventilatie. Aan de Prinses

Christinastraat wordt het metselwerk
van het nieuwe buitenspouwblad
opgetrokken. Ook worden de daken van
de woningen vervangen. De woningen
aan de Prinses Beatrixstraat zijn eind
november aan de beurt. Als alles volgens
planning verloopt zijn alle woningen over
een jaar gereed.

˚ Het groot onderhoud aan de buitenzijde van de woningen aan de Prinses Margrietstraat in ’s-Gravenzande is gereed.
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18+

18-jarige opgelet! Schrijf je nu
alvast in voor een eigen huis
Misschien denk je nog lang niet aan een eigen huis. Maar er komt een moment dat je liever op eigen benen wilt
staan. Dan kun je iets kopen of huren. Voor veel jongeren is huren ideaal. Ben je er op tijd bij? Dan hoeft het vinden
van een huurwoning ook geen probleem te zijn. Denk eerst na of je wilt kopen of huren. Beiden hebben voordelen.
Voor jongeren is huren meestal plezieriger.
–	Een voordeel van huren is dat je
nergens aan vast zit. Woon je nu nog
alleen en ga je later samenwonen?
Of begin je nét te werken en heb je
uitzicht op een hoger salaris? Dan zeg
je gewoon de huur op als je een andere
woning hebt.
–	Soms heb je ook recht op huurtoeslag.
Al naar gelang je inkomen, leeftijd
en huurprijs betaalt de overheid een
stukje van de huur.
–	Verder heb je geen onverwachte
uitgaven. Groot onderhoud en
eigenaarslasten komen voor rekening
van de huurbaas.

Waar moet je het zoeken?

Hoe doe je dat, een huurwoning
zoeken? Daarvoor kun je terecht op
www.woonnet-haaglanden.nl. Op die
website vind je alle huurwoningen
van de woningcorporaties in de regio
Haaglanden. Ook Arcade publiceert de
vrijgekomen woningen op deze website. Je
moet je wel eerst inschrijven. Pas als je je
hebt ingeschreven, kun je reageren op een
woning.

Hoe lang duurt het?

Reken erop dat je niet gelijk een
appartement of een woning vindt.
Het hangt onder meer af van het

aantal mensen dat óók op die woning
reageert. Maar het hangt vooral af
van je inschrijfduur. Daarom is het
belangrijk om je als je 18 jaar bent
alvast in te schrijven.

Wacht niet af

Op www.woonnet-haaglanden.nl vind
je alle informatie. Hier vind je ook een
online inschrijfformulier. Inschrijven
kost een paar minuten van je tijd én
€ 12,50 inschrijfgeld per jaar. Hoe eerder
je je inschrijft, hoe groter de kans dat je
straks voor een woning in aanmerking
komt. Dus wacht niet af, maar doe het
nú alvast. Veel succes!
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Veel gestelde vragen

Ik wil graag verhuizen naar een nieuwbouwwoning.
Ik zie dat Arcade regelmatig dit soort woningen oplevert.
Hoe werkt het?
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?

˚ Wilt u verhuizen naar een nieuwbouwproject van Arcade? Zorg dat u ingeschreven staat bij

Heeft u interesse in een bepaald
nieuwbouwproject? Meldt u zich dan
als geïnteresseerde bij het betreffende
project op www.arcadewonen.nl.
Onder het kopje projecten vindt u
alle nieuwbouwprojecten. Voor 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.

Woonnet Haaglanden.

Binnenkort verwachten wij een tweede
kindje. Ik wil graag een extra slaapkamer
op zolder maken. Mag dat?
Het maken van een extra slaapkamer
op zolder is alleen toegestaan als de
zolderruimte hiervoor geschikt is.
Wij kijken dan naar de regels van het
bouwbesluit.
Er is een aantal zaken waar de zolderruimte
aan moet voldoen, namelijk:
•	Voldoende hoogte.
•	Voldoende draagkracht van de zoldervloer.
•	Afgetimmerd/geïsoleerd dakbeschot.
•	De CV-ketel is afgeschermd
(kast of aparte ruimte).
•	Aanwezigheid van verwarming.
•	Aanwezigheid van een vaste trap.
• Voldoende daglicht.
Voordat u aan de slag gaat, moet u eerst
toestemming bij ons aanvragen. Meer
hierover leest u op www.arcadewonen.nl
onder het kopje “Ik ben huurder”.
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Mijn kinderen zijn al
jaren de deur uit.
Ik wil graag
verhuizen naar een
kleinere woning.
Wat zijn de
mogelijkheden?
Allereerst is het belangrijk dat u
bent ingeschreven bij Woonnet
Haaglanden. U kunt daar een
zoekprofiel aanmaken. U ontvangt
dan bericht als er een passende
woning beschikbaar komt. Regelmatig
adverteren wij woningen met
lokaal maatwerk. Dat betekent dat
woningzoekenden uit de betreffende
regio voorrang krijgen op woningzoekenden buiten de regio. Ook kan
het interessant zijn te reageren op
woningen in seniorencomplexen, als u
55-plusser bent.

Deuren
openen...
‘Weinig schade,
maar dat is
meer geluk dan
wijsheid’
Cok Kuivenhoven, Eikenhof 10, De Lier
‘Vergeet niet om een inboedelverzekering
af te sluiten, Cok’, had zijn broer gezegd.
‘Als er bij de buren brand uitbreekt en jij
krijgt schade, draai je er zelf voor op!’ Dat
was een paar jaar geleden en op een vorig
adres. Sinds ruim een jaar woont Cok
Kuijvenhoven in een fraaie maisonnette
met dakterras. De woorden van zijn broer
zweefden in zijn achterhoofd, hij moest
niet vergeten werk te maken van die
inboedelverzekering. Maar het kwam er
niet van. Totdat begin juni brand uitbrak...
bij de buren. Gelukkig was de brandweer
er snel bij en kon het vuur meteen worden
gedoofd. Niemand raakte gewond, maar
de rook en het bluswater zorgden voor
schade. Niet alleen bij de buren, maar
ook bij Cok. Er kwamen roetplekken
op de muren en de vloerbedekking op
de eerste verdieping moest worden
vervangen. ‘Gelukkig kon ik het laminaat
op de begane grond uit elkaar halen en
laten drogen. Dat is gered. En ach, de rest
komt ook goed. Het is mijn eigen schuld,
ik had die verzekering in orde moeten
maken. Het is zuur, want ik heb die brand
zelf niet veroorzaakt. Maar dat zijn nou
eenmaal de afspraken die we met elkaar
hebben gemaakt en daar sta ik achter.
Toen Arcade aanbood om te helpen met
schoonmaken, heb ik dat afgeslagen.
Ik vind dat ik zelf verantwoordelijk ben.
Eigen schuld, dikke bult. Ik heb gelukkig
weinig schade, maar dat is meer geluk
dan wijsheid, het was erger geweest
als de vlammen bij mij naar binnen
waren gekomen. En ik heb intussen een
inboedelverzekering, dus dit gebeurt me
niet nog eens!’
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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.

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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