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Inhoudsopgave

Het magazine wordt gedrukt op FSC®-papier afkomstig uit bossen 
die verantwoord worden beheerd.

De documentatie in dit bewonersblad is met zorg samengesteld.  
De tekst, schetsen en/of foto’s zijn indicatief. 
Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan dit blad zijn geen rechten te 
ontlenen.
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Hoe fijn wonen we eigenlijk in Nederland?

Ik wist dat ze bij het CBS van alles onderzoeken. 
Maar dat ze ook onderzoeken of mensen tevreden 
zijn met hun woning. Dat wist ik niet. Ik vond de 
resultaten best opvallend. 88% van de mensen  in 
Nederland is tevreden met hun huis. Wat mij opviel, 
was het verschil tussen kopers en huurders. Van de 
eerste groep woont 94% fijn. Van de huurders 77%. 
Ik vind dat verschil groot. Té groot eigenlijk. Waarom 
zou u als huurder minder plezierig wonen? Daar ligt 
ook een opgave voor ons als corporatie.  

Dat zoveel mensen toch fijn wonen, is opvallend als 
je naar de woningnood kijkt. Veel mensen willen 
graag naar een ander huis maar kunnen niet. 
Ouderen bijvoorbeeld. En jongeren komen soms zelfs 
helemaal niet aan bod. Zeker niet in de overvolle 
regio waar wij ons werk doen. Met alle corporaties 
in Haaglanden hebben we ideeën om er iets aan te 
doen. Op pagina 6 leest u er meer over. 

Waar we helaas geen invloed op hebben – maar wat 
wel uw woonplezier kan bederven - zijn de hoge 
energiekosten. Energie is duur, hartstikke duur.  
Om te voorkomen dat die energierekening een te 
grote hap uit uw portemonnee haalt, geven we u 
wat tips op pagina 8. U kent de tips vast wel. Breng 
ze vooral in praktijk. 

Juist in de decembermaand waardeert u het: fijn 
wonen. Ik hoop dat dit voor u het geval is. En dat 
u het extra gezellig maakt in huis. Niet om de 
feest vreugde te bederven, maar denk ook om uw 
veiligheid. Wist u dat de decembermaand hoog scoort 
in de brandmeldingen? Ja, dit is ook onderzocht!

Omdat René Lemson afwezig is vanwege ziekte, 
vervang ik hem tijdelijk. Daarom ziet u mijn naam 
onder dit voorwoord staan. Ik wens u alvast fijne 
feestdagen!

Wilfried Stribos
directeur-bestuurder a.i. 
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Nieuws

Geen omkijken meer naar het betalen van de huur?
Betaal de huur 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 voorwaarde.

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 naar ons terug. Vergeet niet het 
formulier te ondertekenen. U vindt het 
formulier op www.arcadewonen.nl onder 
het kopje ‘ik ben huurder’ -> ‘huur betalen’. 
Toestemming voor het automatisch 
afschrijven van de huur kunt u op elk 
moment weer intrekken.    

Hieronder staat op welke dag wij de huur afschijven in 2022
Huur voor de maand Afschrijving huur op de 25e Afschrijving huur op de 1e

Januari 2022 24 december (2021) 31 december (2021)
Februari 2022 25 januari 1 februari
Maart 2022 25 februari 1 maart
April 2022 25 maart 1 april
Mei 2022 25 april 29 april
Juni 2022 25 mei 1 juni
Juli 2022 24 juni 1 juli
Augustus 2022 25 juli 1 augustus 
September 2022 25 augustus 1 september
Oktober 2022 23 september 30 september
November 2022 25 oktober 1 november
December 2022 25 november 1 december

De eisen voor het krijgen van huurtoeslag zijn veranderd
Er gelden andere regels voor de huurtoeslag.  
Die verandering is niet alleen van belang als u al 
huurtoeslag krijgt. Ook als u dacht geen huurtoeslag 
te krijgen, kan de situatie nu anders zijn. 

De overheid hanteerde één inkomensgrens voor de huurtoeslag. 
Boven deze grens had u geen recht op toeslag. Sinds 1 januari 
2020 is deze regel gewijzigd: de hoogte van uw huurtoeslag 
daalt als uw inkomen stijgt. Zo went u geleidelijk aan minder 
huurtoeslag. Het toeslagbedrag waar u recht op heeft, hangt 
niet alleen af van uw inkomen. Maar ook van uw huurprijs, 
leeftijd en huishoudsamenstelling.

Sommige huurders die vanaf 2019 geen huurtoeslag meer 
kregen, kunnen met de nieuwe regeling wel in aanmerking 
komen. Misschien geldt dit ook wel voor u!

Meer weten en een proefberekening maken?
Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Ook 
kunt u hier checken of u met terugwerkende kracht recht heeft 
op huurtoeslag. Het is handig van te voren uw inkomensgege-
vens en huurprijs bij de hand te hebben.
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Nieuws

Wilt u een sleutel bestellen? 

Bestel uw sleutels gemakkelijk via het formulier op  
www.arcadewonen.nl/sleutel-bestellen. 

Wij sturen uw bestelling recht-
streeks naar Mastermate. U krijgt van 
Mastermate een bericht wanneer u 
de sleutel kunt afhalen. De kosten per 
sleutel zijn € 36,24. U betaalt dit in 
de winkel van Mastermate als u de 
sleutel(s) afhaalt. U geeft zelf aan in 
welke winkel u de sleutel(s) wilt afhalen. 

Hoe kunt u het beste contact 
met ons opnemen?
Wilt u een reparatie melden? Uw huur opzeggen? Heeft u vragen 
over het betalen van de huur? Op www.arcadewonen.nl regelt u 
al veel zaken zelf. Dat kan wanneer het u uitkomt. Dus ook buiten 
kantooruren. Komt u er niet uit? Of heeft u liever persoonlijk contact 
met ons? Dat kan natuurlijk ook. 

U bent welkom op ons 
kantoor. Let op: wij zijn  
alleen op afspraak geopend. 

Wij zijn telefonisch via 
(0174) 28 23 00 bereikbaar 
van maandag tot en met 

donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Keuzemenu telefoon:
Kies 4 voor het doorgeven van een 
reparatieverzoek.
Kies 1 als u een huurder bent.
Kies 2 als u een woning zoekt.
Kies 3 als u een zakelijke relatie bent. 

Alleen voor spoedeisende reparaties zijn 
wij ook buiten kantoortijd bereikbaar.

Veel vragen kunt u ook  
per e-mail stellen via  
info@arcadewonen.nl

U kunt uw post sturen naar:
Postbus 138, 2670 AC 
Naaldwijk

Opgelet: nep- 
berichten van 
WoningNet

Op dit moment ontvangen 
mensen nepberichten 
(phishing) via e-mail of sms van 
WoningNet. In deze berichten 
staat dat u geld moet betalen 
voor uw inschrijving bij 
WoningNet. Het is onduidelijk 
wie deze berichten verstuurt. 

Staat u ingeschreven voor een 
sociale huurwoning in Westland en/
of Den Haag? Dan staat u inge-
schreven bij Woonnet Haaglanden. 
Zij vragen u nooit om te betalen voor 
uw verlenging via een link in een 
e-mail of sms. U kunt uw inschrijving 
alleen verlengen via uw persoonlijke 
inschrijving. Dat kan als u ingelogd 
bent.

Ontvangt u een e-mail of sms van 
WoningNet? Open deze niet en 
verwijder deze direct. Klik niet op de 
link en deel nooit uw bankgegevens! 
Heeft u dat wel gedaan? Dan 
adviseren wij u om meteen contact op 
te nemen met uw bank.

Heeft u twijfels?
Neem dan contact op met Woonnet 
Haaglanden via 088 - 48 87 000.  
Zij kunnen voor u controleren of u 
moet betalen voor uw verlenging. 
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Energiebespaaractie voor  
Haagse huurders 

Woont u in Den Haag? Dan is het verlagen van uw energiekosten 
nu wel heel makkelijk. Met een paar slimme en eenvoudige 
tips. Via de Energiebespaaractie kunt u gratis kleine 
energiebesparende maatregelen in uw woning laten 
aanbrengen.  

Denk aan folie achter uw verwarming, een borstel voor de brievenbus 
of led-verlichting. Een actie van de gemeente Den Haag die wij van 
harte ondersteunen. 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie op:  
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiebespaaractie.

Verandert uw woonsituatie? Uw e-mail adres  
of telefoonnummer? Geef dit aan ons door!

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. 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. Geef uw wijziging(en) door via 

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

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. 

Bied huisvuil op de juiste wijze aan
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Woningnood in Haaglanden:  
er is iets aan te doen! 
Het is een ‘dankbaar’ onderwerp voor verjaardagen en bij het koffieautomaat. Het is elke dag in het nieuws en 
internet staat er vol mee: de woningnood. Zeker in de regio Haaglanden - waar Arcade werkt - is een fors tekort 
aan woningen. Wie wil kopen, moet mee in de fors gestegen prijzen. En wie wil huren, moet vooral veel geduld 
hebben. Komt er dan nooit een einde aan? Wel als het aan de vijftien corporaties in Haaglanden ligt. 

Maar hoe erg is die woningnood? Een 
paar cijfers. Bij Woonnet Haaglanden 
staan bijna 160.000 mensen inge-
schreven. In de eerste helft van dit jaar 
konden zij reageren op 3.100 woningen. 
Daar kwamen ruim één miljoen reacties 
op. Gemiddeld 350 reacties per sociale 
huurwoning. Dat waren drie jaar terug 
nog 250 reacties per woning. Gemiddeld 

sta je 74 maanden ingeschreven voor je 
in aanmerking komt. Dat cijfer is niet 
helemaal juist. Wie actief gaat zoeken, 
komt vaak eerder in aanmerking. Van het 
aantal toegewezen woningen ging het 
merendeel naar mensen van middelbare 
leeftijd. Twee groepen woningzoekenden 
komen moeilijk aan een woning: jongeren 
onder de 27 jaar en ouderen boven de 

65 jaar. Geen of weinig woningen voor 
ouderen betekent dat de doorstroming 
stilstaat.

Veel huizen nodig tot 2030
Samen met onze collega-corporaties 
in Haaglanden trekken we regelmatig 
aan de bel. Het gezamenlijk doel is om 
tot en met 2030 nog eens 17.500 sociale 

˚ Bouwen, bouwen en bouwen dat is een van oplossingen voor de woningnood.
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Meten is weten en verbeteren
Kwaliteit staat bij Arcade hoog in het vaandel. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat u in een fijn huis 
woont. Wij willen ook dat u tevreden bent als wij iets voor u doen. Daarom vragen wij onze huurders via 
onderzoek naar hun mening. In het verleden deden wij dit via KWH. Hiermee zijn wij in 2020 gestopt. Wij 
kiezen voor een andere manier van onderzoek. Om u zo nog beter te kunnen helpen. 

Maakt u gebruik van een dienst van 
Arcade? Dan kunt u benaderd worden 
voor een onderzoek. Telefonisch of 
per e-mail. USP voert het onderzoek 
voor ons uit. Bij dit onderzoek staat de 
mening van u centraal. Het is belangrijk 
dat u hieraan meedoet! Zo kunnen wij 
leren van uw ervaring en waar nodig 
bijsturen. 

Bij het onderzoek komen zaken aan 
bod, zoals: 
•  Worden afspraken nagekomen?
•  Is de juiste informatie makkelijk te 

vinden?
•  Worden klachten naar tevredenheid 

opgelost?
•  Worden reparaties goed afgehandeld?

Uit het laatste onderzoek van USP blijkt, 
dat huurders tevreden zijn over de 
manier waarop wij ons werk doen. Vooral 
telefonisch contact, het afhandelen van 
reparaties en het contact met aannemers 
verloopt goed. Daarnaast bleek dat bij 
een huuropzegging de informatie beter 

kan. Wij moeten duidelijker vertellen 
wat wij verwachten van de vertrekkende 

huurder en de nieuwe huurder. Wij 
nemen dit mee als verbeterpunt. 

˚ Wij vragen huurders om hun mening via een onderzoek. Zo kunnen we leren en waar nodig 
verbeteren.

huurwoningen te bouwen. In Westland 
– waar de meeste sociale huurwoningen 
van Arcade staan – moeten de komende 
tien jaar minimaal 1.800 sociale huur-
woningen bijgebouwd worden. Daarvoor 
moeten er wel meer bouwlocaties vrij 
komen. Grote locaties waar we kunnen 
bouwen, zijn niet beschikbaar. Het accent 
ligt op kleinere locaties of hoogbouw.

Kant-en-klare woningen uit de 
fabriek
De betaalbaarheid van woningen staat 
door de gestegen materiaalprijzen ook 

onder druk. Maar de bouw heeft daar 
een oplossing voor: ‘conceptwoningen’. 
Niet voor elke bouwlocatie een architect 
aan het werk zetten. Maar standaard 
woningen die in de fabriek kant-en-klaar 
worden gemaakt. De aannemer zet de 
woningen op de bouwplaats in elkaar. 
Dit is niet alleen sneller en goedkoper. 
Het zijn ook nog eens mooie woningen.

Bouwlocaties nodig om te bouwen
Ook bestaat de mogelijkheid om een 
deel van de koopwoningen om te zetten 
naar sociale huur. In Westland zijn 

nieuwbouwprojecten waar nu koopwo-
ningen komen. Met een beetje goede 
wil (van de lokale overheid) kunnen dit 
ook (gedeeltelijk) sociale huurwoningen 
zijn. Van de woningnood, zijn we niet 
zo maar af. Er zijn oplossingen! Waar 
we met diverse partijen over nadenken. 
Arcade en de andere corporaties kunnen 
het probleem niet alleen oplossen. 
Uiteindelijk is ons motto: bouwen, 
bouwen, bouwen! En hiervoor zijn bouw-
locaties nodig. De (lokale) politiek is aan 
zet. En zijn politici er niet om op te komen 
voor de belangen van de kiezers?
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Elke huurwoning heeft een energielabel
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Wij zijn verplicht onze woningen een energielabel 
te geven. In 2007 zijn wij hiermee gestart. Een energielabel is tien jaar geldig. Dit betekent dat een groot 
aantal labels al zijn vervangen of nog worden vervangen. 

Dit jaar krijgen 1.400 huurwoningen een 
nieuw energielabel. Bent u aan de beurt 
voor een nieuw label? Dan ontvangt 
u van ons een brief. Daarna komt een 
energie-adviseur bij u langs. De adviseur 
bekijkt onder andere de afmetingen van 
uw woning, aanwezigheid van isolatie 
en installaties zoals een cv-ketel of 
mechanische ventilatie. Daarna berekent 
de adviseur hoeveel energie nodig is 
voor de woning. Er bestaan elf klassen 

labels die gaan van 
klasse A++++ (groen) 
tot en met G (rood). 
Energielabel A betekent 
dat een woning zeer 
energiezuinig is. Een 
woning met label G 
is juist totaal niet 
zuinig. Het label geeft 
dus inzicht in het 
energieverbruik.

Flinke stijging energieprijs
De energierekening wordt flink hoger door de stijgende gasprijzen. De overheid neemt maatregelen om de 
stijging van de energierekening minder te maken. U kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen. In dit artikel 
leest u meer. 

Veel huurders gaan de komende tijd 
merken dat de energierekening gaat 
stijgen. Hoeveel u meer gaat betalen, 
hangt af van uw energieverbruik en uw 
energiecontract. U kunt uw energiever-
bruik verlagen door een aantal simpele 
aanpassingen, zoals:
–  Korter douchen.
–  Tochtstrippen plaatsen.
–  De verwarming lager zetten.
–  De verwarming uit zetten in een 

kamer die u niet gebruikt.
–  Uw lampen vervangen door 

led-lampen.
–  Goed ventileren in huis. Frisse en 

droge lucht wordt sneller verwarmd.
–  Wellicht heeft u een daltarief bij 

uw energieleverancier. Houd hier 
rekening mee als u de vaatwasser, 
wasmachine of droger aanzet. 

–  Voorkom sluipgebruik en haal 
opladers na gebruik uit het 
stopcontact. Als de oplader in het 
stopcontact blijft zitten, verbruikt 
deze nog steeds wat energie. 

Ook de servicekosten kunnen stijgen
Als u in een appartement woont, betaalt 
u naast de netto huur ook elke maand 
een voorschot servicekosten. Daarvan 
onderhouden wij onder andere de 
gemeenschappelijke ruimte. We zorgen 
ook dat de algemene ruimten goed 
verlicht zijn en de entree schoon is.  

U betaalt de servicekosten voor het hele 
jaar in maandelijkse termijnen. In de 
servicekosten zitten ook energiekosten. 
Voor de meeste gebouwen hebben wij een 
vast energietarief tot eind 2022. Voor 1 juli 
rekenen wij de werkelijke kosten met u 
af. U hoort dan of u geld terugkrijgt of bij 
moet betalen.

Nieuws

˚ De energierekening gaat flink omhoog. U kunt uw energieverbruik verlagen door de verwarming 
lager te zetten. 
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Rookmelders redden mensenlevens bij brand
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door 
het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt 
u niets. U wordt dus niet wakker van de 
rooklucht. Daarom wil de overheid dat 
in alle woningen rookmelders komen 
te hangen. Dit moet per 1 juli 2022 
geregeld zijn. 

Dus ook bij onze woningen. Wij zijn dit jaar 
gestart met het plaatsen van rookmelders. Een 
groot gedeelte van onze woningen heeft deze inmiddels 
gekregen. Woningen die dit nog niet hebben, krijgen nog een 

rookmelder. U hoeft hier zelf niets voor te doen.  
Bent u aan de beurt? Dan krijgt u van ons een brief. 

De rookmelders plaatsen wij in de hal of verkeers-
ruimte van de woning. De batterijen hoeft u niet 
te vervangen. Deze gaan wel tien jaar mee. Na 
tien jaar plaatsen wij een nieuwe rookmelder. 

Gaat de rookmelder tussentijds kapot. Of hoort u 
bij het testen geen geluidsignaal? Geef dit dan aan 

ons door. Wij adviseren de rookmelder elke maand te 
testen. Dit doet u door de testknop ingedrukt te houden tot u 
het alarm hoort. 

Heeft u moeite om rond te komen? 
Trek op tijd aan de bel!
Geldzorgen zijn niet fijn en zorgen voor stress. Helaas hebben steeds meer 
mensen moeite om rond te komen. Doordat zij bijvoorbeeld hun baan 
verliezen, gaan scheiden of door een stijging van de vaste lasten. Er zijn 
verschillende organisaties die u kunnen helpen. Dreigt u in geldproblemen 
te komen? Wacht niet te lang met hulp vragen. Zo voorkomt u dat de 
problemen zich verder opstapelen.

Woont u in Westland? 
Op www.gemeentewestland.nl vindt u 
meer informatie.  

Woont u in Den Haag? 
Op www.denhaag.nl vindt u meer 
informatie. Op beide websites kunt in de 
zoekbalk ‘hulp bij geldzorgen’ intoetsen.

Lukt het u niet om de huur op tijd 
te betalen?
Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met onze huuradministratie via  
(0174) 28 23 00 (kies 1 en daarna 2). 
Samen met u zoeken wij naar een 
oplossing. 

Heeft u een huurachterstand en 
woont u korter dan één jaar in uw 
woning?
Dan is een betalingsregeling 
niet mogelijk. Wel kunnen wij 
uw persoonlijke situatie met u 
doorspreken om te kijken wat mogelijk 
is. Neem daarom altijd contact met 
ons op.

Wilt u geld besparen? 
Dan moet u eerst weten hoeveel geld 
u per maand krijgt. En hoeveel u 
uitgeeft. Maak een overzicht van uw 
inkomsten en uitgaven. U ziet dan wat 
u maandelijks krijgt en wat u uitgeeft. 
Daarna kijkt u of u kunt bezuinigen op 
bepaalde uitgaven. 

Nieuws

˚ Dreigt u in de geldproblemen te komen? Vraag op tijd om hulp.
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Hoe werkt het toewijzen van 
woningen?
Arcade verhuurt gemiddeld 40 woningen per maand in Westland en Den 
Haag. Misschien vraagt u zich af hoe het gaat: het verhuren en toewijzen 
van woningen. Voor het toewijzen van woningen gelden regels. In dit 
artikel leggen wij het verhuurproces uit.

Alle vrijgekomen woningen bieden wij 
aan op www.woonnet-haaglanden.nl. Hier 
vindt u het complete woningaanbod van 
alle woningcorporaties in Haaglanden. 
Elke dag komt er nieuw aanbod bij. 
Woningzoekenden die ingeschreven staan 
bij Woonnet Haaglanden kunnen reageren 
op deze woningen. 

Let op
Als huurder staat u niet automatisch inge-
schreven bij Woonnet Haaglanden. Heeft 
u zich wel ingeschreven? Dan ontvangt u 
elk jaar een bericht om uw inschrijving bij 
Woonnet Haaglanden te verlengen en het 
inschrijfgeld te betalen.

Wie komt in aanmerking?
Wij adverteren een woning minimaal drie 
dagen op Woonnet Haaglanden. Soms 
ook langer. Als de advertentietijd afloopt, 
selecteren wij de kandidaat die als eerste 
in aanmerking komt. Wie dat is, hangt 

af van de wijze waarop wij de woning 
aanbieden. In de meeste gevallen bepaalt 
de inschrijftijd of u in aanmerking komt. 
In sommige gevallen krijgen bepaalde 
doelgroepen voorrang, zoals: jongeren, 
55-plussers of zorgdoelgroepen. Soms is er 
ook een leeftijdsgrens. Dit geven wij aan in 
de advertentie. Ook kunnen wij een aantal 
woningen aanbieden met voorrang voor 
inwoners van een bepaalde regio.

Passend toewijzen
Woningen wijzen wij passend toe. Dit 
betekent dat een woning moet passen 
bij uw inkomen en gezinssamenstelling. 
Zo voorkomen wij dat woningzoekenden 
met lage inkomens een te dure woning 
krijgen toegewezen die ze niet kunnen 
betalen. Dit is wettelijk zo bepaald. Staat 
u íngeschreven bij Woonnet Haaglanden? 
Dan kunt u een persoonlijk zoekprofiel 
aanmaken. Als u inlogt bij ‘Mijn Woonnet’ 
ziet u onder de button ‘Passend aanbod’ de 

woningen waarop u mag reageren. Deze 
woningen sluiten aan bij uw inkomen en 
huishoudgrootte.

Woning bezichtigen
Bent u de geselecteerde kandidaat? Dan 
ontvangt u van ons een uitnodiging voor 
een bezichtiging en een e-mail met uitleg. 
Laat binnen de gevraagde tijdsperiode 
weten of u de woning wilt bezichtigen. 
Als u niet of te laat reageert, vervalt de 
aanbieding. De volgende kandidaat maakt 
dan kans op de woning. Tijdens of na de 
bezichtiging geeft u door of u de woning 
wel of niet wilt huren. Weigeren van een 
woning heeft geen gevolgen voor uw 
inschrijving. Tenzij u reageert met een 
voorrangsverklaring, dan gelden andere 
regels. 

Controle van de gegevens
De controle van uw gegevens - zoals 
uw inkomen, inschrijfduur en gezins-
samenstelling - vindt plaats voordat u de 
definitieve aanbieding krijgt. Het moment 
van controle kan per woning verschillen. 
Lees daarom altijd goed de e-mails die u 
ontvangt. Zorg ook dat uw gegevens juist 
en compleet zijn.

Zorg voor een veilige december maand
De feestdagen staan weer voor de deur. Tijd om het gezellig te maken 
in huis. We steken de kaarsjes aan, plaatsen een kerstboom en steken 
vuurwerk af. Maar wist u dat in de decembermaand het risico op brand 
extra hoog is? Brand kan op vele manieren ontstaan. In dit artikel noemen 
we een aantal veel voorkomende oorzaken. Zodat u goed op kunt letten. 

Plaatst u kersverlichting? Gebruik 
dan altijd een veilig verlengsnoer en 
rol deze helemaal af. Zo voorkomt u 
kortsluiting. Zet de kerstverlichting uit 
als u naar bed gaat of als u niet thuis 
bent. Haal dan ook de stekker uit het 
stopcontact. Zet kaarsen op een veilige 
plek en niet te dicht bij de gordijnen. 

Gebruik een stevige niet brandbare 
kaarsenstandaard. Laat kaarsen in een 
kerststukje niet te ver opbranden. 

Laat de jaarwisseling veilig 
verlopen
Houdt u zich aan de regels van 
de overheid voor het afsteken 

van vuurwerk. Daarnaast is het 
verstandig persoonlijke spullen zoals 
tuinmeubels of brommers beschut 
neer te zetten. Leeg uw brievenbus 
op tijd en zet op oudjaarsavond geen 
ramen open. 

Heeft u tijdens de feestdagen een 
dringend reparatieverzoek?
Bel dan (0174) 28 23 00, toets 4. Alleen 
in geval van een spoed reparatie – die 
echt niet kan wachten tot de volgende 
werkdag – nemen wij direct actie.

Nieuws
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Wij repareren 
meer als u 
kiest voor het 
servicepakket

U doet de kleinere reparaties 
en onderhoud in uw woning 
zelf. Denk bijvoorbeeld aan het 
repareren van een klemmende 
deur. U betaalt de kosten voor 
de reparaties die u zelf uitvoert. 
Grote reparaties doen wij. 
Zoals het onderhoud aan uw 
verwarming. Of het repareren 
van een kapotte trap. 

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. 

Meer informatie vindt u op www.
arcadewonen.nl in het menu onder 
‘Ik ben huurder’ -> Servicepakket. 

˚ Meld een reparatie digitaal via 
 www.arcadewonen.nl

Nieuws

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

Riolering

(0800) 262 61 61 
Zegwaard*

Ruitschade 

(0800) 026 00 28
Centraal Beheer Achmea*

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

Reparaties

0174 - 28 23 00
Toets 4

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

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

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

Meld reparaties digitaal 
via www.arcadewonen.nl

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

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

Centrale verwarming 

(0174) 21 34 51
Scholtes

Soms gaat er iets kapot in  
uw woning. Wat doet u dan?
Een lekkende kraan. Een kapotte traptrede. Het raam sluit niet goed meer. 
Meld uw reparatie digitaal 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. 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 ontstaat. Bijvoorbeeld bij brand of 
een gaslek. Dan helpen wij u direct. Kan een 
reparatie wachten? Dan helpen wij u de 
eerstvolgende werkdag.

Let op: een aantal reparaties meldt u 
zelf direct bij de reparateur
U hoeft hiervoor geen contact met ons op 
te nemen.

Heeft u een cv-storing en/of een storing 
aan de mechanische ventilatie? 
Bel naar Scholtes (0174) 21 34 51. 

Heeft u 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. Bent u niet verzekerd via 
ons? Bel dan uw eigen verzekeraar.

Is de riolering verstopt?
Bel naar Zegwaard rioolontstopping 
(0800) 262 61 61. Heeft u een service-
pakket? Dan betaalt u niets.
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Maak je buren blij!
Uw woongeluk heeft niet alleen te maken met een fijn huis of 
woonomgeving. Een goed contact met uw buren is net zo belangrijk. Hoe 
beter mensen hun buren kennen, hoe blijer ze zijn met hun huis. Nu hoeft 
u niet gelijk op bezoek te gaan bij uw buren. Begin eens met gedag zeggen 
of een praatje maken. Iedereen kan een goede buur zijn. En helaas ook 
een vervelende. U kunt zelf veel doen om het contact met uw buren te 
verbeteren. 

Geluidsoverlast is helaas een veel 
voorkomend probleem. Eén keer de 
muziek wat harder in het weekend. Of tot 
laat in de tuin of op het balkon kletsen. 
Dit is vaak niet het probleem. Alleen als 
dit regelmatig gebeurt, is dat niet fijn. In 
sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot 
ruzie. Draai daarom na 22.00 uur geen 
harde muziek en zet de tv iets zachter. 
Plaats uw geluidsinstallatie niet tegen de 
muur. Geeft u een feestje? Gaat u klussen 

in huis? Informeer uw buren. Bent u net 
verhuisd? Stel uzelf voor aan de buren. 

Heeft u last van uw buren?
Overlast van uw buren is bijzonder 
vervelend en kan ingrijpend zijn. Het is 
belangrijk dat u zelf uw buren aanspreekt 
op hun gedrag. Wacht niet te lang. Zo 
voorkomt u verdere irritaties. Soms zijn 
uw buren zich er niet van bewust dat ze 
overlast veroorzaken. 

Arcade kan bij overlast minder 
doen dan u denkt
Ten onrechte denken veel huurders 
dat Arcade optreedt als een soort 
‘Rijdende Rechter’. Dit is niet 
waar. We kunnen niet veel doen 
aan het oplossen van overlast. 
We hebben simpelweg geen 
middelen om huurders tot ander 
gedrag te dwingen. Alleen in zeer 
extreme situaties kunt u ons 
bellen. Bijvoorbeeld als er sprake 
is van overlast door mensen met 
een drugs- of alcoholverslaving 
of psychiatrische problemen. We 
kunnen alleen pas actie ondernemen 
als de overlast zo ernstig is, dat een 
rechter ons daarvoor de ruimte 
geeft.

˚ Heeft u geluidsoverlast van uw buren? Spreek uw buren aan op hun gedrag in een persoonlijk gesprek.

Woonwijzer
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˚ Een opgeruimde tuin is ook in de winter fijn.

Een verzorgde tuin ook in de 
winter
Een fijne tuin is net zo prettig als een mooie woning. Ook in de winter is het prettig in de tuin bezig te zijn. Zo 
kunt u de uitgebloeide planten snoeien, bloembollen planten, overhangende takken weghalen of herfstbladeren 
opruimen. Daarnaast is het najaar een goed moment om de meeste bomen en struiken te (ver)planten. Als u uw 
tuin in de winter goed verzorgt, heeft u er komende zomer extra plezier van. 

U mag uw tuin inrichten zoals u die mooi 
vindt. Smaken verschillen nu eenmaal. Het 
is aan u om de tuin te maken die u mooi 
vindt. Zo lang de tuin maar een verzorgde 
indruk maakt en veilig is. Dit betekent 
onder andere dat de tuin vrij van vuilnis 
en afval is. En dat er geen overhangende 
planten zijn die overlast geven bij uw 
buren. Houd gevels en daken vrij zodat wij 
onderhoud goed kunnen uitvoeren. 

Tuininrichting: wat zijn de regels?
Bij grote wijzigingen in uw tuin, zoals een 
vijver, berging, schutting of overkapping 
heeft u onze toestemming nodig. Krijgt 

u toestemming? Dan is deze altijd 
tijdelijk. Dit betekent dat u de voorziening 
aanbrengt voor de periode dat u de 
woning huurt. Onderhoud en reparatie 
regelt u zelf. Wilt meer weten over de 
spelregels? Op www.arcadewonen.nl vindt 
u meer informatie onder het kopje ‘ik ben 
huurder’.

Vogels in de tuin
Wordt u ook zo blij van vogels in de tuin? 
Hang een vetbol of pindasnoer op. Of 
kies voor struiken met bessen. Dan trekt 
u in de winter meer vogels naar uw tuin. 
Ook zijn vogels bij koud weer op zoek 

naar een beschutte plek. Een vogelhuisje 
is hier ideaal voor en staat ook leuk in de 
tuin. 

Sneeuwvrij maken van de stoep
Misschien valt er deze winter wel 
een flink pak sneeuw. Met een laagje 
sneeuw is een wintertuin op zijn 
mooist. Maar hoe mooi een pak sneeuw 
ook is. Het geeft ook gladheid op het 
tuinpad en de stoep. Om te voorkomen 
dat u uitglijdt, is het verstandig de 
stoep en het tuinpad sneeuwvrij te 
maken. Gebruik hiervoor een stevige 
bezem of een sneeuwschep. 

Woonwijzer
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Op bezoek bij

˚ Anja en Piet Weststrate zijn onlangs verhuisd van een grote eengezinswoning naar een fijn appartement. 

Na 43 jaar trokken ze de deur van hun woning voor de allerlaatste keer dicht. Je zou zeggen: met een snik en 
een traan. Zeker als die volgende woning ook nog eens in een andere woonplaats staat. Niet voor Anja en Piet 
Weststrate. Binnen de kortste keren voelden de ‘Breejedurpers’ zich ‘Nalukkers’. ‘Vanaf de eerste dag dat we de 
sleutel kregen, waren we het hier al gewend. Het is net alsof we vakantie hebben!’, zegt Anja. Hun ‘vakantieadres’ 
is De Schie in de nieuwbouwwijk Woerdblok in Naaldwijk. Het huurappartement ligt op de eerste verdieping van 
een kleinschalig appartementengebouw.

‘Als alle ouderen 
doorschuiven komen er meer 
eengezinswoningen vrij’
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Op bezoek bijOp bezoek bij

Of het wennen was, in Naaldwijk? 
‘We passen ons makkelijk ergens 
aan. Overal bakt de bakker brood zeg 
ik altijd. Oorspronkelijk komen we uit 
Rotterdam. Maar vanwege Piet zijn 
werk bij Voskamp-Vrijland (destijds 
een grote kassenbouwer, red.) zijn 
we verhuisd. We konden hier een 
woning krijgen. Een nieuwe woning! 
Dat hadden we nooit gedacht’, zegt 
Anja (68 jaar). Piet (70): ‘De koning te 
rijk voelden we ons.’

Kleiner wonen
Ruim 43 jaar blijven de Weststrates 
in ‘s-Gravenzande wonen. De twee 
dochters groeien er op. Anja: ‘Een 
prachtige huurwoning was het. 
We hebben er al die 43 jaar met 
heel veel plezier gewoond.’ Toch 
kwam er 30 juli 2021 een einde aan 
hun ’s-Gravenzandse leven. Anja: 
‘We wilden uiteindelijk toch wel 
kleiner gaan wonen. We hadden 
aan de Heliotroop een grote 
eengezinswoning. En dat vonden we 
toch een beetje krom. Een heleboel 
mensen wachten op een huis. Als 
alle ouderen nu eens doorschuiven, 
komen er meer woningen vrij.’

Een paar eisen
De nieuwe omgeving maakte het 
tweetal niet eens veel uit. Anja: ‘We 
hadden wel een paar eisen. Een groot 
balkon, want we zitten veel buiten. 
En een aardig grote woonkamer. 
We hebben twee appartementen 
bekeken. En ik moet zeggen: die 
eerste was ook mooi. Maar in het 
eerste appartementengebouw zat 
geen lift. Je moest met de trap naar 
boven. Dat gaat nu wel, maar over 
een tijdje misschien niet meer. Hier 
kun je heerlijk buiten zitten. In 
Naaldwijk kwamen we altijd al.’

Meer betrokken bij buiten
Het was ook de leuke ligging van het 
appartement dat de doorslag gaf. De 
Schie ligt een stukje achter de Zand- 
en Waterweg, de doorgaande route 
door het Woerdblok.  

Water is er in overvloed – de straten 
in de wijk zijn vernoemd naar 
Westlandse waterwegen. ‘En we 
zitten vlakbij een basisschool, de 
Bernadetteschool. Maar daar heb 
je geen last van. Je ziet hier vanaf 
de eerste verdieping altijd mensen 
voorbijlopen. Je voelt je veel meer 
betrokken bij buiten’, zegt Anja.

Leuke buren
En buiten zijn ze. Al was het maar 
omdat hondje Blake (‘een soort 
keeshond’) er regelmatig op uit 
moet. ‘Wandelen en fietsen doe ik 
veel’, zegt Anja. ‘En in ’s-Gravenzande 
kom ik nog regelmatig, op visite 
bij kennissen. Piet leest graag een 
boek en heeft z’n genealogie.’ Ook 
over de buren geen kwaad woord. 
Piet: ‘Hartstikke leuke mensen. Kort 
geleden is bij ons door Arcade een 
nieuwe keuken geplaatst. Waardoor 
we een paar dagen niet konden 
koken. We werden toen door de 
buren uitgenodigd om te komen 
eten.’ Anja: ‘Dat is toch aardig?’

En dan blijkt in het appartement 
ook nog een buurman te wonen, 
afkomstig van... de Heliotroop in 
‘s-Gravenzande. Dan kan het niet 
anders of het is fijn wonen aan De 
Schie. Meer dan fijn zelfs. Anja: ‘We 
zijn heel enthousiast!’

Oude woning verkocht
Hun oude woning is niet langer 
een sociale huurwoning en is door 
Arcade verkocht. De woning heeft een 
verkooplabel. Bestaande huurders 
hebben dan de optie tot koop.  
Verhuizen de huurders? Dan verkoopt 
Arcade de woning. Meer informatie 
leest u op www.arcadewonen.nl > ik 
zoek een woning -> kopen.

Wilt u 
verhuizen naar 
een kleinere 
woning? 

Misschien denkt u na het 
lezen van dit interview, ik 
wil ook wel verhuizen. Maar 
heeft u geen idee hoe u dit 
aan moet pakken. Er zijn 
meer mogelijkheden dan 
u denkt! 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 al een 
heel stuk korter. Ook staan 
huurders 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. Zij kunnen u gratis 
advies geven en helpen met uw 
inschrijving bij Woonnet. Of het 
reageren op woningen. Ook helpen 
zij bij het berekenen van (nieuwe) 
woonlasten. Misschien bent u straks 
wel iets meer geld kwijt aan huur, 
maar zijn de energiekosten van een 
kleinere of nieuwere woning lager. 
Wilt u contact met een wooncoach? 
Stuur dan een e-mail naar  
wonen@vitiswelzijn.nl. 

Seniorenmakelaar nodig?
Bent u al wat ouder? Dan kunt u ook 
terecht bij een Seniorenmakelaar. 
Meer informatie vindt u op 
https://www.woonnet-haaglanden.nl/
woonnetplus/ 
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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.

U kunt een voorrangsverklaring 
aanvragen als sprake is van:
–  Acute of dreigende dakloosheid 

buiten uw eigen schuld.
–  Ernstige medische, sociale of 

financiële problemen.
–  Verblijf in een erkende 

noodopvang.

U toont aan dat u de afgelopen drie 
maanden actief reageerde via www.
woonnet-haaglanden.nl. Ook heeft 
u geen passende woning geweigerd. 
Daarnaast woont u minimaal twee 
jaar onafgebroken in de gemeente 
waar u de aanvraag indient. U zet 
eerst zelf alles in het werk om een 
oplossing voor uw probleem te 
vinden. Voordat de voorrangsverkla-
ring wordt afgegeven, kijken we of 
een zelfstandige sociale huurwoning 
de enige oplossing is voor uw situatie. 
Uw aanvraag wordt afgewezen als een 
vrije sector huurwoning, kamerhuur 
of tijdelijke inwoning ook een 
oplossing biedt.

Echtscheiding/verbreken 
partnerrelatie
Bij echtscheiding krijgt u geen voor-
rangsverklaring. Slechts in zeer uitzon-
derlijke gevallen - zoals een verblijf 
in de noodopvang - kunt u mogelijk 
voorrang krijgen.

Hoe vraagt u voorrang aan?
Woont u in Westland? Dan vraagt u de 
urgentieverklaring aan bij de woningcor-
poratie. Maar het is de gemeente Westland 
die bepaalt of u de verklaring krijgt of niet. 
Woont u in Den Haag? Dan vraagt u de 
verklaring digitaal aan bij de gemeente 
Den Haag  via www.denhaag.nl. Voor het 
aanvragen van voorrang moet u inge-
schreven staan bij Woonnet Haaglanden.

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

Beoordeling
Wij sturen uw aanvraag met onder-
bouwing door naar de gemeente. De 
gemeente onderzoekt vervolgens uw 
aanvraag. Zij bepalen of u in aanmerking 
komt voor een voorrangsverklaring. De 
kosten voor de aanvraag bedragen € 65,-. 
U rekent deze af bij ons op kantoor.

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 voorrangsver-
klaring is drie maanden geldig in de hele 
regio Haaglanden.

Regel uw aanvraag altijd zelf!
Urgentie- of bemiddelingsbureaus maken 
misbruik van wanhopige woningzoe-
kenden. Zij betalen soms veel geld aan 
bureaus die een voorrangsverklaring 
beloven. Maar ze helpen u uiteindelijk 
niet verder. Zij bepalen niet of u voorrang 
krijgt. Voorrang krijgt u alleen bij hoge 
uitzondering. Kijk vooral zelf op de website 
van uw gemeente of u aanmerking komt. 
Doe dit voordat u geld overmaakt aan een 
bureau. U betaalt anders veel geld voor 
iets dat u zelf ook kunt doen. Trap er niet 
in en regel uw aanvraag altijd zelf.

Meer weten?
Kijk voor alle voorwaarden 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

Woonwijzer
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Een bedrijfsruimte  
of winkelpand huren?
Ook dat kan bij Arcade. In Westland en Den Haag verhuren wij naast woningen ook parkeerplekken en 
bedrijfsruimten, zoals: winkelruimte, kantoorruimte en praktijkruimte. Alle informatie en het aanbod staat 
op www.arcadewonen.nl. 

Heeft u interesse?
Bel naar (0174) 28 23 00. Meer informatie zoals plattegronden vindt u op www.arcadewonen.nl onder het kopje ‘ik zoek een woning’ 
-> bedrijfsruimte huren.

Acaciastraat 1 - Monster 
Leuke winkelruimte in het sfeervolle centrum van Monster met 
grote winkels als Hoogvliet, Aldi en Hema. Uitstekend bereikbaar 
met bus en auto. Vrij parkeren (blauwe zone) in het hele centrum 
van Monster.

Huurprijs: € 925,- per maand excl. BTW
Oppervlakte: circa 69 m2

Zeestraat 15 – Monster 
Ruime winkelruimte met extra brede gevel. Dat maakt deze 
ruimte bijzonder geschikt voor een kleding- of schoenenwinkel. 
Gelegen in het sfeervolle centrum van Monster met Hoogvliet, 
Aldi en Hema. Uitstekend bereikbaar met bus en auto.

Huurprijs: € 1.285,- per maand excl. BTW 
Oppervlakte: circa 115 m2, verkoopvloeroppervlak: circa 96 m2

Schiereiland 54 en 56 – Naaldwijk 
Twee unieke praktijk- en kantoorruimten geheel naar eigen wens in 
te delen en in te richten. Deze ruimten zijn afzonderlijk van elkaar 
te huur. Gelegen op de begane grond in een verzamelgebouw waar 
diverse zorg gerelateerde ondernemingen zitten. Goede bereikbaar-
heid en voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs: € 750,- en € 1.250,- per maand excl. BTW en servicekosten
Oppervlakte: circa 88 m2 en 120 m2

Tulp 18 berging – Naaldwijk
Heeft u extra bergruimte nodig? Wij hebben een berging met 
elektra voorziening beschikbaar.  

Huurprijs: € 45,- per maand excl. BTW
De afmeting is: 3,17 x 1,77 meter. 
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Mooie stap naar een 
groene toekomst in de 
Jan Olierookstraat
De zonnepanelen op het appartementengebouw aan de Jan Olierookstraat in Poeldijk waren aan vervanging 
toe. Deze waren al 20 jaar oud. Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden opgestart. Na een kleine vertraging 
lagen alle 26 zonnepanelen in juli op het dak. Het appartementengebouw bestaat uit dertien appartementen. 
Elk appartement heeft twee zonnepanelen. Daarnaast plaatsten wij nog 26 zonnepanelen voor de algemene 
voorzieningen, zoals: de lift, warmtepomp en algemene verlichting. 

De energie die een zonnepaneel 
oplevert noemen we Wattpiek (Wp). 
Gemiddeld brengt 1 Wattpiek (Wp)  
in Nederland ongeveer 0,88 kWh per 
jaar op. De nieuwe panelen voldoen 
aan de eisen van deze tijd en leveren 
375 Wp. De oude panelen  
leverden 200 Wp.

Bergingen ook voorzien van nieuwe 
zonnepanelen
De bergingen van 24 eengezinswo-
ningen aan de Jan Olierookstraat kregen 
ook nieuwe zonnepanelen. We kozen 
voor zogenaamde glas in glas panelen. 
Bij deze panelen zijn de zonnecellen 
ingesloten tussen twee lagen glas. 

Bij de meeste zonnepanelen is de 
voorzijde van glas en de achterzijde van 
kunststof. Zonnepanelen met aan beide 
zijden glas hebben een groot aantal 
voordelen, zoals de kwaliteit, uitstraling 
en opbrengst. De daken hebben nu een 
luxe uitstraling en kunnen weer jaren 
mee.

˚ Zonnepanelen op de daken in de Jan Olierookstraat in Poeldijk.
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De werkzaamheden voor het groot 
onderhoud aan 42 sociale huureen-
gezinswoningen in Monster zijn 
bijna klaar. De woningen liggen aan 
de Slangenburch, Swanenburch, 
Starkenborgh en Rubenslaan in 
Monster.

De werkzaamheden waren met name 
gericht op het energiezuiniger maken 
van de woningen. De woningen hadden 
gemiddeld een energielabel D/E. In samen-
werking met de bewoners proberen wij een 
energielabel A/B te krijgen. De belang-
rijkste maatregelen die wij hiervoor namen, 
was het plaatsen van isolatieglas, kunst-
stofkozijnen, spouwisolatie en dakisolatie. 
De gevels zijn gereinigd, geïmpregneerd en 
het voegwerk vervangen. ˚ Groot onderhoud aan 42 sociale huurwoningen bijna gereed.

Energielabel A/B voor 42 
eengezinswoningen in Monster

Woningen in de Oranjebuurt zo goed als nieuw
Bijna twee jaar duurde de werkzaamheden 
aan 100 sociale huureengezinswoningen 
in de Oranjebuurt (Leeuweriklaan, 
Koningin Sophiestraat, Koningin 
Emmastraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses 
Margrietstraat) in ’s-Gravenzande. Het 
groot onderhoud is bijna klaar. Wij zijn 
trots op het eindresultaat. De woningen 
zijn niet alleen energiezuiniger maar zien 
er ook weer als nieuw uit. 

Het was een behoorlijke klus die met name 
ingrijpend was voor de bewoners. In het voorjaar van 
2022 sluiten wij de onderhoudsperiode samen met 
de bewoners feestelijk af. De werkzaamheden waren 
met name gericht op het energiezuiniger maken 
van de woningen. Zo werden isolatieglas, kunststof 
kozijnen, spouwisolatie, nieuw gevel metselwerk en 
dakisolatie geplaatst. Ook zijn de daken vernieuwd. 
Waar nodig zijn keuken, badkamer en toilet 
vervangen. 

˚ De woningen zijn na het groot onderhoud weer zo goed als nieuw.
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Wonen op steenworp afstand van het 
Kijkduinse strand?
De bouw van twee appartementencomplexen op het Schapenatjesduin in Den Haag is gestart. In elk gebouw komen 
35 sociale huurappartementen verdeeld over vijf woonlagen. Een unieke kleinschalige nieuwbouwlocatie op de 
voormalige sportvelden. Gelegen aan de rand van het duingebied Ockenburgh in Den Haag.

De 70 sociale huurappartementen 
hebben een woonkamer met open 
keuken, twee slaapkamers en een balkon. 
Diverse woningtypen met een gebruiks-
oppervlakte van ca. 71 - 78 m2. Onder het 
gebouw komen de parkeerplaatsen en 
bergingen. 

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

In De Lier komen 66 sociale 
huurappartementen 
In de Lier komt een nieuwe woonwijk: Lierkwartier. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. 
De wijk is gunstig gelegen midden in De Lier met diverse voorzieningen binnen handbereik. De wijk bestaat 
uit drie deelgebieden: Op de Akkers, Aan de Kade en Aan de Landen. In deelgebied Op de Akkers komen twee 
appartementengebouwen genaamd Liermolen. In week 50 start de bouw van deze appartementen.

De twee appartementengebouwen Liermolen hebben drie 
verdiepingen en elk 33 sociale huurappartementen. Tussen de 
gebouwen komt groen en komen 67 parkeerplaatsen voor de 
huurwoningen. Rondom de gebouwen komt een groene zone. De 
appartementen hebben een woonkamer met open keuken, één of 
twee slaapkamers en variëren in grootte van ca. 55 m2 tot 78 m2. 

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

˚ In het Lierkwartier komen 66 sociale huurappartementen.

Projecten
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18+

Veel 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 startersle-
ning, 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. 
Arcade verkoopt ook een aantal 

vrijkomende huurwoningen. De star-
terslening 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 

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.
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Veel gestelde vragen

Ik denk dat mijn 
buren hun woning 
verhuren. Wat 
moet ik doen?

De meest voorkomende vorm 
van woonfraude is onderhuur. 
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. Woonfraude, of een 
vermoeden ervan, kunt u melden bij 
Arcade. 
 
Op www.arcadewonen.nl vindt u 
daarvoor het ‘overlastformulier’.  
U kunt er uiteraard op rekenen 
dat we de melding vertrouwelijk 
behandelen.

Ik wil op zolder een extra kamer maken. Mag dat?
Het maken van een extra slaapkamer op 
zolder is alleen toegestaan als de zolder-
ruimte hiervoor geschikt is. Wij kijken dan 
naar de regels van het bouwbesluit. Aan 
een aantal zaken moet de zolderruimte 
voldoen, namelijk:

• Voldoende hoogte zodat u kunt staan.
•  Zoldervloer is van beton.
•  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”. 

Hoe bereid ik mijn CV voor op de winter?
Een centrale verwarmingsketel (cv-ketel) 
zorgt voor warm water en warmte in 
uw woning. Onderhoud aan uw cv-ketel 
is noodzakelijk zodat deze goed blijft 
werken. Daarom laten wij uw ketel eens 
per twee jaar onderhouden door de 
firma Scholtes. Tijdens dit onderhoud 
kijkt de monteur of de cv-ketel nog goed 
werkt. De monteur reinigt de cv-ketel 
en condensafvoer en vult de installatie 
bij. Heeft u in de periode voorafgaand 

aan het onderhoud problemen 
gehad met de verwarming, 
het warme water of de 

(mechanische) 
ventilatie? Meld 

dit dan aan de 
monteur. 

Met de onderstaande tips zorgt u er zelf 
voor dat uw CV het optimaal doet. 

•  Controleer de waterdruk! Bij voldoende 
druk geeft de drukmeter tussen de 1,5 
en 2 bar aan.

•  Controleer of de kamer- of ketelther-
mostaat voldoende hoog staat.

•  Heeft uw ketel een waakvlam (niet 
bij HR ketel)? Controleer dan of deze 
brandt.

•  Controleer of er voldoende radiatoren 
openstaan en er geen spullen voor de 
radiatoren staan.

•  Doet de CV het helemaal niet? 
Controleer dan of de stekker in het 
stopcontact zit.

      Heeft u een storing?
Neem dan contact op met Scholtes  
via (0174) 21 34 51. 

˚ U mag alleen een kamer op zolder maken, als u hiervoor van ons toestemming heeft.
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 Deuren 
openen...

‘Hij is directeur 
van zijn eigen 
balkonnetje’   
De heer en mevrouw Grégoire, Florence 

Nightingalelaan 88, ’s-Gravenzande

‘We woonden naar ons zin in Poeldijk, 
maar mijn man kreeg de ziekte van 
Parkinson. Hij ging steeds moeilijker 
lopen. Ik werd zijn mantelzorger. Op 
het laatst kon hij de trap niet meer 
op. Hij heeft zeven maanden in zijn 
sta-op-stoel geslapen. Gelukkig 
vonden wij snel een gelijkvloerse 
woning. Een fijn huis op de tweede 

verdieping met een lift. Het huis 
ligt op een zonnige hoek en we 

hebben een heerlijk groen en 
levendig uitzicht. Als het 
weer het ook maar enigszins 
toelaat, zit mijn man op 
het balkon. Hij geniet van 

de spelende kinderen en 
varende dagjesmensen in de 

sloot achter het huis. Soms 
komt er zelfs een muziekboot 

voorbij. We zijn dol op kinderen. 
Als samengesteld gezin hebben we 
acht kinderen en ook nog twaalf 
kleinkinderen. Mijn dochter woont 
om de hoek. Zij is er als tweede 
mantelzorger dus snel bij als het nodig 
is. Dat is handig en super fijn! Mijn man 
valt nog wel eens om. Het is een hele 
toer om hem weer overeind te krijgen, 
want hij weegt 100 kilo. Voorlopig doe 
ik het allemaal zelf. We hadden onze 
oude dag anders voorgesteld, maar dit 
nieuwe huis maakt veel goed. Intussen 
weet de hele buurt dat mijn man – als 
het even kan – op het balkon zit. Ze 
toeteren dan even als ze langsrijden. Bij 
wijze van groet. En dan zwaait hij terug, 
alsof hij de directeur is, van zijn eigen 
balkonnetje.’…
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Vereniging voor 
Arcadehuurders
Centraal e-mailadres
info@vvarcadehuurders.nl

Website
www.vvarcadehuurders.nl 

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

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

Diverse nummers
Belastingdienst
Huurtoeslag: (0800) 05 43

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

Gemeente Den Haag
14 070
www.denhaag.nl

Gas en elektra
Essent klantenservice: (0900) 15 50
Eneco Energie klantenservice:  
(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

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

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

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

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

Bezoektijden 
Ons kantoor is alleen op afspraak geopend.

Website
www.arcadewonen.nl

Telefoonnummer Arcade
(0174) 28 23 00

E-mail
info@arcadewonen.nl

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

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

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

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

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

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

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

Telefoon
14 0174

E-mail
sociaalmakelaar@vitiswelzijn.nl

Website
www.vitiswelzijn.nl
www.140174.nl


