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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.

Sámen, meer dan ooit belangrijk

Bijna elke avond ga ik een rondje wandelen. Ik 
moet eerlijk zeggen: dan waardeer je het wel dat 
het zomertijd is met aangename temperaturen. 
Goed even de spieren los te maken na een dagje 
op kantoor. Ik houd van de zomer. En ik kan me 
voorstellen dat huurders die zonnepanelen op het 
dak van hun woning hebben nu extra genieten. Met 
ongeveer elke dag zon is rendement verzekerd.

Maar niet iedereen is blij met elke dag zon en 
géén regen. Boeren bijvoorbeeld. Gewassen op 
het land komen amper op gang met deze droogte. 
Minder opbrengst betekent duurdere groente. 
In een jaar waarin de prijsstijgingen toch al niet 
van de lucht zijn. Eerst de gevolgen van corona, nu 
weer die vreselijke oorlog in Oekraïne. Dreigt u in 
de financiële problemen te komen waardoor het 
betalen van de huur lastig is? Trek op tijd bij ons 
aan de bel. Dan kijken wij samen met u naar een 
oplossing!

Zo ziet u maar weer: de één is blij de zon, voor de 
ander is het een ramp. Nee, over het weer zullen we 
het samen in Nederland niet gauw eens worden. En 
dat terwijl we juist méér samen moeten optrekken 
in een tijd waarin we oog voor elkaar moeten 
hebben. Daarom is het goed dat de samenwerking 
met de Vereniging voor Arcadehuurders soepel 
loopt. De vereniging zoekt trouwens nog nieuwe 
bestuursleden. Misschien iets voor u? Ik laat ze hier 
graag zelf iets over vertellen op pagina 14 en 15 van 
dit bewonersblad.

Lees het blad eens rustig door. Misschien wel buiten, 
in de zon. En denk een beetje aan de buren als het té 
gezellig dreigt te worden. Dan houden we het samen 
leuk. Fijne zomer!

Wilfried Stribos
directeur-bestuurder a.i. 
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Samen bereik je meer

Zorgen voor genoeg betaalbare woningen is 
belangrijker dan ooit. Zeker nu zoveel mensen op zoek 
zijn naar een woning. Per 1 mei 2022 zijn wij lid van 
Aedes: de branchevereniging van woningcorporaties in 
Nederland. De belangrijkste taak van woningcorporaties 
is het zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame 
woningen. Aedes maakt zich hier samen met haar leden 
sterk voor. 

Samen bereik je meer. Daarom zijn wij lid van Aedes geworden. 
Daarnaast brengt het lidmaatschap andere voordelen met zich 
mee. Zo kunnen wij kennis delen met andere corporaties over 
belangrijke onderwerpen, zoals leefbaarheid en duurzaamheid. 

Jaarlijkse huuraanpassing  
op 1 juli 2022
Op 1 juli 2022 passen we de 
huurprijzen van onze woningen, 
parkeerplaatsen en bedrijfsruimten  
aan. Wij volgen de richtlijnen 
van de overheid. Bij de meeste 
huurders verhogen wij de huur 
met 2.3%. Sommige huurders 
krijgen een inkomensafhankelijke 
huurverhoging van een vast bedrag 
per maand. Welke huurprijs u 
precies gaat betalen, staat in de 
brief die u eind april van ons 
ontving. De nieuwe huurprijs gaat 
1 juli 2022 in. 

Betaalt u de huur via automatische 
afschrijving of digitaal via iDEAL? Dan 
passen wij het bedrag automatisch aan. 
Maakt u de huur zelf aan ons over? Past u 
het bedrag dan per 1 juli 2022 aan in uw 
betaalopdracht.

Heeft u vragen over de nieuwe 
huurprijs? 
Op www.arcadewonen.nl/huurverhoging 
kunt u alle informatie nog eens nalezen. 
Of neem contact op met onze huuradmini-
stratie via 0174 28 23 00, kies 1 en daarna 2. 
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Handig, de huur automatisch betalen!
Geen omkijken meer naar het betalen van de huur? Betaal per automatische afschrijving. Dat is de 
eenvoudigste 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 van de maand 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 huur-

betaling te denken.

–  Het bedrag klopt altijd, ook na de 
jaarlijkse huurverhoging.

Wilt u de huur betalen via 
automatische afschrijving?
Download dan het machtigingsformulier 
op www.arcadewonen.nl en stuur het 

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

Rookmelders redden 
mensenlevens bij brand
De meeste slachtoffers bij brand vallen 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. Dus ook in onze 
woningen. Wij zijn in 2021 gestart met het gratis plaatsen van rookmelders. 
Een groot gedeelte van onze woningen heeft deze inmiddels gekregen. 
Woningen die de rookmelder nog niet hebben, krijgen deze nog. 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 verkeersruimte van de woning. De 
batterij hoeft u niet te vervangen.  
Deze gaat 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 controleren. Dit doet u door 
de testknop ingedrukt te houden tot u 
het alarm hoort. 

Is uw huis 
verhuren via 
Airbnb nu 
verboden of 
niet?

Vakantieverhuur via websites 
zoals Airbnb valt onder 
onderhuur. Dit is volgens de 
huurvoorwaarden van uw 
huurovereenkomst verboden. 
Dit geldt voor zowel sociale als 
vrije sector huurwoningen.

Gevolgen van 
onderhuur  
Verhuurt u uw 
woning toch? 
Dan handelt 
u in strijd met 
de huurover-
eenkomst. Dat 
kan betekenen dat Arcade de huur-
overeenkomst beëindigt. Ook moet u 
de opbrengst aan ons betalen. 
Daarnaast bent u vaak niet goed 
verzekerd bij onderhuur. Het kan dan 
zomaar gebeuren, dat u schade bij 
onderhuur niet vergoed krijgt of dat 
een verzekering wordt stopgezet.
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De acceptgirokaart verdwijnt 
voorgoed als betaalmiddel
Per 1 juni 2023 komt er een einde aan het papieren betaalproduct: 
de acceptgirokaart. Betaalt u de huur met een acceptgiro? Geen 
paniek! U ontvangt in juni van ons een brief met een aantal andere 
betaalmogelijkheden. Hieronder lees u alvast welke dat zijn.

Automatische afschrijving
De makkelijkste manier om de huur te betalen 
is per automatische afschrijving. Wij schrijven 
de huur dan automatisch af van uw bankreke-
ning. U kiest zelf of u dit op de eerste of op de 
25e van de maand ervoor wilt. 

Digitaal betaalverzoek via e-mail
Elke maand ontvangt u van ons een e-mail 
met een link waarmee u de huur kunt betalen. 
U betaalt dan digitaal via iDEAL.

U maakt de huur zelf over
U maakt de huur elke maand zelf over naar 
ons rekeningnummer NL34 BNGH 028 50 
47 434. Dit doet u onder vermelding van uw 
naam en het adres.

Meer informatie over de huurbetaling vindt u 
op www.arcadewonen.nl. 

Vast in de lift? 
Dit kunt u het 
beste wel en 
niet doen

Veel van onze appartementen-
gebouwen zijn voorzien 
van een lift. Om storingen 
te voorkomen, laten wij 
regelmatig onderhoud 
uitvoeren aan de liften. 
Toch komt het wel eens voor 
dat een lift storing heeft. 
In dat geval kunt u de lift 
niet gebruiken, totdat een 
monteur de storing heeft 
verholpen. Helaas kan het ook 
gebeuren dat u vast komt te 
zitten in de lift. Gelukkig zijn 
liften goed beveiligd, zodat er 
niets ernstigs kan gebeuren. 
Vervelend is het uiteraard wel. 
Hieronder leest u wat u moet 
doen, als u vast komt te zitten 
in de lift. 

Blijf rustig en raak niet in paniek! 
Druk in de lift de alarmknop vijf 
tot tien seconden in. U krijgt dan 
verbinding met de storingsdienst 
van de lift. De storingsdienst is 24 
uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar. Zelfs als stroom uitvalt. 
De medewerker van de storings-
dienst stuurt zo snel mogelijk een 
monteur. Ook heeft elke lift nood-
verlichting, zodat het licht altijd 
blijft branden. In sommige liften 
hangt een speciale telefoon met 
daarop het storingsnummer waar 
u naar kunt bellen. U hoeft 112 niet 
te bellen, dit doet de storingsdienst 
als dit nodig is. Probeer nooit uzelf 
te bevrijden. Dit kan leiden tot 
gevaarlijke situaties.

Meer informatie vindt u op 
www.vastindelift.nl

Verandert uw woonsituatie, 
e-mailadres 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 
persoonlijke situatie?  
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. Heeft u een 
contactpersoon die uw zaken 
regelt? Laat dit dan aan ons weten. 
Geef uw wijziging(en) door 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.

˚ Per 1 juni 2023 komt er een einde aan het 
papieren betaalproduct: de acceptgirokaart.
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Heerlijk, de zomer 
is weer in aantocht
Het is de tijd om niet alleen binnen, maar ook buiten te genieten in de tuin 
of op het balkon. U mag uw tuin uiteraard naar uw eigen smaak inrichten. 
Een groene tuin, een moestuin of een bloementuin. Smaken verschillen, aan 
u de keuze. Zorg er wel voor dat uw tuin er netjes en verzorgd uitziet. Dat is 
prettig voor uzelf maar ook voor uw buren. Want iedereen wil graag in een 
nette en schone buurt wonen. Daarom hebben we regels opgesteld voor het 
onderhouden van uw tuin. 

De belangrijkste tuinregels op een rij:
• De tuin is geen opslag.
• De tuin is onkruidvrij.
• Klimop tegen de woning en de schuur is niet toegestaan.
• Haag of erfafscheiding in de voortuin is niet hoger dan 1 meter en in de achtertuin niet 
hoger dan 2 meter.
• De erfafscheiding staat recht en voldoet aan de eisen van de gemeente.
• Bomen in de voor- en/of achtertuin zijn niet hoger dan 4 meter.
• Bomen staan 2 meter van de erfgrens en struiken 50 cm.

Buurvriendelijk van de tuin genieten!
Als iedereen in de zomer buiten leeft, spreekt het voor zich dat we een beetje rekening 
houden met elkaar. Misschien bent u wel een liefhebber van de barbecue, maar uw buren 
niet. En de kans bestaat ook dat de buurt niet helemaal uw muzieksmaak heeft, dus zet het 
geluid niet hard. Houd rekening met uw buren, dan heeft iedereen een fijne zomer. 

Tegels eruit, 
groen erin!
Tegels in de tuin vervangen door 
meer groen heeft veel voordelen. 
Zo kan het regenwater 
makkelijker in de bodem 
wegzakken en wordt uw tuin 
op hete zomerse dagen minder 
warm. Ook krijgt u meer vogels, 
bijen en vlinders in uw tuin. 
Wanneer u tegels weghaalt, is 
het verstandig de grond goed om 
te spitten. U kunt deze aanvullen 
met een laag mestrijke nieuwe 
grond. 

Tegels inleveren voor gratis 
planten
De overheid moedigt mensen aan 
tegels in de tuin te vervangen 
voor groen. Zowel de gemeente 
Den Haag als Westland doet 
mee aan de landelijke actie NK 
Tegelwippen. Dit is een wedstrijd 
voor gemeentes van 21 maart 2022 
tot en met 31 oktober 2022. De 
gemeente met de meest gewipte 
tegels wint. Meer informatie vindt u 
op https://nk-tegelwippen.nl/

Westland
Westlandse huurders kunnen hun 
tuintegels gratis op laten halen 
en ruilen voor tuinplanten. Meer 
informatie vindt u op: https://
westland woontduurzaam.nl/
nieuws/nieuwsbericht/artikel/
tegelwippen

Den Haag 
Haagse huurders kunnen hun 
tuintegels inleveren bij Zorgkwekerij 
Mens & Tuin aan de Hillenraadweg 35 
voor gratis planten. Zij hebben daar 
een container staan waar u de tegels 
kunt achterlaten. U krijgt de planten 
gelijk mee. Kijk voor de voorwaarden 
op https://duurzaamdenhaag.nl/
activiteiten/operatiesteenbreek

˚ Geeft u een feestje of gezellige barbecue in de tuin? Houd rekening met uw buren. 
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Het kan iedereen overkomen: betalingsproblemen. Zeker nu het dagelijks leven een stuk duurder is geworden. 
Heeft u moeite om de huur te betalen? Trek op tijd aan de bel! Zo voorkomt u dat de huurachterstand verder 
oploopt. En dat u extra kosten krijgt voor het niet op tijd betalen van de huur. Neem dus altijd contact op met 
onze huuradministratie. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. 

U kunt bij geldzorgen ook hulp zoeken bij de gemeente waar u 
woont. Zij helpen u met persoonlijk advies. 

Woont u in Westland?
–  Hulp nodig bij geldzorgen? Kijk op 

www.gemeentewestland.nl. Via de zoekbalk rechtsboven zoekt 
u op ‘hulp bij geldzorgen’. 

–  Heeft u moeite met de Nederlandse taal en/of hulp nodig 
met het lezen van brieven? Of het invullen van papieren? 
Neem dan contact op met Vitis Welzijn via 0174 – 63 03 58 of 
www.vitiswelzijn.nl.

Woont u in Den Haag?
–  Hulp nodig bij geldzorgen? Kijk op www.denhaag.nl.  

Via de zoekbalk zoekt u op ‘hulp bij geldzorgen’. 
–  Heeft u moeite met de Nederlandse taal en/of hulp nodig met 

het lezen van brieven? Of het invullen van papieren?  

Maak dan een afspraak met de klantenservice van de 
gemeente Den Haag via (070) 353 75 00. Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Sneller waarschuwen bij schulden
De overheid wil mensen met betaalproblemen sneller helpen. 
Dit om te voorkomen dat zij verder in de financiële problemen 
komen. Bepaalde organisaties, zoals woningcorporaties, 
drinkwater bedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars, 
waarschuwen de gemeente als klanten hun rekeningen niet 
op tijd betalen. We noemen dit: vroegsignalering. Heeft u 
huurachterstand en lukt het ons niet om hier samen met u 
afspraken over te maken? Dan informeren wij de gemeente. 
Wij hebben uw toestemming hier niet voor nodig. Daarna 
stuurt de gemeente u een uitnodiging voor een gesprek. 
Samen met u wordt gekeken welke oplossingen er zijn voor de 
betaalproblemen, zodat u niet verder in de schulden komt. 

Problemen met de huur 
betalen? Kom in actie!

˚ Heeft u geldzorgen en moeite met het betalen van de huur? Trek op tijd bij ons aan de bel.



8    mei 2022  mensen en wonen mensen en wonen  mei 2022    9

NIEUWS

De zomer staat voor de 
deur. Misschien gaat u met 
vakantie. Of wat vaker een 
dagje weg met het gezin. 
De vakantieperiode is een 
aantrekkelijke tijd voor 
inbrekers. U moet er toch 
niet aan denken, dat uw huis 
overhoop wordt gehaald en 
uw kostbare spullen worden 
gestolen? Geef inbrekers 
daarom geen kans! 

Vertel uw buren dat u met vakantie 
gaat of dagje weg bent. Vraag 
of zij uw huis voor u in de gaten 
willen houden en de post willen 
weghalen. Geven de buren uw 
planten water als u weg bent? 
Vraag dan ook of zij af en toe uw 
gordijnen open en dicht willen 
doen. Ook kunt u met een tijd-
schakelaar uw lampen aan- en 
uit te zetten. Zo lijkt het of u thuis 
bent. We hebben nog een aantal 
tips op een rij gezet die helpen om 
een inbraak te voorkomen. 

Sluit ramen en deuren goed af
Controleer voordat u weggaat of 
alle ramen en deuren goed dicht 
zijn. Vergeet de achterdeur, de deur 
van uw berging, de poort bij de 
achtertuin en de bovenlichten niet.

Zorg voor verlichting rondom 
uw huis
Inbrekers willen het liefst niet 
gezien worden. Zorg dus voor 
goede verlichting rondom uw huis. 

Verstop uw huissleutels niet 
buiten uw huis
Leg uw sleutels niet buiten onder 
een plantenpot of iets dergelijks. 
Inbrekers zoeken vaak eerst op de 

bekende plekken naar sleutels. 
Laat ook nooit de sleutels aan de 
binnenkant van de voordeur  
zitten. Via de brievenbus of door 
het intikken van een ruit kunnen 
inbrekers de sleutels eruit halen.

Leg kostbare apparatuur uit 
het zicht
Zorg dat laptops, iPads en andere 
kostbaarheden niet vanaf buiten in 
het zicht liggen. Zorg dat dit soort 
kostbare spullen opgeborgen zijn. 

Zet uw afvalcontainer weg 
Zet uw afvalcontainer als dit kan 
in de berging of maak deze vast. 
Zo kunnen inbrekers de afvalbak  
niet gebruiken om op uw dak te 
komen. 

Laat op social media niet weten 
dat u weg bent
Het is verleidelijk om een leuke 
vakantiefoto op Facebook of 
Instagram te delen. Dit kunt u 
beter niet doen. Inbrekers kijken 
ook mee op social media. 

Wat betekent 
de stijgende 
energieprijs voor 
de service kosten?
Als u in een appartement woont, betaalt 
u naast de netto huur ook elke maand 
een voorschot servicekosten. Daarvan 
onderhouden wij bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke ruimte. Maar 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. Voor 1 juli rekenen 
wij de werkelijke kosten met u af. U hoort 
dan of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

U betaalt in ieder geval voor:
–  Elektriciteit voor de gemeenschappelijke voorzie-

ningen, zoals verlichting of de lift.
–  Administratiekosten voor de service die u 

krijgt. Dit is nooit meer dan 5% van de totale 
servicekosten.

U betaalt eventueel ook voor:
–  Het verwarmen van de gemeenschappelijke 

ruimten.
–  Het schoonmaken van de gemeenschappelijke 

ruimten.
–  De gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening.
–  De huismeester in uw gebouw.
–  Kabel voor uw tv of elektriciteit in uw gebouw.
–  Andere servicekosten die bij uw woning of appar-

tementengebouw horen.

Energieprijzen stijgen flink
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd 
flink gestegen. De situatie in de wereld zorgt voor 
onzekerheid op de energiemarkt. Hierdoor stijgen 
de gas- en elektraprijzen. Wij sluiten meerjarige 
contracten af voor onze algemene aansluitingen. 
Daarom hebben wij op dit moment nog geen 
last van deze prijsstijging. Eind 2022 lopen onze 
energiecontracten af. Begin 2023 moeten wij nieuwe 
contracten afsluiten met waarschijnlijk hogere 
prijzen. Op dit moment is nog onzeker hoe de 
energieprijzen zich ontwikkelen. En wat dit betekent 
voor de servicekosten die u betaalt. Wij informeren u 
hier tijdig over. 

˚ Geef inbrekers geen kans als u op 
vakantie gaat.

Geef inbrekers 
geen kans als u met 
vakantie gaat
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DIT VERDIENT EEN BLOEMETJE

‘Ik vertik het om het hier 
te laten verslonzen’
Mevrouw Hanzon en haar man zijn blij met hun prachtige appartement in 
gebouw G van nieuwbouwcomplex De Schoone Ley aan de Leyweg in Den 
Haag. Met diverse winkels om de hoek en het ziekenhuis even verderop, 
hebben zij belangrijke voorzieningen in de buurt. Ook is er een fraai plein 
aangelegd met zitjes waar je kunt genieten van de (lente)zon. Er staan 
geen vuilnisbakken, omdat die meeuwen aantrekken. Dat is jammer! 
Want nu liggen op de grond dus vaak peuken, proppen papier, lege blikjes 
en dergelijke. Zonde van het mooie plein en een doorn in het oog van 
mevrouw Hanzon die er veel tijd in steekt om het zwerfafval weg te halen. 

'Opruimen en schoonhouden' is haar 
devies. Als huisvrouw en moeder van drie 
kinderen vond ze het vroeger al heerlijk 
om het huis aan kant te houden en ervoor 
te zorgen dat het haar gezin aan niets 
ontbrak. Het was een dagtaak, maar één 
die haar veel voldoening gaf. ‘Dan was 
je ‘s avonds lekker moe en sliep je goed’, 
vertelt ze lachend. En nog steeds is het haar 
lust en haar leven om ervoor te zorgen 
dat anderen het fijn hebben. Ze heeft, 

zoals ze het zelf zegt, een ‘drive’ om alles 
schoon te maken. Dus ruimt ze achter-
gelaten rommel op, sleept ze kartonnen 
dozen en rondslingerend huisvuil weg. 
Ook verzamelt ze weggegooide papiertjes, 
koffiebekertjes en mondkapjes in een 
plastic zak die ze voor dit doel altijd bij zich 
heeft. Dat doet ze niet alleen in haar eigen 
wooncomplex. Maar in de hele buurt, tot 
de kinderboerderij aan toe. Liefst gaat ze 
nog verder. Want als ze met haar man in 

de auto onderweg is en ze ziet afval in de 
berm, dan zou ze het liefst willen stoppen 
om het weg te halen. Mensen spreken haar 
aan: ‘het is fijn dat u dit doet, maar laat 
u maar, er ligt morgen toch weer rotzooi.’ 
Maar dan kennen ze Ella Hanzon niet: 
‘Nee, we laten het níet, want straks hebben 
we een polsstok nodig om eroverheen te 
springen. Ik vertik het om het hier te laten 
verslonzen!’

Verdient u ook een bloemetje?
Wij zijn blij met mevrouw Hanzon, want 
samen met onze huurders zorgen wij voor 
schone, levendige en leefbare buurten en 
wijken. De bloemen zijn daarom meer dan 
verdiend! Kent of bent u iemand die wel 
eens iets extra’s doet voor de buurt, uw 
woongebouw of de buren? Stuur dan een 
e-mail naar info@arcadewonen.nl. Wie 
weet verdient dit ook een bloemetje.

˚ Een bloemetje voor mevrouw Hanzon die zich dagelijks inzet om de buurt netjes te houden
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Voorkom misverstanden  
bij het plaatsen van een camera  
of slimme deurbel
Wilt u een camera of slimme 
deurbel (bijvoorbeeld RING) 
plaatsen bij uw woning? Dit 
is bij de wet niet verboden, 
wel gelden er regels. Een 
camera kan inbreuk maken 
op de privacy van uw buren, 
daarom mag u deze niet 
zomaar overal plaatsen. 
Ook heeft u altijd onze 
toestemming nodig voordat 
u een camera of slimme 
deurbel plaatst. Lees de 
richtlijnen in dit artikel 
goed door. Zo voorkomt u 
misverstanden. 

Voordat u een camera of 
slimme deurbel plaatst, vraagt 
u toestemming bij ons aan. 
Hiervoor gebruikt u het aanvraagfor-
mulier op www.arcadewonen.nl. U vindt 
het formulier in het menu ‘Ik ben huurder’ 
onder het kopje ‘Reparaties en onderhoud’ 
op de pagina ‘Camera of slimme deurbel’. 
Wij beoordelen uw aanvraag en geven wel 
of geen toestemming. Daarnaast moet u 
zich houden aan de privacywet Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
Meer informatie vindt u op www.autori-
teitpersoonsgegevens.nl. 

Heeft u al een camera of slimme deurbel 
opgehangen, maar bent u vergeten onze 
toestemming te vragen? Doe dit dan 
alsnog.

In sommige van onze 
appartementengebouwen plaatsen 
wij camera’s
Wij doen dit voor uw en onze veiligheid 
en om onze eigendommen te beschermen. 
De camera’s hangen op zichtbare plekken 
in de algemene ruimten en op plekken 

waar eventueel 
overlast is. Met stickers en posters laten 
wij weten dat er camera’s in het gebouw 
hangen. Plaatsen wij camera’s in uw 
woongebouw? Dan informeren wij u hier 
per brief over. Meer informatie vindt u 
op www.arcadewonen.nl in het menu ‘Ik 
ben huurder’ onder het kopje ‘Wonen in 
een appartementengebouw’ op de pagina 
‘Camerabeleid’.

Camera plaatsen? Dit zijn de 
richtlijnen
–  Het plaatsen van een camera tast de 

woning/het gebouw niet aan.
–  U mag de camera niet bevestigen aan 

gevels, daken of bergingen van Arcade.
–  Het kozijn mag niet worden 

beschadigd.
–  Plaats de camera zichtbaar. Het is 

namelijk wettelijk verplicht duidelijk 
te maken dat uw woning beveiligd 
wordt door een camera. Het moet voor 

iedereen zichtbaar zijn dat men gefilmd 
wordt.

–  De camera is alleen gericht op uw 
woning en uw eigendommen binnen 
de grenzen van de erfafscheiding.

–  U mag geen eigen camera plaatsen 
in de algemene ruimte, zoals in het 
portiek, de bergingsgang, galerij of 
binnengang. Tenzij u de laatste op de rij 
bent.

–  Als u toestemming van ons krijgt, is 
die voor onbepaalde tijd dus zonder 
einddatum.

–  Geef na ons akkoord vooraf aan bij uw 
buren dat u de camera gaat plaatsen. 
Geef ook aan dat u deze alleen gebruikt 
voor uw eigen gebied.

–  Als blijkt dat buren last hebben van 
uw camera, dan kunnen wij u hierop 
aanspreken. U krijgt dan de mogelijk-
heid om de camera bij te stellen. Doet 
u dit niet? Dan moet u de camera 
weghalen.

–  De beelden waarop onverwacht andere 
mensen staan, mag u niet delen of 
langer dan 24 uur bewaren. Behalve als 
dit verplicht is op grond van wetten of 
regels.

–  Als u gaat verhuizen, haalt u de camera 
weg. Een nieuwe huurder kan de 
camera niet overnemen.

Slimme deurbel (bijvoorbeeld RING) 
plaatsen? Dit zijn de richtlijnen
–  De slimme deurbel mag niet geplaatst 

worden bij een woning in een portiek, 
aan een gang of galerij.

–  Uitbreiding met een bewegingsmelder 
is niet toegestaan.

–  Opslag van de beelden is niet 
toegestaan.

–  Als u gaat verhuizen, haalt u de 
aangebrachte deurbel weg. Een nieuwe 
huurder kan de bel niet overnemen.

www.arcadewonen.nl

Dit pand is voorzien  van camerabewaking.

Voor uw en onze veiligheid en om onze eigendommen te 
beschermen, is dit gebouw voorzien van camera’s. Het maken van 
camera beelden valt onder de privacywetgeving. Meer informatie 
over ons camerabeleid vindt u op www.arcadewonen.nl.

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

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

Houd vluchtwegen vrij 
Ook kunnen scootmobielen in de weg 
staan op galerijen en vluchtwegen 
versperren bij brand of een andere 
noodsituatie. Situaties die wij helaas 
vaak tegenkomen in onze gebouwen. Dit 

is voor ons aanleiding om hier strenger 
op te controleren, waarbij de veiligheid 
van bewoners altijd het uitgangspunt 
is. Geen makkelijk vraagstuk omdat elk 
woongebouw anders is. Zo wordt bij 
nieuwbouw vaak al rekening gehouden 
met de stalling van scootmobielen. Maar 
oudere gebouwen zijn hier meestal 
niet op ingericht. Daarom bekijken we 
per woongebouw de situatie en zoeken 
naar een oplossing die voldoet aan de 
veiligheidseisen. 

Scootmobiel in de woning
Het stallen van een scootmobiel in 
uw eigen woning is toegestaan als 
er geen aparte stallingsruimte in het 
gebouw is. In de meeste gevallen staat 
de scootmobiel in de weg en blokkeert 

de doorgang. Het is aan te bevelen een 
scootmobiel alleen in de woning te 
stallen als er voldoende ruimte is in de 
woning. Is dit niet het geval? Neem dan 
contact op met onze afdeling sociaal 
beheer, via 0174 – 28 23 00 of mail 
naar info@arcadewonen.nl. Wilt u een 
scootmobiel aanschaffen? Neem eerst 
contact met ons op over de stalling.

Krijgt u onaangekondigd bezoek? Doe nooit 
zomaar voor iemand die u niet kent de deur open
De meeste mensen hebben 
goede bedoelingen. Toch is het 
verstandig om voorzichtig te zijn 
als een onbekende voor uw deur 
staat. Of u opbelt. Het komt voor 
dat personen met minder goede 
bedoelingen met een smoesje uw 
huis proberen binnen te komen. 
Deze zogenaamde babbeltrucs 
komen helaas steeds vaker voor. 
Het doel is altijd hetzelfde: mensen 
oplichten. Wees gewaarschuwd!

Onbekenden bellen bij u aan en 
gebruiken een smoes om bij u binnen 

te komen. Ze vragen om een glaasje 
water, willen naar het toilet of komen 
iets afleveren terwijl u niets heeft 
besteld. Oplichters doen zich soms ook 
voor als meteropnemer, reparateur of 
medewerker van een woningcorporatie 
zoals Arcade. Vervolgens stelen ze geld of 
waardevolle bezittingen.

Arcade-medewerkers zijn 
herkenbaar
We informeren u van tevoren als een 
medewerker langskomt voor een 
opname of reparatie. Daarnaast dragen 
onze serviceonderhoudmedewerkers 

bedrijfskleding en rijden ze in een bus 
van Arcade. Medewerkers van Arcade 
kunnen zich legitimeren. Ook vragen 
zij nooit geld voor een reparatie, 
bemiddeling of andere zaken.

Opgepast aan de telefoon
Onze medewerkers bellen niet met een 
onbekend nummer. Ook vragen zij nooit 
om geld aan de telefoon.

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

˚ Scootmobielen zijn niet meer weg te denken 
uit onze huidige maatschappij.
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Wat te doen bij  
schade door storm
Afgelopen winter werden wij getroffen door een flink aantal stormen. Storm Eunice was zelfs één van de 
krachtigste stormen in bijna 20 jaar tijd en zorgde voor veel schade. In dit artikel lees u welke maatregelen u kunt 
nemen om schade bij storm te voorkomen. En wat u moet doen bij stormschade aan uw woning.

U kunt zelf veel doen om schade te 
voorkomen. Doe bijvoorbeeld uw ramen 
en deuren goed dicht en berg losse 
tuinmeubels en bloempotten op. Vergeet 
ook niet te controleren of uw schutting 
goed vaststaat. Voer tijdens de storm 
geen (nood)reparaties uit aan uw woning. 
Doe dit pas als de storm voorbij is. Heeft 
u stormschade aan uw woning? Meld 
deze schade dan zo snel mogelijk bij ons. 
Houd tijdens noodweer wel rekening met 
langere wachttijden. Wij als verhuurder 
zijn verantwoordelijk voor schade aan 
de woning zelf. Hiervoor hebben wij een 
opstalverzekering. Wij proberen de schade 
zo snel mogelijk af te handelen. 

Wat verzekert u zelf?
U bent als huurder zelf verantwoordelijk 
voor uw eigen spullen. Het is daarom slim 

om een goede verzekering af te sluiten. 
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. 

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

Wat is een 
aansprakelijk heids  verzekering?
Met een aansprakelijkheidsverzeke-
ring bent u verzekerd voor schade die 
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 verant-
woordelijk voor het glas. Met een glasver-
zekering 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.

˚ Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedel-, een aansprakelijkheids- en een glasverzekering.
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Opgeruimd staat netjes
Bij appartementengebouwen en portiekwoningen 
deelt u sommige ruimten met uw buren. Zoals het 
portiek, de lift of het trappenhuis. Het is voor u en uw 
buren prettig als deze ruimten schoon en opgeruimd 
zijn. Er gelden leefregels, zoals het grofvuil volgens de 
regels aanbieden, niet roken in de algemene ruimtes 
en kranten en reclamefolders opruimen. 

In een aantal gebouwen is de schoonmaak uitbesteed aan 
een schoonmaakbedrijf. Samen met het bedrijf stellen wij een 
schoonmaakprogramma op. Hierin staat beschreven hoe vaak 
en welke ruimten het bedrijf schoonmaakt. Denk daarbij aan 
het schoonhouden van de vloeren en de glasbewassing in de 
entree. Voor onderdelen die niet in het schoonmaakprogramma 
staan daar zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Over het 
algemeen maken bewoners hier onderling afspraken over. 

Een schoon huis voorkomt luchtjes en ongedierte
U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw 
eigen woning. Een schoon huis ziet er niet alleen netjes uit, u 

leeft ook fijner in een schoon huis. Ook voorkomt u nare luchtjes 
en ongedierte. Naast schoonmaken, is het ook belangrijk dat u 
uw huis op tijd goed lucht. Goede ventilatie is heel belangrijk 
voor de luchtkwaliteit in huis. 

Schoonmaaktips
–  Ruim voordat u begint met schoonmaken eerst op. Hoe 

minder losse spullen, hoe sneller u klaar bent.
–  Werk van boven naar beneden en kamer voor kamer.
–  Begin eerst met het afstoffen van de meubels en 

wandplanken. Doe dit het liefst met een vochtige doek met 
een beetje schoonmaakmiddel. 

–  Nadat u alles heeft afgestoft, kunt u beginnen met 
stofzuigen en eventueel dweilen als u een gladde vloer heeft.

–  De badkamer, keuken en WC vragen extra aandacht. Gebruik 
hiervoor speciale schoonmaakmiddelen. Maak tegels na 
het schoonmaken droog met een theedoek. Zo voorkomt u 
strepen.

–  Maak regelmatig schoon, dan kost het uiteindelijk minder 
tijd. 

˚ Een schoon en opgeruimd huis ziet er niet alleen netjes uit, u leeft ook fijner in een schoon huis.
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Mar van Duin woont zelf heel erg naar haar zin in haar eigen ‘oudedames-
appartementje’ in hartje Monster, zegt ze met de nodige zelfspot in 
haar stem. Maar Mar – secretaris bij de Vereniging voor Arcadehuurders 
(VvA) – ziet ook graag alle andere Arcade-huurders met plezier wonen. 
Daarom zet ze zich al een jaar of vijftien in voor de VvA. Samen met haar 
mede-bestuursleden behartigt zij de belangen van alle huurders. En met 
succes. “Inbreng van nieuwe bestuursleden zou welkom zijn”, zegt de 
enthousiaste secretaris.

Omdat ze als secretaresse ‘best goed in 
taal en handig met een typemachine 
was’ werd Mar gepromoveerd tot 
secretaris van de vereniging. Eenmaal 
per maand komt de vereniging bijeen, 
om alle zaken te bespreken die huurders 
aangaan. “We worden betrokken bij alle 
zaken die spelen op huurdersgebied. 
Overal moeten we iets van vinden.” Mar 
merkt ook dat Arcade de vereniging 
tegenwoordig als volwaardige gespreks-
partner ziet. “De relatie is heel goed. 
We zijn erg tevreden hoe die zich de 
afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Arcade 
geeft ons momenteel echt het gevoel 
gehoord te worden. Nee, het is zeker geen 
haat-liefdeverhouding. Het is een goede 
samenwerking.”

Dingen veranderen
Ook de huurders weten de vereniging te 
vinden. Lachend: “Als het allemaal goed 
gaat, hoor je huurders niet. Die hoor je 
pas als het mis gaat. Dan is het van: hier 
moeten jullie eens wat aan doen, dat kan 
toch zomaar niet! Of dat het ondankbaar 
werk maakt? Nee hoor, zeker niet als 
je dingen kunt veranderen.” En dingen 
veranderen, dáár heeft Mar genoeg 
recente voorbeelden van. “Je mocht in 
het verleden geen regenton plaatsen. 
Terwijl iedereen het erover eens is dat 
het klimaat verandert en we anders met 
water moeten omgaan. Nu mag dat in 
veel gevallen wél, zij het onder duidelijke 
voorwaarden.”

Nog een voorbeeld. “Arcade wilde voor 
2022 de huren in de vrije sector extra 
verhogen, terwijl die huurders vorig jaar 
al een verhoging hebben gehad en de 
andere huurders niet. Dus hebben wij 
geadviseerd: temper die verhoging nu 
een beetje. Ook hebben we gevraagd om 
woningen met enkel glas op de etage te 
ontzien bij de huurverhoging. Je moet 
als verhuurder juist dubbel glas gaan 
aanbrengen. Daar wordt nu aan gewerkt. 
En bij de huurverhoging komt Arcade ook 
die huurders tegemoet.”

Nieuwe gezichten
Ondanks die successen zou Mar graag 
nieuwe gezichten verwelkomen in de 
vereniging, nu er open plekken zijn. Ook 
graag huurders uit Den Haag. Omdat wij 
ook de belangen van Haagse huurders 
behartigen. “Opleiding of ervaring is niet 
van belang. Als je maar geïnteresseerd 
bent in huisvesting en in huurwoningen. 
Waar je goed in bent, dat neem je op je. 
De één weet iets van milieuzaken of het 
klimaat, de ander kan financieel wel weer 
uit de voeten.”

Een greep uit de ‘functie-eisen’: je moet 
een teamspeler zijn die kan samenwerken. 
Oog voor de strategie en het beleid 
van Arcade is van belang, maar een 
bestuurslid moet ook klachten uit een wijk 
of buurt kunnen oppakken. Lachend: “Het 
gaat natuurlijk niet om je eigen lekkende 
kraan, maar om het algemene belang.”

Succesvolle Vereniging voor Arcadehuurders is hard 
op zoek naar nieuw bloed

˚ Thea Dijkman (links op de foto) voorzitter bij de VvA en  Mar van Duin (midden) secretaris bij de VvA, overleggen regelmatig met Els Scharff 
(plaatsvervangend manager wonen) over zaken die u als  huurder aangaan.
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Ook een digitaal panel
Hooguit een paar uurtjes per week, schat Mar de 
investering in tijd in. Veel verplichtingen zitten er 
niet aan vast, afgezien van de maandelijkse verga-
deringen. Mar: “Af en toe praten we met Arcade 
of de gemeente. Maar vaak sturen we dan een 
delegatie. Niet iedereen heeft overdag zomaar tijd.” 
Ook is er de mogelijkheid voor huurders om online 
hun stem te laten horen: in het digitale panel. “Drie 
tot vier keer per jaar vragen we de huurders van 
het panel om hun mening. Hiervoor is iedereen 
welkom die wel zijn stem wil laten horen, maar 
niet naar vergaderingen toe wil.”

Els Scharff: plaatsvervangend manager 
wonen
Met het vertrek van Paul Huijsdens, manager wonen 
bij Arcade, krijgt het bestuur een nieuwe contactper-
soon: Els Scharff. Geen onbekende: als coördinator 
wonen had Els al veelvuldig te maken met de 
huurdersorganisatie. “De samenwerking zat in het 
verleden weleens in het slop. Met het aantreden van 
Paul als manager wonen zijn we er met vereende 
krachten in geslaagd om die te verbeteren. Ik zie 
geen reden om het helemaal anders te gaan doen.”

Els kent de VvA onder meer goed van een 
‘roadshow’ langs de Westlandse kernen, om 
huurders persoonlijk te spreken en nieuwe leden 
voor het bestuur te werven. “Een stukje verjonging 
zou inderdaad goed zijn, zonder daarmee ook maar 
iets ten nadele van het huidige bestuur te zeggen. 
Maar je ziet gewoon dat jongeren zich niet snel 
aanmelden. Degenen die voor het eerst zelfstandig 
gaan wonen, hebben er geen tijd voor. En het 
hóeven geen twintigers te zijn, een paar veertigers 
mag ook. Als bestuurslid ben je echt betrokken bij 
Arcade en krijg je een stem in de ontwikkelingen. Je 
draagt bij aan een stukje woonbeleving.”

Interesse 
Wilt u alvast kennis te maken met het werk van 
de vereniging? 
Kijk op www.vvarcadehuurders.nl of stuur een 
e-mail naar vervoorarcadehuurders@hotmail.com.

Succesvolle Vereniging voor Arcadehuurders is hard 
op zoek naar nieuw bloed

˚ Thea Dijkman (links op de foto) voorzitter bij de VvA en  Mar van Duin (midden) secretaris bij de VvA, overleggen regelmatig met Els Scharff 
(plaatsvervangend manager wonen) over zaken die u als  huurder aangaan.
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Ter Heijde
Pietersonstraat 16 t/m 58 ö
Michiel de Ruijterstraat 37 t/m 73 ö
Monster
Kerkpad 4 t/m 22A en 46 t/m 72 ö
Wingerdhof 2 t/m 40 ö
Van Bemmellaan 2 t/m 68 ?
Acaciastraat 3AP1 t/m 3AP11 õ ö
Zeestraat 37 t/m 74 ö ö
Kruithoff 5 t/m 10, 15 t/m 20 õ
Rijnweg 3 t/m 25 ö
Abeelstraat 14 ö

Rijnweg 181, 183, 187, 189, 195 t/m 199, 203, 213, 227 t/m 231, 235 t/m 
241, 247, 251 t/m 255 ö

Zeedistelstraat 1, 3, 24, 30, 32 ö
Ruysdael 2 t/m 78 ?
Ravesteyn 2 t/m 100 ?
Groeneveldstraat 1 t/m 11B ?
Breitner 13 t/m 69 ö ?
Mesdag 24 t/m 50 ö ?
Van Scorel 15 t/m 35 ö ?
Wiegers 28 t/m 46 ö ?
Mondriaan 61 t/m 79 ?
Geesterwijckstraat 1 t/m 49, 2 t/m 64 (excl.8, 26, 28, 38) ö ?
Geestweg 37 ?
Madeweg 2 t/m 20 ?
Nassauplein 1 t/m 5, 9 t/m 19 ?
Wassenaarstraat 17 t/m 33, 37 ?
Duinpan 2 t/m 6, 10 t/m 36, 40 t/m 48 ö
Naaldwijk
Bizet 1 t/m 197 ö
Druivenstraat 107 t/m 145 (excl. 119) ö
Verdipark 1 t/m 46 ö
Appelstraat 3 t/m 28 (excl. 11, 15) ?
Meloenstraat 2, 6 t/m 16, 20 t/m 24, 30,32,36,40 ?
Perenstraat 1 t/m 29, 33, 35 (excl. 2, 8, 9, 17, 19, 23, 27) ?
Tomatenstraat 1 t/m 3, 6 t/m 10, 12, 14 t/m 16 ?

Jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2022
In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Het is mogelijk dat er wijzigingen in het schema plaatsvinden.
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Colmanstraat 2, 4 ö
Karel Wiersmastraat 7 t/m 13 ö
Marocstraat 1, 2 t/m 8 ˚ ö
Mr. Jan Tuningstraat 28 t/m 40 ö
Westlandstraat 18 t/m 24 ö
Druivenstraat 144, 148 t/m 158 ö ?
Meloenstraat 3 t/m 25 ö ?
Perzikenstraat 4, 8, 12 t/m 18, 24 ö ?
Gerrit van Heemskerkstraat 2 t/m 58 (excl. 4, 9, 16, 34, 40, 57) ?
Sint Martinusstraat 72 t/m 150 ö ö
Catharina van Heenvlietstraat 3, 9, 11 ö
Sophia van Teylingenstraat 4, 6, 10, 14, 16 ö
Van Lijnschootenlaan 1 t/m 35, 50 t/m 78 ö
Palestrina 3 t/m 7, 9 t/m 12, 15 t/m 17 ö
Offenbach 4 t/m 10, 12 t/m 14 ö
Bizet 2, 12 t/m 22, 28, 30, 36 t/m 40 ö
Esdoorn 2 t/m 48 ö ?
Esdoorn 50 t/m 118 ?
Esdoorn 1 t/m 59 ?
Linde 2 t/m 36 ?
Linde 38 t/m 68 ?
Crocus 2 t/m 32 (excl. 16 t/m 20, 23, 26, 28) ?
Tulp 1 t/m 23 ?
Anemoon 7 t/m 9 ?
Gladiool 1 t/m 55 (excl. 37, 53) ?
Hyacinth 1 t/m 24, (excl. 20) ?
Narcis 1 t/m 9 (excl. 3) ?
Sneeuwklokje 1 t/m 35 (excl. 15) ?
Iris 10 t/m 26 ?
Pijpkruid 2 t/m 29 (excl. 6, 13, 23, 27) ˚ ö
Van der Hoevenstraat 1A t/m 2B õ
Prins Bernhardstraat 1A t/m 3A õ
Jacob van Campenstraat 3 t/m 17 õ
Schiereiland 70 t/m 96, 100A t/m 103F, 110 t/m 145 ö
Schiereiland 52, 54, 56 ö
Schiereiland 50, 51, 55, 58, 104 ö

Beelstraat 1 t/m 57 (oneven excl. 9, 15, 21, 39, 47, 49, 53), 38 t/m 80 
(even excl. 40, 46 t/m 50, 54, 60, 70 t/m 76)     õ

Gerbrandystraat 2, 4, 8, 12, 14, 20, 24, 17 t/m 25 (oneven) õ
Verspycklaan 10 t/m 55 ö ö ö ö ö
Catharina van Abbenbroekstraat 4 t/m 28 (excl. 20, 24) ?
Lage Woerd 45 t/m 69 (excl. 53) ?
Beatrix van Liesveldstraat 1 t/m 28 (10, 12, 15, 17, 23) ?
Oudlaan 86 t/m 140 õ
Dijkweg 12A t/m 12D ö
Sophia van Teylingenstraat 18, 20, 24, 26, 34 t/m 44 ö
De Gouwe 5 t/m 31 (excl. 11) ö
's-Gravenzandseweg 107 ö
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Poeldijk
Jan Barendselaan 1 t/m 83 ö

Julianastraat 12, 18 t/m 22, 26,28,34,36,44,48,54 t/m 58, 62, 66 t/m 72, 
78, 94, 96 ?

Irenestraat 88 t/m 182 ö
Bloemenstraat 19 t/m 21, 25, 27, 28, 30 ö
Frisolaan 1, 10, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28 ö
Willem Alexanderlaan 1 t/m 9 ö
Mauritslaan 9 t/m 18, 24 t/m 30, 35 t/m 68 ö
Fresiastraat 2 t/m 84 ?
Anjerstraat 19 t/m 107 ?
Nieuwstraat 2 t/m 32 ö
Rozenstraat 1 t/m 15 ö
Nieuwstraat 25 t/m 57 ö
Nieuwstraat 34 t/m 56 ö
Dahliastraat 37 t/m 51B ö
Jan Olierookstraat 9 t/m 29 ö
A.J. van Reststraat 3, 6, 10, 12, 28 ö
Verburghlaan 50, 52 ö
Van de Graafstraat 1 t/m 23 (oneven), 20 t/m 30 ö
Van de Graafstraat 32 t/m 40 ö
Jan Olierookstraat 33 t/m 57 ö
Wittebrug 3 t/m 122 (excl. 52) ö
Wittebrug 3 t/m 44 ö
De Lier
Pieter de Hooghstraat 1 t/m 18 ?
Maarten Harpertsz. Trompstraat 2 t/m 18 ?
Witte de Withstraat 1 t/m 17 ?
Jan Steenstraat 2 t/m 22 ?
Van Swietenstraat 1 t/m 34 ?
Persijnstraat 2B t/m 40 ?
Van Dijckstraat 1 t/m 36 ?
Van Lockhorststraat 14 t/m 34 ?
Uitterlier 2 t/m 60 ?
Van Nijenrodestraat 33 t/m 85 (excl. 37) ?
Van Nijenrodestraat 37 Slk1 t/m 37 Slk4 ?
Bleyenburg 2 t/m 108 ö
Essenhof 1 t/m 30 ?
Lindenhof 1 t/m 19 ?
Iepenhof 1 t/m 18 ?
Meidoornhof 1, 4, 6 t/m 8, 14 t/m 18, 19, 20 ,23 ?
Eikenhof 3, 6 t/m 16, 18, 22 t/m 30, 32 ?
Anemoon 1 ?
Fresia 1, 5, 6, 9, 11, 12, 16 ?
Gerbera 5 t/m 12, 15, 16, 18 t/m 20, 19 t/m 31, 35 t/m 43 ?
Iris 1, 2, 5, 7, 9, 10 ?
Lelie 1, 2, 5, 7 t/m 12, 14 ?
Rozenerf 1, 3, 4, 6 t/m 9 ?



mensen en wonen  mei 2022    19

ONDERHOUD

Dorpskern, straat Huisnummer Ba
dk

am
er

- e
n 

to
ile

tr
en

ov
at

ie
Ve

rv
an

ge
n 

ko
zi

jn
en

Ve
rv

an
ge

n 
da

kk
ap

el
le

n
Ve

rv
an

ge
n 

he
kw

er
k 

ga
le

ri
j

D
ak

w
er

kz
aa

m
he

de
n

D
ak

w
er

kz
aa

m
he

de
n 

be
rg

in
ge

n
Aa

nb
re

ng
en

 v
id

eo
fo

on
in

st
al

la
ti

e
Sc

hi
ld

er
w

er
k

G
ev

el
w

er
kz

aa
m

he
de

n
Ve

rv
an

ge
n 

al
ge

m
en

e 
ve

rli
ch

ti
ng

Au
to

m
at

is
ch

e 
de

ur
en

 v
er

va
ng

en
Ve

rv
an

ge
n 

hy
dr

of
oo

r
Ke

uk
en

re
no

va
ti

e
Li

ft
w

er
kz

aa
m

he
de

n
CV

-k
et

el
 in

di
vi

du
ee

l v
er

va
ng

en
Br

an
dv

ei
lig

he
id

Van Lockhorststraat 21 t/m 31 ?
Van Polanenstraat 2 t/m 18 ?
Van Remmerswaalstraat 1 t/m 19, 2 t/m 14 ?
Hoofdstraat 68A t/m 70L ö
Hoofdstraat 74A t/m 74H ö
M A de Ruyterstraat 1 t/m 111 ö
Leeuweriklaan 72 t/m 106 õ
Prinses Irenestraat 3 t/m 37 ö
’s-Gravenzande
Dirk van der Knijfstraat 8, 10 ?
Lugtigheidstraat 1 ?
Maasdijk 135 t/m 143, 151 ?
Boelhouwerstraat 5, 10 t/m 24 ?
Heenweg 47 t/m 55 ?
Lugtigheidstraat 21 t/m 33 ?
Dirk van der Knijfstraat 1, 3, 7 ö ?
Boelhouwerstraat 8 ö ?
Lugtigheidstraat 11, 36 t/m 54 (excl. 40, 48, 50) ö ?
Maasdijk 171, 173 ö ?
Hoflaan 129, 133, 137, 141 t/m 145 ö
Van Gochstraat 7, 9, 13, 39, 41 ö
Koningin Emmastraat 1 t/m 20, 22, 24, 26 (excl. 9) ?
Koningin Sophiestraat 2 t/m 18 ?
Koningin Sophiestraat 1 t/m 15 ?
Leeuweriklaan 2 t/m 22 ?
Prinses Beatrixstraat 43 t/m 67 ?
Prinses Christinastraat 1 t/m 13 (oneven), 2 t/m 20 (even) ?
Prinses Margrietstraat 1 t/m 20 ?
Adolf van Nassaustraat 1 t/m 26 ?
Esdoornstraat 2, 6, 10, 16 t/m 28 ö ?
Meidoornstraat 1, 7, 13, 15, 19 t/m 23, 29 t/m 79 (excl. 53, 63, 77) ö ?
Meidoornstraat 2 t/m 110, 120,122 (excl. 8, 16 t/m 20, 24, 28, 38, 40, 48, 72, 

74, 78, 82, 86, 92, 94, 98) ö ?
Plataanstraat 2 t/m 12 (excl. 6) ö ?
Populierenstraat 1 t/m 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35 ö ?
Prins Bernhardstraat 4 t/m 14, 18, 22, 26 ö ?
Anjerstraat 2,4,10,12,16, 20 t/m 36, 40,42, 13 t/m 17, 25 t/m 29 ?
Chrysantstraat 1, 5, 11 ?
Gerberastraat 4, 8, 12 t/m 16 ?
Hyacinthstraat 1 t/m 7, 12 t/m 15, 20 ?
Tulpstraat 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ?
Kornalijn 2 t/m 36 ö ö
Olivien 1 t/m 19 ö
Diepenbrocklaan 2 t/m 48 ö ö ö
Zandeveltweg 49 t/m 63 ö ö ö
Sand-Ambachtstraat 104 t/m 116 ö
Zandeveltplein 28 t/m 40, 44 t/m 62 ö
Van de Kasteelestraat 15 t/m 67 ö
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Obrechtlaan 111 t/m 165 ö
Kievit 2 t/m 12 ö
Meerkoet 134 t/m 158 ö
Heenweg 128 t/m 146 ö
Watersnip 14 t/m 38 ö
Florence Nightingalelaan 30 t/m 88, 31 t/m 61, 67 t/m 87 õ
Albert Schweitzerlaan 2 t/m 14 ö
Mandenmakerstraat 1 t/m 87 ö
Van de Kasteelestraat 58, 60 ö
Mr. Bruntstraat 1 t/m 91 ö ö ö
Willem van der Kaaijstraat 15 ö
Laan der Verenigde Naties 57 t/m 125 ö
Den Haag
Abraham van Beyerenstraat 24 t/m 34, 40 t/m 54B ö
Jacobastraat 18, 120, 164, 218, 256 ö
Snijdersstraat 5 t/m 13, 17 t/m 71, 75 t/m 79 ?
Terwestenstraat 16 t/m 24, 28 t/m 38, 42 t/m 58, 62 t/m 70, 139 t/m 143 ö
Van der Neerstraat 28onder, 28 1E/2E ö ö
Ruijsdaelstraat 15, 15/apotheek ö ö
Stortenbekerstraat 100 t/m 112 ö
Ammunitiehaven 141A, 141B ?
Buitenom 27 t/m 37, 39 t/m 52, 58 t/m 64 ?
Herengracht 11F t/m 13H (excl 13 en 13A) ö ?
Spijkermakersstraat 168 t/m 172, 180 t/m 188 ö
Laan van Meerdervoort 88, 88A ö
Tasmanstraat 47 t/m 97 (excl. 53A, 89A) ?
Van Speijkstraat 57 ö
Chassestraat 10, 23, 25, 73 ö
Chassestraat 71 ö
Regentesselaan 339 ö
Noorderbeekstraat 67, 69, 170, 172 ?
Cartesiusstraat 95 ?
Fahrenheitstraat 239, 241, 241A ?
Noorderbeekdwarsstraat 18 ?
Vreeswijkstraat 120 t/m 142 ?
Ermelostraat 27 t/m 49 / 86 t/m 108 ?
Willem 3 straat 119,121 ö
Ooststraat 2A, 2B, 18 t/m 30, 57, 95 ?
Schipperstraat 82A-P, 84 ö
Willem Beukelszoonstraat 2, 4, 25, 27 ö
Badhuiskade 18 t/m 23B õ ?

˚ geldt alleen voor badkamers en toiletten ouder dan 30 jaar
õ geldt alleen voor keukenblokken ouder dan 20 jaar
? geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar
Arcade heeft als doelstelling in 2022 alle woningen te voorzien van rookmelders.



mensen en wonen  mei 2022    21

DUURZAAMHEID

Wat kunt u als huurder doen om 
energie te besparen?
Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen hard gestegen. Hierdoor zijn de kosten voor stroom en gas 
flink hoger en stijgt uw energierekening. Nu het bijna zomer is, stookt u waarschijnlijk een stuk minder. Wat u 
als huurder zelf kunt doen om energie te besparen leest u in dit artikel. Met enkele simpele aanpassingen is dit 
al mogelijk. 

–  Vervang gloeilampen door ledlampen, 
die minder energie verbruiken.

–  Laat huishoudelijke apparatuur niet 
onnodig aanstaan. 

–  Plaats radiatorfolie achter de 
verwarming.

–  Zet de verwarming aankomende winter 
twee graden lager. 

–  Draag in huis sloffen of dikke sokken en 
leg een dekentje op de bank.

–  Bent u niet thuis of gaat u naar bed? 
Zet de verwarming laag.

–  Gebruik alleen verwarming in de 
kamers die u gebruikt. 

–  Plaats tochtstrippen bij de ramen en 
deuren.

–  Plaats een brievenbusborstel bij de 
brievenbus.

–  Laat deuren niet onnodig open staan. 
–  Voorkom sluipverbruik en haal opladers 

uit het stopcontact. En zet de tv en 
computers niet op stand-by.

–  Heeft u een dag- en nachttarief bij 
uw energieleverancier? Dan betaalt 
u na 23.00 uur, in het weekend en op 
feestdagen een lager bedrag voor uw 
stroom. Gebruik apparaten die veel 
stroom gebruiken - zoals de vaatwasser, 
wasmachine en droger - zoveel 
mogelijk tijdens het nachttarief. Houd 
wel rekening met uw buren vooral als u 
de wasmachine na 23.00 uur gebruikt. 

–  Gebruik de vaatwasser en wasmachine 
alleen als deze vol zijn. 

–  Hang de was zoveel mogelijk buiten op 
om te drogen. 

–  Douche korter, dat scheelt niet alleen 
energie maar ook water. Gebruik 
eventueel een douche- of 
kookwekker en stel deze in op 
maximaal vijf minuten. 
De gemiddelde 
Nederlander 
doucht negen 
minuten. 

Haagse huurders opgelet
Huurders van een woning in Den Haag 
kunnen gratis energiebesparende 
maatregelen aanvragen. Bijvoorbeeld voor 
ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrippen 
en een waterbesparende douchekop.
Aanmelden kan via https://duurzamestad.
denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/ 
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Tweeënveertig jaar duurt de wooncarrière van de heer Rob Ravestijn aan 
de Monsterse Swanenburch inmiddels. “We woonden in Den Haag. Via een 
woningruil ben ik in Westland terechtgekomen”, zegt Rob. Nu de kinderen 
het huis uit zijn, is het er best wel luxe wonen met z’n tweetjes. Maar, zegt 
hij: “We konden ook kleiner gaan wonen in een appartement van Arcade. 
Alleen hebben we nu een tuin op het zuiden. En met kleinkinderen die 
regelmatig blijven slapen, is kleiner wonen niet echt handig.” Met het groot 
onderhoud achter de rug is het woonplezier bovendien fors toegenomen.

De woningen in Monster stonden er pas 
een jaar of vier, toen de familie Ravestijn 
er haar intrek nam. De woning aan de 
Swanenburch was door Rob Ravestijn zelf al 
deels voorzien van dubbel glas. Toch viel er 
nog genoeg te verbeteren aan de energie-
prestaties van de sociale huurwoningen 
aan de Slangenburgh, Swanenburch, 
Starkenborg en Rubenslaan. Met een aantal 
ingrepen heeft Arcade de woningen naar 
energielabel A/B opgewaardeerd. “Nee, 
we hebben niet heel lang in de rommel 
gezeten”, kijkt Rob (74 jaar) terug op de 
verbouwing. “Dat viel mee, al leek het wel 
zo. De steigers voor de woningen stonden 
vrij lang. Dat had te maken met de vondst 
van beschermde vogels. Hierdoor konden 
twee woningen niet worden aangepakt tot 
die vogels vertrokken waren.”

In mum van tijd 20 graden
“Wij merkten gelijk het resultaat van de 
verbouwing”, vertelt Rob. “Van de winter 
was het binnen een mum van tijd 20 
graden in huis. Daar blijft de thermostaat 
dan de hele avond op staan. En heel 
af en toe hoor je dan de verwarming 
aanslaan. Ook als het écht koud buiten 
is. Nou hebben wij wel het geluk, dat we 
een tussenwoning hebben. Ik sprak de 
buurvrouw die in een hoekhuis woont, die 
stookt wat meer. Maar het is wel enorm 
verbeterd.”

Hartstikke goed gedaan
Lof heeft Rob voor de wijze waarop de 
verbouwing is uitgevoerd. “Ik vond het 
prima dat het zou gebeuren. En het is 
hartstikke goed gedaan. Niet alleen de 

isolatie, maar nog veel meer. We hebben 
een nieuwe voordeur. De afvoer van de 
afzuigkap en de badkamer is gesplitst. 
En we hebben nu ook nog maar één 
sleutel voor alle deuren in huis: de 
voordeur, de tuindeur, de schuurdeur 
en de balkondeur. Bij de tuindeur kwam 
er nog een beetje tocht uit. Dan roep 
je daar even iemand bij en het wordt 
opgelost.”

Goede samenwerking
Ook de samenwerking kon zijn 
goedkeuring wegdragen. Hij geeft 
een voorbeeld. “Of ze onze waterkraan 
mochten gebruiken om de gevels 
schoon te spuiten, vroeg een van die 
mannen. Sluit maar aan, zei ik. En 
achteraf bleek dat ze het waterverbruik 
keurig hadden berekend. Ik kreeg een 
bedragje op mijn rekening gestort en 
een fles wijn.”

Arcade kwam de huurders tegemoet 
met een kerstpakket, om het ‘leed’ 
iets te verzachten. Rob: “Heel leuk 
natuurlijk. Maar dat had echt niet 
gehoeven.”

Huurders aan de Swanenburch gaan optimaal geïsoleerd 
op weg naar 43ste jaar 

OP BEZOEK BIJ

˚ Binnen een jaar tijd zijn 42 sociale huurwoningen in Monster verduurzaamd.
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OP BEZOEK BIJ

Huurders aan de Swanenburch gaan optimaal geïsoleerd 
op weg naar 43ste jaar 

˘ Rob Ravestijn is blij met het groot onderhoud aan zijn woning. Hij merkte afgelopen winter direct resultaat van de verbouwing.
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Hergebruik afvalwater 
voor verwarming van  
een sociale huurwoning
In de Monstersestraat in Den Haag leverden wij een bijzondere sociale huurwoning op. Bijzonder, omdat 
dit appartement voor 40 procent wordt verwarmd met warmte uit afvalwater. Ronald Rouwendaal, 
portefeuillemanager bij Arcade, vertelt over dit systeem.

“In de kruipruimte van het appartement 
is een HeatCycle geplaatst. Dit is een 
installatie die warmte uit afvalwater 
haalt. We spoelen dagelijks liters 
warm water door de afvoer tijdens het 
douchen, schoonmaken en het gebruik 
van de wasmachine. Met dit systeem 
wordt veertig procent van deze warmte 
opnieuw gebruikt voor warm tapwater 

en de verwarming. Om de toekomstige 
bewoners te helpen duurzame keuzes te 
maken, staat er alvast een regenton in de 
tuin.” 

Lagere woonlasten en beter voor het 
milieu
Investeringen in energiebesparing en 
duurzaamheid dragen bij aan een beter 

milieu en lagere woonlasten voor onze 
huurders. Duurzaamheid zien wij als 
onderdeel van onze dagelijkse werkzaam-
heden. Wij volgen diverse ontwikkelingen 
voor energiebesparing en duurzaamheid. 
Ook doen wij mee met proefprojecten, 
zoals deze samenwerking met de Provincie 
Zuid-Holland en het bedrijf DeWarmte die 
de warmteterugwin-unit ontwikkelde.

˚ Ronald Rouwendaal (links op de foto) overhandigt symbolisch de sleutel van de woning aan Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en 
Energietransitie bij de gemeente Den Haag. 
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Duurzame energie heeft 
de toekomst! 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Arcade. Wij willen 
een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarom 
verduurzamen wij onze woningen. We doen dit stap voor stap en benutten 
zoveel mogelijk logische momenten. Bijvoorbeeld wanneer we (groot) 
onderhoud uitvoeren aan onze woningen. De werkzaamheden zijn dan 
vooral gericht op het energiezuiniger maken van woningen. Ook plaatsen 
we steeds vaker zonnepanelen op daken van eengezinswoningen. Hoe dit 
werkt leest u in dit artikel.

Zonnestroom heeft de toekomst en is een 
stuk goedkoper. Zeker met de huidige 
energieprijzen, die voorlopig niet lijken te  
dalen. Wij willen zoveel mogelijk huurders 
laten meeprofiteren van goedkopere 
zonnestroom. Daarom plaatsen wij 
zonnepanelen op eengezinswoningen in 
Westland. Voorwaarde voor plaatsing is 
wel, dat het dak goed op de zon ligt. Wij 
hebben onderzocht welke 
woningen in aanmerking 
komen. De bewoners van 
deze woningen krijgen van 
ons een brief.

Het plaatsen van de 
panelen doen wij 
niet zelf 
Hierover maakten wij 
afspraken met Wocozon. 
Dit is een organisatie 
zonder winstoogmerk, 
met als doel huurders 
van woningcorporaties 
te laten profiteren 
van zonnestroom. 
Inmiddels zijn al op 
ruim 150 eengezins-
woningen in Westland 
zonnepanelen 
geplaatst. Wocozon 
laat de zonnepanelen 
plaatsen door een 
erkend installateur 
en is verantwoor-
delijk voor het 
onderhoud ervan. 

Werken de zonnepanelen niet optimaal? 
Dan lost Wocozon dit direct op.

Twijfelt u?
Ontving u een aanbieding voor 
zonnepanelen? Maar twijfelt u nog? 
Hiernaast vindt u de voordelen van 
zonnestroom op een rij. U kunt zich alsnog 
aanmelden. Kijk voor meer informatie op 
www.arcadewonen.nl.

Voordelen op een rij
–  Ongeveer 20% lagere energierekening 

(afhankelijk van uw verbruik). Met 
de huidige energieprijzen loopt dit 
voordeel al gauw verder op.

–  U hoeft zelf geen geld uit te geven. 
–  Wocozon regelt de aanleg, juiste 

werking en houdt de werking van 
zonnepanelen in de gaten.

–  U kunt digitaal, via een handige app, 
zien hoeveel zonnestroom u opwekt en 
hoeveel u bespaart.

–  Geen rompslomp en gedoe; u gaat er 
financieel altijd op vooruit.

–  Het aansluiten van de panelen is 
eenvoudig en gebeurt zonder hak- of 
breekwerk.

–  Door zelf meer groene stroom op te 
wekken, draagt u direct bij aan een 
beter milieu.

Kies ook voor goedkope zonnestroom.

www.arcadewonen.nl

Doe mee!

467025ARC_Spandoek.indd   1
467025ARC_Spandoek.indd   1
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PROJECTEN

Na twee jaar hard werken is het groot onderhoud aan 100 sociale 
huurwoningen in de Oranjebuurt in ’s-Gravenzande gereed. De woningen 
zijn nu duurzaam, energiezuinig en hebben de uitstraling van een nieuw-
bouwwoning. Een onderhoudsperiode brengt altijd enige overlast met zich mee. 
Voor de bewoners was het best ingrijpend, door hun geduld en medewerking 
verliepen de werkzaamheden voorspoedig. Op vrijdag 13 mei 2022 sloten wij de 
onderhoudsperiode – onder het genot van een hapje en een drankje – samen 
met de bewoners feestelijk af. Het was een geslaagde avond.

Een gezellige avond voor de bewoners van de Oranjebuurt 

Voorafgaand aan het feest bracht 
wethouder Ben van der Stee een bezoek 
aan de opgeknapte Oranjebuurt. 
Samen met Wilfried Stribos (directeur-
bestuurder a.i. bij Arcade) en John Vis 
(projectmanager bij Arcade) maakten zij 
een wandeling door de wijk. Ook werd 
de woning van mevrouw Voogd bezocht. 
Zij woont al 47 jaar met veel plezier in 
de Oranjebuurt. Met trots liet mevrouw 
Voogd haar opgeknapte woning zien. 
“Ik heb een prachtige nieuwe keuken, 
badkamer en toilet gekregen. Het ziet er 
allemaal netjes uit en ook de stookkosten 
zijn een stuk lager dan vorig jaar. Ik voel 
mij vereerd, dat de wethouder samen 
met de directeur-bestuurder van Arcade 
bij mij op bezoek kwam. Dat maak je 
toch niet elke dag mee”, vertelt mevrouw 

Voogd enthousiast. “Zelf heb ik de onder-
houdsperiode niet als vervelend ervaren. 
Het verliep soepel en tijdens de echt 
ingrijpende werkzaamheden heb ik 2,5 
week bij mijn zus gelogeerd. Dat scheelde 
natuurlijk wel”.

Zo goed als nieuw
De werkzaamheden van het groot 
onderhoud waren met name gericht 
op het energiezuiniger maken van de 
woningen. Zo lieten wij isolatieglas, 
kunststofkozijnen, spouwisolatie en 
dak- en vloerisolatie plaatsen en zijn de 
zinken dakgoten vervangen. De meeste 
woningen kregen ook een nieuwe keuken, 
badkamer en toilet. De woningen zijn 
zo goed als nieuw en kunnen weer jaren 
mee.
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Een gezellige avond voor de bewoners van de Oranjebuurt 

Bezoek oranjebuurt

˚ Wethouder Ben van der Stee (rechts op de foto) bracht samen met Wilfried Stribos (links op de 
foto) directeur-bestuurder a.i. bij woningcorporatie Arcade een bezoek aan de opgeknapte woning 
van mevrouw Voogd in de Oranjebuurt in ’s-Gravenzande.
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PROJECTEN

Een fijn nieuw (t)huis voor 66 huishoudens
De bouw van 66 sociale huurappartementen in de nieuwbouwwijk Lierkwartier in De Lier verloopt voorspoedig. 
Eind vorig jaar is de bouw gestart. Het startsein voor de bouw werd gegeven door wethouder Wonen Ben van der 
Stee en Wilfried Stribos, directeur-bestuurder a.i. bij Arcade. Wie hier wil wonen, moet nog even geduld hebben. 
De woningen worden naar verwachting half 2023 opgeleverd. 

“We kunnen straks weer 66 huishoudens een fijn nieuw huis 
bieden. En dat is hard nodig! Door te bouwen voegen we weer 
woningen toe aan de sociale huurvoorraad en kunnen wij een 
bijdrage blijven leveren aan de afname van het tekort aan 
betaalbare huurwoningen in Westland”, vertelt Wilfried Stribos, 
directeur-bestuurder a.i. bij Arcade. Wethouder Ben van der Stee 
voegt hieraan toe: “De sociale huurwoningen die gebouwd worden 
door Arcade in De Lier zijn meer dan gewenst en nodig in Westland. 
Het gaat om relatief kleine en betaalbare woningen waar een groot 
tekort aan is. Dit betekent een thuis voor mensen die op nu op een 
woning wachten, denk aan senioren en starters. Daarom zetten wij 
ook in overleg met Arcade in op lokaal maatwerk bij het verdelen 
van de woningen.” 

Over de appartementen 
De nieuwbouwwijk Lierkwartier 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 appartementen-
gebouwen genaamd Liermolen. De gebouwen hebben drie verdie-
pingen en elk 33 sociale huurappartementen. Tussen de gebouwen 
komt groen en er komen 67 parkeerplaatsen voor de bewoners van 
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. Laat via onze 
website uw e-mailadres achter. Dan informeren wij u, als we de 
woningen adverteren.

Wonen op steenworp afstand van het Kijkduinse strand?
De bouw van twee appartementencomplexen op het Schapenatjesduin in Den Haag verloopt volgens planning. 
In elk gebouw komen 35 sociale huurappartementen verdeeld over vijf woonlagen. Een unieke kleinschalige nieuw-
bouwlocatie 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. Er zijn diverse 
woningtypen met een gebruiksopper-
vlakte van ca. 71 - 78 m2. Onder het gebouw 
komen de parkeerplaatsen en bergingen. 

Wilt u hier graag wonen?
Enkele weken voor oplevering (vierde 
kwartaal 2023 prognose) 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.

˘ Eind 2021 gaven Wilfried Stribos (rechts op de foto), directeur-bestuurder 
a.i. bij woningcorporatie Arcade en wethouder Wonen Ben van der Stee het 
startsein voor de bouw van 66 sociale huurappartementen in De Lier.
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Eerste paal voor nieuwbouw 
langs de Lierse Sportlaan
In De Lier ontwikkelen wij een nieuwbouwproject met 42 sociale huurappartementen en 20 vrije sector 
huureengezinswoningen. Vandaag sloeg Wilfried Stribos, directeur-bestuurder a.i. bij woningcorporatie Arcade, 
de eerste paal van het project. Wie hier wil wonen, moet nog even geduld hebben. Wij verwachten de woningen in 
het eerste kwartaal van 2024 te kunnen opleveren.

De gemeente en Arcade zijn heel lang in 
gesprek geweest over de ontwikkeling 
van deze locatie, die eigendom is van 
de woningcorporatie. “Ik ben trots 
dat wij na jaren van praten vandaag 
gestart zijn met de bouw van dit 
project. Een mooie stap om voldoende 
betaalbare huurwoningen in Westland 
te realiseren. Het bouwprogramma 
van dit project is gevarieerd en voor 
verschillende doelgroepen bestemd. 
Daarnaast worden de woningen 
gasloos opgeleverd en voorzien van 
diverse duurzame toepassingen, zoals 
zonnepanelen en een warmtepomp. 
Hierdoor krijgen de woningen 
energielabel A++. Goed voor het 
klimaat en de portemonnee van de 
toekomstige huurders”, vertelt Wilfried 
Stribos. 

Over de 42 huurappartementen
De 42 sociale huurappartementen 
komen in een vijflaags 
appartementengebouw. Er 
zijn drie verschillende typen 
driekamerappartementen met een 
gebruiksoppervlak van circa 70 m2 
en een balkon. Onder het gebouw 
is een overdekte parkeerplaats, een 
algemene fietsenberging en een 
scootmobielruimte

Over de 20 eengezinswoningen
De vrije sector eengezinswoningen 
met een gebruiksoppervlak van bijna 
100 m2 krijgen een ruime achtertuin 
met berging. De tuin is via een poort 
te bereiken. De woningen hebben drie 
verdiepingen, een woonkamer met 
open keuken en drie slaapkamers. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. 

Duurzame toepassingen
Wij leveren de appartementen en 
eengezinswoningen duurzaam en 
gasloos op met energielabel A++. De 
appartementen worden verwarmd 
met vloerverwarming via een 
algemene warmtepomp. Ook heeft elk 
appartement een warmtepompboiler 
voor het warme water. Op het dak van 
het appartementengebouw komen 
zonnepanelen. De eengezinswoningen 
krijgen elk twee zonnepanelen en in de 
berging komt een combi-warmtepomp 

voor de vloerwarming en het warme 
tapwater.

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. 
Laat via www.arcadewonen.nl uw 
e-mailadres achter. U krijgt dan bericht als 
wij de woningen adverteren. 

˚  Op 10 mei 2022 gaf Wilfried Stribos het startsein voor de bouw van 42 sociale huurappartementen 
en 20 vrije sector huureengezinswoningen in De Lier.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Ik hoorde dat de Belasting -
dienst mijn inkomens-
gegevens aan Arcade geeft. 
Mag dat zomaar?
Als u in een sociale huurwoning woont, dan mogen wij 
uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. 
Wij hebben deze gegevens nodig om te kijken of u 
een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Deze 
inkomensafhankelijke huurverhoging geldt namelijk 
alleen voor middeninkomens en hogere inkomens. Om uw 
privacy te beschermen, krijgen wij alleen te zien in welke 
inkomensgroep uw inkomen valt. Wij zien niet het bedrag 
van uw (gezamenlijke) inkomen. 

Er zit een plekje roest op mijn 
verwarming in de woonkamer. 
Krijg ik een nieuwe 
verwarming van Arcade?
Nee, u krijgt geen nieuwe verwarming. Roest op de verwarming 
moet u zelf behandelen. Hiervoor moet u wel speciale verf 
gebruiken die warmtebestendig is. Gebruikt u verkeerde verf, 
dan kan de kleur veranderen of de verf kan gaan barsten. 
Hittebestendige verf is te krijgen in een spuitbus of in een pot. 
Vraag hiernaar bij de bouwmarkt. Lees voordat u aan de slag gaat 
de gebruiksaanwijzing. 

Lekt uw verwarming waardoor er roest ontstaat? Dan kunt u een 
reparatieverzoek bij ons indienen via www.arcadewonen.nl of bel 
naar 0174 – 28 23 00, toets 4. 

Mijn inkomen is in 2021 
gedaald. Kan ik huurverlaging 
aanvragen?
U kunt alleen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Was uw inkomen in 2021 lager dan € 47.949,- 
(eenpersoonshuishouden) of lager dan € 55.487,- (meerpersoons-
huishouden) en heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging 
gehad? Dan kunt u bezwaar maken. Kijk op www.arcadewonen.nl/ 
bezwaar-huurverhoging/ hoe u dit moet doen.

Ik heb een brief van Arcade 
ontvangen, die ik niet zo 
goed begrijp. Kan ik bij 
Arcade komen om de brief 
te bespreken?
Ja, u kunt bij ons op kantoor langskomen. U moet wel van 
tevoren telefonisch een afspraak maken. Wij kijken dan met 
welke medewerker van Arcade u de brief kunt bespreken 
en welk tijdstip beide past. Of stuur een e-mail naar info@
arcadewonen.nl met een duidelijke omschrijving van uw vraag.
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RUBRIEK DEUREN OPENEN...

‘De mensen tevreden zien, dat is 
voor mij het belangrijkste’  
Nancy de Bes, Zeestraat 15, Monster

“We hadden hier in Monster, zoals 
overal in Nederland, te maken met 
leegstand in de winkelstraten. Ook 
in deze winkel is eerder al van alles 
geprobeerd: schoenen, kleding, 

cupcakes ... maar het werd geen 
succes. En dan lees je op facebook over 
’de verloedering van Monster‘.” 

Onderneemster Nancy de Bes is 
verontwaardigd. “Waarom zo 

negatief? Dit prachtige dorp 
vlakbij zee heeft alles. We 

wonen hier al jaren naar ons 
zin. Toen we deze ruimte 

konden huren, wilden 
we iets doen aan 

de saamhorig
heid 
onder de 
mensen. 

We wilden een ontmoetingsplek maken en 
ervoor zorgen dat de mensen het naar hun 
zin hebben.”

“We verkopen filmmerchandise en 
serveren bubblethee. Winkel en horeca 
onder één dak. En het werkt! Gelukkig 
merk je dat het aanbod van winkels weer 
aantrekt. De dorpskern komt weer tot 
leven en de mensen kijken weer vrolijker. 
Je hoeft het vertier niet in de grote stad 
te zoeken, je vindt het hier om de hoek. 
Ik vind het heel goed dat Arcade de 
winkelruimtes behoudt en niet ombouwt 
tot woningen. Zonder winkels verliest het 
dorp zijn aantrekkingskracht.“

Op het terras voor de deur genieten 
dagjesmensen van de gulle lentezon. 
Nancy de Bes kijkt er vertederd naar. ”De 
mensen zo tevreden te zien, dat is voor mij 
het belangrijkste.“
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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 schadedatum, 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


