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Wij wensen u alvast fijne 
feestdagen!
Op tweede kerstdag – maandag 26 december 2022 - zijn wij gesloten. 

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

INHOUDSOPGAVE

Een jaar van veranderingen

Aan het eind van het jaar zijn we gewend om terug te 
kijken. En dan is meestal de conclusie: omgevlogen, die 
twaalf maanden. Toch heb ik een ander gevoel over 2022. 
Want wat is er in die dagen die bijna achter ons liggen een 
hoop veranderd in de wereld. We merken nog elke dag de 
gevolgen. Als u afrekent bij de pomp. Boodschappen doet 
bij de supermarkt. Of de energierekening binnenkrijgt. 
Bij Arcade merken we die gevolgen ook. Een bouwproject 
is veel duurder geworden. Onderhoud doet een grotere 
aanslag op onze portemonnee. Dat betekent voor ons:  
nóg scherper zijn bij het maken van keuzes om de woon         -
lasten voor u als huurder zoveel mogelijk te beperken.

Maar soms hébben we gewoon geen keuze. Zoals bij 
de opdracht om te bouwen in ons werkgebied, want 
Westland en ook Den Haag schreeuwen om woningen. We 
zijn blij dat we in Westland een wethouder hebben die 
met ons die uitdaging aangaat. In dit nummer laten we 
u kennismaken met Michiel Ferwerda. Waar we in deze 
tijd ook onverminderd mee doorgaan, is verduurzamen. 
De komende jaren moeten we grote stappen zetten. Zo 
moeten we alle woningen met energielabel E, F en G 
energiezuinig maken. Maar ook bij kleinere projecten 
zetten we veelbelovende  stappen. Twee huurders 
vertellen in dit blad dat ze blij zijn met hun warmtepomp. 

Ook voor mijzelf was 2022 een jaar van verandering. Ruim 
een jaar geleden werd ik gevraagd tijdelijk directeur-
bestuurder te worden bij Arcade. Al gauw voelde ik me 
hier thuis. Na jaren van interimwerk wist ik: bij deze club 
wil ik lang blijven. Hier wordt elke dag hard gewerkt 
om huurders een fijn thuis te bieden. Hier liggen veel 
uitdagingen waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. 

Laten we hopen dat ook 2023 een jaar van veranderingen 
gaat worden. Maar dan wel veranderingen in de goede 
richting. 

Ik wens u – ondanks alles wat er om ons heen gebeurt – 
een fijne maand december toe.

Wilfried Stribos
directeur-bestuurder
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Vanwege het 25-jarig bestaan werd 
op 13 september 2022 een boottocht 
georganiseerd voor de bewoners van 
de Anjerhof en Rozenhof. De betrokken 
wijkbewoner Paul Broer organiseerde de 
boottocht samen met Perspektief en Vitis 
Welzijn. “Toen ik hoorde dat ons complex  
25 jaar bestond, leek mij dit een mooi 
moment om iets te doen voor de buurt”, 
vertelt Paul. 

Rond 14.00 uur vertrokken de bewoners met een 
rondvaartboot voor een rondje Westland. Vanuit 
Naaldwijk, via Honselersdijk, Poeldijk, Monster en 
's-Gravenzande weer terug naar Naaldwijk. “Het 
was een geslaagde middag. Het zonnetje scheen en 
de stemming was goed! Er werd gezellig gekletst 
en gelachen. Aan het einde van de dag stond de 
poffertjesbakker klaar met poffertjes voor alle 
bewoners. En iedereen kreeg na afloop een beker 
met gesponsorde snoeptomaatjes”, vertelt Paul 
enthousiast. “Mijn vrouw en ik wonen al tien jaar 
met veel plezier aan de Anjerhof. Wij vinden goed 
contact tussen de buren onderling belangrijk. 
Gelukkig zijn er hier genoeg plekken om gezellig een 
praatje te maken met de buren. Zo is er een jeu-de-
boulesbaan, een beweegtuin en staan er bankjes.” 

Arcade ondersteunt activiteiten met als doel de 
samenhorigheid in de buurt te stimuleren en elkaar 
te ontmoeten. 

René Lemson vertrekt als 
directeur-bestuurder bij 
woningcorporatie Arcade
Na ruim 26 jaar leiding te hebben gegeven aan Arcade, 
kiest René Lemson voor een nieuw pad. René gaat eind dit 
jaar met vervroegd pensioen. “Meer dan 26 jaar heb ik met 
veel plezier bij Arcade gewerkt”, aldus René. “In deze jaren 
heb ik samengewerkt met medewerkers, zorginstellingen, 
gemeenten Westland en Den Haag, leveranciers, collega-
bestuurders en externe relaties. Ik weet nu al dat ik dit werk, 
en iedereen die daarbij betrokken is, ga missen. Voor mij is 
het nu echter tijd voor een volgende stap.”

René Lemson heeft als directeur-
bestuurder Arcade ontwikkeld tot 
een toonaangevende middelgrote 
corporatie met ruim 10.000 
verhuureenheden, zoals eenge-
zinswoningen, appartementen 
en bedrijfsruimtes. De volkshuis-
vestelijke opgave, het bieden van 
betaalbare woningen aan een 
brede doelgroep, heeft bij René 
altijd op de eerste plaats gestaan. 
Onder zijn leiding hebben wij veel 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, 
zijn diverse groot onderhouds-
projecten uitgevoerd. Ook is een 
aanzienlijke hoeveelheid woningen 
van verschillende partijen 
waaronder Woningbeheer en Vestia 
overgenomen. Daarnaast waren de 

resultaten van de visitaties altijd 
ruim voldoende tot goed.

Een enorme bouwopgave 
gerealiseerd
De Raad van Commissarissen 
(RvC) is René zeer erkentelijk voor 
alles wat hij voor Arcade heeft 
gedaan. Ilja van Haaren, voorzitter 
van de Raad van Commissarissen 
van Arcade: “René laat een 
kerngezonde corporatie achter, 
waar efficiënt gewerkt wordt en 
mooie resultaten behaald zijn. 
In de jaren dat door woningcor-
poraties minimaal geïnvesteerd 
werd in nieuwe woningen, heeft 
Arcade een enorme bouwopgave 
gerealiseerd.” ˚ De bewoners van de Anjerhof en Rozenhof in Naaldwijk 

genoten van een zonnige boottocht.

Een zonnige boottocht 
voor de bewoners 
van de Anjerhof en 
Rozenhof in Naaldwijk

NIEUWS

˚ René Lemson (in het midden) bij de oplevering van 178 sociale huur
appartementen in Den Haag (maart 2021).
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In 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we tegen 
die tijd geen broeikasgassen meer uitstoten. Die verplichting geldt 
ook voor woningen. Een flinke opgave, die in fases wordt opgepakt. Zo 
moeten woningcorporaties voor 2028 alle huizen met energielabel E, F of 
G verbeteren. Die woningen moeten dan minimaal een D-label hebben. 
Hoe gaan we dat doen? En hoe bespaart u energie als u nu al ‘D’ of beter 
scoort, maar toch zuiniger aan wilt doen? Meer informatie vindt u ook op 
www.arcadewonen.nl/verduurzamen

Het zijn enorme aantallen woningen die 
tot het jaar 2028 op de schop moeten. 
Verspreid over geheel Nederland moeten 
corporaties 675.000 woningen klaar 
maken voor de toekomst. Dat hebben de 
corporaties afgesproken in de Nationale 
Prestatieafspraken. Ook gemeenten, 
huurders en het Rijk doen mee met die 
afspraken. We kunnen het immers niet 
alleen; we moeten samen de schouders 
onder de verduurzaming zetten. Goed om 
te weten: als wij verduurzamen, gaat uw 
wooncomfort erop vooruit.

800 woningen hebben een E, F of  
G-label
Met energielabels is aangegeven wat 
een woning aan energie verbruikt. De 
woningcorporaties zijn verplicht om alle 
huizen met een label E, F of G vóór 2028 
aan te pakken. Dat zijn voor Arcade circa 
800 woningen. Een groot deel daarvan 
staat al op de planning voor onderhoud. 
Tijdens die werkzaamheden nemen we 
meteen de maatregelen mee die nodig zijn 
om te verduurzamen. Met de resterende 

woningen gaan we de komende jaren 
individueel aan de slag. Dat doen we niet in 
één keer, maar stap voor stap. 
De labels A tot en met D komen tot 
2028 niet aan de beurt, tenzij er al 
werkzaamheden gepland zijn. Deze 
woningen zijn ten opzichte van de 
woningen met een E,F of G label behoorlijk 
energiezuinig. Indien we bij deze 
woningen schilderwerk uitvoeren en er 
is nog enkel glas, dan plaatsen we wel 
dubbel glas. 

Woont u in een woning met E, F of  
G-label?
Dan ontving u in november van ons een 
brief met uitleg over onze aanpak om het 
label van uw woning te verbeteren.

Kan het niet eerder?
In deze tijd van hoge energieprijzen is 
het een logische vraag: kan Arcade mijn 
onzuinige woning niet eerder aanpakken? 
We begrijpen die vraag helemaal. Maar 
honderden huizen duurzaam maken 
kost veel tijd. Die tijd hebben we nodig, 

tot het jaar 2028. Niet alleen voor de 
daadwerkelijke werkzaamheden, maar we 
hebben ook te maken met regelgeving. Of 
met maatregelen rond flora en fauna. Die 
kunnen de uitvoering tijdelijk in de weg 
staan, omdat wij eerst onderzoek moeten 
doen voordat wij aan de slag gaan.

Wel kunt u zelf iets aan uw energiever-
bruik doen 
Veel huurders grijpen nog niet alle moge-
lijkheden aan. Op de volgende pagina leest 
u tips om zelf aan de gang te gaan. 

Let op: er kan een verschil in labels 
zitten
Energielabels gelden voor een periode 
van tien jaar. Het kan echter gebeuren dat 
Arcade in de tussentijd uw woning onder 
handen heeft genomen. Hierdoor kan het 
zomaar zijn dat uw woning inmiddels een 
beter energielabel heeft. Daarvoor werken 
we met ‘prelabels’. Dat is het label dat een 
woning zou krijgen, als we die opnieuw 
zouden afmelden. Daardoor kan het label 
dat officieel voor uw huis geldt, afwijken 
van het energielabel dat Arcade hanteert.

Heeft u nog vragen?  
Bel naar (0174) 28 23 33
Neem voor vragen over dit artikel contact op 
met onze speciale helpdesk via  
(0174) 28 23 33. Bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 12.30 tot 16.30 uur. Of 
mail naar verduurzaming@arcadewonen.nl.

Arcade zwaait energielabels E, F en  G uit

Kijk uit met ‘alternatieve’ verwarmingsbronnen

Begrijpelijk dat u nadenkt over andere manieren van verwarming, nu de kosten van 
gas en elektriciteit oplopen. Kaarsen of waxinelichtjes aansteken is bijvoorbeeld zo’n 
alternatief. Maar of het ook een goed idee is? Veel bijdragen aan de warmte in huis 
doen kaarsen niet. Waar ze wél om bekend staan, is het brandgevaar. Steek die kaars 
gerust aan voor de gezelligheid. Maar verwacht niet dat de cv-ketel daardoor het huis 
uit kan ... Plaats ook geen waxinelichtjes in omgekeerde bloempotten. Dit veroorzaakt 
veel fijnstof en het is slecht voor uw luchtwegen.
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Arcade zwaait energielabels E, F en  G uit

Tips om alvast met besparen  
te beginnen
Dat is even schrikken tegenwoordig als de afrekeningen van gas en 
elektriciteit binnenkomen! Met deze prijzen loont het om op te letten op 
ook maar de kleinste besparing. Wat zijn slimme tips die weinig moeite 
kosten, maar wel veel geld besparen?

1. Verwarm geen kamers waar toch niemand is
Gebruikt u een kamer voor langere tijd niet? Zonde om dan daar de verwarming 
aan te laten. En zorg er ook voor dat deuren van kamers die wel in gebruik zijn dicht 
blijven. Zo gaat warmte niet onnodig verloren. En is er helemaal niemand thuis?  
Dan kan de thermostaat terug naar 15 graden.

2. Zet de thermostaat een graadje lager
Bent u gewend om het lekker warm in huis te stoken? Vaak merkt u het niet eens als 
de thermostaat een graadje lager staat. 

3. Zet de thermostaat ‘s nachts iets lager
Het is genoeg als de thermostaat ‘s nachts op 15 graden staat. Dat kan al een uur 
voordat u gaat slapen: het blijft nog wel even warm in huis, ook als de verwarming 
uitstaat. In woningen met vloerverwarming is 18 graden een betere nachttemperatuur. 
Anders duurt het lang voordat het de volgende dag weer aangenaam aanvoelt.

4. Houd de gordijnen gesloten
Een prima maatregel om de warmte binnen te houden: gordijnen. Maar doe ze dan 
wel dicht. Zorg er wel voor dat de gordijnen niet voor de verwarming hangen.

5. Douche maximaal 5 minuten (en ga niet in bad)
We douchen in Nederland gemiddeld negen minuten per keer. In de helft van de tijd 
bent u nét zo schoon. U bent alleen veel voordeliger uit. En het voordeel loopt nog veel 
verder op als u het bad links laat liggen. Een keer badderen kost drie keer zoveel water 
als douchen.

6. Kook zo economisch mogelijk
Weliswaar maakt koken niet zoveel uit voor het gasverbruik. Maar besparingen zijn 
makkelijk te vinden: door de grootte van de pan af te stemmen op de grootte van de pit 
(liever een te grote pan dan een te kleine). Ook scheelt het als het deksel op de pan blijft. 
En kookt het water, dan blijft het vermoedelijk ook koken als het gas iets lager staat.

7.  Haal de stekker van uw oplader uit het stopcontact als uw telefoon is 
opgeladen.

8. Zet uw televisie niet op stand-by, maar schakel deze volledig uit.

Bron: Milieucentraal. Hier leest u ook wat deze maatregelen u op jaarbasis aan geld schelen. 
Ook op www.arcadewonen.nl vindt u meer informatie over energiebesparing.

Denk erom: 
ventileren is óók 
energie besparen!

Een raampje openzetten in de 
winter, terwijl we juist energie 
willen besparen? Juist in een 
huis dat potdicht is, wordt de 
lucht vanzelf vochtiger. Wist u 
dat een gemiddeld gezin tien 
liter vocht per dag produceert? 
Koken, douchen, ademen: het 
gaat vanzelf. Met het openen van 
een raam komt er koude lucht 
naar binnen. Maar die lucht is 
óók droger dan de lucht in huis. 
En droge lucht warmt sneller op 
dan vochtige lucht.

Ventileren doet meer
Ventileren is ook om andere redenen 
van belang. In ieder huis zitten 
stoffen in de lucht die niet goed zijn 
voor onze gezondheid. Een beetje 
ventilatie per dag is genoeg om wat 
frisse lucht binnen te laten.  
Een ongezond binnenklimaat kan tot 
vervelende klachten en schimmel-
vorming leiden.
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Woont u in een appartementen-
gebouw met blokverwarming?
In dat geval wordt de verwarming 
van uw woning via een 
gezamenlijke warmtebron 
geregeld. Bij stadsverwarming is 
dit hetzelfde. Op uw verwarming 
zitten warmtemeters van 
Techem. De warmtemeters op de 
verwarmingen in uw woning geven 
aan hoeveel warmte u verbruikt. 
De meters worden één keer per jaar 
uitgelezen. De prijzen voor gas- en 
elektra zijn de afgelopen tijd flink 
gestegen. Daarom verhogen wij 
het voorschot voor uw stookkosten 
per januari 2023. Zo voorkomen wij 
dat u veel moet bijbetalen bij de 
eindafrekening. U ontvangt van ons 
uiterlijk half december een brief 
met het nieuwe voorschotbedrag. 

Met de stijgende energiekosten is het 
belangrijk uw verbruik goed in de 
gaten te houden. Dit kunt u doen via 
Mijn energiecoach. U ontving eerder 
van ons al een brief hierover. Via Mijn 
energiecoach kunt u uw meterstanden 
bekijken. Houdt u wel rekening met een 
marge van één tot twee dagen. Ook is 
het mogelijk om uw vorige afrekeningen 
te bekijken. Of digitaal een reparatie-
verzoek te doen als een warmtemeter 
kapot is.

Heeft u geen e-mail ontvangen van 
Techem met een registratiecode? 
Neem dan contact op met Wanda 
Wensveen via (0174) 28 23 00 of 
financien@arcadewonen.nl

Laat de verwarming niet onnodig 
aanstaan
Met blokverwarming heeft u geen aparte 
thermostaat om de temperatuur van de 
verwarmingen in uw woning te regelen. 
Hierdoor kunt u ongemerkt te veel stoken. 
Bijvoorbeeld omdat u de thermostaat-
knop op de verwarming (volledig) open 

heeft staan als u niet thuis bent of gaat 
slapen. Draai altijd de thermostaatknop 
op de verwarming uit of zet deze lager als 
u niet thuis bent. Gebruik ook alleen de 
verwarming van de kamers die u gebruikt. 
En zet de verwarming een uur voordat u 
naar bed gaat uit. 

In ons bewonersblad geven wij regelmatig 
tips hoe u energie kunt besparen. Ook 
kunt u bij de gemeente gratis energiebe-
sparende maatregelen aanvragen. Meer 
informatie vindt u op de website van uw 
gemeente.

˚ Woont u in een appartement met blokverwarming? Dan heeft u een meter op de verwarming. 
De meters worden één keer per jaar uitgelezen. Via Mijn energiecoach van Techem kunt u uw 
energieverbruik in de gaten houden.

Koersplan 2023-2027 is gereed 
Met trots presenteren wij u onze koers! Een gedragen document, dat is 
opgesteld met inbreng vanuit onze gehele organisatie en onze relaties. We 
hebben een duidelijke koers voor de komende jaren. Het koersplan geeft 
aan voor welke volkshuisvestelijke uitdagingen we komen te staan en wat 
onze doelen zijn.

2023-2027

 Koersplan

Hierbij is duidelijk dat wij die ambities niet alleen kunnen bereiken. Wij hebben onze 
medewerkers en relaties hierbij hard nodig. Zo zorgen wij er samen voor dat we onze 
missie ‘een fijn thuis’ ook echt kunnen waarmaken. In het koersplan leest u meer over 
onze doelen voor de komende jaren. U vindt ons koersplan op www.arcadewonen.nl
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De huur betalen met een accept-
girokaart is vanaf 1 juni 2023  
niet meer mogelijk
De acceptgirokaart verdwijnt voorgoed als betaalmiddel. Betaalt u de huur 
met een acceptgiro? Dan moet u één van de andere betaalmogelijkheden 
kiezen. Doe dit op tijd! Zo voorkomt u huurachterstand. Hieronder leest u 
alvast welke andere betaalmogelijkheden er zijn.

Automatische afschrijving
De makkelijkste manier om de huur te 
betalen is per automatische afschrijving. 
Wij schrijven de huur dan automatisch 
af van uw bankrekening. 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
Kijk op www.arcadewonen.nl. Of neem 
contact op met onze huuradministratie 
via (0174) 28 23 00 (kies 1 en daarna 2).

Wilfried Stribos is onze nieuwe directeur-bestuurder
Het afgelopen jaar heeft Wilfried 
– als interim directeur-bestuurder – 
René Lemson vervangen tijdens zijn 
afwezigheid. Wilfried heeft veel ervaring 
in de volkshuisvesting en heeft bij diverse 
corporaties gewerkt. “Met zijn ervaring, 
achtergrond en maatschappelijke 
betrokkenheid past Wilfried goed bij de 
opgave en cultuur van Arcade”, aldus Ilja 
van Haaren, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen (RvC) van Arcade.

Wilfried Stribos: “Na een lange periode van 
interim-functies bij woningcorporaties kies 
ik voor een vaste aanstelling. Arcade is een 
kerngezonde, zeer actieve woningcorporatie, een 
organisatie waar ik graag langer bij betrokken 
wil blijven. Er liggen voor de komende jaren veel 
volkshuisvestelijke uitdagingen, zoals: betaal-
baarheid en het versnellen van de nieuwbouw 
voor sociale huurwoningen, het investeren in 
duurzaamheid, het realiseren van passende 
woon- en zorgprojecten en het blijven investeren 
in leefbare wijken.”˚ Wilfried Stribos is de nieuwe directeurbestuurder bij Arcade. 
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Verhuizen? Zeg de 
huur makkelijk en snel 
op via onze website
Gaat u verhuizen en wilt u de huur opzeggen? Dat kan op elke dag.  
U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. De huur zegt u 
altijd schriftelijk op. Dit kan gemakkelijk en snel via www.arcadewonen.nl 
U vult het formulier direct digitaal in en ontvangt van ons na verzending 
een bevestigingsmail. 

De opzegtermijn is minimaal één maand 
plus één dag. Zeg bij voorkeur de huur 
van uw woning eerder op. Dit kan tot 
drie maanden van tevoren. Tijdig de huur 
opzeggen biedt voordelen en loont. Zo 
komt u makkelijker in contact met een 
nieuwe huurder die eventueel spullen wil 
overnemen, bijvoorbeeld gordijnrails of 
een laminaatvloer. En u heeft meer tijd 
om de woning op orde te krijgen voor de 
eindinspectie. 

U krijgt een bonus als u de huur 
eerder opzegt
- U ontvangt € 150,- als u uw huur drie 
maanden van tevoren opzegt. 
- U ontvangt € 100,- als u uw huur twee 
maanden van tevoren opzegt.

Wat gebeurt er na huuropzegging?
Zodra uw huuropzegging bij ons binnen 
is, maken we een afspraak met u voor een 
voorinspectie. Tijdens de voorinspectie 
bespreken wij met u welke werkzaam-
heden u uitvoert voordat u de woning 
aan ons oplevert. En geven wij aan welke 
spullen u ter overname mag aanbieden. 
Na de voorinspectie gaan we op zoek naar 
nieuwe huurders. Geïnteresseerden willen 
de woning vaak eerst bezichtigen. Tijdens 
die bezichtiging maakt u kennis met de 
nieuwe huurders. U kunt dan meteen 
een eventuele overname van spullen 
bespreken.

Meer informatie over het opzeggen van de 
huur vindt u op www.arcadewonen.nl

Kan ik  
een huur-
specifi catie 
krijgen? 
Op een huurspecificatie 
staat hoe uw maandelijkse 
huurkosten zijn opgebouwd. 
U heeft deze nodig als u 
bijvoorbeeld huurtoeslag 
aanvraagt. De huurprijs 
verandert meestal elk jaar. 
In april 2023 ontvangt u de 
nieuwe huurspecificatie bij 
de brief over de jaarlijkse 
huurverhoging. Bewaar 
deze specificatie goed. 

Bent u uw huurspecificatie kwijt? 
Dan kunt u deze via www.
arcadewonen.nl/huurspecificatie 
opnieuw bij ons aanvragen. U 
geeft zelf aan of u de huurspeci-
ficatie per post of per e-mail wilt 
ontvangen.
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Op zoek naar een seniorenwoning? 
Bent u 55 jaar of ouder en is de 
huurwoning waar u nu woont te groot 
voor u geworden? Bijvoorbeeld omdat 
de kinderen al jaren het huis uit zijn 
en u die paar lege kamers amper 
nog gebruikt. Of wilt u gelijkvloers 
wonen, omdat traplopen moeizamer 
gaat? Maar verhuizen … kan dat 
eigenlijk wel? Moet u dan niet heel 
lang wachten op een woning? En 
hoe zit het met de huurprijs? In dit 
artikel vertellen wij u meer over de 
mogelijkheden.

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

Laat u begeleiden door een 
seniorenmakelaar of wooncoach
Heeft u extra hulp nodig? Dan kunt u 
terecht bij een seniorenmakelaar van 

Woonnet Haaglanden. Meer informatie 
vindt u op www.woonnet-haaglanden.nl/
woonnetplus 

Ook kunt u terecht bij de wooncoaches 
van Vitis Welzijn. Zij kunnen u kosteloos 
advies geven en helpen met uw inschrij-
ving 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 ener-
giekosten van een kleinere of nieuwere 
woning lager.  Wilt u contact met een 
wooncoach? Stuur dan een e-mail naar  
wonen@vitiswelzijn.nl

˚ Bent u 55 jaar of ouder en wilt u verhuizen naar een kleinere woning? Laat u begeleiden door een 
seniorenmakelaar of wooncoach.

U wilt een reparatie melden. Hoe werkt dat?
Een lekkende kraan. Een kapotte traptrede. Het raam 
sluit niet goed meer. Soms gaat er iets kapot in uw 
woning. Wat doet u dan? Meld uw reparatie online op 
www.arcadewonen.nl Dat kan op ieder moment van 
de dag. 

Liever iemand aan de telefoon? Bel ons op (0174) 28 23 00, toets 4.
Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Dan plannen wij de 
afspraak gelijk in. 

Ook voor spoedeisende reparaties belt u ons op  
(0174) 28 23 00, toets 4. 
Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw reparatie heeft 
spoed als er een gevaarlijke situatie of blijvende schade 

ontstaat. Bijvoorbeeld bij brand of een gaslek. Dan helpen wij 
u direct. Kan een reparatie wachten tot de volgende werkdag? 
Dan helpen wij u niet direct.

Deze schades meldt u direct bij de reparateur
-  Een storing aan de cv/verwarming of een storing aan de 

mechanische ventilatie. Bel naar Scholtes (0174) 21 34 51. 
-  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 Eigenaren heeft?  
Bel dan wel eerst met ons (0174) 28 23 00.  
Bent u niet verzekerd via ons? Bel dan uw eigen verzekeraar.

-  Een verstopte riolering, wc, regenpijp, gootsteen, wastafelafvoer 
of doucheafvoer. Bel naar Zegwaard rioolontstopping (0800) 
262 61 61. Heeft u een servicepakket? Dan betaalt u niets.
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˚ Wij zijn in 2021 gestart met het plaatsen van rookmelders.

NIEUWS

Snel en makkelijk uw 
inkomen ophalen via 
MijnOverheid.nl
Om te reageren op woningen via www.woonnet-haaglanden.nl  
moet uw inkomen bij uw inschrijving staan.  
U kunt uw inkomen gemakkelijk ophalen via MijnOverheid.nl 
U haalt uw inkomen dan direct op bij de Belastingdienst.  
Zo bent u er zeker van dat het juiste inkomen bij uw 
inschrijving staat. U heeft hiervoor wel uw DigiD nodig.

Het is gelukt!  
Meer dan 11.000 rookmelders geplaatst
 
In uw woning moet sinds 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder hangen. In 2021 zijn wij begonnen met het 
plaatsen van rookmelders in onze woningen. Een behoorlijke klus, maar samen met onze aannemer is het ons gelukt. 
In 95% van onze woningen hangt nu een rookmelder. Een klein gedeelte van onze woningen is nog niet gedaan. 

Heeft u nog geen rookmelder? Volgend jaar nemen 
wij contact met u op. U bent als huurder verplicht mee 
te werken aan het plaatsen van rookmelders. Voor 
bewoners met speciale meldapparatuur – omdat zij 
bijvoorbeeld slechthorend of slechtziend zijn – geldt dit 
niet. 

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 op tijd wakker van de rooklucht. Een rookmelder 
geeft meer tijd om te vluchten bij een brand. Met een 
rookmelder wonen u en de bewoners in uw gebouw of 
wijk veel veiliger. 

Regelmatig testen
De rookmelder is aangesloten op de netspanning. 
Hierdoor werkt de rookmelder altijd en is deze niet 
afhankelijk van de batterij. Mocht de stroom toch 
uitvallen? Dan werkt de rookmelder op de (nood-)
batterij. De batterij gaat tien jaar mee en u kunt deze 
niet vervangen. Wij plaatsen na tien jaar een nieuwe 
rookmelder. Gaat de rookmelder in de tussentijd kapot. 
Of hoort u bij het testen geen geluid? 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.
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˚ Bewoners genoten van het optreden van muziekvereniging Liora.

Monumentenbordje op ‘Het oude politiebureau’ 
in Monster
In Monster en Ter Heijde zijn afgelopen 
zomer de eerste monumentenborden 
geplaatst op dertien monumentale 
gebouwen. Zo ook op het 
appartementengebouw ‘Het oude 
politiebureau’ aan de Burgemeester 
Kampschöerstraat in Monster. 

Op het bord staat in het kort de geschiedenis van 
het gebouw. De Werkgroep Erfgoedbescherming 
Westland - waarin alle Westlandse 
erfgoedorganisaties zijn vertegenwoordigd - is 
initiatiefnemer van dit project. De werkgroep 
wil op deze manier de geschiedenis van de 
monumenten bekendheid geven. Arcade is 
eigenaar van het appartementengebouw en 
werkte hier graag aan mee.

Muzikale avond voor de bewoners van de Ruyterhof
Afgelopen zomer gaf muziekvereniging Liora een 
optreden op het pleintje van de Ruyterhof in De Lier. 
Het optreden werd verzorgd door leerlingen van 
de muziekvereniging.  Twee jaar geleden had de 
vereniging ook al eens opgetreden en dat was voor 
herhaling vatbaar. 

Het optreden begon met enkele dansshows, gevolgd door 
muzikale optredens waarbij verschillende instrumenten te 
horen waren. Het publiek bestond uit ouders en vrienden van de 
leerlingen en de bewoners van de Ruyterhof. Een aantal bewoners 
bekeek het optreden vanaf het balkon. Aan het eind van de show 
werd iedereen getrakteerd op een ijsje. Het was een gezellige en 
geslaagde zomeravond.
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SCHOONMAAKTIPS

Wie is verantwoordelijk voor  
de schoonmaak?
Wij vinden het belangrijk dat uw 
woonomgeving veilig en schoon is. 
Daarom is bij een aantal van onze 
gebouwen de schoonmaak van 
algemene ruimten uitbesteed aan 
een schoonmaakbedrijf. Maar u 
bent zelf verantwoordelijk voor het 
schoonmaken van uw eigen woning. 
Dat geldt ook voor het netjes houden 
van uw tuin of balkon. Een schoon 
huis of een opgeruimde tuin ziet 
er niet alleen netjes uit, u leeft 
ook fijner als de boel op orde is. 
Bovendien voorkomt u nare luchtjes 
en ongedierte door regelmatig 
schoon te maken. 

Bij appartementengebouwen en portiek-
woningen deelt u algemene ruimten met 
uw buren. Het netjes houden van deze 
ruimten is de verantwoordelijkheid van 
alle bewoners. Zorg er daarom voor dat 
er geen spullen, rommel of afval staan in 
het portiek, trappenhuis of op de galerij. 
Dit is ook beter voor de veiligheid. In geval 
van brand moeten vluchtwegen vrij zijn 
van spullen, zodat de brandweer of andere 
hulpdiensten een vrije toegang hebben. 
Ook roken in algemene ruimten zoals de 

lift of centrale hal is niet toegestaan. Als u 
en uw buren zich aan de leefregels houden, 
woont u samen prettig en veilig.

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.

Ventileren is goed voor u  
en uw woning
Naast schoonmaken, is het ook belangrijk dat u uw huis goed lucht. 
Goede ventilatie is heel belangrijk voor de luchtkwaliteit in huis. Nu 
het buiten kouder is en de energiekosten hoog zijn, wilt u misschien 
alles dichthouden. Doe dit niet! Door regelmatig te ventileren, 
voorkomt u vocht in de woning. Vocht kan zorgen voor schimmels. 
Daarnaast warmt droge lucht sneller op dan vochtige lucht. En 
dat is beter voor uw stookkosten. Om uw huis goed te ventileren, 
moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes 
openzetten. Ventileer vooral na het koken, douchen en slapen. 

˘ Voorkom vocht in de woning door regelmatig te ventileren.
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DIT VERDIENT EEN BLOEMETJE

“We picknicken hier zelfs!”
‘Altijd je eigen straatje vegen!’ 
kreeg ze al vroeg van huis mee. 
‘Mijn moeder was daarin een 
uitstekende leermeester’, zegt 
Ada de Smit lachend. Door haar 
keukenraam heeft ze goed zicht op 
de afvalbakken in het hofje. “Als ik 
de aardappels sta te schillen en ik 
zie mensen rommel náást de bakken 
zetten in plaats van erin, ben ik 
er als de kippen bij om het weg te 
halen. Want als mensen zwerfafval 
zien liggen, zijn ze snel geneigd er 
wat bij te zetten.” 

Ada noemt het plantsoen tussen haar flat en 
de flat aan de overkant liefkozend het ‘hofje’. 
‘Een geweldige plek om elkaar te ontmoeten 
en een praatje te maken. En al helemaal in 
coronatijd. We mochten niet bij elkaar op 
bezoek, dus troffen we elkaar hier op het 
hofje. Hartstikke gezellig, we picknicken hier 
zelfs. Maar dan moet het natuurlijk geen 
rommeltje worden. Daarom houden we het 
hier opgeruimd en schoon. Dat doen we 
met elkaar, hoor! Als mijn buren Pieter en 

Meriam met een bezem naar buiten komen, 
stap ik mijn huis uit om mee te doen. En 
gelukkig is de leefbaarheid in de wijk er flink 
op vooruitgegaan sinds Arcade het beheer 
van de woningen op zich heeft genomen.’

Ada bekommert zich om de buurt en 
ze heeft een groot hart voor mensen
Al van jongs af aan. Ze begon op haar 17e 
met een opleiding in de zorg. Op haar 21e 
lonkte het avontuur en ging ze werken in 
een ziekenhuis in ... Zwitserland. “Als het 
ergens spic en span wordt gehouden, is het 
wel daar. In het land van de alpenweiden 
en Milka-koeien.” Haar kinderen werden er 
geboren. Na 12 jaar keerde het gezin terug 
naar Nederland en nu woont ze alweer 24 
jaar “heel erg naar haar zin” in Esdoorn.

Wie goed doet … wie goed ontmoet!
“Het is een fijne buurt”, benadrukt Ada. 
“De saamhorigheid onder de mensen 
is groot. Dat was vroeger al, je paste op 
elkaars kinderen, je bekommerde je om 
elkaars veiligheid. En dat is nog zo”. Ada 
ondervond het aan den lijve. Want haar 

leven was niet altijd even makkelijk. Een van 
haar kinderen is gehandicapt, een ander 
kind werd ernstig ziek en ze werd op jonge 
leeftijd weduwe. Ook kreeg ze te maken met 
een zware lekkage in haar woning en zelfs 
met brand. En altijd waren er mensen om 
haar heen, buren, die naast haar stonden 
en haar hielpen. Wie goed doet ... wie goed 
ontmoet! Want naast haar dagelijkse werk 
in de thuiszorg (“het allerleukste werk dat 
er is!”) is Ada vrijwilligster in het hospice in 
Naaldwijk. Daarnaast neemt ze elk jaar een 
week vakantie op om op de ‘snuffelmarkt’ te 
staan in de Ontmoetingskerk.

Verdient u ook een bloemetje?
Wij zijn blij met Ada de Smit, want samen 
met onze huurders willen wij zorgen 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 En wie 
weet ontvangt u of deze bewoner ook een 
bloemetje.

˚ Ada de Smit (rechts op de foto) samen met haar buurman Pieter. Samen houden zij het hofje opgeruimd en schoon.
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STAKEHOLDER AAN HET WOORD

Nederland zucht onder een fors tekort aan woningen. In de gemeente 
Westland en ook in Den Haag – werkgebied van Arcade – is het niet 
anders. En dan staat Westland ook nog een forse groei te wachten: van 
110.000 inwoners nu naar 122.000 in 2030 en 130.000 tien jaar later. Al 
die Westlanders willen een dak boven het hoofd. Je zult maar wethouder 
zijn, met het onderwerp ‘wonen’ in je portefeuille. Maar Michiel Ferwerda 
maakt niet de indruk dat hij veel slapeloze nachten heeft. “Ja, het is 
geweldig uitdagend. Maar ik doe het met passie en plezier”, zegt hij.

Wethouder is Michiel sinds mei van 
dit jaar. Hij is verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte, bouwen en gebieds-
ontwikkeling, milieu en klimaat en 
dierenwelzijn. Vooral ‘bouwen’ is een 
flinke kluif, in een Westland dat geen 
kant op kan. “We zitten hier ingesloten. 
Qua ruimte kunnen we niet uitbreiden. 
De opgave wordt steeds ingewikkelder. 
We moeten woningen een plek geven, 
bedrijven, de glastuinbouw. En wat doen 
we met het klimaat, met het milieu, met 
wateroverlast? Die puzzel wordt steeds 
moeilijker om te leggen. Maar als we die 
puzzel nú goed weten te leggen, hebben 
we er over 25 of 50 jaar nog steeds plezier 
van. Gelukkig zit er verband tussen mijn 
onderwerpen als wethouder. Ik ga niet 
alleen maar over woningbouw, maar ook 
over de buitenruimte, het milieu en het 
klimaat.”

Of de 43-jarige ‘s-Gravenzander (twee 
kinderen met zijn vriendin) ooit gedacht 
had op een wethouderspost terecht te 
komen? Michiel schudt zijn hoofd. “Nee, 
wel gedacht: hoe mooi zou het zijn om 
zelf aan de knoppen te mogen zitten. Om 
de leefomgeving van mensen met wie 
je je verbonden voelt beter te maken. De 
ambitie om een positieve duit in het zakje 
te doen, heb ik altijd gehad.”

Leefbaarheid 
Met de groei van Westland ligt er ook een 
opgave om de leefbaarheid in stand te 

houden. Michiel: “Dat is zeker. Westland 
blijft leefbaar, zolang iedereen maar 
aansluit bij de sociale verbindingen 
die er zijn. Familieverbanden, maar ook 
sportverenigingen en andere instel-
lingen. Alles wat mensen bindt, zorgt 
ervoor dat we mét elkaar en er vóór elkaar 
zijn. Als er te veel mensen vertrekken uit 
Westland, ondergraaft dat onze sociale 
draagkracht. Daarom wil ik graag bouwen 
voor jongeren, omdat zij al die sociale 
verbanden in de toekomst in stand 
houden.”

Mantelzorger
En ook om tegemoet te komen aan 
de veranderingen in de zorg, voegt de 
wethouder – net colbertje, sportieve  
jeans – eraan toe. “We gaan er als 
samenleving steeds meer naartoe dat 
we voor elkaar moeten zorgen. Als je 
mantelzorger voor je ouders wordt, kun 
je die taak beter inpassen als je allebei in 
hetzelfde dorp woont.”

Woningcorporaties
Woningcorporaties zoals Arcade zijn een 
van zijn gesprekspartners. “Ja, die zijn ook 
belangrijk voor de sociale verbindingen. 
Ik snap dat woningcorporaties gebonden 
zijn aan allerlei afspraken. Bijvoorbeeld als 
het gaat om de woonruimteverdeling in 
Haaglanden. Regels helpen ook niet altijd 
als je snelheid wilt maken. We praten 
altijd met elkaar over zaken die beter 
kunnen. Gelukkig gaat er al veel goed. 

Wethouder Michiel Ferwerda: “De opgave in Westland 
wordt steeds ingewikkelder”
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Je kunt wel zeggen dat wij als gemeente 
en woningcorporatie goed met elkaar 
samenwerken.” 

Betaalbaar en duurzaam wonen
De verduurzaming van het woningbezit van 
Arcade is een van de onderwerpen die in die 
samenwerking aan de orde zijn. De wethouder: 
“De balans tussen betaalbaar wonen en 
duurzaam wonen is ingewikkeld. Mensen in 
een sociale huurwoning zijn afhankelijk van 
de maatregelen van de overheid en van de 
corporatie. Die opgave is gewoon heel groot. En 
die komt in een heel rap tempo over iedereen 
heen. Als gemeente zouden we heel graag 
willen dat iedere woning duurzaam is. Maar 
je moet ook realistisch zijn. Het gaat over veel 
woningen. En dat kost veel geld en tijd. Ik 
zie gelukkig veel projecten op verschillende 
plekken, ook bij Arcade. Het kan sneller, maar we 
gaan de goede kant op.”

Verantwoordelijkheid huurders
Michiel komt nog een keer terug op de leefbaar-
heid in een steeds voller wordend Westland. 
“Die verantwoordelijkheid ligt ook bij de 
inwoners, en dus ook bij de huurders van 
Arcade. De verantwoordelijkheid om betrokken 
te zijn bij hun eigen leefomgeving en voor hun 
stukje van de buitenruimte. En om iets voor 
een ander over te hebben. Lukt het iemand niet 
zijn of haar tuintje in orde te houden? Dan zou 
je dat met een paar buren kunnen doen. Naar 
elkaar omkijken vind ik belangrijk. Je kunt wel 
mopperen over overlast van de buren, maar je 
kunt ook eens vragen hoe het met ze gaat. Of 
wat er met ze aan de hand is.”

Tot 2026 is Michiel wethouder bij gemeente 
Westland. Een korte tijd, gezien de uitdagingen 
die er liggen. Wanneer kijkt hij tevreden terug? 
“Ik hoop dat we over vier jaar een flinke stap 
in de goede richting hebben gezet. Niet alleen 
meer woningen, ook een groenere gemeente 
Westland vind ik belangrijk.” 

Wethouder Michiel Ferwerda: “De opgave in Westland 
wordt steeds ingewikkelder”

˚ Wethouder Michiel Ferwerda is in Westland verantwoordelijk voor de openbare ruimte, 
bouwen en gebiedsontwikkeling, milieu en klimaat en dierenwelzijn.
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Nederland moet van het gas af. Minder gas verbruiken kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door de installatie van hybride warmtepompen. 
Die warmtepomp heet ‘hybride’, omdat het apparaat gekoppeld is aan de 
cv-installatie. Vanaf 2026 moeten huiseigenaren kiezen voor zo’n hybride 
warmtepomp, als zij de cv-installatie vervangen. Die verplichting geldt dus 
ook voor Arcade. Woningcorporaties aangesloten bij Aedes starten hier al 
vanaf 2023 mee. De eerste proef om ervaring op te doen loopt al.

Aan de Ruysdael in Monster staat sinds 
september van dit jaar zo’n hybride 
warmtepomp. “Ik was meteen positief.  
We moeten toch allemaal groen denken?”, 

zegt bewoner Rob Vroombout.  
Winter moet het nog worden, maar 
vooralsnog heeft hij goede ervaringen. 
“Sinds de pomp er staat ligt mijn 

gasverbruik onder de halve kuub per 
dag. Dat is niet veel. Uiteindelijk ga ik 
zestig, zeventig procent gas besparen. Het 
stroomverbruik gaat wat omhoog, maar 
dat wist ik. Ik heb het geluk dat ik nog een 
jaarcontract heb tegen de oude prijzen.  
En als ik zonnepanelen krijg, ben ik 
helemaal compleet.”

Voor plaatsgenoot Bram van Dijk was 
de installatie van de warmtepomp een 
logisch vervolg op het groot onderhoud 
van vorig jaar. “Ons huis aan de 
Starkenborgh is helemaal geïsoleerd met 
onder andere kunststof kozijnen, dubbel 
glas en spouw-, dak- en muurisolatie. 
Toen merkten we al een forse verbetering. 
We hebben een vast contract voor gas en 
elektra. Dat is al twee keer naar beneden 
bijgesteld. Daarom wilden we wel 
meewerken aan deze proef”, zegt hij.

Installatie: ‘Niks aan de hand’
In beide gevallen was het inbouwen 
een klus van twee dagen. Bram van Dijk: 
“Vier man waren twee dagen bezig. Ook 
om de stroomvoorziening naar boven te 
brengen. Ach, het wordt allemaal netjes 
achtergelaten, dus er was niks aan de 
hand.” Rob Vroombout: “Ze moesten bij ons 
via de trapkast naar de kruipruimte om 
vanuit de meterkast stroomkabels naar de 
achtergevel aan te leggen. Op zich al een 
hele klus. Het ombouwen viel eigenlijk wel 
mee.” Hij lacht: “Het ergste voor ons was 
het leeghalen van de trapkast. In de loop 
van de jaren zijn er allemaal planken aan 
de muren opgehangen met servies en van 
alles en nog wat erop!”

‘Geluid valt reusachtig mee’
Zo’n hybride warmtepomp bestaat uit 
een unit binnen en een unit buiten. Hoe 

OP BEZOEK BIJ

˚ Voor Bram van Dijk was de installatie van de warmtepomp een logisch vervolg op het groot 
onderhoud van vorig jaar.

Eerste hybride 
warmtepompen draaien:  
”Ik was meteen positief”
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ervaren beiden het geluid van de nieuwe 
installatie? Rob Vroombout: “Het geluid 
buiten is 45 decibel. Een grasmaaier 
maakt meer herrie. Het valt echt mee.” 
En binnen? “De binnenunit hoor je bijna 
niet. Vorig jaar hebben we een nieuwe cv 
gekregen. Die maakt meer geluid dan de 
binnenunit van de warmtepomp.” Bram 
van Dijk kan het beamen. “We hebben 
weinig last van het geluid. De buitenunit 
staat bij ons op het balkon. Toevallig aan 
de kant van onze slaapkamer. Maar als wij 
slapen, hebben we nergens last van. Als we 
in de tuin zitten, horen we die buitenunit 
niet eens.”

Cv-ketel nog niet overbodig
De cv-ketel in huis is bij een hybride 
warmtepomp nog niet overbodig. Die 
zorgt voor warm water in de keuken en in 
de badkamer. Alleen als het buiten heel 
koud is, springt de cv nog bij. Inmiddels 
zijn de twee ‘proefkonijnen’ al aardig 

gewend aan de nieuwe warmtepomp. “Als 
je warmte vraagt, duurt het tien minuten 
langer dan bij de cv. Dat moet je van 
tevoren goed weten”, zegt Rob Vroombout, 

energie-expert van oorsprong.” (“Ja, ik hou 
alle ontwikkelingen nog goed bij.”)  
Bram van Dijk: “Het opwarmen gaat wel 
vrij snel vind ik.”

˚ Bij Rob Vroombout aan de Ruysdael in Monster staat sinds september een hybride warmtepomp. 

Meer proeven met warmtepompen op komst

Namens Arcade begeleidde medewerker Kevin Weij van het bedrijfsbureau de proef. 
“We willen leren hoe wij zo’n warmtepomp het best kunnen installeren. Er wordt een 
binnen- en een buitenunit geplaatst. Het is zoeken naar de beste plek in de woning, 
dat is per woning verschillend.” Er bestaan ook elektrische (‘all electric’) warmte-
pompen. Dan is een cv-installatie helemaal niet meer nodig. Maar die zijn niet voor 
elke woning geschikt, weet hij. “In de bestaande bouw zijn muren minder goed of 
niet geïsoleerd. Je verliest dan sneller de opgewekte warmte. Het kost dan te veel 
elektra om een woning te verwarmen.”

2023: heel gebouw 
Arcade blijft het elektraverbruik van de twee proefinstallaties goed in de gaten 
houden. De komende tijd worden meerdere typen warmtepompen uitgetest. 
Doelstelling voor 2023 is om nog twee proefprojecten met hybride warmtepompen 
op te starten.
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DUURZAAMHEID

Groene tuinen voor 
bewoners in Ter Heijde
Samen met HinT, gemeente Westland en Steenbreek Westland werken 
wij aan een groen en gezond Ter Heijde. Op zaterdag 5 november stond 
een team van vrijwilligers en hoveniers klaar om een aantal tuinen in Ter 
Heijde aan te pakken. Een geslaagde actie waar bewoners zich van tevoren 
voor konden aanmelden.

Het voornaamste doel van de actie was: 
meer groen en minder tegels in de tuin. 
Een groenere tuin is beter voor de natuur 
en fijn voor de bewoners zelf. Door de 
tegels in de tuin te vervangen door groen, 
kan het regenwater makkelijker in de 
bodem wegzakken. Daarnaast wordt de 
tuin in de zomer minder warm, omdat 
tegels warmte vasthouden. Ook zorgt 
groen voor meer vogels, bijen en vlinders 
in de tuin. Niet alleen de tegels werden 
vervangen, ook snoeiwerk en achterstallig 
onderhoud werd aangepakt. 

Helpende hand van vrijwilligers
Arcade merkt dat veel huurders wel meer 
groen in hun tuin willen, maar vaak zelf 
niet weten hoe ze dit moeten aanpakken 
en hier hulp bij nodig hebben. Daarom 
steunt Arcade dit soort initiatieven en 
boden we met een aantal medewerkers de 
helpende hand. In Ter Heijde zijn meerdere 
tuinen aangepakt. De bewoners kunnen 
weer genieten van een fijne, groene en 
opgeruimde tuin. Deze actie was niet 

mogelijk geweest zonder alle hulp van 
de enthousiaste vrijwilligers die klaar 
stonden om te helpen.

Subsidie voor woningen met een slecht energielabel
De gemeente Den Haag stelde € 75.000,- beschikbaar om woningen met een slecht energielabel in  
Den Haag aan te pakken. Om zo de energierekening van de bewoners te verlagen. Met dit bedrag kunnen 
wij 89 woningen aan de Honthorststraat en Jacob Marisstraat in Den Haag aanpakken. We doen dit door 
de CV-installatie opnieuw waterzijdig in te regelen. Hierdoor kunnen de bewoners 12% tot maximaal 20% 
besparen op hun gasverbruik. 

Het opnieuw instellen van de verwarmingen heet 'waterzijdig inregelen'. Hierna stroomt door alle verwarmingen precies de 
hoeveelheid warm water die nodig is om de ruimte goed te verwarmen. Bovendien zorgt het waterzijdig inregelen ook voor een 
ideaal temperatuurverschil tussen het water dat naar de verwarmingen stroomt en het water dat terug in de cv-ketel komt. De 
werkzaamheden zijn afgelopen zomer opgestart en naar verwachting eind van het jaar gereed.

˚ Enthousiaste vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om een aantal tuinen in Ter Heijde op 
te knappen.
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Wat komt er allemaal bij kijken, 
voordat wij onderhoud aan 
woningen uitvoeren? 
Een verflaagje op de buitendeur, het vernieuwen van uw cv-ketel of misschien wel een hele nieuwe keuken of 
badkamer. Wij zorgen ervoor dat uw woning goed onderhouden is. In sommige gevallen pakken we de buiten- 
en binnenkant van woningen in zijn geheel aan. De werkzaamheden zijn in dat geval vaak ingrijpender voor 
de bewoners. Ruim anderhalf jaar voordat wij aan de slag gaan, zijn wij al bezig met de voorbereidingen. In dit 
artikel leest u welke dit zijn.

Wij moeten rekening houden met de 
geldende wet- en regelgeving. Verandert 
de uitstraling van de woning door de 
werkzaamheden? Dan vragen wij eerst 
een omgevingsvergunning aan bij de 
gemeente. 

De afhandeling van de aanvraag mag 
acht weken duren. De gemeente mag 
de aanvraag één keer met zes weken 
verlengen. Ook laten wij een onderzoek 
uitvoeren naar de aanwezigheid van 
asbest. Als er nog asbest aanwezig is in 

de woning, dan halen wij dit weg tijdens 
het onderhoud. Voor het verwijderen 
van asbest moeten wij eerst een sloop-
vergunning aanvragen bij de gemeente. 
Deze aanvraag duurt ook minimaal acht 
weken. 

Beschermde diersoorten
Tot slot is een onderzoek naar de aanwe-
zigheid van beschermde plantensoorten 
en dieren noodzakelijk. Dit wordt een 
flora- en-fauna-onderzoek genoemd. 
De meest voorkomende beschermde 
dieren zijn huismussen, gierzwaluwen 
en vleermuizen. Zij bevinden zich onder 
de dakpannen, in de spouw of in kieren 
tussen de verschillende bouwdelen. De 
duur van het flora en fauna onderzoek 
is afhankelijk van het seizoen waarin 
dit plaatsvindt en kan enkele weken of 
maanden duren. Worden een of meerdere 
beschermde soorten aangetroffen? Dan 
volgt een definitief onderzoek. Dit is de 
basis om een ontheffing aan te vragen 
bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Het 
behandelen van de ontheffingsaanvraag 
duurt tot wel een jaar. Het leefgebied van 
de dieren verplaatsen wij, door het in de 
nabijheid plaatsen van tijdelijke verblijfs-
kasten, zodat de dieren geen last hebben 
van de bouwwerkzaamheden. 

Als alle verplichte onderzoeken zijn 
afgerond, kan het (groot) onderhoud  
en/of schilderwerk worden opgestart. 
Maar eerst nodigen wij de bewoners uit 
voor een informatiebijeenkomst, zodat 
wij hen goed kunnen informeren. 

˚ Voordat wij starten met onderhoudswerkzaamheden zijn wij al ruim anderhalf jaar bezig met de 
voorbereidingen.
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Hoogste punt 66 sociale huurappartementen  
in De Lier gevierd
Afgelopen juli bereikte de bouw van 66 sociale huurappartementen in De Lier het hoogste punt. Een bijzonder 
moment om bij stil te staan. Op dinsdag 19 juli 2022 werd het bouwteam door ons getrakteerd op een lekkere lunch.  
Ook de marktpartijen stonden in augustus stil bij deze bijzondere mijlpaal. Als de bouw in dit tempo doorgaat, 
verwachten wij de appartementen medio 2023 op te leveren. 

De twee appartementengebouwen Liermolen hebben drie verdiepingen 
en elk gebouw heeft 33 sociale huurappartementen. Tussen de gebouwen 
komt groen en 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.woonnethaaglanden.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.

Flinke opknapbeurt voor 45 eengezinswoningen 
in Ter Heijde
De eengezinswoningen aan de Van Luikstraat, Arie Tukstraat, Evertsenstraat en Kortenaerstraat in Ter Heijde 
krijgen groot onderhoud. De werkzaamheden zijn ingrijpend voor de bewoners. Daarom organiseerden wij 
op 8 november 2022 een informatieavond. De avond werd druk bezocht door de bewoners. Zij konden hun 
vragen aan ons stellen. Ook weten zij waar ze aan toe zijn en wat wij van hen verwachten. Begin volgend jaar 
starten wij met huisbezoeken, waarna in maart 2023 de werkzaamheden beginnen. Naar verwachting zijn de 
woningen ruim een jaar later opgeknapt.

De werkzaamheden zijn met name gericht 
op onderhoud en het energie zuiniger 
maken van de woningen. De doelstelling 
is dat de woningen van energielabel E 
naar gemiddeld label B gaan. Wij doen 
dit door het dak en de vloer te isoleren 
en nieuwe spouwisolatie aan te brengen. 
Ook de kozijnen worden vervangen door 
kunststof kozijnen met HR++ isolatieglas. 
We plaatsen op een aantal woningen 
nieuwe geïsoleerde dakkapellen en 
vervangen zinken dakgoten. Daarnaast 
worden de bergingen opgeknapt. 
Waar nodig worden de keuken, de 
badkamer en het toilet vernieuwd. Na de 
werkzaamheden voldoen de woningen 
weer aan de eisen van deze tijd. 

˚ Afgelopen zomer bereikte de bouw van 66 sociale 
huurappartementen in De Lier het hoogste punt.

˚  De 45 eengezinswoningen aan de Van Luikstraat, Arie Tukstraat, Evertsenstraat en 
Kortenaerstraat in Ter Heijde krijgen een flinke opknapbeurt.
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Bouw langs de Lierse Sportlaan 
verloopt volgens planning
In De Lier komt het nieuwbouwproject Sportlaan met 42 sociale huurappartementen en 20 vrije sector huur-
eengezinswoningen. De bouw verloopt voorspoedig en de eerste vormen van de nieuwbouw zijn goed zichtbaar. 
Wie hier wil wonen, moet nog even geduld hebben. Wij verwachten de woningen in het derde kwartaal van 2023 
op te leveren. 

Wij leveren de appartementen en eenge-
zinswoningen duurzaam en gasloos op 
met energielabel A++. Dit is niet alleen 
goed voor het klimaat, maar ook voor 
de portemonnee van de toekomstige 
huurders. 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 zonnepa-
nelen. De eengezinswoningen krijgen elk 
twee zonnepanelen en in de berging komt 
een combi-warmtepomp voor de vloerwar-
ming en het warme tapwater.

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. 

Wilt u hier graag wonen?
Enkele weken voor oplevering 
publiceren wij de woningen op www.
woonnethaaglanden. 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.

˚  Nieuwbouwproject Sportlaan 42 sociale huurappartementen en 20 vrije sector huureengezinswoningen. ˚  20 vrije sector huureengezinswoningen.

˚  42 sociale huurappartementen.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Ik maak mij zorgen om mijn 
buurman. Hij komt soms wat 
verward over en hij verzorgt 
zichzelf niet goed. Wat kan 
ik het beste doen?
Goed dat u naar uw buurman omkijkt. Zo kunnen 
mensen op tijd geholpen worden. Lukt het u niet om met 
uw buurman te praten over zijn gedrag? Er zijn diverse 
instanties waarmee u contact kunt opnemen. Westlandse 
huurders kunnen contact opnemen met gemeente Westland 
via 140174. Haagse huurders kunnen bellen met het Centraal 
Coördinatiepunt (CCP) via (070) 353 72 91. 

Er is ook een landelijk meldpunt, meer informatie vindt u op 
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl 

Ik heb moeite de huur te 
betalen. Mag ik een kamer 
in mijn huis tegen betaling 
verhuren?
Het verhuren van een kamer is onderhuur. Dit is niet toegestaan 
volgens uw huurovereenkomst. Doet u dit wel? Dan wordt de 
huurovereenkomst beëindigd. 
Heeft u moeite met het betalen van de huur?  
Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze huuradmini-
stratie via (0174) 28 23 00 (kies 1 en daarna 2). Of stuur een e-mail 
naar huuradministratie@arcadewonen.nl. Samen met u zoeken 
wij naar een oplossing. Zo voorkomt u vervelende gevolgen.

Binnenkort ga ik verhuizen. 
Ik wil alvast beginnen met 
mijn berging opruimen en een 
aantal spullen weggooien. 
Hoe pak ik dit het beste aan? 
Heeft u nog bruikbare spullen die iemand anders misschien goed 
kan gebruiken? Neem dan contact op met de Kringloopwinkel bij 
u in de buurt. Betreft het kapotte spullen of grofvuil? Dan kunt 
u dit laten ophalen door de gemeente. U kunt het ook zelf naar 
een milieustraat brengen. Meer informatie vindt u op de website 
van de gemeente waar u woont. Het is niet de bedoeling dat u de 
spullen op straat zet, in de containerruimte van uw woongebouw 
of de berging van uw woning achterlaat. 

Ik vond muizenkeutels in 
mijn keuken. Wat kan ik het 
beste doen?
Door het aanhoudende zachte weer is er meer overlast van 
muizen. Heeft u muizenkeutels of dode muizen in huis 
gevonden? Dan moet u het probleem zelf en voor eigen 
rekening verhelpen. U kunt zelf proberen de muizen (met gif)  
te bestrijden. Of u schakelt een bestrijder in.  
Westlandse huurders nemen contact op met Ongedierte-
bestrijding Westland www.ongediertebestrijdingwestland.nl
Haagse huurders nemen contact op met AVR Ongedierte-
bestrijding via (070) 311 77 75. 
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“Dankbaar  
dat ik nog 
zoveel kan”  
Mevrouw Van Wensen,  

Oudlaan 97, Naaldwijk

“Mijn man en ik hadden het precies 
besproken. Als hij er niet meer was, 
zou ik nog een paar jaar in onze 
eengezinswoning blijven wonen. 
Voor de verwerking. Daarna wilde 
ik iets kleiners ... met een lift! En 
zo is het gegaan”, zegt mevrouw 
Van Wensen tevreden. Haar man 
overleed 22 jaar geleden en zij woont 
nu alweer 18 jaar in dit appartement 
op éénhoog, met lift. “Ik kon kiezen 
uit negen woningen, dit was de 
eerste en het was meteen raak. Ik 
heb er nooit spijt van gehad. Elke 
dinsdag wordt er voor een week eten 
bezorgd. Ik hoef het alleen maar op 
te warmen. Mijn zoon heeft onlangs 
een elektrische oven geïnstalleerd. 
Daarna moest het gas in de keuken 
worden afgesloten, want dat had 
ik niet meer nodig. De mensen van 
Arcade kwamen het direct in orde 
maken, zo fijn! Mijn kinderen Marja en 
René zijn geadopteerd uit Zuid-Korea 
en ze staan altijd voor mij klaar. Mijn 
kleinkinderen ook hoor. Ik heb er 
vier en ze hebben allemaal prachtige 
bruine ogen, hahaha! Met mijn 
rollator wandel ik heen en weer naar 
de supermarkt. Het is belangrijk om in 
beweging te blijven! Soms neem ik de 
Plusbus heen en dan loop ik terug.” 
Mevrouw Van Wensen voelt zich 
bevoorrecht. “Ik woon in een heerlijk 
huis, heb fantastische kinderen en 
kleinkinderen, heb mijn natje en 
mijn droogje en kom overal. Ik ben 
dankbaar dat ik nog zoveel kan!”

 DEUREN OPENEN...
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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.

Vragen over energie besparen en 
isoleren
(0174) 28 23 33 
maandag tot en met donderdag  
van 12.30-16.30 uur of via  
verduurzaming@arcadewonen.nl.

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


