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Inhoudsopgave

Thuis

Wanneer voel je je nu ergens thuis? En wat is dat 
thuisgevoel eigenlijk? Thuis is – voor mij – de plek waar je 
je veilig en vertrouwd voelt. De plek waar je jezelf kunt zijn. 
Zo’n plek waar je naar verlangt als je ver van huis bent. We 
realiseren het ons niet elke dag, maar dat thuisgevoel is 
eigenlijk onbetaalbaar.

Daarom is het ook zo moeilijk voor te stellen wat het 
betekent als je geen thuis meer hebt. Ik moest daaraan 
denken toen ik het artikel in dit blad las over Essa en Khansa 
met hun drie kinderen. Gevlucht voor de oorlog in Syrië. 
Nu wonen zij ver weg van huis in een dorpje in Westland. 
Hun ‘thuis’ bestaat niet meer. Terug naar huis willen ze niet 
meer. Wat moet de angst ongelooflijk diep zitten, als je niet 
eens meer terug verlangt naar je eigen huis!

Fijn dat we in Nederland in de gelegenheid zijn om mensen 
te helpen. Fijn ook dat we met Arcade daar een kleine 
bijdrage aan kunnen leveren. En vooral fijn dat mensen in 
Ter Heijde hun nieuwe dorpsgenoten zo snel mogelijk een 
nieuw thuisgevoel willen geven. Dat maakt ons werk bij 
Arcade ook mooi. We geven elk jaar honderden mensen een 
nieuw thuis. Maar juist zoiets als dit drukt je met de neus 
op de feiten hoe bijzonder het eigenlijk is, dat we daaraan 
mogen bijdragen.

In dit bewonersblad valt weer genoeg nieuws te lezen. 
Over nieuwbouwprojecten die het nieuwe thuis voor veel 
mensen gaan worden. Over groot onderhoud waardoor 
het thuis bij bestaande bewoners ineens allemaal veel 
mooier is. 

Leest u het maar eens rustig door. En waar doet u dat nu 
het liefst? Precies, thuis in uw eigen omgeving. Veel plezier!

René Lemson
directeur-bestuurder
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Nieuws

Nieuw telefoon
nummer voor 
indienen 
reparatie
verzoek 
Arcade werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening. 
Daarom is het telefoonnummer voor het melden van een 
reparatieverzoek per 1 juli 2017 gewijzigd in (088) 011 70 03. 
Deze wijziging heeft een aantal voordelen voor u.

–   Wij zijn voor het melden van reparaties langer bereikbaar: van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

–   U wordt sneller geholpen. Als u belt, plannen wij direct een 
afspraak met de monteur voor u in. 

Reparatieverzoek: www.arcadewonen.nl
Via onze website kunt u op elk gewenst moment een reparatie
verzoek indienen. Dus ook buiten kantoortijden en in het weekend. 

Rechtstreeks storingen melden
Voor een aantal storingen neemt u zelf rechtstreeks contact op 
met het uitvoerende bedrijf. Zoals een storing aan de centrale 
verwarming, een ruitschade of een verstopte riolering. Kijk op het 
plaatje hierboven of op de achterkant van dit bewonersblad om te 
zien bij welk bedrijf u een storing rechtstreeks meldt.  

Belangrijke  

telefoonnummers

–   Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

–   Voor spoedeisende reparatie verzoeken zijn wij 24 uur 

per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

–   24 uur per dag digitaal via www.arcadewonen.nl

Stokdijkkade 26, 2671 GX Naaldwijk

Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk

info@arcadewonen.nl

www.arcadewonen.nl

Reparaties

(088) 011 70 03

Arcade

Riolering

(0800) 262 61 61 

Zegwaard*

Ruitschade 

(0800) 026 00 28

Centraal Beheer Achmea*

Centrale verwarming 

(0174) 21 34 51

Scholtes

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

Om u goed van dienst te zijn, krijgt u een keuzemenu. 

ToeTs 1: Daarna heeft u deze keuzes:

Verhuur

kIES 1

Voor vragen over het zoeken 
naar een nieuwe woning, 
huur opzegging of uw inschrij
ving als woningzoekende.

Huur
administratie 
kIES 2

Voor vragen over de 
huurbetaling of het 
doorgeven van een ander 
bankrekeningnummer.

Woonservice
 
kIES 3

Voor vragen over uw woon
omgeving, het verkrijgen van 
een voorrangsverklaring of 
als u overlast ervaart.

Aangekondigd 
onderhoud
kIES 4

Voor vragen die u heeft naar 
aanleiding van een brief die 
u ontving over aangekondigd 
onderhoud aan uw woning. 

Voor welke vragen belt u met Arcade?

Voor alle vragen – behalve reparatieverzoeken – zijn wij bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer 0174 – 28 23 00.
Woningzoekenden: houd uw inschrijfnummer van Woonnet-Haaglanden bij de hand. 

Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.
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Nieuws

Slechts in een noodsituatie 
krijgt u voorrang bij het 
zoeken naar een huurwoning
In de gemeenten Westland en Den 
Haag is een lange wachtlijst voor 
sociale huurwoningen. Zo moeten 
woningzoekenden die actief op 
zoek zijn ruim 3 jaar wachten op 
een woning in Westland en 3,5 
jaar in Den Haag. We begrijpen 
dat mensen in sommige gevallen 
niet lang kunnen wachten op 
een woning. Toch krijgt niemand 
zomaar voorrang op een andere 
kandidaat. Alleen met een 
voorrangsverklaring (urgentie) 
heeft u bij het zoeken naar een 
sociale huurwoning een streepje 
vóór. Voor het krijgen van voorrang 
gelden strenge voorwaarden. 
U krijgt deze alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen zoals een 
levensbedreigende situatie. Via dit 
artikel informeren wij u hierover.

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

uw eigen schuld.
–  Ernstige medische, sociale of financiële 

problemen.
–  Een verblijf in een erkende noodopvang.
U zet eerst zelf alles in het werk om een 
oplossing voor uw probleem te vinden. 
Voordat de voorrangsverklaring wordt 
afgegeven, kijken we of een zelfstandige 
sociale huurwoning de enige oplossing 
is voor uw situatie. Uw aanvraag 
wordt afgewezen als een vrije sector 
huurwoning, kamerhuur of tijdelijke 
inwoning ook een oplossing biedt.

Echtscheiding
Bij een echtscheiding is een aanvraag voor 
voorrang alleen mogelijk als u samen met 

inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar 
de woning moet verlaten. Daarnaast is 
uw persoonlijke situatie bij een scheiding 
bepalend voor het toekennen van 
voorrang.

Hoe vraagt u voorrang aan?
U vraagt de urgentieverklaring aan bij 
een woningcorporatie. Maar het is de 
gemeente die bepaalt of u de verklaring 
krijgt of niet. Voor het aanvragen van 
voorrang moet u ingeschreven staan bij 
Woonnet Haaglanden. 

Intakegesprek
U heeft vervolgens een gesprek bij een 
woningcorporatie in uw woonplaats. 
Tijdens dit gesprek geeft u uitgebreide 
informatie over uw situatie.

Beoordeling
Wij sturen uw aanvraag met onder
bouwing door naar de gemeente. 
De gemeente onderzoekt vervolgens 

uw aanvraag en beoordeelt of 
u in aanmerking komt voor een 
voorrangsverklaring.

Beslissing
De gemeente informeert u over haar 
beslissing.

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

Meer weten?
Kijk voor alle voorwaarden en de kosten 
voor het aanvragen van een voor
rangsverklaring op de website van 
de gemeente waar u urgentie wilt 
aanvragen. Meer informatie vindt u ook 
op  www.woonnethaaglanden.nl of 
www.aradewonen.nl

˚ Met spoed op zoek naar een nieuwe huurwoning? Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt u voorrang.
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Een woning zoeken op  
www.woonnethaaglanden.nl 
is nu nog makkelijker 
In het vorige bewonersblad las u al dat de website www.woonnet-
haaglanden.nl vernieuwd werd. Na enige vertraging ging op 5 september 
2017 de nieuwe website in de lucht. ‘De nieuwe website is rustig en 
eigentijds met duidelijke icoontjes en veel foto’s’, vertelt Ruben Henderiks, 
projectleider namens Sociale Verhuurders Haaglanden. 

De website is uitgebreid getest door 
woningzoekenden. Hierbij kreeg de 
website gemiddeld een acht als rapport
cijfer. Ook de woningcorporaties en het 
klantenpanel van Woonnet Haaglanden 
gaven hun feedback. Aan de hand van alle 
tips is de website afgestemd op de wensen 
van de doelgroep. Voor woningzoekenden 

is het makkelijker om in te loggen of in 
te schrijven. Woningzoekenden kunnen 
alle woningen bekijken of een selectie 
maken, die voldoet aan hun profiel en 
woonwensen. 

Makkelijk documenten uploaden
De website werkt goed op smartphones 

en tablets. We kunnen ook veel meer 
foto’s van de woningen laten zien. Zo 
krijgen huurders een goede indruk van 
de woning. Daarnaast bevat de nieuwe 
website tijdbesparende elementen voor 
woningzoekenden. Zo kunnen zij via ‘Mijn 
documenten’ hun inkomensverklaring, 
een uittreksel uit het bevolkingsregister 
of een verhuurdersverklaring digitaal 
toevoegen. Een ander groot verschil is dat 
woningzoekenden zien op welke positie 
zij op dat moment zouden eindigen als zij 
zouden reageren op een woning. Daardoor 
kunnen ze beter hun kansen inschatten. 

˚ www.woonnet-haaglanden.nl is vernieuwd en werkt goed op smartphones en tablets.
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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 en voordeligste manier 
om de huur te betalen. Hiervoor verstrekt u ons eenmalig een machtiging. 
Vervolgens schrijven wij maandelijks de huur van uw bankrekening af. Dit 
doen we op de eerste of op de 25e (voorafgaand aan de volgende maand). 
U hoeft hiervoor verder niets te doen. Voldoende saldo is natuurlijk wel 
een vereiste. Een machtiging tot incasso van de huur kunt u op elk gewenst 
moment weer intrekken.

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 

te denken. Dat is makkelijk als u op 
vakantie gaat.

  Het bedrag klopt altijd, ook na de 
jaarlijkse huurverhoging.

Kiest u voor automatische 
afschrijving?
Download dan het machtigingsformulier 
van onze website en stuur het formulier 
ondertekend naar ons terug. U vindt 
het formulier op www.arcadewonen.nl/ 
Ikbenhuurder/Huurbetalen/

Digitaal betalen via iDeal
Wilt u op een makkelijke manier de huur 
betalen, maar niet via automatische 

afschrijving? Kies dan voor digitaal 
betalen via iDeal. Via email ontvangt u 
maandelijks de factuur. U betaalt deze 
factuur eenvoudig en snel via een beta
lingslink van iDeal. Alle gegevens staan 
automatisch ingevuld in uw eigen iDeal 
bankomgeving, zoals het betalingsken
merk, het bedrag en het rekeningnummer.
Wilt u voortaan uw factuur per email 
ontvangen? Vul dan het formulier
in op www.arcadewonen.nl/
Digitaalhuurbetalen/

Incassodata 
Huur voor de maand Afschrijving huur op de 25e Afschrijving huur op de 1e

Januari 2018 22 december (2017) 2 januari
Februari 2018 25 januari 1 februari
Maart 2018 23 februari 1 maart
April 2018 23 maart 29 maart
Mei 2018 25 april 30 april
Juni 2018 25 mei 1 juni
Juli 2018 25 juni 29 juni
Augustus 2018 25 juli 1 augustus
September 2018 24 augustus 31 augustus
Oktober 2018 25 september 1 oktober
November 2018 25 oktober 1 november
December 2018 23 november 30 november

Valt de eerste of 25e van de maand in het weekend of op een feestdag? Dan schrijven wij 
de eerste werkdag ervoor de huur van uw bankrekening af.
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Jongeren slaan handen 
ineen voor opknappen 
binnentuin 
De gemeente Den Haag werkt samen met Arcade, HaagWonen en Stichting Haagse Hulp om een binnentuin op 
te knappen in de Haagse Schilderswijk. Het gaat om een tuin die grenst aan een aantal woningen aan de Jacob 
Marisstraat, de Frans Halsstraat en de Vaillantlaan.

Lange tijd is niets gedaan aan de binnen
plaats die eigendom is van de gemeente 
Den Haag. Daarom zag het terrein er 
onverzorgd uit. Een groep jongeren uit de 
Schilderswijk   die werkt uit naam van 
Stichting Haagse Hulp  maakt de tuin 
samen met een aantal buurtbewoners 
schoon. De gemeente Den Haag betaalt 
het project door middel van subsidie.  

Kopje koffie of thee drinken
Voor het opknappen van de tuin hebben 
de jongeren ook een ruimte nodig. Arcade 
stelt tijdelijk de bedrijfsruimte aan de 
Jacob Marisstraat beschikbaar. Deze 
ruimte grenst aan de tuin en de jongeren 
kunnen hier lunchen of een kopje koffie 
of thee drinken tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden. Ook kunnen 
zij vanuit deze ruimte het groenafval 
afvoeren. 

Planning
Het afgelopen halfjaar is al veel werk 
verzet. Maar er moet ook nog veel 
gebeuren. De meeste dode planten 
en struiken zijn al weggehaald en het 
onkruid is gewied. De komende periode 
wordt het resterende afval verzameld en 
afgevoerd en het binnenterrein schoon 
opgeleverd. Om het einde van deze 
schoonmaakactie te vieren, organiseren 
de jongeren met hulp van de stichting 
Haagse Hulp een burendag voor alle 
omwonenden. Voor de kinderen uit de 
buurt organiseren zij een buitenspeeldag.
De Stichting Haagse Hulp is van plan 
om in overleg met buurtbewoners een 

plan uit te werken voor het gebruik van 
het binnenterrein en de bedrijfsruimte 
aan de Jacob Marisstraat. Eind 2017 

presenteren zij deze plannen aan de 
gemeente Den Haag, Arcade en Haag 
Wonen.

˚ Een groep jongeren uit de Schilderswijk – die werkt uit naam van Stichting Haagse Hulp – ruimt de 
tuin samen met een aantal buurtbewoners op.
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Woonwijzer

˚ Via vuilcontainers maakt u het inbrekers makkelijk op 
de schuur te klimmen..

Achterpaden 
handig  
of een bron 
van ergernis?
Achterpaden geven de mogelijkheid om woningen via de tuin 
te bereiken. Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld met een fiets, 
brommer of kinderwagen via de achterdeur naar binnen wilt. 
Helaas gebeurt het vaak dat juist deze achterpaden een bron 
van ergernis zijn. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de achterpaden? Via dit artikel informeren 
wij u hierover.

Ergernis ontstaat meestal als 
een achterpad niet goed wordt 
onderhouden en moeilijk 
begaanbaar is. Bijvoorbeeld omdat 
onkruid en rommel niet worden 
opgeruimd. Of omdat heggen 
niet op tijd worden gesnoeid. Veel 
mensen denken dat het achterpad 
eigendom is van de gemeente. Dat 
is echter niet zo. Alle achterpaden 
horen bij de gehuurde woning 
en zijn de verantwoording van de 
huurder.

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

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

Tips voor het onderhouden van 
achterpaden.
–  Verwijder onkruid en snoei de 

heg op tijd.
–  Gebruik het achterpad niet als 

verzamelplaats voor afval of grof 
vuil.

–  Plaats uw afval of vuilcontainers 
niet in het achterpad.

–  Laat geen fietsen, brommers of 
scootmobielen in het achterpad 
staan.

˚ Plaats geen containers in het achterpad

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

Last van een 
verstopt riool! Wat nu?
Het kan voorkomen dat uw riool verstopt raakt. Dat is 
vervelend. Soms kunt u er zelf iets aan doen. In andere 
gevallen niet. Maar wat moet u doen als u hulp nodig 
heeft? En wie draait eigenlijk op voor de kosten? 

Arcade verricht regelmatig onderhoud aan uw woning en is 
verantwoordelijk voor grotere herstellingen. Kleine reparaties, 
zoals het ontstoppen van afvoeren van wastafels, douche en 
gootsteen, zijn voor uw eigen rekening. Dit is in de wet zo 
geregeld. Het is mogelijk een deel van het huurdersonderhoud af 
te kopen. Dat kan met een abonnement op ons servicepakket.

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

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

Hoe voorkomt u een verstopping?
Ga zorgvuldig om met uw afvoer; uw gootsteen en toilet zijn geen 
afvalbak. Hieronder vindt u een aantal tips om een verstopping te 
voorkomen.

–  Ontstop uw afvoer regelmatig met sodawater (soda opgelost 
in heet water).

–  Koop een zeefje voor boven uw afvoer: etensresten komen dan 
niet de afvoer terecht.

–  Spoel geen (vloeibaar) vet weg: vet stolt als het afkoelt en 
veroorzaakt zo een verstopping.

–  Spoel geen luiers, vochtig toiletpapier of maandverband door 
het toilet.

–  Haal regelmatig (lange) haren weg uit het doucheputje: haren 
veroorzaken ook een verstopping.

Wilt u een servicepakket 
afsluiten? 

Met het abonnement op ons servicepakket voorkomt u dat u 
voor onverwachtse kosten komt te staan. Wilt u een service
abonnement afsluiten? Dat kan heel eenvoudig via www.
arcadewonen.nl/Ikbenhuurder/Onderhoud/. Het service
pakket dekt niet alleen de kosten van rioolontstopping. Ook 
een groot aantal andere punten waarvoor u als huurder 
verantwoordelijk voor bent vallen onder dit pakket.˚ Gooi niet te veel toiletpapier of andere zaken die er niet in horen in het 

toilet. Zo voorkomt u een verstopping.
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Op bezoek bij

Al jaren is de oorlog in Syrië aan de gang. Via de media zien we bijna dagelijks beelden van het conflict, ruim 
vierduizend kilometer verderop. Sinds de oorlog zijn veel mensen op de vlucht. In Ter Heijde woont sinds kort een 
gevlucht gezin uit Syrië. Essa Alaboud en Khansa Alhamada gaan er met hun drie kinderen een nieuwe toekomst 
tegemoet. ‘Terug? Nee, nóóit meer terug!’

Het verhaal van Essa (32) en Khansa (27) is 
herkenbaar, heel herkenbaar. Ze woonden 
in Raqqa, dat de hoofdstad zou moeten 
worden voor IS. De twee hadden het goed 
in Syrië, een land met een behoorlijke 
levensstandaard. ‘Ik was brandweerman. 
Onze familie bezat grond, we hadden een 
mooi huis en bij ons was geld ook nooit 
een probleem. We konden alles kopen wat 

we wilden. Cadeautjes voor de kinderen 
bijvoorbeeld’, zegt Essa in inmiddels 
heel behoorlijk Nederlands. ‘Dat moet 
ook wel, want ik heb binnenkort mijn 
inburgeringsexamen.’

Eerste bombardementen
Alles verandert ineens in 2013. Toen 
begonnen de eerste bombardementen 

op Raqqa. Essa: ’Het voelde meteen al 
niet goed. Ik zag al aankomen dat het 
niet iets tijdelijks zou zijn. We besloten 
naar Libanon te vluchten. Ook drie zussen 
van mij zijn gevlucht naar Libanon, mijn 
broers gingen naar Turkije.’
Zijn voorgevoel was terecht. Op zijn 
telefoon laat Essa het huis zien waar de 
familie ooit heeft gewoond. Het is het 

˚ Essa Alaboud (links op de foto) en Khansa Alhamada gaan met hun gezin een nieuwe toekomst tegemoet in Ter Heijde.

Van de oorlog in Syrië naar een nieuwe toekomst in Ter Heijde
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Op bezoek bij

Asielzoekers 
huisvesten, ook 
voor Arcade

Elke gemeente in Nederland heeft de 
plicht statushouders te huisvesten, 
grotere gemeenten meer dan kleinere. 
Een statushouder is iemand die een 
tijdelijke verblijfsvergunning heeft 
gekregen en dus tijdelijk in Nederland 
mag blijven. Statushouders mogen 
niet zelf beslissen waar ze gaan 
wonen. Op basis van een informa
tieprofiel zoekt de gemeente naar 
geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn 
het corporaties zoals Arcade die de 
statushouders huisvesten. Wettelijk 
zijn we verplicht een deel van onze 
woningen beschikbaar te stellen voor 
deze doelgroep. Maar we vinden het 
ook onze maatschappelijke verant
woordelijkheid dat we deze groep 
kwetsbare mensen uitzicht geven op 
een nieuwe toekomst.

beeld dat we hier in Nederland inmiddels 
goed kennen uit de media: een straat die 
is veranderd in een ruïne. ‘Het is één groot 
drama geworden.’

Snellere asielprocedure
Ondertussen schenkt echtgenote Khansa 
thee in. De kinderen kijken naar de tv. 
Tekenfilms, in het Arabisch nog. Alleen 
de oudste gaat naar school. Eenmaal in 
Libanon valt al snel het besluit om verder 
te vluchten. ‘Ik keek naar Duitsland en 
naar Nederland. De asielprocedure zou 
hier in Nederland sneller gaan, hoorde 

ik. Nee, van Nederland wist ik niet 
veel. Alleen dat hier de mensenrechten 
worden gerespecteerd. Via Turkije en 
de Balkanlanden ben ik gevlucht. Een 
reis van 27 dagen. Khansa zou met de 
kinderen voorlopig achterblijven.’

Contact via Whatsapp
Die scheiding zou uiteindelijk veertien 
maanden duren. Via Whatsapp is er 
elke dag contact, maar het gemis is er 
niet minder om. ‘Alleen doodgaan is 
erger’, zegt Essa met een zachte stem. 
In Nederland begint de asielprocedure. 
Hij komt in Haarlem terecht, in een 
asielzoekerscentrum (AZC). En met de 
verblijfsvergunning volgt ook zijn nieuwe 
woonplaats: Ter Heijde aan Zee. In 2017 
is het gezin herenigd en van plan in 
Nederland een nieuwe toekomst op te 
bouwen. ‘We willen nooit meer terug 
naar Syrië. Er is ook niets meer om 
voor terug te gaan. Alles is kapot. We 
willen weer opnieuw beginnen. Hier, in 
Nederland.’ 

Opvallend is de steun die het gezin 
van de nieuwe dorpsgenoten krijgt. 
Ter Heijde staat bekend als een 
hechte gemeenschap: als er geholpen 
moet worden, staat het dorp klaar 
voor anderen. En het toeval wil: de 
dochter van een van de buren werkt 
bij Vluchtelingenwerk Nederland. ‘We 
hebben het hier heel erg getroffen. 
Iedereen is heel behulpzaam voor ons. En 
we wonen vlakbij het strand!’

Schoon op straat
Natuurlijk moet het gezin wennen. 
‘Het eerste wat ons hier opviel, was dat 
het zo schoon op straat is’, lacht Essa. 
‘En mensen zijn in Nederland meer op 
zichzelf. In Syrië is het leven op straat 
een verlengstuk van het leven in huis. 
Iedereen kent elkaar, iedereen helpt 
elkaar.’ En het beruchte Hollandse 
klimaat? ‘O, maar in Syrië kan het ook 
regenen hoor. Ook koude winters zijn we 

wel gewend. Alleen de zomers zijn bij ons 
veel heter.’

Nu nog volgt Essa onderwijs, vier dagen 
per week. Maar hij kan niet wachten om 
weer wat te gaan doen. ‘Ik wil weer aan 
het werk, vrachtwagenchauffeur worden. 
En dat kan hier ook. Als ik op school mijn 
diploma haal, kan ik via de gemeente 
een opleiding volgen om chauffeur te 
worden. Want afhankelijk zijn van een 
uitkering, dat vind ik niks. Ik wil hier in 
Nederland niemand tot last zijn.’ In het 
vredige Ter Heijde kan het gezin weer 
rustig ademhalen. Weg uit de hel van 
Syrië. Maar zijn er geen dingen die Essa 
mist? ‘Mama. Ze is achtergebleven, mama 
is te oud om weg te gaan. Ik mis haar en 
maak me zorgen om haar.’

Van de oorlog in Syrië naar een nieuwe toekomst in Ter Heijde
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˚ Impressie appartementencomplex Lumière met 65 sociale huurappartementen.

Nieuwbouw

65 sociale huurappartementen op plaats 
voormalige bioscoop in Den Haag 
Op 12 september sloeg de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling en Wonen) samen met René 
Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade, de eerste paal voor de bouw van 65 sociale huurappartementen. Het 
complex komt op de hoek van de Leyweg/Hengelolaan in Den Haag. Het appartementengebouw krijgt de naam 
Lumière.  
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Nieuwbouw

65 sociale huurappartementen op plaats 
voormalige bioscoop in Den Haag 

Het project is voor veel mensen in Den 
Haag en daarbuiten een bekende plek. Nog 
niet zo lang geleden stond hier bioscoop 
Eurocinema. Ook al is de bioscoop al 
decennia lang buiten gebruik: iedereen 
kent óf de naam óf heeft er misschien wel 
heel goede – en romantische – herinne
ringen aan. 

Sound Of Music 
Bekende films waren er op het grote doek 
te zien, zoals The Sound Of Music. Vooral 
die film verbinden veel filmliefhebbers 
aan de naam Eurocinema. The Sound Of 
Music zou er 138 weken (bijna drie jaar) 
onafgebroken volle zalen trekken. Vorig 
jaar trok Eurocinema nog eenmaal een 
‘volle zaal’. Toen werd er een sloopborrel 
georganiseerd, als laatste groet aan een 
markant gebouw in Den Haag Zuidwest.

Een knipoog naar de filmsterren
De naam van het gebouw is daarom een 
knipoog naar het verleden; de gebroeders 
Lumière zijn de uitvinders van de 
filmkunst. ‘Dertig jaar geleden draaide 
voor het laatst een film in de Euro Cinema’, 
vertelt René Lemson. ‘Daarna zaten een 
bank, een meubelzaak en een speelgoed
winkel in het pand. Met de bouw van 
Lumière krijgt de locatie een woonbestem
ming. En daar zijn we trots op! Er komt een 
pixelafbeelding in het gebouw van een 
film die gedraaid heeft in begintijd van de 
voormalige bioscoop. Daarnaast worden in 
de gevel goudkleurige, glimmende stenen 
verwerkt alsof het sterren zijn. Dit is een 
knipoog naar de filmsterren van toen. Zo 
houden we de verhalen uit het verleden 
levendig.’

Over Lumière
Opvallend is de hoogte van het gebouw. 
Met zijn 46 meter is het gebouw 

hoger dan de overige woontorens in 
Den Haag Zuidwest. Het gebouw met 
veertien verdiepingen krijgt diverse 
typen twee en driekamerwoningen. 
De appartementen hebben een 
oppervlakte tussen de 94 en de 107 
vierkante meter. Ze hebben één of 
twee slaapkamers, een woonkamer 
met open keuken, badkamer en 
balkon. De bergingen bevinden zich 
op de begane grond en de eerste 

verdieping. Op het dak plaatsen 
we zonnepanelen. De woningen 
krijgen minimaal energielabel A. 
Naar verwachting zijn de appartementen 
klaar in het vierde kwartaal van 2018. 
Enkele maanden voor oplevering 
adverteert Arcade de woningen op 
www.woonnethaaglanden.nl.

˚ Impressie van de appartementen die  
praktisch zijn ingedeeld met twee of drie kamers 
en een balkon.

¯ Wethouder Joris Wijsmuller (links op de 
foto) en René Lemson, directeur-bestuurder 
bij woningcorporatie Arcade, gaven het 
startsein voor de bouw van 65 sociale 
huurappartementen.
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Nieuwbouw

Arcade start bouw van 
26 sociale huurappartementen 
in ‘sGravenzande 
Op 5 juli 2017 sloegen de Westlandse wethouder bouwen en wonen 
Frank Rijneveen en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade, 
de eerste paal voor de bouw van Villa Alba in ’s-Gravenzande. Het 
appartementencomplex komt op de plek van het voormalige kantoorpand 
van Arcade, aan de Van der Horstweg. Dat maakt dit project extra 
bijzonder. 

Het nieuwe pand krijgt een witte 
uitstraling. Dat verklaart ook waar de 
naam van dit gebouw vandaan komt. 
Alba betekent ‘wit’ in het Latijn. Tot op 
heden verloopt de bouw voorspoedig. 
Naar verwachting wordt eind oktober 
gestart met het metselwerk. In december 
bereikt de ruwbouw het hoogste punt.

Zuinig wonen op centrumlocatie 
Het appartementengebouw heeft 
drie woonlagen plus de begane 
grond. Het complex bestaat uit twee 
vleugels. Een atrium verbindt beide 

vleugels met elkaar. Op de begane 
grond komen twee appartementen, de 
eerste tot en met de derde verdieping 
krijgen acht appartementen. De 
driekamerappartementen hebben 
een woonkamer met open keuken, 
twee slaapkamers, een badkamer 
en een buitenruimte. Er zijn zeven 
woningtypen en elk appartement 
heeft een berging op de begane grond. 
De appartementen worden gebouwd 
volgens de energiezuinige eisen van deze 
tijd. Daarmee krijgen de woningen na 
oplevering minimaal energielabel A. 

Wij verwachten de appartementen in 
het tweede kwartaal van 2018 op te 
leveren. Enkele maanden voor oplevering 
worden de woningen geadverteerd op 
www.woonnethaaglanden.nl

˚ In juli werd gestart met de bouw van 
Villa Alba. Wethouder Frank Rijneveen (links) 
sloeg samen met René Lemson de eerst paal.

˚ Impressie Villa Alba met 26 sociale huurwoningen in ’s-Gravenzande.
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Nieuwbouw

˙ Impressie nieuwbouwappartementen Molensloot in De Lier.

Bouw appartementencomplex 
Molensloot in De Lier bereikt 
hoogste punt

De bouw van 27 sociale huurappartementen in De Lier gaat snel. In maart 
2017 startte de bouw en inmiddels is het appartementencomplex op 
hoogte. Om dit te vieren werden de bouwvakkers getrakteerd op een lunch. 
Op 4 oktober 2017 was er een ‘friet-uurtje’ op de bouwplaats.

Het appartementencomplex bestaat 
uit vijf bouwlagen. Op de begane 
grond komen vijf appartementen, de 
gezamenlijke fietsenstalling en een 

containerruimte. Op de eerste tot 
en met de derde verdieping komen 
zes appartementen. De bovenste 
verdieping telt vier appartementen. 

Er zijn meerdere woningtypen. De 
appartementen hebben een woonkamer, 
twee slaapkamers, een badkamer, een 
apart toilet, een berging en een balkon. 
Wij verwachten de appartementen 
eind eerste kwartaal van 2018 op 
te leveren. Enkele maanden voor 
oplevering plaatsen wij de woningen op 
www.woonnethaaglanden.nl.

˚˘ Om het hoogste punt van het 
appartementencomplex Molensloot te vieren 
werden de bouwvakkers getrakteerd op een 
‘friet-uurtje‘.
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18+

˚ Maaike en Jorn wonen sinds de zomer in een eengezinswoning die ze flink hebben opgeknapt. Ze hebben nog meer verbouwplannen.

Niet elke jongere koopt tegenwoordig even makkelijk een woning. Maar het is Jorn de Brabander (25 jaar) en 
Maaike Burger (22 jaar) gelukt. Sinds medio juli 2017 woont het stel samen in een rijwoning aan de Zandeveltweg 
in ’s-Gravenzande. Ze kochten een woning van Arcade. Het bevalt hen goed, samenwonen. Het heeft een aantal 
maanden gekost om er hun eigen plekje van te maken. ‘Maar alle tijd en energie die we in het klussen hebben 
gestopt, is het meer dan waard geweest!’ 

Voordat de twee gingen samenwonen, 
woonden beiden nog thuis. Toevallig in 
dezelfde wijk als het stel nu gesetteld 
is. Jorn: ‘Ik was al zo’n twee jaar op 

zoek naar een eigen huisje. Maaike 
was nog niet lang actief op zoek, want 
zij studeert nog. Ik heb verschillende 
woningen bezichtigd. Maar omdat ik 

nogal wat wensen had, was het vinden 
van een woning die bij mij in de smaak 
viel niet erg makkelijk. In november 
2016 hoorden we viavia dat deze 

Is een woning kopen voor jongeren écht steeds moeilijker?
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˚ Maaike en Jorn wonen sinds de zomer in een eengezinswoning die ze flink hebben opgeknapt. Ze hebben nog meer verbouwplannen. ˚ Jorn en Maaike genieten erg van hun huis en gaan in hun vrije tijd regelmatig een middagje varen.

Is een woning kopen voor jongeren écht steeds moeilijker?
woning in de verkoop kwam. We hebben 
de stoute schoenen aangetrokken 
en de makelaar gebeld voor meer 
informatie. Uiteindelijk planden we een 
bezichtiging. We waren direct verkocht! 
Daarom besloten we de woning 
samen te kopen.’ Omdat voormalige 
huurwoningen van Arcade vaak scherp 
geprijsd zijn – net als deze woning – was 
dat haalbaar voor hen. 

Een heerlijk thuis
‘We hebben de woning flink opgeknapt’, 
vertelt Maaike. ‘Alle plafonds zijn opnieuw 
gewit, de muren opnieuw behangen en 
geverfd en de keuken en het toilet zijn 
aangepakt. Jorn is erg handig. Daarom 
hebben we veel zelf gedaan om de woning 
naar onze zin te maken. Verder kregen we 
veel hulp van familie en vrienden. Zo hielp 
de één met de cv, een ander met de elektra, 
behangen of verven. Bovendien scheelde 
ons dat in de portemonnee’.

Project voor het voorjaar
Het stel heeft nog meer verbouw
plannen. ‘De badkamer kan ook nog een 
opknapbeurt gebruiken, maar dat doen 
we later. Verder willen we de achtertuin 
veranderen en de kozijnen buiten 
verven. Maar dat zijn projecten voor het 
aankomend voorjaar.’ Over de ruimte en 
de ligging zijn de twee meer dan tevreden. 
Jorn: ‘Het huis is met drie slaapkamers ruim 
genoeg voor ons. En we hebben de hele 
dag zon in de achtertuin. Daarnaast ligt de 
woning in het centrum van ’sGravenzande, 
dat is makkelijk voor de boodschappen.’

Genieten met vrienden en familie
‘Een ander voordeel is, dat de meeste 
vrienden en vriendinnen ook in 
’sGravenzande en omgeving wonen’, 
gaat Maaike verder. ‘We brengen in de 
weekenden veel tijd met hen door. Zo 
eten we regelmatig bij één van onze 
ouders of komen vrienden over de vloer 
voor een borrel. Een andere keer gaan we 
op zondag met een groep vrienden een  
middagje varen.’ ‘Heerlijk vind ik dat’, 
zegt Jorn lachend. ‘Lekker de wind door je 
haren, het zonnetje in je gezicht en een 
koud drankje in je hand. In het voorjaar 
van 2016 heb ik met een vriend een schuit 
gekocht. Die hebben we samen helemaal 
opgeknapt. Een aantal onderdelen in 
de motor zijn vervangen. De binnen en 
buitenkant kregen een nieuwe lik verf en 
de bodem van de boot is van een nieuwe 
vlonder voorzien. Eigenlijk willen we ook 
nog een rondzit maken in de punt van de 
boot. Dat moet nog even wachten. Alles 
op zijn tijd’. ‘Voor nu genieten we volop 
van ons eigen huis. Voorlopig hoeven 
we hier niet weg. We zitten echt op onze 
plek’ besluit Maaike.
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Onderhoud

Het groot onderhoud aan de flats Beatrixstraat en Irenestraat in Poeldijk is gereed. Op vrijdag 29 september 2017 
sloot woningcorporatie Arcade de onderhoudsperiode samen met de bewoners feestelijk af. Wethouder bouwen 
en wonen Frank Rijneveen van Westland verrichtte de opleveringshandeling, samen met René Lemson, directeur-
bestuurder bij Arcade.

Sinds september 2016 was het groot 
onderhoud aan de flats in volle gang. 
Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. 

‘De flats zijn in 1970 gebouwd en waren toe 
aan een flinke opknapbeurt. Ik ben trots 
op het eindresultaat. De buitenkant kreeg 

een geheel nieuwe uitstraling en de flats 
zijn nu energiezuiniger, comfortabeler en 
veiliger’, vertelt René Lemson. ‘Het was een 
omvangrijk en ingrijpend project voor met 
name de huurders. Met deze feestelijke 
oplevering willen we de bewoners 
bedanken voor hun flexibele houding 

Een feestelijke oplevering 
voor de bewoners van 
de flats Poeldijk
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Wat hield het groot onderhoud in?
De werkzaamheden waren met name gericht op het aanpassen 
van de buitenzijde van de flats. De gevels, galerijen en balkons zijn 
opgeknapt. Zo kregen de gevels nieuwe, gekleurde keramische tegels. 
Galerijhekken, balkonhekken en privacyschermen werden vervangen. 
Ook zijn energiebesparende maatregelen aangebracht, zoals het 
verbeteren van de spouwisolatie in de kopgevels. Bij de apparte
menten waar dit nog niet aanwezig was, is dubbel glas aangebracht 
en zijn maatregelen genomen om de appartementen beter te 
ventileren. Daarnaast zijn de open geisers door veilige gesloten 
geisers vervangen en zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd.

Onderhoud

en uitstekende medewerking tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden.’
Wethouder Frank Rijneveen: ‘Ik ben heel 
blij met de inzet die Arcade hier, bij de flats 
Poeldijk, heeft getoond. Soms is een periode 
van verbouwen nodig om uiteindelijk weer 
fijn te kunnen wonen. Ik denk dat we met 
elkaar kunnen constateren dat het resultaat 
er mag zijn: de woningen zien er goed uit. Ik 
hoop dat iedereen hier nog lange tijd heel 
fijn woont.’

Bewoners zijn tevreden
De plannen voor groot onderhoud zijn 
van tevoren besproken met de bewo
nerscommissie. Tijdens het onderhoud 
vertegenwoordigde zij de belangen van 
de bewoners van de flats. Arcade had 
regelmatig overleg met deze commissie 
over het groot onderhoud. Nagenoeg 
alle bewoners zijn tevreden over de 
manier waarop de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. ‘Ik hoef niemand meer uit te 
leggen waar ik woon. Iedereen kent de 

flat met de gekleurde tegels. Ik vertel dan 
met trots dat ik in een van de groene flats 
woon’, vertelt een bewoner enthousiast. 
‘Natuurlijk baalde ik soms wel van de 
herrie en dat het een rommeltje was in 
en rondom de flat. Maar nu sta ik elke 
dag met plezier te koken in mijn nieuwe 
keuken’, zegt een andere bewoner. Na de 
werkzaamheden kunnen de flats weer 
25 jaar mee.
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Bewoners kiezen kleur voor 
schilderwerk in Naaldwijk
Afgelopen zomer startte Arcade met het onderhoud aan de appartementen 
aan de Stokdijkhof in Naaldwijk. De appartementen kregen nieuwe 
dakbedekking en een schilderbeurt. Ook kregen de galerijvloeren een 
nieuwe coating. De bewoners zijn betrokken bij de kleurkeuze van 
het schilderwerk.  

Voordat het schilderwerk werd 
opgestart, zijn de kozijnen, ramen 
en deuren gerepareerd. Drie kleuren 
verf – mosterdgeel, donkerrood en 
donkergroen – werden aangebracht 
als proef. Zo kon elke bewoner kiezen 
welke kleur het meest in de smaak viel. 
Bewoners ontvingen een keuzeformulier, 
waarop zij hun kleurkeuze konden 
doorgeven. In juli informeerden 
we de bewoners dat de kleur 
donkergroen het meest is gekozen. Het 
appartementencomplex heeft nu een 
mooie uitstraling.

Het parkeerterrein van 
de Wittebrug in Poeldijk 
wordt opnieuw ingericht

Het parkeerterrein en de omliggende plantsoenen 
van het appartementengebouw de Wittebrug 
zijn toe aan een opknapbeurt. Het voorterrein 
is deels verzakt en de bestrating vertoont 
slijtage. Ook zijn de plantsoenen verwilderd. Wij 
ontwikkelden plannen voor het opknappen van 
het parkeerterrein.

Het terrein wordt in zijn geheel opnieuw bestraat met 
mooie nieuwe klinkers. Ook plaatsen we nieuwe verlichting, 
banken en afvalbakken. In de plantsoenen komt nieuwe 
beplanting. Het plan staat op een tekening die in de hal van 
het appartementengebouw is opgehangen. Zo kunnen de 
bewoners de plannen op hun gemak bekijken zonder dat ze 
hiervoor de deur uit hoeven. Arcade verwacht de werkzaam
heden in het vierde kwartaal 2017 op te starten. Uiteraard 
informeren wij de bewoners tijdig over de start van de 
werkzaamheden. 

˚ De appartementen aan de Stokdijkhof in Naaldwijk kregen onderhoud. De bewoners kozen de 
kleur van het schilderwerk.

˚ Het parkeerterrein van de Wittebrug is toe aan een opknapbeurt.

Onderhoud
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Veel gestelde vragen

‘Het lukt mij niet meer om de huur te betalen. Ik 
schaam mij hiervoor en ben bang dat ik nog verder in 
de financiële problemen kom. Wat moet ik doen?’

Neem via email zo snel mogelijk  
contact met ons op: 
huuradministratie@arcadewonen.nl. 
Wacht hiermee niet te lang. Wij gaan 
dan met u in gesprek. Wilt u weten 
welke stappen wij nemen als u de 
huur niet op tijd betaalt? Kijk dan op 
www.arcadewonen.nl/ Ikbenhuurder/
Huurbetalen/

Doe mee en woon samen
prettig onder één dak!

Laat uw buren ook 
genieten van een 
frisse, rookvrije 
entree en lift.

Houd uw spullen 
voor uzelf en berg ze 
in uw eigen woning 
of berging op. 

Uw buren willen ook 
graag rust! Zet dus 
uw radio en TV niet 
te hard en klus niet 
meer na 22.00 uur…

De buren struikelen 
toch niet in de entree 
over uw post, folders 
en kranten?

Maak van uw hond 
ook een goede buur…

Fijn als u de galerij 
gezellig maakt! 
Zorgt u wel voor een 
veilige doorgang in 
geval van nood? 

Help mee uw 
woongebouw schoon 
te houden en bied 
uw (grof)vuil volgens 
de regels aan.

˘  Heeft u problemen met het betalen van de 
huur? Neem tijdig contact met ons op.
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Veel gestelde vragen

6 vragen (en antwoorden) 
over passend toewijzen
Steeds vaker leest u de woorden ‘passend toewijzen’ als het over huurwoningen gaat. En niet iedereen 
weet meteen wat wij daarmee bedoelen. Daarom zetten wij de zes meest gestelde vragen over passend 
toewijzen voor u op een rij.

1.  Passend toewijzen: wat is dat 
eigenlijk?

De overheid heeft nieuwe regels 
gesteld voor het toewijzen van sociale 
huurwoningen. Woningcorporaties 
moeten deze woningen voortaan 
‘passend toewijzen’. Dat wil zeggen: 
de hoogte van de huur moet 
aansluiten bij uw inkomen en uw 
gezinsgrootte.

2.  Waarom wil de overheid dit?
De overheid vindt het belangrijk dat 
mensen met een lager inkomen niet 
in een te dure huurwoning wonen. 
Zo houdt de overheid de kosten voor 
huurtoeslag in de hand. Ook komen 

mensen daardoor minder snel in 
financiële problemen.

3.  Wat betekent dat voor 
corporaties zoals Arcade?

Wij kijken welke woningen wij aan 
welke huurders kunnen toewijzen. 
Dat doen wij aan de hand van de 
grootte van uw huishouden en uw 
verzamelinkomen.

4.  Wat betekent dit voor mij als 
huurder?

U kunt niet meer op elke woning 
reageren. Ligt uw inkomen onder 
de grens van de huurtoeslag? Dan 
kunt u reageren op woningen met 

een maximale huur van € 592,55 (bij 
een huishouden van één of twee 
personen) of € 635,05 (bij drie of meer 
personen in huis). 

5.  Moet ik dat zelf in de 
gaten houden op Woonnet 
Haaglanden?

Staat u ingeschreven en logt u in, 
dan krijgt u precies die woningen 
te zien waarvoor u op basis van 
uw inkomen in aanmerking komt. 
Voorwaarde is wel dat u uw juiste 
inkomensgegevens heeft ingevoerd 
binnen uw eigen inlog. Alleen dan 
selecteert Woonnet Haaglanden 
automatisch de woningen die 
passen bij het inkomen dat u 
heeft opgevoerd. Verandert uw 
inkomenssituatie? Dan moet u dit zelf 
aanpassen. Blijkt bij toewijzing van 
de woning dat uw inkomensgegevens 
niet kloppen? Dan komt u niet in 
aanmerking voor de woning. 

6.  Sta ik als huurder van Arcade 
automatisch ingeschreven bij 
Woonnet Haaglanden?

Nee, als u een woning van ons huurt, 
bent u niet automatisch ingeschreven. 
Belangrijk om even in de gaten te 
houden. Zeker als u verhuisplannen 
hebt, bijvoorbeeld omdat u op een 
leeftijd bent dat u kleiner wilt gaan 
wonen of juist een groter huis 
zoekt omdat er gezinsuitbreiding 
op komst is. Inschrijven kan via 
www.woonnethaaglanden.nl

˘  Passend toewijzen wil zeggen: de hoogte van de huur moet aansluiten bij uw inkomen en uw 
gezinsgrootte.
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‘Ik heb de hele 
wereld gezien, 
maar ben altijd 
met plezier weer 
thuisgekomen’  
De heer en mevrouw Van den Ende  in de 

deuropening van hun woning.

In 1962 betrok het jonge gezin Van den 
Ende de toen gloednieuwe eengezins-
woning aan de Pieter de Hooghstraat in 
De Lier. Nu – 55 jaar later – zijn de heer 
en mevrouw Van den Ende de enige 
overgebleven bewoners van het eerste 
uur. De heer Van den Ende was indertijd 
banketbakker. Elke dag begon hij om 3 
uur ’s ochtends met deeg kneden en room 
kloppen voor cakes, koekjes, soesjes en 
taarten. Een rugkwaal gooide na 25 jaar 
roet in het eten. 

Hij zocht daarna zijn geluk als incasseerder 
bij het ziekenfonds. Het werd een succes 
en binnen een jaar was hij inspecteur. 
‘Het is intussen lang geleden, maar het 
was een heerlijke tijd. In de vakanties 
vlogen we overal naartoe: Amerika, 
China, Nieuw-Zeeland… En altijd keerden 
we daarna weer veilig terug op ons 
vertrouwde nest, in dit fijne huis’. 

Onlangs is de buitenboel geschilderd, 
tot grote tevredenheid van de heer Van 
den Ende. ‘Een puik staaltje werk hebben 
die schilders geleverd, ik ben naar het 
kantoor van Arcade gefietst om mijn 
complimenten over te brengen. Op de 
fiets, want fietsen is mijn lust en mijn 
leven. Deze zomer zijn we dwars door 
Nederland gefietst, mijn vrouw en ik, ter 
gelegenheid van mijn 80ste verjaardag. 
We maken geen wereldreizen meer, maar 
ook na een weekje fietsen komen we altijd 
met plezier weer thuis.’

 Deuren 
openen...
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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:  
(0900) 02 01 (€ 0,10 pm)
Nationaal storingsnummer: (0800) 90 09

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

Regionale Klachtencommissie
Secretariaat Regionale Klachtencommissie
Postbus 138, 2670 AC  Naaldwijk 
(0174) 28 23 00

Huurdersvereniging Westland
Centraal e-mailadres
hvwestland@live.nl

Website
www.huurdersverenigingwestland.nl 

Voorzitter
De heer R. Vroombout
06  20 60 59 30
info@vroombout.nl

Afdeling ’s-Gravenzande
Contactpersoon:
Mevrouw G. Meijburg
Meidoornstraat 21, 2691 VA  'sGravenzande
(0174) 41 27 62

Afdeling De Lier
Contactpersoon: 
Mevrouw T. Dijkman
Van Swietenstraat 4, 2678 VV  De Lier
(0174) 88 57 34
tkade@kabelfoon.net

Afdeling Monster en Ter Heijde
Contactpersoon / secretariaat:
Mevrouw M. van Duin
Van Bemmellaan 62, 2681 CX  Monster
(0174) 24 01 44

Afdeling Poeldijk
Leo Reijntjes
Mauritslaan 49, 2685 VA  Poeldijk
06  40 96 73 84
leorei48@gmail.com

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

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

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

Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag 
8.30  16.30 uur
Vrijdag 8.30  12.30 uur

Website
www.arcadewonen.nl

Telefoonnummer Arcade
(0174) 28 23 00, toets 1.

E-mail
info@arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken
(088) 011 70 03 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 (088) 011 70 03.

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

Uitzondering: 
Naaldwijk (huurders A Capella)  
Sint Martinusstraat oneven huisnummers 
bellen Van Dijk & Korteland 
Klimaatinstallaties (0174) 52 88 54

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

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

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


