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Inhoudsopgave

Een voorwoord vol nieuwe energie!

Eigenlijk begin je elke dag met nieuwe energie. Tenminste, 
als het goed is. Maar ik merk bij mezelf dat je vooral in deze 
tijd weer zin hebt in een nieuwe dag. Het is 's morgens 
weer licht bij het opstaan, de temperatuur is aangenaam 
en de avonden duren langer. Het enige energieniveau 
dat daalt, is dat van de verwarming. En dat is mooi 
meegenomen met die energieprijzen van tegenwoordig!

Dat iedereen bij Arcade - ik praat nu maar even namens 
alle collega's - meer energie heeft, komt goed uit. Er staan 
nogal wat plannen op stapel. Nieuwbouwprojecten 
druppelen door - gelukkig maar, want er is nog altijd 
veel vraag naar betaalbare woonruimte. Ook maken we 
veel werk van onderhoud. Het is altijd fijn om te zien dat 
huurders het onderhoud na een paar jaar nog steeds 
waarderen. Het interview met meneer en mevrouw Van 
Bergenhenegouwen (80 jaar) heb ik met plezier gelezen.

Zo zie je maar: als je met extra energie aan de slag gaat, 
wordt het gewaardeerd. Ook door de deskundigen die 
verstand hebben van woningcorporaties. In maart kregen 
we te horen dat het KWH-Huurlabel weer met twee 
jaar is verlengd. Dat label is een soort APK-keuring voor 
corporaties: doen ze hun werk wel naar tevredenheid 
van hun huurders? Ja dus, in ons geval. In ons nieuwe 
ondernemingsplan vertellen we u wat we de komende vijf 
jaar van plan zijn.

Kortom, er gebeurt véél bij Arcade. Leest u dit nummer 
maar eens door. En vergeet niet om in ieder geval te 
kijken naar twee belangrijke mededelingen: de jaarlijkse 
aanpassing van de huur en het officiële verdwijnen van 
de acceptgiro voor de huurbetaling. Genoeg geschreven. 
Ik wens u een energiek voorjaar!

René Lemson
directeur-bestuurder
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Dit jaar krijgen de 
lagere inkomens gemiddeld 
1% huurverhoging 
Elk jaar – op 1 juli 2017 - past Arcade de huur van haar woningen aan.  
Op 20 januari 2017 maakte de minister voor Wonen de maximale 
huurverhoging bekend. De regering besloot dat de huurverhoging 
afhankelijk is van het inkomen. Arcade vindt de betaalbaarheid van 
sociale huurwoningen belangrijk en besloot de huur voor de laagste 
inkomensgroep niet maximaal te verhogen. 

Huurverhoging per 1 juli 2017 voor 
sociale huurwoningen
De huurverhoging die u krijgt, hangt af van 
uw totale huishoudinkomen. Wij besloten 
voor huishoudens met een huishoudin-
komen onder of gelijk aan € 40.349,- de 
huur te verhogen met gemiddeld 1,0% 
(2,8% is toegestaan). Ligt uw huishoudin-
komen boven € 40.349,-? Dan verhogen we 
de huur met maximaal 4,3%. In sommige 
gevallen is de maximale huurprijs van een 
woning bereikt. Het percentage van de 
huurverhoging kan dan lager uitvallen. 

Voor 1 mei 2017 ontvangt u van ons 
een brief waarin wij uitleggen hoeveel 

huurverhoging u krijgt. Dit is echter 
nooit hoger dan de maximaal genoemde 
percentages.

Huurtoeslag
Ontvangt u nu huurtoeslag? En krijgt u 
een huurverhoging? Geef dit dan zelf door 
aan de belasting via www.toeslagen.nl.

Uitzonderingen inkomens-
afhankelijke huurverhoging
Het ministerie heeft voor de huurverho-
ging van 2017 bepaald dat de volgende 
groepen uitgezonderd zijn voor de 
inkomens afhankelijke huurverhoging:

–  Huishoudens waarvan één of meer 
leden per 1 juli 2017 de AOW-gerechtigde 
leeftijd (65 jaar + 9 maanden) hebben 
bereikt. 

–  Huishoudens van vier of meer personen.
–  Chronisch zieken en gehandicapten.
Is sprake van één van bovenstaande 
uitzonderingen, maar ontvangt u toch 
een huurverhoging van 4,3% maak dan 
bezwaar. 

Bezwaar maken 
Tot 1 juli 2017 kunt u schriftelijk een 
bezwaar indienen. Dit kan alleen als u 
een sociale huurwoning huurt en er 
een geldige reden is. Meer informatie 
over de bezwaarprocedure staat in 
de bijlage die bij de brief met uw 
huurverhogingsvoorstel zit. U kunt 
ook kijken op www.arcadewonen.nl/
Bezwaar-maken-huurverhoging/.
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Huurkrant verschijnt weer digitaal 
Ook dit jaar verschijnt de Huurkrant alleen nog 
digitaal. De krant is beschikbaar via onze website 
www.arcadewonen.nl. In de Huurkrant vindt u 
uitleg over het huurbeleid van de overheid en 
woningcorporaties. Daarnaast leest u meer over 
de jaarlijkse huur aanpassing, passend toewijzen 
en de huurtoeslag. 
Heeft u geen internet? Of wilt u de Huurkrant 
toch in gedrukte vorm? Haal dan bij ons een 
exemplaar op (zolang de voorraad strekt).

KWH-Huurlabel met  
twee jaar verlengd! 
Kwaliteit staat bij Arcade hoog in het vaandel. 
Daarom zijn we aangesloten bij het KWH-Huurlabel. 
Arcade is sinds 2000 labelhouder. In 2016 onderzocht 
KWH opnieuw de kwaliteit van onze dienstverlening. 
De Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) 
beoordeelde de resultaten van dit onderzoek. 
Onze dienstverlening voldeed in 2016 aan 
de kwaliteitseisen van het KWH-Huurlabel! 
De commissie besloot daarom dat het label met  
twee jaar wordt verlengd, tot 10 maart 2019. 

Dit betekent dat huurders tevreden zijn over de manier 
waarop we ons werk doen. De cijferlijst van Arcade over 
2016 mag er zijn. KWH meet de scores op verschillende 
onderdelen: contact (7,8), nieuwe woning (7,5), huur opzeggen 
(7,5), reparaties (7,7) en onderhoud (8,0).

Wilt u meer informatie over KWH? Ga dan naar  
http://www.arcadewonen.nl/Over-Arcade/Kwaliteitslabel/.
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www.woonnet-haaglanden.nl 
wordt vernieuwd 
Per 9 mei 2017 krijgt Woonnet Haaglanden een nieuwe website. Niet 
alleen de uitstraling wordt anders, www.woonnet-haaglanden.nl wordt 
ook duidelijker, sneller en gebruiksvriendelijker. Als woningzoekende 
kunt u nog makkelijker een nieuwe woning vinden. Bent u op zoek naar 
een nieuwe (sociale) huurwoning? En staat u ingeschreven bij Woonnet 
Haaglanden? Dan is dit artikel voor u van belang. 

Een week voordat de nieuwe website 
online gaat, kunt u uw gegevens niet 
aanpassen. Daarnaast is in die week 
geen woningaanbod zichtbaar. Verder 

moeten woningzoekenden hun inko-
mensgegevens na 9 mei 2017 uploaden 
op www.woonnet-haaglanden.nl. 

Ondernemingsplan voor de 
komende vijf jaar klaar
Arcade maakt haar plannen altijd voor vijf jaar. We bepaalden zes 
aandachtspunten waar we ons in de periode 2017-2021 op willen richten. 
Daarmee leggen we de nadruk op de huidige en toekomstige vraag 
van onze (toekomstige) huurders, de belangrijkste volkshuisvestelijke 
opgaven in ons werkgebied en de optimalisatie van onze organisatie.

De zes aandachtspunten waarop wij ons 
op richten zijn: 

Voldoende passende woningen
Wij leveren tussen 2017 en 2021 minimaal 
1.250 woningen op, waarvan minimaal 
70% appartementen en/of andere 
gelijkvloerse woningen. 

Betaalbare woningen
Minimaal 70% van onze 
woningvoorraad heeft nu 
en de komende drie jaar een 
huurprijs onder de tweede 
aftoppingsgrens. Dat betekent dat 
de woning passend toewijsbaar 
is aan huishoudens met een 
huurtoeslaginkomen. 

Energiezuinige woningen
In 2021 heeft onze woningvoorraad een 
gemiddeld energielabel C.

Gedifferentieerde en leefbare 
wijken
We streven naar een woonomgeving 
met een diversiteit aan woningtypen en 
(zorg)voorzieningen waar bewoners naar 
tevredenheid wonen en leven. 

Toekomstbestendige en 
klantgerichte dienstverlening
We scoren minimaal gemiddeld een 7,5 
op het KWH-Huurlabel.

Ondernemende en betrouwbare 
samenwerkingspartner
We richten ons de komende jaren op het 
versterken van de rol en de inbreng van 
onze stakeholders (belanghebbenden).

Bent u benieuwd naar wat wij 
inzetten om bovenstaande doelen 

te bereiken? Lees dan ons onderne-
mingsplan. U vindt dit op onze website 
www.arcadewonen.nl/Over-Arcade/.

˚ Woningzoekenden opgelet! Vergeet niet na  
9 mei 2017 uw inkomensgegevens te uploaden 
op www.woonnet-haaglanden.nl.
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¯ Vanaf januari 2018 is 
huurbetaling per acceptgiro 
niet meer mogelijk.

De acceptgiro verdwijnt 

Betaal de huur via iDEAL  
of per automatische  
afschrijving
Door de invoering van SEPA (één Europese betaalmarkt) verdwijnt 
de acceptgiro als betaalmiddel. Per 1 januari 2019 is betalen met een 
acceptgiro in Nederland niet meer mogelijk. Bij Arcade is het vanaf januari 
2018 niet meer mogelijk per acceptgiro te betalen. Betaalt u de huur per 
acceptgiro? Dan ontvangt u in november 2017 de laatste acceptgirokaart 
voor de huur van december 2017. Daarna is het niet meer mogelijk op 
deze wijze de huur te betalen. Wij bieden u alternatieven: betalen per 
automatische afschrijving of digitaal, via iDEAL. 

De eenvoudigste manier om de huur 
te betalen is per automatische afschrij-
ving. Hiervoor verstrekt u ons eenmalig 
een machtiging. Download het mach-
tigingsformulier van onze website en 
stuur het formulier ondertekend naar 
ons op. U vindt het formulier op www.
arcadewonen.nl/Ik-ben-huurder/
Huur-betalen/. Vervolgens schrijven we 
maandelijks de huur van uw bankreke-
ning af. Dit doen we op de eerste van de 
maand of op de 25ste (voorafgaand aan 
de volgende maand). Het is wel belangrijk 
dat u zorgt voor voldoende geld op uw 
bankrekening. 

De voordelen van betalen per 
automatische afschrijving:
–  U betaalt altijd op tijd.
–  U vergeet nooit de huur te betalen.
–  U weet precies wanneer wij de huur 

afschrijven.
–  Het bedrag klopt altijd, ook na de 

jaarlijkse huurverhoging.

Digitaal betalen met iDEAL
Ook kunt u kiezen voor digitaal betalen. U 
ontvangt dan maandelijks de factuur per 
e-mail. U betaalt deze factuur makkelijk 
en snel 

via een betalingslink van iDEAL. Alle 
gegevens staan al automatisch ingevuld 
in uw eigen bankomgeving van iDEAL, 
zoals het betalingskenmerk, het bedrag 
en het rekeningnummer. Wilt u voortaan 
betalen via iDEAL? Vult u dan het 
formulier in op www.arcadewonen.nl/
Digitaal-huur-betalen/.

De voordelen van betalen via iDEAL
–  U bepaalt zelf wanneer u de betaallink 

uit de e-mail gebruikt om voor de eerste 
van iedere maand te betalen.

–  U wordt rechtstreeks naar uw eigen 
bankomgeving geleid en doet daar de 
betaling.

–  U bent geen tijd kwijt aan het overtypen 
van de gegevens van de acceptgirokaart: 
deze zijn al ingevuld. 

–  U spaart het milieu, omdat geen papier 
wordt gebruikt.

Meer informatie?
Stuur de medewerkers van 
onze huur admini stratie een 
e-mail via huuradministratie 
@arcadewonen.nl.
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In maart 2016 startte het groot onderhoud aan de Bleijenburgflat in De Lier. Er is hard gewerkt en eind 2016 
waren bijna alle woningen gereed. Samen met de bewoners sloten we op 13 december 2016 in kerstsfeer de 
onderhoudsperiode af. Onder het genot van een hapje en een drankje toostten de bewoners op een goede 
toekomst in de vernieuwde flat.

Vooral de buitenzijden van de flats kregen 
veel aandacht. Gevels, galerijen en balkons 
werden aangepakt, het beton werd hersteld 
en het metselwerk gereinigd en opnieuw 
gevoegd. Ook werden nieuwe galerij- en 
balkonhekken geplaatst, zonweringen 
vervangen en schilderwerk uitgevoerd. 
Bovendien zijn de appartementen beter 
geïsoleerd door het plaatsen van kunststof 
kozijnen met isolatieglas en verbeterde 
spouwisolatie. In 2015 kreeg de flat al een 
nieuwe lift en een nieuw dak. 

Eind 2009 stond de flat nog op de 
nominatie om te worden gesloopt. Door 
de crisis is dit besluit heroverwogen en is 
besloten groot onderhoud uit te voeren. 
‘De werkzaamheden zouden zich in 
eerste instantie alleen beperken tot de 
buitenzijde’, zegt John Vis, projectmanager 
bij Arcade. ‘Uiteindelijk werden op verzoek 
van veel huurders ook de keuken en de 

badkamer opgeknapt. Hierdoor duurden 
de werkzaamheden iets langer dan 

verwacht.’ In januari 2017 zijn de laatste 
appartementen opgeleverd.

De Bleijenburgflat in De Lier 
heeft nieuwe uitstraling

Trots om hier te wonen
Voor de bewoners was de uitvoering van het onderhoud 
ingrijpend. ‘Maar het was het meer dan waard. Alles is nieuw 
en het is echt mooi geworden. Ik ben trots om hier te wonen’, 
vertelt een enthousiaste bewoner. ‘We hebben niet echt 
overlast ervaren. Arcade had diverse tijdelijke voorzieningen 
aangebracht. Zo konden we douchen in een andere woning.’ 
Onder het genot van een hapje en een drankje sloten de 
bewoners de onderhoudsperiode samen af. ‘Het was een 
gezellige middag. Leuk om alle buren weer te zien.’

˚ De vernieuwde Bleijenburgflat in De Lier kan weer jaren mee.
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Als het lekker weer is, gaan we meer naar buiten. Ramen en deuren staan 
open. Kinderen spelen in de tuin. Hier en daar gaat de barbecue aan. Dat 
hoort nu eenmaal bij de zomer. Maar hebben uw buren geen last van u als 
u van de zomer geniet in uw tuin of op uw balkon?

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een 
uitspraak die je vaak hoort. En dat geldt wat 
betreft Arcade ook voor een burenruzie. Eén 
keer de muziek wat harder in het weekend 

˚ Geeft u een feestje? Sein uw buren van tevoren in.

Goede communicatie voorkomt burenruzie

Nieuws
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Gaat u verbouwen of verhuizen? 
Ruim uw afval op!
Dat is prettig voor u en uw buren. 
Grofvuil (hout, metaal, tuinafval, 
kunststof) kunt u gratis naar een 
gemeentewerf brengen. U kunt er ook 
voor kiezen om het afval op te laten 
halen. 

Voor het op laten halen van grofvuil 
of groot tuinafval moet u altijd een 
melding maken bij de gemeente. Aan 
het ophalen van grofvuil of afval zijn in 

de meeste gevallen kosten verbonden.
Huurders in gemeente Westland vinden 
meer informatie op https://www.
gemeentewestland.nl/afval/afvalinza-
meling.html.

Huurders in gemeente Den Haag vinden 
meer informatie op https://www.
denhaag.nl/home/bewoners/loket/
to/Grofvuil-of-groot-tuinafval-laten-
ophalen.html.

of tot laat in de tuin kletsen, zorgt niet snel 
voor problemen. Maar als dit regelmatig 
gebeurt, kan dat tot ergernissen leiden. In 
sommige gevallen zelfs tot ruzie. 

Zorg voor goed contact met de buren
Als het contact met de buren goed is, 
is er zelden een probleem. U voorkomt 
irritaties van buren door ze in te lichten als 
u bijvoorbeeld een feestje geeft. Zo kunt 
u aangeven tot hoe laat het feest duurt 
en dat het wellicht lawaaiig is. Dan kunt 
u rekenen op meer begrip en is minder 
snel ergernis bij uw buren. Hetzelfde geldt 
als u gaat barbecueën. De buren kunnen 
dan op tijd de was binnenhalen en de 
ramen sluiten. Af en toe spontaan een 
praatje met de buren maken kan al veel 
problemen voorkomen.

Heeft u last van uw buren?
Overlast van of ruzie met uw buren is 
bij zonder vervelend en kan ingrijpend 
zijn. Het is belangrijk dat u zelf uw 
buren aan spreekt op hun gedrag. Soms 
zijn ze zich niet bewust dat ze overlast 
ver oorzaken. Overleg ook eens met andere 
buren: er varen zij ook de overlast die u 
ervaart? En vraag ook hoe zij hiermee 
omgaan.

Arcade kan bij overlast minder doen 
dan u denkt
Ten onrechte denken veel huurders 
dat Arcade kan optreden als een soort 

‘Rijdende Rechter’. Dit is helaas niet 
waar. We kunnen niet veel doen aan 
het oplossen van overlast, omdat we 
simpelweg geen middelen hebben om 
huurders tot ander gedrag te dwingen. 
Alleen in zeer extreme situaties kunt u 
ons bellen. Bijvoorbeeld als sprake is van 
overlast door mensen met een drugs- 
of alcoholverslaving of psychiatrische 
problemen. We kunnen echter pas actie 
ondernemen als de overlast zo ernstig 
is dat een rechter ons daartoe de ruimte 
geeft.

Nog meer tips om een ruzie te 
voorkomen
–  Zet uw muziekinstallatie niet tegen de 

muur aan, maar een stukje van de muur 
af.

–  Zet de barbecue zover mogelijk bij het 
huis vandaan.

–  Ruim uw afval op.
–  Laat geen voorwerpen slingeren op 

straat of in de portiek waardoor u de 
doorgang hindert.

–  Gaat u verbouwen? Laat dan aan uw 
buren weten als u herrie gaat maken.

Goede communicatie voorkomt burenruzie

Nieuws
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˚ Rinus Kluitmans bij de vijver in de tuin.

De bewoners van de 
appartementen aan de 
Kornalijn/Topaas zijn blij met 
de gezamenlijke tuin nu deze 
is opgeknapt. Tot een aantal 
maanden geleden zag de tuin er 
niet altijd even verzorgd uit. Daar 
kwam verandering in toen één van 
de bewoners aanbood de tuin op 
vrijwillige basis te onderhouden. 

Lange tijd was onduidelijk wat er met de tuin 
zou gebeuren. Een aantal bewoners was niet 
helemaal tevreden met de hovenier die voor 
het onderhoud van de tuin zorgde. Daarnaast 
waren bewoners ontevreden over de kosten 
voor het onderhoud van de tuin. Daarom 
besloot Arcade om samen met de bewoners te 
kijken naar een oplossing. 

Handen uit de mouwen
Rinus Kluitmans (58 jaar) woont al ruim vijf 
jaar aan de Kornalijn in ’s-Gravenzande. Hij 
gaf aan dat hij bereid is om de handen uit de 
mouwen te steken. Arcade ging met Rinus in 
gesprek over de invulling van deze oplossing. 
Hij ontving van ons gereedschap in bruikleen 
waarmee hij de tuin kan onderhouden. ‘Ik ben 
hovenier geweest, tuinieren is mijn hobby!’, 
vertelt Rinus enthousiast. ‘Ik vind het heerlijk 
om mijn gang te gaan in de tuin. Ik krijg er 
echt energie van. Ik heb tijdens het werken ook 
nog gezellige praatjes met andere bewoners. 
De één komt met bloembollen aan en de 
ander met een bakkie koffie!’ Rinus verzette 
al veel werk en dat is te zien. ‘Binnenkort poot 
ik nog een aantal vaste planten. Ik krijg veel 
complimenten en ben blij dat iedereen zo 
enthousiast is over mijn werk. ‘Tsjonge jonge, 
wat is dat mooi geworden zeg!’, zei iemand 
laatst’, vertelt hij lachend.

Bewoners blij met 
opgeknapte binnentuin 
in ‘s-Gravenzande

Nieuws
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Klachtencommissie 
Woonruimteverdeling  
heeft nu één loket voor  
alle woningzoekenden
Heeft u als woningzoekende een klacht en staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? Sinds 1 januari 2017 
heeft de regio Haaglanden één klachtenloket. Voorheen hadden alle negen gemeenten in de regio Haaglanden 
hun eigen klachtenloket voor de woonruimteverdeling. 

De commissieleden van de Haagse 
Klachtencommissie gaan onafhankelijk 
en deskundig te werk. Ze hebben veel 
verstand van woonruimteverdeling en 
huurrecht. Ze zijn niet werkzaam bij een 
corporatie of een gemeente in de regio 
Haaglanden. 

In welke gevallen kunt u een klacht 
indienen?
U kunt alleen een klacht over het 
proces van de toewijzing van woningen 
indienen. Daarnaast moet de corporatie 
waarover u een klacht heeft, zijn 
aangesloten bij Sociale Verhuurders 

Haaglanden (SVH). Arcade is bij deze 
vereniging aangesloten. U kunt bijvoor-
beeld als woningzoekende een klacht 
indienen als u onterecht bent uitge-
schreven. Of als u vindt dat Woonnet 
Haaglanden op een onjuiste manier 
adverteert. U kunt géén klacht indienen 
over het onderhoud van een woning of 
over de manier waarop een corporatie-
medewerker u behandelt. 

Wat gebeurt er als u een klacht heeft 
ingediend?
-  U krijgt binnen enkele dagen nadat 

u de klacht heeft ingediend een 

ontvangstbevestiging. Hierin staat hoe 
de commissie de klacht behandelt.

-  De klachtencommissie overlegt één 
keer in de zes weken. Dit betekent dat u 
binnen acht weken een antwoord kunt 
verwachten.

-  U hoort dan of uw klacht terecht of 
onterecht is.

Wilt u een klacht indienen?
Ga dan naar https://www.woonnet-
haaglanden.nl/hoe-werkt-het/regionale-
klachtencommissie/ en volg de stappen 
die op deze pagina staan.

Aangepaste openingstijden feestdagen
De feestdagen komen er weer aan. Tijdens 
onderstaande dagen zijn wij gesloten: 

- Koningsdag, donderdag 27 april 2017
- Dag van de vrijheid, vrijdag 5 mei 2017 
-  Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017
-  Pinksteren, zondag 4 en maandag 5 juni 2017

Dringend reparatieverzoek
Heeft u tijdens de feestdagen een dringend reparatieverzoek 
dat echt niet kan wachten tot de volgende werkdag? Bel dan 

(0174) 28 23 00 en kies voor optie 1. U krijgt iemand van de 
storingsdienst aan de lijn.

Reparatie melden? Doe dit gemakkelijk en snel 
digitaal
Via www.arcadewonen.nl kunt op elk gewenst moment 
van de dag een reparatieverzoek indienen. Dus ook 
buiten kantoortijden, ’s avonds en in het weekend. 
Reparatieverzoeken die u via onze website indient, nemen 
wij uiterlijk binnen twee werkdagen – en meestal eerder – in 
behandeling.

Nieuws
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De bewoners van appartementencomplex De Masemude zijn blij met de nieuwe gezamenlijke tuin. Voorheen 
waren de bewoners ontevreden over de vijvers, de planten en de kale plekken. Daarnaast vonden veel bewoners 
de servicekosten voor de tuin te hoog. 

Om dit probleem aan te pakken, zocht 
Arcade samen met de bewoners naar een 
oplossing. Hiervoor werd in overleg met 
de Vereniging van Eigenaren een tuin-
commissie samengesteld. Ronald Borsje, 
VvE-beheerder bij Arcade, heeft het project 
begeleid.  

Vrijwilligers voor tuincommissie
De moeder van George Koppert woonde 
in het complex. Hij meldde zich als 

vrijwilliger aan om aan de slag te gaan 
in de commissie. George vertelt: ‘De tuin 
voldeed in het algemeen niet aan de 
wensen van de bewoners. Dit kwam door 
het ontwerp, onder andere vanwege de 
vele duingrassen. Er kwam een nieuw 
plan, maar dit plan zorgde voor financiële 
problemen. Ook ontstond weerstand 
onder de bewoners. Daarom stelde Arcade 
een tuincommissie samen. Ik meldde me 
aan voor deze commissie, samen met Eef 

van der Starre, Geert Paalvast en Harry 
Rijnbout.’ 

Goed resultaat
‘We onderzochten de mogelijkheden voor 
een nieuw plan voor de inrichting van de 
tuin. Daarnaast hebben we uitgezocht 
met welke partij we het project wilden 
uitvoeren’, gaat George verder. George 
verrichtte ook werkzaamheden in de 
tuin zelf. ‘Voordat de hovenier de nieuwe 
tuin aanlegde, heb ik samen met mijn 
zus en enkele andere bewoners, zoals 
Jan Verbakel, een klein jaar gedeelte-
lijk het onderhoud gedaan. Daardoor 
bespaarden we geld. Dat geld konden we 
later gebruiken voor het aanleggen van de 
nieuwe tuin’, legt George uit. ‘Graag wil 
ik langs deze weg de leden van de tuin-
commissie en Ronald Borsje van Arcade 
bedanken voor de fijne samenwerking. 
En ik wil hen allemaal feliciteren met het 
uiteindelijke resultaat’, voegt George toe. 

Kosten onderhoud omlaag
Ronald Borsje: ‘George heeft samen met 
de hulp van anderen goed werk verricht. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden 
overgenomen door andere bewoners. De 
bewoners van het complex zijn George 
dankbaar voor zijn inzet. Hij heeft veel 
energie in het project gestoken en mét 
resultaat.’ De tuin ziet er mooi uit en de 
kosten voor het onderhoud zijn nu lager. 
Dat is positief voor de bewoners. ‘Zonder 
de inzet van de tuincommissie was het 
project nooit geslaagd!’ besluit Ronald. 

Nieuwe tuin voor bewoners 
Masemude in Monster

¯ George Koppert (links op de foto) en Ronald 
Borsje in de nieuwe tuin van gebouw Masemude.

Onderhoud
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Voorkom vocht en schimmel  
in uw woning!
Last van vocht en schimmel in uw 
woning? Dit kan twee oorzaken 
hebben. Het kan zijn dat het 
grondwaterpeil onder uw woning 
hoog is. Het kan ook zijn dat u niet 
op de juiste manier ventileert. 
In veel gevallen bent u zelf 
verantwoordelijk voor de oorzaak 
van het probleem. Het is wel 
belangrijk dat u altijd bij ons meldt 
dat u een vocht- of schimmelplek 
in uw woning heeft. We nemen 
alle meldingen serieus. Zo doen we 
altijd onderzoek naar de oorzaak 
van het probleem en adviseren u 
over een oplossing. 

We brengen veel tijd in ons huis door. 
Een gezonde luchtvochtigheid in huis 
is belangrijk. Vocht in de woning moet 
naar buiten toe kunnen. Daarom moet 
u ventileren, luchten en verwarmen. 
Zorg ervoor dat de temperatuur in 
huis tussen de 18 en 22 °C ligt. In de 
slaapkamers mag het iets koeler zijn. 
Laat het huis (ook ’s nachts) niet teveel 
afkoelen: zorg ervoor dat de temperatuur 
altijd boven de 15 ˚C blijft.

Ventileren, luchten en verwarmen
Heeft u mechanische ventilatie? Houd de 
deur dan tijdens het douchen dicht. Maak 
de muren en de vloer van de douche en 
badkamer na het baden droog. Gebruik 
ook de afzuigkap tijdens het koken. Zo 
neemt de hoeveelheid vocht in huis 
aanzienlijk af. Ook bij het drogen van de 
was komt veel vocht vrij. De was buiten 
drogen is een goed alternatief. Heeft u die 
mogelijkheid niet? Dan is het belangrijk 
dat u de was goed centrifugeert in de 
machine. Zet daarnaast alle luchtroosters 
open en lucht de kamers in uw huis: zet 
de ramen elke dag een kwartier helemaal 
open. 

˚ Gebruik tijdens het koken de afzuigkap. Zo voorkomt u vocht in huis.

Speciale aandacht in Haagse 
Schilderswijk
De gemeente Den Haag besteedt extra 
aandacht aan de schimmelproblematiek 
in de sociale huurwoningen van alle 
woningcorporaties in Den Haag.  
Zo heeft de gemeente een 
schimmelexpert aangesteld. Den Haag 
werkt samen met de corporaties om de 
problemen aan te pakken.  
Ook Arcade houdt zich achter de 

schermen bezig met dit probleem.  
Zo doen we onderzoek naar de 
hoeveelheid woningen die met dit 
probleem te maken heeft. In de 
Schilderswijk is bewonersorganisatie  
De Paraplu met ons, andere corporaties 
en de gemeente Den Haag actief. Samen 
denken we na over de aanpak van dit 
probleem. 

Woonwijzer
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Ter Heijde
Heemskerkstraat 2 t/m 34, 3 t/m 21 ö
Jan van Galenstraat 1 t/m 13 en 2 t/m 8 ö
Piet Heinstraat 2 t/m 16 en 3 t/m 21 ö
Strandweg 14 en 16 ö
Pietersonstraat 2 t/m 12 ö
Monster
Van Bemmellaan 2 t/m 68 ö
Acaciastraat 1 t/m 23 en 14 t/m 26 ö
Parallelweg 1 t/m 36 ö
Ravesteyn 2 t/m 100 ö
Bronckhorst 1 t/m 15 ö
Schuylenburgh 1 t/m 6 en 12 t/m 22 ö
Swanenburch 1 t/m 15 ö
Terborch 1 t/m 4 en 32 t/m 36 ö
Mondriaan 61 t/m 79 ö
Bach 10 t/m 18 ö
Mozart 2 t/m 12 ö
Schubert 1 t/m 39 ö
Vivaldi 2 t/m 14 ö
Verdilaan 2 t/m 48 ö
Verdilaan 63 t/m 111 ö
Madesteyn 1 t/m 40 ö
Valckesteyn 1 t/m 40 ö
Naaldwijk
Stokdijkhof 2 t/m 41 ö ö ö
Anjerlaan 51 t/m 83 ö
Verdipark 1 t/m 46 ö
Sint Martinusstraat 72 t/m 150 ö
Poeldijk
Jan Barendselaan 1 t/m 83 ö ö
Beatrixstraat 1 t/m 183 ö
Irenestraat 88 t/m 182 ö
Fresiastraat 2 t/m 84 ö
Wittebrug 2 t/m 122 ö ö
De Lier
Maarten Harpertsz. Trompstraat 2 t/m 18 ö
Witte de Withstraat 1 t/m 17 ö
Pieter de Hooghstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 18 ö
Jan Steenstraat 2 t/m 22 ö
Piet Heinstraat 48 t/m 82 ö
Willem J. Baron van Gentplein 25 t/m 31 ö
Van Lockhorststraat 21 t/m 31 ö
Van Remmerswaalstraat 2 t/m 14 en 1 t/m 19 ö

Jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2017
In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Wijzigingen in het schema zijn echter mogelijk.
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Van Polanenstraat 2 t/m 18 ö
Van Lockhorststraat 9 t/m 19 ö
Van Polanenstraat 1 t/m 17 ö
Kerklaan 25 t/m 49 ö
Alicante 1 t/m 27 en 2 t/m 26 ö
Tuba 82 t/m 120 ö
’s-Gravenzande
Dingemans van de Kasteeleplein 1 t/m 71 ö
Acaciastraat 1 t/m 65 ö
Berkenstraat 8 t/m 22 ö
Magnoliastraat 5 t/m 17 ö
Kornalijn 44 t/m 172 ö
Topaas 1 t/m 39 ö
Olivien 1A ö
Beukenlaan 1 t/m 37 (alleen huurwoningen) ö
Wagenaarhof 2 en 8 ö
Zandeveltweg 4, 6, 12, 20, 22 ö
Veilingkade 50 t/m 76 ö
Den Haag
Van den Boschstraat 246, 250 ö
Abraham van Beyerenstraat 24 t/m 54B ö
Brueghelstraat 203 t/m 241 ö
's-Gravenzandelaan 126A t/m 144B ö
Teniersstraat 13 A+B ö
Ter Heijdestraat 23 t/m 33 ö
Terwestenstraat 16 t/m 70 en 109 t/m 143 ö
Van der Neerstraat 250 t/m 284 ö
David Blesstraat 36, 38, 40 ö
Stortenbekerstraat 242, 246 t/m 248, 252 t/m 258, 301, 305, 307, 311 t/m 317 ö
De Bockstraat 35 t/m 39, 43 t/m 61, 65 t/m 71 ö
Van Ostadestraat 486 t/m 494, 498 t/m 510, 516 t/m 526 ö
Ammunitiehaven 141 ABC ö
Prinsegracht 182A+B, 184, 184A ö
Prinsegracht 188 t/m 230 ö
Prinsegracht 232, 234, 234A, 236A, 236B ö
Slijkeinde 87 t/m 97 ö
Boterstraat 1A ö
Da Costastraat 111 ö
Columbusstraat 93, 93A ö
De Perponcherstraat 37, 39, 39A ö
Celsiusstraat 136 en 138 ö
Fahrenheitstraat 231 t/m 253, 269 ö
Vreeswijkstraat 120 t/m 142 ö
Schoolzijde 3 ö
Speelzijde 4 en 4A ö
Korendijkstraat 97 t/m 101 ö
Nieuwe Laantjes 155 ö
Schipperplein 10 ö
Schipperstraat 82 t/m 84 ö
Gondelstraat 52 ö
Badhuiskade 18 t/m 23B ö ö
Haarlemsestraat 3 t/m 43 ö
Utrechtsestraat 2 t/m 4H ö
Harstenhoekstraat 21 t/m 29A ö ö
Haarlemsestraat 47 t/m 79 ö
Utrechtsestraat 6A t/m 8F ö
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Bewoners hebben nog elke d ag profijt van  
groot onderhoud in Poeldijk

˚ De woningen aan de Jan Olierookstraat waaraan wij in 2015 groot onderhoud verrichtten.

Op bezoek bij

In de tweede helft van 2015 voerde Arcade groot onderhoud uit aan de 
Jan Olierookstraat in Poeldijk. We namen elf eengezinswoningen onder 
handen om het energielabel van de woningen te verhogen. De woningen 
kregen nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas en de spouwisolatie 
en de isolatie van het dak werd verbeterd. Op het dak kwamen nieuwe 
dakpannen, een nieuwe zinken dakgoot en een dakraam. Waar nodig 
vervingen we ook de keukens, badkamers en toiletten. Tot slot kregen 
de woningen mechanische ventilatie en vernieuwden we de schuren. De 
bewoners van de Jan Olierookstraat profiteren daar nog elke dag van. Tijd 
voor een bezoek aan de Jan Olierookstraat. We gingen langs bij de heer 
en mevrouw Van Bergenhenegouwen, die ruim 50 jaar met veel plezier in 
deze straat wonen.

De heer en mevrouw Van Bergen-
henegouwen (allebei 80 jaar) 
wonen deze maand precies 51 jaar 
in de Jan Olierookstraat. Ze zijn daar 

terechtgekomen door een woningruil. 
‘Wij woonden in de Fresiastraat in een 
flat op tweehoog, samen met onze 
twee dochters. Ze waren toen nog erg 

klein. De huurders die in onze huidige 
woning woonden, wilden hier graag 
weg. Zij wilden naar een appartement 
in de Fresiastraat. Wij droomden van 
een eengezinswoning. Dit was voor ons 
een mooie gelegenheid om onze wens 
te laten uitkomen’, vertelt mevrouw Van 
Bergenhenegouwen enthousiast. ‘Ons 
huis is ruim genoeg. We vinden de buurt 
waar we wonen ook prettig. Het contact 
met de buren is goed en er is sociale 
controle. Dat is voor ons erg belangrijk!’, 
zegt haar echtgenoot.

‘We genieten elke dag'
Meneer en mevrouw kunnen zich het 
onderhoud aan hun woning nog goed 
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Bewoners hebben nog elke d ag profijt van  
groot onderhoud in Poeldijk

˚ Meneer en mevrouw Van Bergenhenegouwen uit Poeldijk.

Op bezoek bij

herinneren. ‘De beginfase was heftig. 
Er werd veel werk verzet in en om de 
woning. Maar het was fijn dat Arcade 
ons duidelijke uitleg gaf over wat ging 
gebeuren. Zo werden we nauw betrokken 
bij de werkzaamheden. Een nadeel was 
dat het onderhoud voor veel rommel 
en lawaai zorgde’, zegt de heer Van 
Bergenhenegouwen. ‘Dat was voor ons 
soms wel belastend. Maar omdat alles in 
goed overleg ging, hebben we de periode 
niet als vervelend ervaren. En gelukkig 
kregen we er veel moois voor terug! We 
genieten elke dag’, voegt mevrouw Van 
Bergenhenegouwen glimlachend toe. 

Minder stookkosten en 
energiezuiniger
De heer Van Bergenhenegouwen: ‘Arcade 
verving in deze periode niet onze keuken, 
dat was al eerder gedaan. De badkamer is 
wel vervangen en vergroot. Daar hebben 
we nu veel plezier van. Ook merken 
we dat het huis nu beter is geïsoleerd, 
want we hebben minder stookkosten. 
Dat scheelt ons in de portemonnee! 
Bovendien is dat goed voor het milieu. En 
zuinig zijn op milieu is van belang voor 
de toekomst van de volgende generatie.’

Toekomst
Een trotse mevrouw Van Bergen-
henegouwen: ‘Onze dochters zijn 
inmiddels getrouwd en we hebben 
vier prachtige kleindochters. Ze komen 
regelmatig bij ons over de vloer.’ ‘We 
willen hier blijven wonen zolang de 
gezondheid dat toelaat. We genieten ook 
echt van de buitenruimte die we hier 
hebben. Ik ben graag in de tuin bezig. 
Ik heb nu ook een klein hobbykastje om 
kruiden en groenten te telen. Als we 
hier ooit weggaan, zal ik dat tuinieren 
wel erg missen’, sluit de heer Van 
Bergenhenegouwen af.
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Veel jongeren blij met nieuwe 
woning in Naaldwijk

Luuc Groot (26 jaar) mocht als eerste de 
sleutel in ontvangst nemen. Deze werd 
uitgereikt door voormalig wethouder 
Arne Weverling. ’Ik wilde per se in 
Westland blijven wonen. Het lukte mij 
alleen niet een betaalbare koopwoning te 
vinden, die helemaal naar mijn zin was. 
Per toeval kwam ik op de website van 
Arcade terecht. Daar zag ik het project de 

Hoogheyd staan. Ik was direct enthousiast 
over de ruime appartementen. Na de 
bezichtiging was ik helemaal overtuigd!’, 
vertelt Luuc.

‘Het is voor jongeren steeds moeilijker 
een betaalbare woning te vinden in 
de regio’, zegt René Lemson, directeur-
bestuurder bij Arcade. ‘Daarom besloten 

we jongeren tot 27 jaar voorrang te 
geven bij de toewijzing van deze appar-
tementen. De gemiddelde leeftijd van 
de bewoners is 35 jaar. De druk op de 
sociale woningmarkt zal alleen maar 
verder toenemen. Gelukkig bouwt Arcade 
de komende jaren in ieder geval circa 
350 huurwoningen in Westland.’

˚  Op 11 januari 2017 reikte voormalig wethouder wonen Arne Weverling (rechts op de foto) symbolisch de eerste sleutel uit aan de 26-jarige Luuc Groot.

Appartementengebouw de Hoogheyd met 32 sociale huurappartementen in Naaldwijk is klaar. De appartementen 
hebben energielabel A. Op 11 januari ontving de eerste bewoner de sleutel van zijn nieuwe appartement. Bij de 
toewijzing van de woningen kregen jongeren voorrang. Veel jongeren maakten hiervan gebruik. Bijna de helft van 
de woningen is toegewezen aan jongeren tot 27 jaar. Ook ouderen reageerden. Zo is de oudste bewoner 77 jaar. 

Nieuwbouw
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CalandTower krijgt uitbreiding  
met de bouw van CalandTwo

Met de bouw van de CalandTower (2014) 
werd het woongebied Laakhaven-West in 
Den Haag 104 sociale huurappartementen 
rijker. De wijk verandert de komende jaren 
in een eigentijdse en levendige stadswijk 
met veel water en groen. Ook Arcade 
draagt haar steentje hieraan bij, nu weer 
met de bouw van CalandTwo. 

Over de nieuwbouw
De 117 appartementen zijn verdeeld over 

zeven en gedeeltelijk acht bouwlagen. 
De appartementen liggen op de tweede 
tot en met achtste verdieping. Op de 
begane grond en de eerste verdieping 
komen de bergingen. De bedrijfs-
ruimten liggen op de begane grond. Er 
zijn meerdere typen appartementen 
met een oppervlakte van circa 56 tot 
89 m2. De woningen hebben twee of drie 
kamers, een badkamer, een apart toilet 
en een buitenruimte. We verwachten 

de woningen in het derde kwartaal van 
2018 op te leveren. Enkele maanden voor 
oplevering plaatsen we de woningen op 
www.woonnet-haaglanden.nl.

Parkeren in de CalandParking
Begin dit jaar is de uitbreiding gestart van 
de CalandParking met 105 extra parkeer-
plaatsen, verdeeld over drie lagen. De 
toekomstige bewoners van CalandTwo 
maken straks ook gebruik van deze 
parkeergarage. Daarnaast zijn 35 parkeer-
plaatsen bestemd voor de gemeente 
Den Haag. Na de uitbreiding heeft de 
parkeergarage 209 parkeerplaatsen en vijf 
verdiepingen.

Halverwege december 2016 startte Arcade met de bouw van CalandTwo 
in Den Haag. Het appartementencomplex komt aan de Calandstraat 
(Laakhaven-West) te staan. In het gebouw komen 117 huurwoningen en 
enkele bedrijfsruimten. Daarvan zijn 92 woningen sociale huur en 25 vrije 
sector huur.

Nieuwbouw

˚ Appartementencomplex CalandTwo in Den Haag met 117 huurwoningen en enkele bedrijfsruimten.
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Appartementen in Poeldijk  
krijgen opknapbeurt

De appartementen krijgen een moderne uitstraling. Ook 
herstellen we het beton en brengen we nieuwe galerij- en balkon-
hekken aan. Verder krijgen de kopgevels en de gevels van het 
trappenhuis nieuwe, gekleurde keramische tegels. Alle werkzaam-
heden verlopen volgens plan. In april 2017 leveren we het eerste 
blok op. Dat zijn de appartementen met de lage nummers aan 
de Beatrixstraat. In dezelfde periode zijn de werkzaamheden van 
de appartementen met de hoge nummers in de Beatrixstraat 
binnen klaar. Ook starten we in april met het onderhoud in de 
Irenestraat. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en 
met juli 2017.

Energiebesparende maatregelen
Niet alleen de buitenzijde van de flats krijgt een nieuwe 
uitstraling. Ook besteden we aandacht aan energiebesparende 

In Poeldijk wordt hard gewerkt aan het groot onderhoud van de flats in de Beatrixstraat en de Irenestraat. 
In september 2016 startten we met de werkzaamheden. Deze zijn met name gericht op het aanpassen van de 
buitenzijde van de flats. 

˚ Het beton op de galerij wordt hersteld. ˚ Op de kopgevels komen gekleurde keramische tegels.

maatregelen. Zo verbeteren we de spouwisolatie in de kopgevels 
en brengen we dubbel glas aan bij de appartementen waar dit 
nog niet was gedaan. Daarnaast nemen we maatregelen die 
ervoor zorgen dat de bewoners van de appartementen beter 
kunnen ventileren. Dat doen we door het aanbrengen van 
mechanische ventilatie en het plaatsen van roosters boven het 
glas. Verder vervangen we de open geisers door veilig gesloten 
geisers. Tot slot vernieuwen we de keuken, de badkamer en het 
toilet als dat nodig is.



mensen en wonen  april 2017    21

Nieuwbouw

Bouw appartementencomplex 
Molensloot in De Lier gestart!
Op 7 maart 2017 sloeg de nieuwe wethouder Bouw en wonen, Frank 
Rijneveen, samen met René Lemson, directeur-bestuurder van Arcade, de 
‘eerste paal’ voor een nieuw appartementencomplex. Het gebouw komt 
aan de Parklaan in de nieuwbouwwijk Molensloot-West. De palen werden 
met één van de grootste heistellingen van Nederland 34 meter de grond 
ingeslagen.

Het appartementencomplex met 27 
sociale huurwoningen bestaat uit vijf 
bouwlagen. Op de begane grond komen 
vijf appartementen, de gezamenlijke 
fietsenstalling en containerruimte. Op 

de eerste tot en met de derde verdieping 
komen zes appartementen. De bovenste 
verdieping telt vier appartementen. Er 
zijn meerdere woningtypen. De appar-
tementen hebben een woonkamer, twee 
slaapkamers, een badkamer, een apart 
toilet, een berging en een balkon. 

Wij verwachten de appartementen in het 
tweede kwartaal van 2018 op te leveren. 
Enkele maanden voor oplevering  
plaatsen wij de woningen op  
www.woonnet-haaglanden.nl.

Nieuwbouwproject Lumière:  
een knipoog naar het verleden
Op de hoek van de Leyweg/Hengeloaan in Den Haag – waar de Euro 
Cinema bioscoop stond – komt een appartementengebouw met 65 
sociale twee- en driekamerappartementen. Het gebouw heeft vijftien 
verdiepingen met op de begane grond de entree en de liften. De 
bergingen bevinden zich op de begane grond en eerste verdieping.

Het project krijgt de toepasselijke naam 
Lumière. De gebroeders Lumière zijn de 
uitvinders van de filmkunst. De naam 
van dit gebouw is een knipoog naar het 
verleden. Dertig jaar geleden draaide 
voor het laatst een film in de Euro 
Cinema. Veel oudere Hagenaars hebben 
heimwee naar de bioscoop. Daarom 
organiseerde stadsdeelkantoor Escamp 
een sloopborrel. In februari 2017 ging de 

bioscoop voor de laatste keer open. Er 
was veel belangstelling. De bezoekers 
haalden herinneringen op en namen 
afscheid van de bioscoop. Inmiddels is 
de bioscoop helemaal gesloopt. Naar 
verwachting start de bouw in het 
tweede kwartaal van 2017. 

Huren
Geïnteresseerden moeten nog even 
geduld hebben. Naar verwachting is 
het gebouw in het vierde kwartaal van 
2018 klaar. Enkele maanden voor de 
oplevering plaatsen we de woningen op 
www.woonnet-haaglanden.nl.

Zevenbergen tel 0168 32 82 55 www.Qarch.nlOpdrachtgever

Onderdeel

Projectnummer / Project

Weboma ontwikkeling

15600, 65 appartementen a/d Leyweg te Den Haag

Schaal

GetekendGewijzigd

Datum

impressie hoek Hengelolaan - Leyweg wvo

30-06-2016

21-07-2016

18-01-2017

˚ Impressie nieuwbouwappartementen in De Lier.

˚ Op 7 maart 2017 sloeg de nieuwe wethouder 
Bouwen en wonen Frank Rijneveen (rechts op 
de foto) samen met René Lemson, directeur-
bestuurder bij Arcade, de eerste paal.

˚ Appartementengebouw Lumière in 
Den Haag telt straks 65 sociale twee- en 
driekamerappartementen.
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Het eerste appartementengebouw – gezien vanaf zee – is 
al op hoogte. Hier is ook de dakbedekking al aangebracht. 
De binnenspouwbladen zijn inmiddels geplaatst. Op dit 
moment zijn we bezig met het metselwerk. Dit verloopt 
per bouwblok van kleur. Aan de kant van de zee beginnen 
we met witte metselstenen. Door gele en oranje stenen bij 
te mengen, eindigen we aan de kant van de stad met rode 
stenen. Daarnaast worden de galerijvloeren en balkonplaten 
opgehangen. In de appartementen wordt vloerverwarming 
aangebracht en werken we de vloeren verder af. Inmiddels 
zijn ook de eerste binnenwanden geplaatst. De tegelzetter 
en de stukadoor zijn gestart met het afwerken van de eerste 
appartementen. In de andere gebouwen zijn we nog druk 
bezig met de ruwbouw. De eerste funderingen en vloeren 
van de koopwoningen zijn gereed en binnenkort wordt ook 
gestart met de ruwbouw van het casco. Naar verwachting is 

eind mei de ruwbouw – het casco – van alle koopwoningen 
klaar. Daarna starten we ook hier met het plaatsen van de 
binnenspouwbladen en het metselen van de gevels.

Betaalbaar wonen op unieke locatie
Aan de Houtrustweg komen 152 sociale huurappartementen. 
Op de kop van het kanaal komt een appartementengebouw 
met 34 vrije sector en 12 sociale huurappartementen. Aan de 
Kranenburgweg komen 39 koopeengezinswoningen (allemaal 
verkocht). 

Huren
Wie wil huren moet nog even geduld hebben. Arcade verwacht 
de eerste sociale huurwoningen aan het eind van 2017 op te 
leveren. Enkele maanden voor oplevering publiceren wij de 
huurwoningen op www.woonnet-haaglanden.nl.

Nieuwbouw

˚  Impressie (sociale) huurappartementen New Norfolk aan de Houtrustweg.

New Norfolk is op hoogte
De bouw van het project New Norfolk met 164 sociale huurappartementen, 24 vrije sector huurappartementen en 
39 koopeengezinswoningen in Scheveningen gaat supersnel. Elke dag zijn 80 tot 100 werklui hard aan het werk 
om het project vorm te geven. 
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Nieuwbouw

Bouw Villa Alba aan de   
Van der Horstweg bijna  
van start

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

Begin februari maakten we de naam voor 
dit nieuwe project bekend: Villa Alba. Het 
nieuwe pand krijgt een witte uitstraling. 
Dat verklaart ook meteen waar de naam 
van dit gebouw vandaan komt. Alba 
betekent ‘wit’ in het Latijn. 

Het appartementengebouw Villa Alba 

bestaat uit twee gedeelten. Het complex 
heeft drie verdiepingen plus de begane 
grond. Een atrium verbindt de twee 
gedeelten van het gebouw met elkaar. Op 
de begane grond komen twee apparte-
menten, 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 
met een bruto vloeroppervlakte van circa 
68 m2 tot 87 m2. Elk appartement heeft een 
berging op de begane grond.

We verwachten de appartementen in het 
eerste halfjaar van 2018 op te leveren. 
Enkele maanden voor de oplevering 
plaatsen we de woningen op  
www.woonnet-haaglanden.nl.

Aan de Van der Horstweg in ’s-Gravenzande komt op de plaats van 
ons voormalig kantoor een appartementencomplex met 26 sociale 
huurwoningen. De sloopwerkzaamheden zijn achter de rug. Naar 
verwachting beginnen we in het tweede kwartaal van 2017 met bouwen.  
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Nieuwbouw

Arcade maakt plannen 
groot onderhoud fase 2 
Ter Heijde bekend

˚ De belangstelling voor de informatiebijeenkomst was groot.

‘Ik twijfelde eerlijk gezegd aan de vraag of 
dit de juiste keuze was van Arcade. Maar 
ik ben blij dat ik naar inloopmiddag ben 
geweest. Al mijn vragen zijn beantwoord 
en mijn twijfels zijn weggenomen. Ik kijk 
uit naar het resultaat!’ was de reactie 
van een bewoner. ‘Ik ben zeer tevreden 
over de plannen en ik vind het goed dat 
Arcade kiest voor groot onderhoud van de 
woningen. Dat betekent dat ik kan blijven 
wonen in mijn huidige woning. Ik hoop dat 
ik uiteindelijk merk in mijn portemonnee 
dat de woning energiezuiniger wordt!’ 
vertelde een enthousiasteling. 

Energiezuiniger
Het gaat om de eengezinswoningen aan 
de Heemskerkstraat, Jan van Galenstraat, 

Piet Heinstraat, Pietersonstraat en 
Strandweg. De werkzaamheden zijn met 
name gericht op het op energiezuiniger 
maken van de woningen. Arcade doet 
dat door het plaatsen van isolatieglas, 
kunststof kozijnen, spouwisolatie en dak- 
en vloerisolatie. Daarnaast vervangen we 
alle dakkapellen en zinken dakgoten. Ook 
de bergingen worden opgeknapt. Waar 
nodig worden de keuken, de badkamer 
en het toilet vernieuwd. In overleg met 
de bewoners wordt de geiser/gaskachel 
vervangen door een combiketel. Op dit 
moment hebben de woningen gemiddeld 
energielabel E. De doelstelling is dit op te 
schalen naar gemiddeld label B. Tijdens 
het groot onderhoud informeren we de 
bewoners tussentijds via informatiebrieven. 

Eisen van deze tijd
‘Toen wij in oktober 2014 de nieuwbouw 
in fase 1 in Ter Heijde opleverden, was 
er nog geen duidelijkheid over fase 2. 
De woningen verkeerden in betere 
bouwkundige staat dan de woningen in 
fase 1. Uit diverse onderzoeken is gebleken 
dat de woningen in aanmerking komen 
voor groot onderhoud. Wij hebben 
deze plannen eerst besproken met 
Huurdersvereniging Westland en Hint. 
Zij stemden positief in met de plannen’, 
vertelt René Lemson, directeur-bestuurder 
bij Arcade. De werkzaamheden starten in 
september 2017 en duren waarschijnlijk 
tot eind 2018. Na het groot onderhoud 
voldoen de woningen weer aan de eisen 
van deze tijd. ‘Het groot onderhoud is 
best ingrijpend voor de bewoners. Het is 
belangrijk, dat zij goed weten waar ze aan 
toe zijn. Daarom ben ik blij met de grote 
opkomst tijdens de informatiebijeen-
komst’, voegt hij eraan toe.

Arcade deed lang onderzoeken naar de mogelijkheden voor groot 
onderhoud van 64 eengezinswoningen in Ter Heijde. Inmiddels zijn 
deze afgerond. Via een brief informeerden we de bewoners van de 
woningen waaraan onderhoud wordt verricht over de plannen. In maart 
organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de bewoners. De 
belangstelling was groot! 
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18+

Verbakel heeft ons gevraagd of wij een 
woning beschikbaar wilden stellen voor 
dit project. Arcade besloot om dat te 
doen. ’De jeugd van nu is onze toekomst. 
Het is belangrijk dat jongeren blijven 
groeien en dat zij hun ideeën over de 
bouw van nieuwe ouderenwoningen en 
andere gebouwen kunnen ontwikkelen’, 
zegt Floor Oskam, manager vastgoed bij 
Arcade. ‘Daarom verlenen wij graag onze 
medewerking aan dit project.’

Uitvoering project
De leerlingen werken in groepen aan 
de opdracht. Het project bestaat uit 
vier fasen. Tijdens de oriënterende fase 
verzamelen de leerlingen informatie 
over oplossingen die al bestaan in 
seniorenwoningen. In de ideefase 
bedenken de tieners zoveel mogelijk 

ideeën en verbeteringen om een woning 
geschikt te maken voor ouderen. 
Vervolgens werken de leerlingen hun 
beste oplossingen uit in een ontwerp. 
Daarna testen ze het ontwerp. Tot 

˚ Een leerling test hoe je met een rollator in de hand het makkelijkst de deur van het complex kan 
openen.

Leerlingen ISW Naaldwijk denken 
na over levensloopbestendig wonen

˚ Een leerling beantwoordt een vraag die 
onderdeel is van de opdracht.

˚ De woning wordt geïnspecteerd.

Scholieren uit klas 1 van het Technasium van het ISW Hoogeland werken aan een project over 
levensloopbestendig bouwen. Als een woning levensloopbestendig is, kan iemand langer zelfstandig blijven 
wonen. Dat is prettig voor de bewoner. Daarnaast wil de overheid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het 
project wordt uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijf Verbakel. 

slot presenteren de scholieren dit aan 
hun docent en de opdrachtgever van 
bouwbedrijf Verbakel. 

Projectbezoek
In maart 2017 bezochten de leerlingen 
een woning aan de Stokdijkhof in 
Naaldwijk. Door een woning van binnen 
te zien, kregen de scholieren een beter 
beeld van de ruimtes en mogelijkheden 
in een woning voor ouderen. Zo werd 
bijvoorbeeld duidelijk hoe breed een 
doorgang minimaal moet zijn voor 
iemand met een rollator. 

Alleen bedenken, niet echt uitvoeren
‘Ik vind het een leuk en leerzaam 
project!’, vertelt een enthousiaste 
leerling. ‘Helaas gaan we de ideeën 
niet in het echt uitvoeren. Misschien 
dat we onze ideeën wel kunnen 
uitvoeren als ik later aan het werk ga als 
bouwkundige.’ Een ander vult aan: ‘Dit 
is het interessantste project waaraan 
we tot nu hebben gewerkt op school! Ik 
ben benieuwd naar de resultaten van de 
andere groepen.’
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Veel gestelde vragen

Arcade ontwikkelt diverse nieuwbouwprojecten in Den Haag en 
Westland. Een overzicht van deze projecten en de voortgang ervan staat 
op onze website. We bieden onze nieuwbouwhuurwoningen enkele 
maanden voor oplevering aan op www.woonnet-haaglanden.nl. Wilt u 
een sociale nieuwbouwwoning van Arcade huren? Dan kunt u alvast een 
aantal stappen ondernemen.

Als eerste moet u ingeschreven staan 
bij Woonnet Haaglanden. Bent u nog 
niet ingeschreven? Schrijft u zich dan 
via www.woonnet-haaglanden.nl in als 
woningzoekende. U ontvangt dan een 
inlogcode en een wachtwoord. Op www.
woonnet-haaglanden.nl kunt u reageren 
op sociale huurwoningen en vindt u de 

voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een woning. Dit geldt ook voor onze 
nieuwbouwprojecten.

Interesse in een nieuwbouwproject?
Heeft u interesse in een specifiek nieuw-
bouwproject? Meldt u zich dan als geïnte-
resseerde aan via verhuur@arcadewonen.nl. 
Vergeet niet te melden om welk project het 
gaat. Voordat we de woningen op Woonnet 
Haaglanden aanbieden, laten we dit 
(digitaal) eerst aan u weten. 
Let op: als u zich aanmeldt via dit 
e-mailadres komt u niet automatisch 
in aanmerking voor een nieuwbouw-
woning. U wordt alleen op de hoogte 
gehouden. Om in aanmerking te komen 
voor een woning, reageert u altijd via 
www.woonnet-haaglanden.nl.

Wat moet ik doen als ik een 
nieuwbouwwoning wil huren?

¯ Wilt u verhuizen naar een nieuwbouwwoning? 
Doorloop dan de aangegeven stappen.

Heeft u last van muizen?
Wat moet ik doen als ik muizenkeutels of (dode) muizen in huis vindt? Dan moet u het probleem zo snel mogelijk 
proberen te verhelpen. De bestrijding van muizen komt altijd voor rekening van de huurder.

U kunt zelf proberen de muizen te 
bestrijden. Of u schakelt een bestrijder in. 
Westlandse huurders nemen contact op 
met Ongedierte bestrijding Westland via 
06 – 54 38 07 79 of  
www.ongediertebestrijdingwestland.nl. 
Haagse huurders nemen contact op met 
AVR Ongediertebestrijding via  
070 - 311 77 75.

Waar moet u op letten als u zelf aan 
de slag gaat?
Om besmetting met ziekmakende 
virussen en bacteriën te voorkomen is het 
belangrijk om het volgende te doen:
–  Haal de keutels of het dode dier met een 

vochtig doekje weg. 
–  Doe de dode muis, de keutels en het 

doekje in een afvalzak en knoop deze 
dicht. Deze gooit u met het huisvuil weg. 

–  Maak de vloer eerst schoon met een 
zeepsopje.

–  Maak de vloer daarna nog een keer 
schoon met een sopje van water en 

bleekwater. Doe 250 ml bleekwater in 
een emmer met 10 liter water. Begin 
direct met schoonmaken, dan werkt het 
bleekwater het best. Laat dit 5 minuten 
intrekken en spoel het weer weg.
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‘...en ik bespaar 
ook nog op mijn 
stookkosten’ 
De heer Moor met zijn hondje in de 

deuropening van zijn woning.

Ruim acht jaar geleden kreeg mijnheer 
Moor een nieuwe heup. Daarom gingen 
zijn zusters voor hem op zoek naar 
een aangepaste woning. Het werd de 
Bleijenburgflat in De Lier waar mijnheer 
Moor sindsdien samen met zijn hond 
Milo naar tevredenheid woont. Onlangs 
werd ingrijpend onderhoud aan de flat 
afgerond.
‘Of ik blij ben met de grote verbouwing? 
Ik ben razend enthousiast, het is 
prachtig geworden, schitterend! De 
spijltjes aan de balkons, de brandschone 
gevelsteentjes... U moet weten, een 
aantal jaren geleden kregen we op 
oudejaarsdag een brief dat de flat 
afgebroken zou worden. We schrokken 
ons een hoedje. Het idee dat we hier 
weg moesten! En ik niet alleen hoor, 
nee, iedereen was verbijsterd. Ik woon 
driehoog en heb een fantastisch uitzicht 
op de vuurtoren! Om daar afscheid van 
te moeten nemen... ik moest er niet aan 
denken. Maar de plannen veranderden 
gelukkig. In plaats van afbraak kwam er 
groot onderhoud. En kijk nu eens: een 
gloednieuwe flat met een nieuwe lift! En 
dankzij het isolatieglas bespaar ik ook 
nog op mijn stookkosten. Om het te 
vieren trakteerde ik mijn hondje Milo op 
een portie kipnuggets.’

 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) 22 49 111
Ziggo: (0900) 18 84

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

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
(0174) 28 23 00
(kies 1: reparaties)
(kies 2: woning zoeken of huur opzeggen)
(kies 3: huurbetaling)
(kies 4: overige vragen)

E-mail
info@arcadewonen.nl

Huurdersvereniging 
Westland

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

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

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

Afdeling Monster, Ter Heijde en Poeldijk
Contactpersoon / secretariaat:
Mevrouw M. van Duin
Wiegers 30, 2681 MS  Monster
(0174) 24 01 44

Centraal e-mailadres
hvwestland@live.nl

Website
www.huurdersverenigingwestland.nl 

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

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

Telefoon
140174

E-mail
sociaalmakelaar@vitiswelzijn.nl

Website
www.vitiswelzijn.nl
www.140174.nl

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

De documentatie in dit bewonersblad is met zorg samengesteld. De tekst, plattegronden, schetsen en/of foto’s zijn indicatief. 
Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan dit blad zijn geen rechten te ontlenen.

Reparatieverzoeken
Via www.arcadewonen.nl of 
reparatieverzoek@arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken buiten kantooruren
Dringende reparatieverzoeken en calami-
teiten buiten kantoortijden (die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag) meldt u 
via (0174) 28 23 00.

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.

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


