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Inhoudsopgave

Hoe goed kent ú de buren?
Iedereen heeft ze: buren. Of je moet ergens op het 
platteland wonen, maar hier in het westen wonen we al 
gauw dichtbij elkaar. Meestal kunnen we het met onze 
buren goed vinden. En zijn de buren er om tijdens de 
vakantie de planten te verzorgen, pakketjes aan te nemen 
of om op een zomeravond in de tuin samen iets te drinken. 

Dat laatste doen we misschien weleens een beetje te 
weinig. Even bijpraten met degenen die naast ons wonen. 
Hoe goed kent u de buren eigenlijk? Want ken je de 
mensen die je buren zijn, dan heb je ook wat meer begrip 
voor elkaar. Dan kun je elkaar ook makkelijker ergens op 
aanspreken, als er eens iets is. Gewoon even in alle rust 
melden dat u weleens wat leefgeluiden hoort. Heb je een 
goede relatie met elkaar, dan kun je dat rustig tegen elkaar 
zeggen. En weet u dat die buren het zich daar vaak niet eens 
van bewust zijn en blij dat zijn dat u hen erop attendeert?

Ook Den Haag heeft er weer heel wat buren bij. Met 
de oplevering van Lumière - de woontoren op de hoek  
Leyweg/Hengelolaan – hebben we veel huurders een 
groot plezier gedaan. Lees het interview maar eens in dit 
blad. Er staan trouwens nog meer opleveringen op stapel, 
zoals u ook kunt lezen. Niet dat alle aandacht bij Arcade 
is gevestigd op nieuwbouw, want ook onze huidige bouw 
houden we goed bij.  Zie overzicht op pagina 18 t/m 20.

En nu ik toch op de inhoud van dit bewonersblad inga: 
wat ook een goede manier is om buren te leren kennen, 
is lid worden van een bewonerscommissie. Dat is een 
commissie die elk huurderscomplex zelf kan oprichten. 
Meer daarover in dit nummer. En leest u vooral even het 
artikel over de huurverhoging die eraan komt. Daarbij 
houden we ons vast aan de richtlijnen van de overheid.

Zo, het mooie weer is in aantocht. Tijd om niet alleen van uw 
huis of appartement te genieten, maar ook van de tuin of het 
balkon. En u weet het, denk ook een beetje om de buren...

René Lemson
directeur-bestuurder
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Dit jaar krijgen de lagere 
inkomens gemiddeld 2,2% 
huurverhoging
Elk jaar – op 1 juli – past 
Arcade de huur van 
haar woningen aan. 
Wij houden ons aan 
de richtlijnen van 
de overheid. 
Arcade vindt de 
betaalbaarheid 
van sociale 
huurwoningen 
belangrijk en 
besloot de huur 
voor de laagste 
inkomensgroep 
niet maximaal te 
verhogen. Onlangs 
ontving u van ons een 
brief met uw nieuwe 
huurprijs. In dit artikel zetten wij 
de belangrijkste zaken nog een keer 
uiteen.

Huishoudens met een gezamenlijk 
inkomen onder of gelijk aan 
€ 42.436,- 
De huurverhoging die u krijgt, hangt 
af van de hoogte van uw huidige huur. 
Wij besloten voor huishoudens met 
een huishoudinkomen onder of gelijk 
aan € 42.436,- de huur te verhogen 
met gemiddeld 2,2% , maar maximaal 
4.0%. (4,1% is toegestaan vanuit de 
regelgeving van de overheid). 

Inkomensafhankelijke 
huurverhoging
Ligt uw huishoudinkomen 
boven € 42.436,-? Dan is de 
inkomensafhankelijke huurverhoging 
van toepassing. Wij verhogen de 
huur dan met maximaal 5,6%. Dit 
percentage is door de overheid 
vastgesteld. 

Uitzonderingen inkomens-
afhankelijke huurverhoging
De volgende groepen krijgen geen inko-
mensafhankelijke huurverhoging: 
•   Huishoudens waarvan één of 

meer leden per 1 juli 2019 de 
AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 
maanden) hebben bereikt.

•   Huishoudens van vier of meer 
personen.

•   Chronisch zieken en gehandicapten.

Is er sprake van één van bovenstaande 
uitzonderingen, maar ontving u toch 
een huurverhoging van 5,6%? Maak 
dan bezwaar. Lees voor meer informatie 
de bijlage bij uw huurverhogingsvoor-
stel of kijk op www.arcadewonen.nl/
huurverhoging.

Maximale huurprijs
In sommige gevallen is de maximale 
huurprijs van een woning bereikt. De 
huur wordt dan niet verder verhoogd.

Huurtoeslag
Ontvangt u nu huurtoeslag? En krijgt u 
een huurverhoging? Dan geven wij de 
nieuwe huurprijs door aan de belasting-
dienst. Een enkele keer lukt het de belas-
tingdienst niet om de nieuwe huurprijzen 
te verwerken, dan krijgt u bericht van de 
belastingdienst. Zij vragen u dan om zelf 
de juiste huurprijs door te geven.

Bezwaar maken
Tot 1 juli 2019 kunt u schriftelijk een 
bezwaar indienen. Dit kan alleen als u 
een sociale huurwoning huurt en er 
een geldige reden is. Meer informatie  
hierover staat in de bijlage bij het huur-
verhogingsvoorstel. U kunt ook kijken op 
www.arcadewonen.nl/huurverhoging

De in dit artikel genoemde inkomens zijn 
bruto jaarinkomens van het gezamenlijke 
huishouden.
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Geniet deze zomer van uw balkon 
met deze tips 
Soms lijkt het lastig een (klein) balkon gezellig en praktisch in te richten. Maar met een balkon kunt u meer dan 
u misschien denkt. Zelfs met weinig ruimte. Met deze tips kunt u de hele zomer genieten van uw balkon. 

•  Kies voor vrolijk gekleurde plantjes 
en bloemen in potten en bakken. Zet 
bijvoorbeeld meerdere (kunststof) 
potten met potplanten bij elkaar. 

•  Houd bij het kiezen van de planten 
rekening met de zon- en windligging 
van uw balkon. 

•  Kleed het balkon aan met leuke 
decoratie zoals: lantaarns, kaarsen of 
lege flessen waar u een losse bloem in 
kunt zetten. 

•  Kies voor opklapbare meubels. Deze 
klapt u makkelijk in als u meer ruimte 
nodig heeft. Kleed de meubels aan met 
kussens en/of een kleed.

•  Wist u dat er speciale buitentapijten 
zijn die u op de grond van uw balkon 
kunt leggen? Dit is niet alleen leuk om 
te zien, maar ook comfortabel. 

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

- Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019
- Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019

Dringend reparatieverzoek
Heeft u tijdens de feestdagen een dringend reparatieverzoek?  
Bel dan (088) 011 70 03. 
Alleen in geval van spoedeisende reparatieverzoeken – die niet kunnen wachten 
tot de volgende werkdag – ondernemen wij direct actie.
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Huurkrant verschijnt  
weer digitaal
Ook dit jaar verschijnt de Huurkrant alleen nog digitaal. De krant is beschikbaar 
via www.arcadewonen.nl. In de Huurkrant vindt u uitleg over het huurbeleid 
van de overheid en woningcorporaties. Daarnaast leest u meer over de jaarlijkse 
huuraanpassing en huurtoeslag. 

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.

Handig, de huur  
automatisch betalen!

Incassodata tot eind 2019
Huur voor de maand: Afschrijving huur op de 25e: Afschrijving huur op de 1e:
Juni 2019 24 mei 31 mei
Juli 2019 25 juni 1 juli
Augustus 2019 25 juli 1 augustus
September 2019 23 augustus 30 augustus
Oktober 2019 25 september 1 oktober
November 2019 25 oktober 1 november
December 2019 25 november 29 november

De voordelen op een rij:
•  U betaalt altijd op tijd.
•  U vergeet nooit uw huur te betalen.
•  U weet precies wanneer wij de huur 

afschrijven.
•  U hoeft niet maandelijks aan de 

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

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

Wilt u de huur betalen via 
automatische afschrijving?
Download dan het machtigings-
formulier van onze website en stuur 
het formulier ondertekend naar ons 
terug. U vindt het formulier op  
www.arcadewonen.nl.  
Ook vindt op onze website de 
data waarop wij de huur van uw 
bankrekening afschrijven.
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Geslaagde bewonersavond in Villa Alba
In september 2018 kregen de bewoners van het appartementengebouw 
Villa Alba in ’s-Gravenzande de sleutel van hun woning. De bewoners 
van de 26 huurappartementen zijn inmiddels helemaal gewend. Een 
mooi moment om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de 
medewerker sociaal beheer van Arcade. Daarom organiseerden wij op  
20 maart 2019 een bijeenkomst voor alle bewoners. Met een opkomst van 
100% en een gezellige sfeer was de bijeenkomst een groot succes! 

Na de ontvangst gaf Zakaria Rachad, 
medewerker sociaal beheer bij Arcade 
een presentatie. Hij legde uit wat 
bewoners van ons en wat wij van hen 
verwachten. Wij vinden klanttevreden-
heid belangrijk en gaven bewoners 
daarom ook de gelegenheid verbeter-
punten met ons te delen. “Want hoe 
goed wij ons werk ook willen doen. Het 
blijft mensenwerk! Miscommunicatie 
of een ‘foutje’ is zo gemaakt”, zegt 
Zakaria. Een van de verbeterpunten is 
de communicatie met Arcade. Daarom 
werd ook stilgestaan bij de oprichting 
van een bewonerscommissie. “Een 
aantal enthousiaste bewoners 

toonden hier inmiddels belangstel-
ling voor”, aldus Zakaria. “Daar zijn 

wij blij mee! Want dan hebben we 
straks gesprekspartners namens alle 
huurders in het complex. Zij zijn de 
oren en ogen in het gebouw. Maar 
ook voor het sociale aspect en het 
onderlinge contact met de buren is 
het goed als er straks een commissie 
is.” Tot slot benadrukten de bewoners 
aan het eind van de avond dat het 
heel fijn wonen is in Villa Alba. 

˚ Het appartementengebouw Villa Alba in ’s-Gravenzande met 26 sociale huurappartementen.

˚ De prachtige hal van Villa Alba die mede dankzij de bewoners netjes en opgeruimd is.  
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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 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. Of nodig 
de buren ook uit. 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 
vervelend en kan ingrijpend zijn. Het is 
belangrijk dat u zelf uw buren aanspreekt 
op hun gedrag. Soms zijn ze zich niet 
bewust dat ze overlast veroorzaken. 

Overleg ook eens met andere buren: 
ervaren 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.

Nieuws

Goede communicatie voorkomt 
burenruzie

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 
omgeving schoon te 
houden en bied uw 
(grof)vuil volgens de 
regels aan.
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Misschien heeft u weleens gehoord van een bewonerscommissie. Of heeft u er zelfs weleens mee te maken gehad. 
Een bewonerscommissie is min of meer de spreekbuis tussen huurders in een wooncomplex en verhuurder. 
Arcade in uw geval. Een bewonerscommissie heeft een andere rol dan de Huurdersvereniging. Zo komt de 
huurdersvereniging op voor de belangen van alle huurders en een bewonerscommissie doet dat voor u en uw 
directe buren.

Elk complex van huurwoningen kan een 
bewonerscommissie beginnen. Bij Arcade 
kennen we ondertussen al een flink aantal 
actieve commissies. Het voordeel van een 
commissie is, dat u namens de bewoners 
met ons in overleg kunt over allerlei zaken 
die voor uw complex van belang zijn.  
Zoals de aankleding in een centrale 

ruimte, de entree of een tuin. Ook 
kunt u met elkaar de leefbaarheid in 
uw buurt ter sprake brengen, als u 
denkt dat het beter kan. Daarnaast 
kan een bewonerscommissie ook 
een prima manier zijn om elkaar te 
leren kennen. Commissies genoeg die 
allerlei activiteiten organiseren voor de 

bewoners, van een koffie-uurtje tot een 
feestavond.

De rechten van een bewonerscommissie
Voor u is een actieve bewonerscommissie 
daarom plezierig, maar voor Arcade 
ook. We horen eerder en beter wat er 
leeft bij u in de buurt. Ook hebben we 

˚ Bij Arcade kennen we een flink aantal actieve bewonerscommissies. Sommige commissies organiseren activiteiten met en voor de bewoners 
zoals een koffie-uurtje of een burendag.

Heeft uw appartementencompl ex al een bewonerscommissie?

Nieuws
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een vast aanspreekpunt om afspraken 
mee te maken. Als een complex een 
bewonerscommissie heeft, zijn we zelfs 
verplicht om u te betrekken bij bepaalde 
zaken. 

Informatierecht
Wettelijk is vastgelegd dat een 
bewonerscommissie informatierecht 
heeft. Dat betekent dat u het recht heeft 
om door ons te worden geïnformeerd 
over zaken die spelen in het complex zoals 
een geplande schilderbeurt. In sommige 
gevallen kan een commissie meedenken 
over de kleurkeuze van bijvoorbeeld het 
schilderwerk. 

Overleg- en adviesrecht
Ook heeft een commissie overlegrecht. 
Minimaal een keer per jaar gaat een 
bewonerscommissie met Arcade om 
de tafel. Natuurlijk kan een commissie 
ook een verzoek indienen om extra 
te overleggen. Daarnaast mag een 
bewonerscommissie ons altijd vrijblijvend 
advies geven. We laten het niet bij 
praten alleen. Bent u iets van plan dat de 
leefbaarheid bij u in de buurt ten goede 
komt? Dan helpen wij u hierbij. 

Hoe begint u een commissie?
U leest dat het hebben van een 
bewonerscommissie genoeg voordelen 
biedt. Vaak wordt het initiatief daartoe 
pas genomen als er groot onderhoud 
aankomt. Ook op andere momenten kan 
het plezierig zijn als u de krachten bundelt 
met iedereen in het complex. 

Leerzaam en leuk
Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor 
de bewonerscommissie.  
Het kost u niet veel tijd, maar het levert 
wel iets op: meer woonplezier en een 
leefbaarder buurt. 

Heeft uw appartementencompl ex al een bewonerscommissie?

Ook huurders A-Capella 
verenigen zich
 
Een van de nieuwste initiatieven is die in Naaldwijk, aan de Sint Martinusstraat. 
Daar staat het seniorencomplex A-Capella, met 74 huur- en 41 koopappartementen. 
Ook deze bewoners hebben nu een eigen overlegorgaan: Huurdersplatform 
A-Capella. Het initiatief is gelijk professioneel aangepakt. In een convenant heeft 
A-Capella uitgewerkt over welke onderwerpen de commissie gaat meepraten.  
Het convenant is zelfs zo professioneel opgesteld, dat Arcade het wil gaan gebruiken 
voor alle al bestaande commissies. De bewonerscommissies krijgen hierover 
binnenkort bericht. 

NieuwsNieuws

Als u zich graag wilt ontwikkelen, is 
deelnemen aan een commissie ook 
een prima opstap. Het is leerzaam en u 
ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Ervaring 
hoeft u dus niet te hebben. U kunt zelfs 
begeleiding krijgen van Arcade bij de 
opstart van uw bewonerscommissie.  

Interesse? 
Neem eens vrijblijvend contact op met 
sociaal beheer, via sociaalbeheer@
arcadewonen.nl of bel tussen 
8.30 – 12.30 uur 0174 - 28 23 00 (toets 1 en 
daarna toets 3).
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˚ De eengezinswoningen aan de Maroc in De Lier die meedoen aan het project. 

Proefproject met zonnepanelen 
gaat van start 
Op de daken van een aantal huurwoningen in Westland liggen 
sinds kort zonnepanelen. In totaal doen 18 woningen mee met het 
proefproject. Het betreft twee woonrijen: één in De Lier en één in 
Heenweg (’s-Gravenzande). Op 15 januari 2019 zijn – onder toeziend oog 
van de notaris – via loting deze twee woonrijen geselecteerd. Er was 
veel belangstelling bij huurders voor zonnepanelen. Ruim 350 van de 
900 aangeschreven huurders uit Westland meldden zich aan voor het 
proefproject.

Meerdere complete woonrijen in 
verschillende kernen van Westland 
kwamen in aanmerking voor loting. 
Bewoners konden zich alleen aanmelden 
op één voorwaarde: alle woningen in 
de rij moesten meedoen. “Dit zorgde 
voor leuke initiatieven. Zo gingen 
bewoners na het verschijnen van het 
vorige bewonersblad gelijk bij de buren 
op de koffie om elkaar enthousiast te 
maken voor deelname. Ook waren er 
buren die elkaar hielpen met het digitaal 
aanmelden via onze website”, vertelt 
Ronald Rouwendaal, portefeuillemanager 
bij Arcade. 

Voor de bewoners van de geselecteerde 
woningen organiseerden wij samen met 
Wocozon een informatieavond. In april is 
gestart met het plaatsen van de panelen 
op de woningen. Via het bewonersblad en 
onze website houden wij u op de hoogte 
van de verloop van dit proefproject.

Samenwerking met Wocozon
Arcade voert de proef uit in samenwerking 
met Wocozon. Een organisatie zonder 
winstoogmerk die gespecialiseerd is in 
zonnestroom voor corporaties. Bewoners 
die de zonnepanelen op hun dak krijgen, 
hebben er verder geen omkijken naar. 

Wocozon zorgt ervoor dat een erkende 
installateur de panelen monteert en 
aansluit. In dit geval is bewust gekozen 
voor een Westlandse installateur:  
SolarNRG uit Poeldijk.
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Verhuizen? Er zijn meer 
mogelijkheden dan u denkt!
Misschien is de huurwoning waar u nu woont niet helemaal meer naar uw zin. Omdat de kinderen al jaren het 
huis uit zijn en u die paar lege kamers nauwelijks nog gebruikt. Of juist omdat er kinderen bij zijn gekomen en 
een extra kamer juist welkom is. Maar verhuizen… kan dat eigenlijk wel? Moet u dan niet heel lang wachten op 
een woning? En hoe zit het met de huurprijs? U woont nu voordelig, hoe zit dat straks? 

Bij Arcade weten we dat veel mensen 
weleens denken aan een andere 
huurwoning. Maar al snel laten ze die 
gedachte varen. Want veel huurders 
weten niet beter dan dat de wachttijden 
voor een andere woning aan de lange 
kant zijn. Toch is er veel meer mogelijk 
dan u denkt. Natuurlijk zijn er huurwo-
ningen waar u langer op moet wachten. 
Maar er zijn ook vergelijkbare woningen 
waarvoor u veel eerder in aanmerking 
komt. Bijvoorbeeld net even een ander 
type woning dan u in gedachten had. Of 
net een wijk verder dan degene waar u uw 
oog op heeft laten vallen.

Wachttijd een stuk korter
Om te verhuizen moet u ingeschreven 
staan bij Woonnet Haaglanden. 

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

Laat u begeleiden
Vitis Welzijn werkt tegenwoordig met 
wooncoaches. Dat zijn vrijwilligers die 
alles weten van verhuizen. En die ook 
nog eens kosteloos advies geven. De 
wooncoaches kennen de huurwoning-
markt. Ze helpen u graag als u hulp nodig 
heeft bij het reageren op woningen. Of het 
uploaden van uw gegevens op Woonnet 
Haaglanden. Ook denken ze creatief met u 

mee. Juist de open blik van een ander kan 
u weleens op verrassende ideeën brengen. 
Ook helpen zij om (nieuwe) woonlasten 
te berekenen. Misschien bent u straks 
wel iets meer geld kwijt aan huur, maar 
zijn de energiekosten van een kleinere 
of nieuwere woning lager. Elke dinsdag- 
en woensdagmorgen is er een inloop-
spreekuur aan de Prins Bernhardstraat 
5A in Naaldwijk. U hoeft geen afspraak te 
maken, tussen 9.30 en 11.30 uur zitten de 
wooncoaches voor u klaar.

Seniorenmakelaar nodig?
Bent u al wat ouder? Dan kunt u ook 
terecht bij een Seniorenmakelaar.  
Meer informatie vindt u hier 
www.woonnet-haaglanden.nl/
de-seniorenmakelaars/ 

˚  Een seniorenmakelaar of wooncoach kan u helpen met het vinden van een nieuwe woning. 

Nieuws
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˚ Kees van der Gaag woont al 12 jaar aan de Hoofdstraat in De Lier. Kees regelt allerlei zaken 
voor het appartementengebouw en verzorgt de planten.

Bewoners blij met nieuwe 
plantenbakken in De Lier

Aan de Hoofdstraat in De Lier ligt boven 
de winkels een appartementencomplex 
met 24 sociale huurappartementen. De 
heer Van der Gaag woont hier al 12 jaar 
samen met zijn vrouw. “Zeg maar Kees 
en Fie hoor”, zegt hij lachend. “Ik ben al 
bijna 80 jaar, maar voel me nog jong en 
ik fiets elke dag nog zo’n 25 kilometer”.

Vorig jaar is het appartementencomplex 
helemaal geschilderd. Tot grote tevredenheid 
van de bewoners. “Het ziet er allemaal keurig 
uit!”, vertelt Kees. “We wonen hier hartstikke 
leuk en centraal met winkels binnen handbereik. 
Met alle buren hebben we goed contact. Het 
is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen. 
Maar we maken altijd even tijd voor een gezellig 
praatje.” Kees is betrokken en regelt allerlei 
zaken voor het complex. “Ik ben in de loop der 
jaren een soort aanspreekpunt geworden voor 
de bewoners. Er wonen hier veelal ouderen en 
dan moet je elkaar gewoon een beetje helpen. 
Zo deed laatst de bel het niet. Dan bel ik op naar 
Arcade en wordt het geregeld.”

Het ziet er gezellig en verzorgd uit
De appartementen liggen boven de winkels 
en op het dak is een terras. Kees verzorgde al 
een tijd de planten. “Ik gaf de planten water 
en haalde het onkruid weg. Op een gegeven 
moment werd het een beetje oud allemaal. Het 
begon er onverzorgd uit te zien. Ik nam toen 
contact op met Arcade. Samen met Marianne 
Kuipers van Arcade hebben we gekeken wat 
anders kon.” In het najaar van 2018 zijn de 
plantenbakken vervangen. ”We hebben nu losse 
bakken die netjes zijn beplant. Iedereen is er blij 
mee, want het ziet er weer gezellig en verzorgd 
uit. Laatst kwamen buren nog vragen wat de 
naam van het boompje is, dat nu zo mooi in 
bloei staat. Ik heb gelijk de tuinman gebeld en 
navraag gedaan.” Tot slot zegt Kees: “Het was 
trouwens best een spectaculaire operatie toen 
ze de bakken kwamen vervangen. Er moest 
een hoogwerker aan te pas komen om de oude 
plantenbakken weg te halen en de nieuwe neer 
te zetten.”
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˚ Veel huurders bezochten de bijeenkomsten. Zowel de huurdersvereniging als Arcade gaven presentaties.

Succesvolle bewonersavonden  
en toekomstplannen
In het vorige bewonersblad las u al dat wij onze huurders actiever willen betrekken bij zaken die u als huurder 
aangaan. Daarom organiseerden wij samen met de huurdersvereniging een aantal bijeenkomsten.  
Veel huurders bezochten de bijeenkomsten om met ons van gedachten te wisselen. 

De avonden vonden plaats in  
De Lier, ’s-Gravenzande, Poeldijk, 
Monster, Naaldwijk en Den Haag 
(Scheveningen en Schilderswijk).  De 
huurders waren enthousiast om mee te 
denken en te praten over zaken die hun 
aangaan. Onze medewerkers hebben 
de tips, vragen en verbeterpunten 
genoteerd. Wij gaan hiermee aan de 
slag en zoeken hierbij overleg met de 
huurdersvereniging. Over een aantal 
zaken wordt u via dit bewonersblad 
geïnformeerd. Zoals ons keukenbeleid, 
doorstroming naar een andere woning 
en het planmatig onderhoud. 

Toekomstplannen
Ook in 2019 willen wij werken aan het 
verbeteren van bewonersoverleg. Zo zijn 
wij momenteel bezig met het uitrollen 
van een nieuw samenwerkingsplan 
met onze bewonerscommissies (zie 
pagina 8 en 9 van dit bewonersblad). 
Maar ook kijken we naar mogelijkheden 
om op wijkniveau betere aansluiting 
te vinden met onze huurders. Met de 
huurdersvereniging overleggen wij 

hoe wij de samenwerking kunnen 
optimaliseren. Arcade vindt het 
belangrijk dat de huurdersvereniging 

de belangen van alle huurders 
vertegenwoordigt. Dit vraagt extra 
inspanning van de huurdersvereniging 
die tot nu alleen actief is in Westland. 
Ook kijken we naar moderne 
digitale mogelijkheden voor 
bewonersparticipatie. 

Interesse?
Wilt u meer weten over bewoners-
participatie? Neem dan contact op met 
sociaal beheer tussen 8.30 – 12.30 uur via 
0174 - 28 23 00 (toets 1 en daarna toets 3).
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Keukens, badkamers en toiletten vervangen wij eens in de zoveel tijd op basis 
van regulier terugkerend onderhoud. Maar wist u dat het ook mogelijk is om 
deze tegen betaling eerder te laten vernieuwen? In dit artikel leest u meer over 
de voorwaarden.

Een keuken heeft een theoretische 
levensduur van 20 jaar en voor een 
badkamer en toilet geldt een levensduur 
van 30 jaar. Dit betekent niet dat wij alles 
automatisch na de levensduur vervangen. 
We beoordelen altijd of vervanging 
technisch gezien echt nodig is. Wij vinden 
het belangrijk dat u zich prettig voelt in 
uw eigen woning. Daarom bieden wij u 
de mogelijkheid uiterlijk vijf jaar eerder 
dan de geldende levensduur uw keuken, 
badkamer of toilet tegen bijbetaling te 
laten vervangen. 

Voorwaarden voor eerdere 
vervanging
U betaalt een aanbetaling van 20% 
van het totaal bedrag en de rest van 
het bedrag betaalt u in maandelijkse 
termijnen gelijk met de huur. Het is ook 
mogelijk het totale bedrag in één keer 
te betalen. In sommige gevallen kunnen 
wij besluiten een verzoek voor eerdere 
vervanging te weigeren.

Nieuwe keuken, badkamer of toilet? 
Tegen betaling is dit ‘eerder’ mogelijk

Sociale huurwoning Onderdeel Levensduur Afschrijving Investering Bijdrage per jaar
Keuken* 20 jaar In 15 jaar € 3.450,- € 230,-
Badkamer 30 jaar In 25 jaar € 6.000,- € 240,-
Toilet 30 jaar In 25 jaar € 2.000,- € 100,-

* Op basis van een keukenblok van 1.80 meter.

¯  Tijdens het groot onderhoud in Ter Heijde zijn 
keukens vervangen. Keukens vervangen wij 
op basis van regulier terugkerend onderhoud. 
Het is mogelijk om eerder tegen betaling uw 
keuken te laten vernieuwen.

Woonwijzer

De betaling wordt als volgt berekend 
Stel, uw keuken gaat normaal gesproken 
20 jaar mee en u wilt uw keuken na 
16 jaar met bijbetaling laten vervangen. 
De investering in een nieuwe keuken* is 
€ 3.450,- (inclusief btw). De looptijd van de 
nieuwe investering is 20 jaar.  We starten 
pas na de eerste 5 jaar met de afschrijving. 
Vanaf het 6e jaar schrijven we gelijkmatig 
af met ongeveer 7% per jaar tot de 100% 
bereikt is bij 20 jaar. Bij vier jaar eerder 
vervangen is uw deel van de rekening 
4/15 jaar x de investering van € 3.450,- 
(inclusief btw) = € 920,-   
Daar komt een vast bedrag van € 100,-  
aan administratieve handelingen 
bovenop. Uw nieuwe keuken kost u in dit 
geval € 1.020,-.*

Moderne uitstraling
Wij gaan met onze tijd mee.  
Binnenkort geven wij de mogelijkheid 
tegen een extra betaling te kiezen voor een 
luxere keuken met moderne uitstraling. 
Met bijvoorbeeld soft close systeem en 
lade in lade voor het gebruiksgemak. 
Informeer naar de mogelijkheden via 
(0174) 28 23 00. 
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Zonnepanelen op de Bizetflat in Naaldwijk
Het groot onderhoud aan de Bizetflat aan de Stokdijkkade in Naaldwijk is gestart. De Bizetflat met 99 sociale 
huurappartementen is gebouwd in 1972. De werkzaamheden zijn gericht op het aanpassen van de buitenzijde  
van de flat. De flat krijgt een moderne uitstraling en kan na de werkzaamheden weer 25 jaar mee.

Als eerste is gestart met de werkzaam-
heden aan het dak. Zo is de dakbedek-
king vervangen en zijn zonnepanelen 
geplaatst op het dak. Deze duurzaam-
heidsmaatregel komt ook de bewoners 
ten goede. Want deze zonnepanelen 
gaan een deel van de stroom opwekken 
voor de algemene voorzieningen van de 
flat, zoals de algemene verlichting en de 
liften. In mei pakken we de buitenkant 
van de flat aan. De kopgevels en 
liftschachten krijgen dan gekleurde 
keramische tegels. Ook schilderen we de 
flat in een nieuwe kleurstelling. 

Woningen Bomenbuurt in ’s-Gravenzande krijgen  
groot onderhoud
54 sociale huurwoningen in de 
Bomenbuurt (Populierenstraat, 
Amandelpad, Abeelstraat, 
Lindenstraat, Hazelaarhof, 
Elzenhof en Eikenlaan) krijgen 
groot onderhoud. De woningen 
waren toe aan een opknapbeurt. 
De werkzaamheden zijn overlegd 
met de bewonerscommissie 
Phaelea. In april 2019 is gestart 
met het groot onderhoud. 

De werkzaamheden vinden 
plaats aan de buitenzijde van de 
woningen en zijn met name gericht 
op het energiezuiniger maken 
van de woningen. Zo wordt de 
spouwisolatie in de gevel hersteld en 
plaatsen wij kunststofkozijnen met 
HR++ beglazing. De bewoners zijn 

via een inloopbijenkomst en brieven 
geïnformeerd over de werkzaamheden. 
Ook is een modelwoning ingericht.  

˚ Op het dak van de Bizetflat liggen zonnepanelen die stroom opwekken voor de algemene 
voorzieningen van de flat.

˚ Groot onderhoud aan 54 sociale 
huurwoningen in de Bomenbuurt in 
’s-Gravenzande.
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Op bezoek bij

Al bijna veertien jaar lang woont Hilda Stigter (68 jaar) in een benedenwoning aan de Schuylenburgh in Monster. 
Maar het had niet veel gescheeld of ze had drie jaar terug moeten verhuizen naar een aangepaste woning. In haar 
huis blijven wonen in een rolstoel leek geen optie. Met dank aan Arcade bleek het ook mogelijk die aanpassingen 
in haar eigen huisje te doen. ‘lk heb mijn leven weer op de rit.’

Tot haar pensioen stond Hilda op 
de markt. Maar wat een plezierige 
oude dag moest gaan worden, kreeg 
een compleet andere afloop. ‘Drie 
jaar geleden werd ik ziek’, kijkt ze 
nuchter terug. ‘Het eindigde met een 
dubbele beenamputatie. Toen ik na 
drie maanden kon gaan revalideren, 
vertelde de arts mij dat het beter was te 
verhuizen naar een aangepaste woning. 
Maar dat wilde ik niet! Het enige 
vertrouwde dat ik had was mijn eigen 
huis. Je moet na zo’n operatie al zoveel 
opgeven. Ik wilde mijn oude leventje 
weer terug. “Maar dan moet je ervoor 

gaan knokken”, zei de arts. En dat heb ik 
gedaan.’

Aan het revalideren
Haar woning aan de Schuylenburgh 
was niet berekend op een vrouw in een 
rolstoel. Arcade bleek bereid om het huis 
geschikt te maken voor haar. ‘Ik zou op 
30 september 2016 weer naar huis gaan. 
Dat werd lastig, realiseerde ik me. Want 
ik was nog aan het revalideren. Ik kon 
dus niet thuis zijn om de deur open te 
doen voor de werklui.’ Zorgconsulente 
Els Valenti van gemeente Westland 
springt bij. ‘Els heeft alle aanpassingen 

via de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) voor mij geregeld. Zij 
zorgde er ook voor dat – tijdens mijn 
afwezigheid – het huis kon worden 
aangepast. Els heeft zoveel voor mij 
gedaan. Ik ben haar ongelooflijk 
dankbaar.’

Thuishulp
Met twee uur thuishulp in de week 
heeft Hilda haar oude leventje zo goed 
mogelijk weer opgepakt. Ook dankzij 
een opgeruimd karakter. ‘Want wat 
moest ik dán? Ergens in een kamertje 
gaan zitten kniezen? De thuishulp doet 

˚ Met de nodige aanpassingen kan Hilda Stigter in haar benedenwoning aan de Schuylenburgh in Monster blijven wonen. Hilda kreeg net als haar buren 
een cadeau als dank voor de medewerking tijdens het groot onderhoud.

Een aangepaste woning aan d e Schuylenburgh in Monster
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Op bezoek bij

˚ De 56 sociale huurwoningen aan de Bronckhorst, Schuylenburgh, Swanenburg en Terborch in Monster zijn mooi opgeknapt.

voor mij de dingen die ik niet meer kan, 
zoals de ramen zemen. De was doen, 
dweilen, boodschappen doen, de tuin 
bijhouden, dat doe ik allemaal zelf. 
Elke week ga ik sporten. Als het goed 
weer is, trek ik er lekker op uit in mijn 
scootmobiel.’

Scootmobiel in de schuur
Doordat het huis is aangepast, kan ze 
nu overal met haar rolstoel komen. ‘De 
wastafel in de badkamer is verplaatst, 
zodat ik kan draaien met mijn rolstoel. 
Bij het toilet heb ik beugels gekregen. 
Het gasstel is verplaatst op het aanrecht 
en er zijn ophoginkjes gemaakt bij de 
deur zodat ik makkelijk naar binnen 
kan rijden. De schuurdeur is verbreed 
zodat mijn scootmobiel in de schuur kan 
staan’, geeft ze als voorbeeld.

Groot onderhoud
Alle lof is er voor de ondersteuning die 
ze kreeg. ‘Het was helemaal perfect. 
Ik heb van alle kanten medewerking 
gekregen. Voor Arcade was niets te gek.’ 
Die medewerking kwam ook eind vorig 
jaar weer van pas. Hilda’s woning kwam 
in aanmerking voor groot onderhoud. De 
woningen - 56 stuks in totaal - uit 1976 
moesten energiezuiniger worden. 
Hilda: ‘De keukendeur zou een paar 
centimeter smaller worden. 
Daar was ik niet blij mee. Dat ging niet 
met mijn rolstoel. Maar de meneer die 
alles kwam opmeten zei meteen al dat het 
geen probleem was om de deur bij mijn 
woning iets breder te maken.’

Fijne buren
Met vanzelfsprekend gemak rijdt 
Hilda rond in haar rolstoel. ‘lk heb 
het hier best naar mijn zin, in mijn 
benedenwoning met een tuintje. Het 
is niet groot, maar voor mij alleen is 
het groot genoeg. Wat voor toestanden 
haal je je allemaal op de hals als je 
moet gaan verhuizen? Ook omdat ik 
fijne buren heb. Met een paar heb ik 
heel goed contact. Ik heb geen moment 
spijt gehad dat ik hier ben blijven 
wonen. Ik heb m’n leven weer op de rit.’

Een aangepaste woning aan d e Schuylenburgh in Monster
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Ter Heijde
Heemskerkstraat 2 t/m 34 ö
Jan van Galenstraat 1 t/m 13 ö
Piet Heinstraat 2 t/m 21 ö
Strandweg 14 en 16 ö
Pietersonstraat 2 t/m 12 ö
Monster
Van Bemmellaan 2 t/m 66A ö
de Kruifhoff 1 t/m 24 ö
Zeereep 132 t/m 172 ö
Ruysdael 2 t/m 78 ö
Ravesteyn 2 t/m 100 ö
Groeneveldstraat 1 t/m 11B ö
Slangekruid 9 t/m 113 ö ö ✶ ✶
Naaldwijk
Bizet 1 t/m 197 ö
Anjerlaan 51 t/m 83 ö
Sint Martinusstraat 77 t/m 307K ˚
Van Lijnschootenlaan 1 t/m 78 ö
Poeldijk
Julianastraat 9 t/m 31 ö
Julianastraat 12 t/m 96 ✶
Beatrixstraat 10 t/m 56 ö
Beatrixstraat 1 t/m 183 ö ö
Frisolaan 1, 2, 3, 10, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28 ö
Willem Alexanderlaan 1 t/m 9 ö
Mauritslaan 9 t/m 68 ö
Jan Olierookstraat 2 t/m 48 ö ö
De Lier
Colman 1 t/m 17 ö
Frankenthaler 5 t/m 19 ö
Maroc 2 t/m 14 ö
Muskaat 2 t/m 16 ö
Colman 12 t/m 20 ö
Muskaat 59 t/m 81 ö
Tuba 2 t/m 40 ö
M A de Ruyterstraat 1 t/m 111 ö
Prinses Irenestraat 3 t/m 37 ✶ ö
Koningin Beatrixstraat 19 t/m 29 ö ✶ ö
Koningin Julianalaan 6A t/m 6D ö ö ö

Jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2019
In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Het is mogelijk dat er wijzigingen in het schema plaatsvinden.
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’s-Gravenzande
Prof. van Arkelstraat 36 t/m 42 ö
Willemsstraat 1 t/m 13 ö
Vaarleestraat 2 t/m 16 ö
Koningin Julianaweg 30 t/m 44 ö
Mr. Meinertzhagenstraat 11 t/m 23 ö
Van den Binckhorststraat 11 t/m 29 ö
Hagemanstraat (achtergevel) 3, 5, 7, 11, 13 ö
Adolf van Nassaustraat 1 t/m 26 ö
Lodewijk van Nassaustraat 1 t/m 23 ö
Oranje-Nassaustraat 2 t/m 26 ö
Pr Willem-Alexanderstraat 16 t/m 42 ö
Prins Mauritsstraat 15 t/m 25 - 16 t/m 50 ö
Esdoornstraat 2 t/m 28 ö
Meidoornstraat 1 t/m 122 ö
Plataanstraat 2 , 4, 8 t/m 12 ö
Populierenstraat 1 t/m 7, 11, 15, 15, 23, 27, 31, 35 ö
Prins Bernhardstraat 4 t/m 26 ö
Goudenregenstraat 1 t/m 13 en 2 t/m 20 ö
Kamperfoeliestraat 1 t/m 17 en 2 t/m 20 ö
Kastanjestraat 1a t/m 9 ö
Lindenstraat 1 t/m 25 ö
Wilgenstraat 1 t/m 25 en 2 t/m 14 ö
Abeelstraat 1 t/m 34 ö
Amandelpad 7 t/m 15 ö
Eikenlaan 9 t/m 83 ö
Elzenhof 1 t/m 28 ö
Hazelaarhof 3 t/m 20 ö
Lindenstraat 2 t/m 18 ö
Populierenstraat 32 t/m 56 ö
Topaas 1 t/m 39 ö
Diamant 7 t/m 34 ö ˚
Kornalijn 1, 3, 13, 17, 19, 21, 25, 31, 38, 40 ö ˚
Ametist 15 en 17 ö ˚
Eikenlaan 40 en 42 ö ˚
Jade 6, 10, 12 ö ˚
Topaas 2, 4, 10 ö ˚
Kornalijn 2 t/m 36 ˚
Diepenbrocklaan 2 t/m 48 ö
Zandeveltweg 49 t/m 63 ö
Beukenlaan 1 t/m 37A ˚
Andriessenlaan 45 t/m 83 ✶
Obrechtlaan 32 t/m 70 ✶
van Anrooystraat 1 t/m 23 ✶
van Rennesstraat 2 t/m 8 ✶
Doppersingel 20 t/m 34 ✶ ˚
Obrechtlaan 87 t/m 109 ✶ ˚
H. Roland Holstweg 39 t/m 45 ö ˚
Marnixlaan 13,15,39,43,45 ö ˚
van de Kasteelestraat 15 t/m 67 ö
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Badingslaan 9 t/m 35 ˚
Bordewijkstraat 20,22,26 ö
Meerkoet 2 t/m 34 ˚
Meerkoet 134 t/m 158 ö ˚
Karekiet 4 t/m 66 ö ö
Rietzanger 2 t/m 24 ö
van Prooijenstraat 1 t/m 15 ö ö
Troubadourlaan 14 t/m 40 ö ✶
Gasthuislaan 15 t/m 129 ö ˚
Mandenmakerstraat 1 t/m 87 ˚
Albert Schweitzerlaan 2 t/m 14 ˚
Veilingkade 50 t/m 96 ö ˚
Hoflaan 42A en 42B ö ˚
Mr. Bruntstraat 1 t/m 91 ö ˚
van de Kasteelestraat 58 en 60 ö ˚
Willem van der Kaaijstraat 15 ö ˚
Sluiswachterstraat 2 t/m 54 ˚
Mumsenstraat 23 t/m 65 ˚
Mr. Schokkingstraat 20 t/m 40A ˚
van de Kasteelestraat 79 t/m 117 ˚
Den Haag
Volkerakstraat 13 ö
Abraham van Beyerenstraat 46,48,50 ✶
Monstersestraat 110 t/m 120 ö
Ammunitiehaven 141A t/m 141C ö
Buitenom 25,26,65,66 ö
Buitenom 69, 69A, 69B ö
Tasmanstraat 47 t/m 97 ö
Van Swietenstraat 32 en 34 ö
Noorderbeekdwarsstraat 160,162,168,170 ö
Soesterbergstraat 143 t/m 199 ö
Haarlemsestraat 3 t/m 43 ö
Utrechtsestraat 2A t/m 4H ö
Haarlemsestraat 47 t/m 79 ö
Harstenhoekstraat 21 t/m 29A ö
✶ geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar 

˚ vervanging indien de rookmelder ouder is dan 10 jaar en eigendom is van Arcade

Onderhoud

Vervolg jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2019
In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Het is mogelijk dat er wijzigingen in het schema plaatsvinden.
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Bewoners krijgen een bedankje
Het groot onderhoud aan de 56 woningen aan de Bronckhorst, Schuylenburgh, Swanenburgh en Terborch in 
Monster is eind 2018 afgerond. De woningen zien er weer mooi uit, zijn goed geïsoleerd en hebben minimaal 
energielabel C. De werkzaamheden waren best ingrijpend voor de bewoners. 

Samen met de aannemer streefden wij naar een zo kort 
mogelijke uitvoeringstijd. Ook werden verschillende 
werkzaamheden kort na elkaar gestart. Gelukkig 
werkten de bewoners goed mee en wisten zij wat van 
hen verwacht werd. Om de bewoners te bedanken voor 
hun medewerking hebben wij hen persoonlijk een 
cadeau langsgebracht. 

Het groot onderhoud
De werkzaamheden vonden plaats aan de buitenzijde 
van de woningen. Zo zijn onder andere de boeiboorden 
en dakranden vervangen. De gevels zijn hersteld, 
gereinigd, gevoegd en opnieuw geïsoleerd. Ook zijn 
alle houten raamkozijnen vervangen door kunststof 
kozijnen met dubbelglas. Alle woningen kregen een 
nieuwe houten geïsoleerde voordeur met luifel en 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

64 eengezinswoningen in Ter Heijde mooi opgeknapt
Het groot onderhoud van fase 2 in Ter Heijde is bijna klaar. De eengezinswoningen aan de Heemskerkstraat,  
Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, Pietersonstraat en Strandweg voldoen weer aan de eisen van deze tijd.  
De werkzaamheden vonden plaats aan de buiten- en binnenzijde van de woningen. 

“Het was een hele operatie”, zegt John Vis, projectmanager bij Arcade. “De bewoners zijn best op de proef gesteld. Je woning in de 
steigers of enige tijd zonder keuken, badkamer of toilet is niet niks. Maar het resultaat mag er zijn! De woningen zien er piekfijn uit 
en kunnen weer jaren mee. Gelukkig wisten de bewoners door huisbezoeken en een informatieavond goed waar zij aan toe waren. 
Ook was een modelwoning ingericht waar bewoners terecht konden voor vragen.” Dankzij de medewerking van de bewoners 

zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen. Arcade wil 
de onderhoudsperiode later dit jaar samen met de bewoners 
feestelijk afsluiten.

Isolerende maatregelen
De werkzaamheden waren met name gericht op het 
energiezuiniger maken van de woningen. De doelstelling is dat 
de woningen van energielabel E naar gemiddeld label B gaan 
door diverse isolerende maatregelen. Zo is het dak geïsoleerd 
en zijn dakkapellen vervangen door geïsoleerde dakkapellen. 
De spouwisolatie is vernieuwd en de kozijnen zijn vervangen 
door kunststof kozijnen met HR++ isolatieglas. Daarnaast zijn de 
bergingen opgeknapt. Waar nodig zijn de keuken, de badkamer 
en het toilet vernieuwd. 

˚ Om de bewoners te bedanken voor hun medewerking tijdens het groot 
onderhoud kregen zij een cadeau.

˚ De woningen aan de Piet Heinstraat in Ter Heijde zijn bijna klaar.

Onderhoud
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˚ Na de openingshandeling werd de eerste sleutel door wethouder Wonen Boudewijn Revis (links op de foto)  en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade 
uitgereikt aan Jolanda Develing.

Op 11 januari 2019 is het appartementencomplex Lumière feestelijk in Hollywood sfeer opgeleverd. Na de 
openingshandeling werd de eerste sleutel door wethouder Wonen Boudewijn Revis en René Lemson, directeur-
bestuurder bij Arcade uitgereikt. Aansluitend vierden wij samen met de bewoners en betrokkenen de oplevering. 
Onder het genot van een hapje en een drankje konden de bewoners alvast kennismaken met hun nieuwe buren.

Feestelijke oplevering 65 sociale huur-
appartementen in Den Haag

Na de officiële handeling werd de eerste 
sleutel uitgereikt aan Jolanda Develing. 
“Vanwege mijn scheiding moest ik op zoek 
naar nieuwe woonruimte. Ik stond vijf jaar 
ingeschreven bij Woonnet Haaglanden 
en had nog niet op heel veel woningen 
gereageerd. Tot ik dit nieuwbouwproject 
voorbij zag komen. Ik was direct 
enthousiast. Lekker alles nieuw, dat is 
fijn en past bij mijn persoonlijke nieuwe 
start. Ik geloof niet in toevalligheden, het 
heeft zo moeten zijn dat ik hier ga wonen. 
Oude tijden herleven, want ik koester 
warme herinneringen aan de tijd dat ik 

hier vroeger naar de bioscoop ging. Ik ga 
op de twaalfde verdieping wonen vanaf 
daar heb ik een prachtig uitzicht over Den 
Haag. Het jaar 2019 kon voor mij niet beter 
beginnen.”

Lumière: knipoog naar het verleden
In september 2017 werd gestart met de 
bouw van 65 sociale huurappartementen 
op de plek van de voormalige Euro Cinema 
bioscoop. Ruim dertig jaar geleden draaide 
voor het laatst een film in de bioscoop. 
Niet alleen de naam Lumière is een 
knipoog naar het verleden. 
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˚˙ Een feestelijke oplevering in Hollywood sfeer 
voor de bewoners en betrokkenen.

Ook worden de verhalen levendig 
gehouden door filmsterren een plek te 
geven in de entree. René Lemson: “Lumière 
is met haar opvallende hoogte en 
moderne architectuur een eyecatcher voor 
deze wijk. Ontwikkeld om de doorstroming 
binnen de wijk te bevorderen. Bijna een 
kwart van de woningen is toegewezen 
aan bewoners uit de wijk. Er hebben 
veel kandidaten gereageerd, voor iedere 
woning 25 kandidaten die gemiddeld 6,5 
jaar ingeschreven stonden bij Woonnet 
Haaglanden. Dit geeft wel aan dat de 
vraag naar betaalbare huurwoningen in 
regio Haaglanden groot is. Als Westlandse 
corporatie nemen wij een deel van de 
sociale nieuwbouw in Den Haag voor onze 
rekening. Wij leveren in 2019/2020 nog 730 
(sociale) huurwoningen op in Den Haag 
en Westland. Zo blijven wij een bijdrage 
leveren aan de sociale volkshuisvesting.” 

Veel stappen voor voldoende  
sociale woningen
Ook wethouder wonen Boudewijn Revis 
is enthousiast over de oplevering: “Dit 
project is weer één van de vele stappen die 

we zetten om voldoende sociale woningen 
voor Den Haag te realiseren. De stad groeit 
de komende jaren en daarom moeten 
we flink tempo maken. Elke Hagenaar 
en Hagenees moet een woning kunnen 
krijgen om in onze mooie stad prettig 
te kunnen wonen. Door de afronding 
van Lumière komt dat doel weer iets 
dichterbij.”

Over Lumière
Opvallend is de hoogte van het gebouw. 
Met 46 meter is het gebouw een van 
de hogere woontorens in Den Haag 
Zuidwest. Het gebouw heeft veertien 
verdiepingen met diverse typen twee- en 
driekamerwoningen. De appartementen 
hebben een oppervlakte tussen de 94 
en de 107 vierkante meter, één of twee 
slaapkamers, een woonkamer met 
open keuken, badkamer en balkon. De 
bergingen bevinden zich op de begane 
grond en de eerste verdieping. De 
woningen zijn energiezuinig en krijgen 
minimaal energielabel A. Op het dak 
liggen zonnepanelen die stroom leveren 
voor de algemene ruimten.
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˚  Nina woont op de dertiende verdieping van Lumière in Den Haag en geniet elke dag van het prachtige uizicht.

Het zal je maar gebeuren. Zonder al te veel verwachtingen reageren op een huurwoning en dan te horen krijgen 
dat “er misschien wel iets voor je is”. Dat “iets” bleek een appartement op de dertiende verdieping van Lumière. 
De toren die sinds eind vorig jaar in Den Haag op de hoek van de Leyweg en de Hengelolaan staat. Die naam is nog 
lang niet zo bekend als het gebouw dat hier ooit stond. Want als we de naam van Euro Cinema noemen, weet elke 
Hagenaar van boven de veertig meteen wat voor een historie deze plek heeft.

Ook Nina kent die historie van de 
bioscoop. “Ja, ik ken Euro Cinema van 
de verhalen van familie. Ik weet van 
hen dat hier heel lang de film The 

Sound of Music heeft gedraaid. En dat 
ook heel lang een filmposter van The 
Sound of Music op het gebouw heeft 
gehangen. 

Zelf ben ik nooit in de bioscoop. 
Waar ik wel ben geweest, is in de 
speelgoedwinkel die na die tijd ook in 
het pand heeft gezeten.”

Niet te filmen, zo een uitzicht...
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˚  Nina woont op de dertiende verdieping van Lumière in Den Haag en geniet elke dag van het prachtige uizicht.

Niet te filmen, zo een uitzicht...
Prachtig uitzicht
Zelf is Nina geen fanatieke 
bioscoopbezoekster. “Ik vind Netflix 
wel handig”, zegt ze lachend. Sinds 
januari hoeft ze voor mooie beelden 
helemaal de deur niet meer uit. Haar 
tweekamerappartement in Lumière 
ligt op de dertiende verdieping met een 
panoramisch uitzicht. “Aan de ene kant 
kan ik tot aan de duinen en het strand 

kijken, aan de andere kant zie ik de skyline 
van Den Haag. Het is echt een prachtig 
uitzicht.”

“Meld je nou aan!”
En ook een onverwacht uitzicht. Zonder 
al te veel verwachtingen had Nina zich 
ooit ingeschreven als woningzoekende bij 
Woonnet Haaglanden. “Mijn moeder riep 
steeds als ze een mooi nieuwbouwproject 
zag: “Meld je nou aan, schrijf je in!” Maar 
ik was er helemaal niet zo mee bezig 
dat je je voor een nieuwbouwproject 
ook kon aanmelden via de website 
van Arcade. Ik had mij voor meerdere 
nieuwbouwprojecten in Den Haag 
aangemeld. Dus ik kreeg netjes een e-mail 
van Arcade dat de woningen op Woonnet 
Haaglanden stonden. Ik heb toen gelijk 
gereageerd. In november kreeg ik tot mijn 
grote verbazing te horen dat er nog een 
appartement beschikbaar was. Er was 
niet veel te kiezen, ik kreeg gewoon deze 
woning toegewezen. Maar je snapt dat ik 
het helemaal prima vind!”

Gebroeders Lumière
Het appartementengebouw Lumière is 
met haar opvallende hoogte (46 meter) 
een nieuwe blikvanger op de hoek van de 
Leyweg en Hengelolaan. Misschien krijgt 
het gebouw ooit nog weleens de status 
van haar voorganger. Hoewel bijna iedere 
Hagenaar Euro Cinema kent, is het toch 
alweer dertig jaar geleden dat er voor het 
laatst een film draaide.
Behalve een speelgoedwinkel was het 
daarna ook de plek voor een bank en 
een meubelwinkel. De historie keert niet 
alleen terug in de naam - de gebroeders 
Lumière waren de uitvinders van de 
filmkunst - maar ook in het gebouw zelf. In 
de entrée hang een grote afbeelding met 
filmsterren.

Vruchtenbuurt
De keuze om te blijven wonen in Den 
Haag stond buiten kijf. Nina: “Ja, het 

moest wel Den Haag worden. Ik woonde 
met mijn moeder in de Vruchtenbuurt, 
dat is hier een paar blokken vandaan. 
Ik heb hier alles en mijn vrienden en 
vriendinnen. Voor mij was er geen 
andere optie.” Het gebied rond de Leyweg 
kende ze goed. “Een gezellige buurt. Ik 
kwam er al weleens voor de winkels aan 
de Leyweg en in het Zuiderpark”, zegt de 
25-jarige psychiatrisch verpleegkundige. 
“Mijn werk, daar ben ik min of meer 
toevallig ingerold. Ik ben ooit begonnen 
aan de studie verloskundige. Toen werd 
het neonatologieverpleegkundige en 
uiteindelijk kwam ik in aanraking met de 
psychiatrie. Ik vond het meteen leuk.  
En het bleek dat ik het goed aankon. 
Want ja, het is pittig werk. En soms 
is het echt zwaar, maar dat is ook de 
uitdaging.”

Griekse straathond
Haar nieuwe appartement heeft twee 
kamers, met een totale oppervlakte van 
65 vierkante meter. Groot genoeg voor 
Nina en haar Griekse straathond Lola die 
ze liefdevol in huis heeft genomen. “Lola 
is een mix van een Duitse en Mechelse 
herder, een husky en een akita. Ik werk 
onregelmatig en zorg samen met mijn 
moeder voor Lola.”

Buren
Ondanks de korte voorbereiding kon ze 
op tijd verhuizen naar haar nieuwe stek. 
“Ach, je moet de dingen regelen die je 
verwacht. De spulletjes die je elke dag 
nodig hebt, verzekeringen, gas, water 
en licht. Dankzij internet is dat gelukkig 
allemaal niet moeilijk meer te regelen.” 
De tijd dat Nina in Lumière woont, is 
nog te kort om een goede relatie op te 
bouwen met de buren. “De buren aan 
de ene kant zijn nog volop bezig met 
inrichten en dergelijke. Aan de andere 
kant woont een buurvrouw die twee 
teckels heeft. Maar haar heb ik ook pas 
een keer of drie gesproken.”
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20 sociale huurappartementen in het Wateringse Veld
Aan het Oosteinde op de kruising met de Laan van Wateringse Veld in Den Haag komt een 
appartementengebouw met 20 sociale huurappartementen. In oktober 2018 werd gestart met de bouw. De 
architectuur van het gebouw is verfrissend door het gebruik van lichte materialen. Het gebouw telt drie 
verdiepingen en een kapverdieping en krijgt een eigentijdse uitstraling door het witte metselwerk en de rode 
dakpannen. Hierdoor past het gebouw mooi in de omgeving. 

De driekamerappartementen hebben een 
woonoppervlak van ca. 70 m2. Het gebouw telt naast de 
begane grond, drie verdiepingen en een kapverdieping. 
Het appartementengebouw voorziet gedeeltelijk 
in eigen elektriciteitsgebruik door duurzame 
toepassingen. Zo komen er zonnepanelen op het dak. 
De woningen krijgen minimaal energielabel A. Bij het 
appartementengebouw komen 18 parkeerplaatsen. 

Wilt u hier graag wonen?
Naar verwachting worden de appartementen in het 
vierde kwartaal 2019 opgeleverd. Enkele weken voor 
oplevering publiceren wij de woningen op www.
woonnet-haaglanden.nl. Om te reageren op een 
woning moet u ingeschreven staan bij Woonnet 
Haaglanden.

Bouw 64 sociale huurappartementen Westhovenplein 
bereikt hoogste punt

De nieuwbouw aan het Westhovenplein in Den Haag heeft 
het hoogste punt bereikt. Zoals gebruikelijk in de bouw werd 
bij deze mijlpaal stilgestaan. Het bouwteam en de betrokken 
partijen werden getrakteerd op een lekkere lunch.

Het project bestaat uit vijf urbanvilla’s. De villa’s komen rondom 
een gemeenschappelijke tuin, waarbij verbinding en samenkomst 
centraal staan. De 64 sociale huurappartementen van Arcade komen 
in twee villa's. In de andere villa’s is plaats voor zorggerelateerde 
appartementen van Saffier. Het ontwerp is opgezet vanuit het principe 
van levensloopbestendigheid. De gebouwen voorzien gedeeltelijk in 
eigen elektriciteitsgebruik door duurzame toepassingen. Zo komen 
onder andere zonnepanelen op het dak. De woningen krijgen minimaal 
energielabel A.

Interesse?
Naar verwachting worden de appartementen in het eerste kwartaal 
2020 opgeleverd. Enkele weken voor oplevering publiceren wij de 
woningen op www.woonnet-haaglanden.nl. Om te reageren op een 
woning moet u ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden.

˚ Aan het Oosteinde op de kruising met de Laan van Wateringse Veld in Den Haag 
komt een appartementengebouw met 20 sociale huurappartementen.

˚ De nieuwbouw bestaat uit vijf urbanvilla’s in twee villa’s 
komen 64 sociale huurappartementen.
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˚ De eerste sleutel van het project Molenstraat werd door wethouder Ben van der Stee (tweede van rechts op de foto) en René Lemson (rechts op de foto), 
directeur-bestuurder bij Arcade uitgereikt aan het gezin Van Zanten.

Op 17 april 2019 zijn de 10 sociale huureengezinswoningen aan de 
Molenstraat in Monster opgeleverd. De eerste sleutel werd door wethouder 
Wonen Ben van der Stee en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade 
uitgereikt aan uitgereikt het gezin Van Zanten. 

“We wonen hier nu vlakbij in de 
Abeelstraat”, vertelt Lisa. “In 2009 zijn we 
in Westland komen wonen. Het bevalt ons 
goed, heerlijk rustig en vlakbij het strand. 
Een prima plek voor de kinderen om op te 
groeien. Het enige nadeel is, dat er weinig 
betaalbare nieuwbouw woningen zijn. We 
hebben nu een koophuis en wilden graag 
verhuizen naar nieuwbouw. Dat bleek 
lastig, want ik ben na de geboorte van ons 
tweede kindje gestopt met werken. Een 
huis kopen op één salaris is voor ons niet 
mogelijk. Gelukkig hadden wij ons 7,5 jaar 
geleden al eens ingeschreven bij Woonnet 
Haaglanden. En dat kwam nu mooi uit! 
Het project Molenstraat was misschien wel 
de manier om toch te kunnen verhuizen. 

Met het idee ‘niet geschoten is altijd mis’ 
hebben we toen gereageerd via Woonnet 
Haaglanden. Ik dacht eigenlijk dat het niet 
zou lukken. Maar wat bleek, we waren een 
van de eerste tien kandidaten en toen we 
gingen kijken stonden we op één. Wat een 
geluk! En ook nog eens onze voorkeur: een 
hoekwoning. Ik vind het ook een mooie 
gedachte dat we door duurzaam te wonen 
een steentje bijdragen aan een schonere 
wereld voor onze kinderen.”

Snelle bouw
De bouw van de eengezinswoningen is 
snel verlopen. In januari 2019 startte de 
bouw en binnen vier maanden waren 
de woningen gereed. “Dit komt omdat 

de eengezinswoningen zijn gebouwd 
volgens een zogenaamde prefab 
bouwmethode. Bij deze bouwmethode 
worden bouwonderdelen vooraf in 
de fabriek op maat gemaakt en ter 
plekke in elkaar gezet“, vertelt René 
Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade. 
“Daarnaast zijn de woningen duurzaam en 
toekomstbestendig gebouwd.”

Over de eengezinswoningen  
De eengezinswoningen met een 
gebruiksoppervlak van 103 m2 hebben een 
ruime woonkamer en open keuken op 
de begane grond. Door de hoge gootlijn 
is op de verdieping ruimte voor twee 
slaapkamers en een ruime badkamer. 
De zolder is bereikbaar met een vaste 
trap. Op de zolder is plaats voor de 
wasmachine. De technische ruimte met de 
warmtepompinstallatie is op de begane 
grond. 

Duurzame sociale huurwoningen 
aan de Molenstraat in Monster 
opgeleverd
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Bouw van 36 sociale 
huurappartementen in Monster 
verloopt volgens planning
In juli 2018 is de bouw gestart van een appartementengebouw met 
36 sociale huurappartementen. De appartementen liggen in de 
nieuwbouwwijk Duingeest in Monster. De wijk is in aanbouw en ligt 
tussen de duinen en de ’s-Gravenzandseweg. Vlakbij het centrum van 
Monster met vele voorzieningen binnen handbereik. Kenmerkend voor 
deze nieuwe wijk is de typische kustarchitectuur van begin twintigste 
eeuw.

Het appartementengebouw heeft vier 
verdiepingen. Onder het gebouw komen 
de bergingen en parkeerplaatsen. De 
appartementen hebben een woonkamer 
met open keuken, twee slaapkamers en 

een balkon. Er zijn diverse woningtypen 
met een gebruiksoppervlak van  
ca. 68 m2 - ca. 83 m2.  
De bouw verloopt volgens planning. 
De dakvloer is inmiddels gestort, de 

binnenspouwbladen worden gesteld. 
Binnenkort wordt gestart met het 
metselwerk van de gevels. De woningen 
worden naar verwachting in het derde 
kwartaal 2019 opgeleverd. 

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

˚ In de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster komt een appartementengebouw met 36 sociale huurappartementen.
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˚ Het appartementengebouw met 12 sociale en 34 vrije sector huurappartementen op de kop van het kanaal. 

De eerste sleutel van het project New Norfolk is ruim een jaar geleden 
uitgereikt. Het echtpaar Van Aken nam de sleutel in ontvangst van 
hun eengezinswoning aan de Kranenburgweg. In totaal werden toen 
39 eengezinswoningen opgeleverd. Door problemen met de bouw liet de 
oplevering van de overige woningen langer op zich wachten. Een tijd lang 
was onzeker wanneer dit zou plaatsvinden. Daar lijkt nu een einde aan 
te komen. Wij verwachten de eerste sociale huurappartementen in juni 
2019 op te leveren. De vrije sector huurappartementen volgen daarna. 
De exacte opleverdatum is nog niet bekend.

Het project New Norfolk bestaat 
uit totaal 237 woningen. Zo komt 
op de kop van het kanaal een 
appartementengebouw met 12 sociale 
en 34 vrije sector huurappartementen 
en aan de Houtrustweg komen 152 
sociale huurappartementen. Speels 
verspringende gevels en verschillende 

kleuren metselwerk kenmerken de 
architectuur van het project. 

Sociale huurappartementen op  
New Norfolk
De sociale huurappartementen aan de 
Houtrustweg zijn verdeeld over vier 
gebouwen met ieder een eigen entree.  

De appartementengebouwen verschillen 
in hoogte. De appartementen zijn 
praktisch ingedeeld en hebben een 
zonnig balkon. De appartementen hebben 
een (inpandig) balkon, woonkamer met 
open keuken, één of twee slaapkamers 
en een badkamer met douche. Parkeren 
kan op het afsluitbare binnenhof. Het 
parkeerterrein is deels overdekt.

Wilt u wonen op New Norfolk?
Wij adverteren de sociale 
huurappartementen op www.woonnet-
haaglanden.nl. Om te reageren moet 
u ingeschreven staan bij Woonnet 
Haaglanden. Meer informatie over de 
vrije sector huurappartementen vindt u 
op www.newnorfolk.nl

Oplevering huurappartementen  
New Norfolk in Den Haag in zicht
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Veel gestelde vragen

Het maken van een extra slaapkamer 
op zolder is alleen toegestaan als de 
zolderruimte hiervoor geschikt is. 
Wij kijken dan naar de regels van het 
bouwbesluit. 

Er is een aantal zaken waar de zolderruimte 
aan moet voldoen, namelijk:
•  Voldoende hoogte. 
•  Voldoende draagkracht van de zoldervloer.
•  Afgetimmerd/geïsoleerd dakbeschot.
•  De CV-ketel is afgeschermd  

(kast of aparte ruimte).
•  Aanwezigheid van verwarming.
•  Aanwezigheid van een vaste trap.
• Voldoende daglicht.

Voordat u aan de slag gaat, moet u eerst 
toestemming bij ons aanvragen. Meer 
hierover leest u op www.arcadewonen.nl 
onder het kopje “Ik ben huurder”.

Binnenkort verwachten wij een tweede kindje. Ik wil graag 
een extra slaapkamer op zolder maken. Mag dat?

Ik ben gepensioneerd en mijn inkomen is gedaald?  
Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja, u kunt schriftelijk huurverlaging bij ons aanvragen. Voorwaarde is wel dat de woning bij aanvang van uw 
huurcontract een sociale huurwoning was. En u de afgelopen twee jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging 
kreeg. Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of de huurprijs wordt verlaagd.

Om een huurverlaging aan te vragen 
hebben wij deze gegevens van u nodig:
•  Een schriftelijk bezwaar waarin u 

duidelijk aangeeft dat uw inkomen is 
gedaald.

•  Van u en alle leden van uw huishouden 
afzonderlijk een inkomensverklaring, 
met daarin het vastgestelde inkomen 
over 2018. Deze vraagt u vanaf juni 2019 
op bij de Belastingdienst via telefoon-
nummer (0800) 0543. Dit is kosteloos 
en de verklaring heeft u binnen enkele 
werkdagen in huis. 

•  Van u en alle leden van uw huishouden 
een pensioenoverzicht.  
Deze vraagt u kosteloos op via  

www.mijnpensioenoverzicht.nl
•  Een uittreksel van de Basisregistratie 

Personen (BRP) waarop alle inwoners 
van uw adres staan vermeld. Het 
uittreksel vraagt u op bij de gemeente 
waar u woont.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze huuradministratie  
tussen 8.30 – 12.30 uur via 0174 - 28 23 00 
(toets 1 en daarna toets 2).
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‘Van alles teveel, 
behalve in mijn 
portemonnee!’
Mevrouw Boon-Kuivenhoven, 

Hagemanstraat in ’s-Gravenzande

Een mensenleven geleden trok mevrouw 
Boon-Kuivenhoven, pasgetrouwd, met 
haar man bij haar ouders in. Na vijf jaar 
verkaste het jonge gezin – inmiddels 
uitgebreid met een vrolijke peuter – naar 
een piepkleine duplexwoning. En drie 
jaar later was daar ineens de nieuwe 
ruime woning met voor- en achtertuin 
in de Hagemanstraat. Hier kon het 
gezin, met intussen drie kinderen, 
wortel schieten. Het echtpaar Boon-
Kuivenhoven werkte hard en was actief 
als vrijwilliger op de voetbalclub. Hij 
als elftalbegeleider, zij in de keuken. 
Later zou hij voor zijn inzet de eerste 
gouden speld van de ’s-Gravenzandse SV 
ontvangen. Zij werd in 2016 geridderd 
voor haar verdiensten als vrijwilligster. 
Niet alleen bij de club, maar ook voor 
haar werk in de kerk en in verpleeghuis 
De Kreek. Jammer dat mijnheer Boon 
dat niet heeft meegemaakt, hij overleed 
jaren eerder. Mevrouw Boon kijkt 
terug op een heerlijk huwelijk en ze 
kijkt vooruit naar haar zeven klein- en 
acht achterkleinkinderen met wie ze 
zielsgelukkig is. Deze maand woont ze 
zestig (60!) jaar in nog steeds hetzelfde 
huis aan de Hagemanstraat. Ze heeft 
fantastische buren die altijd voor haar 
klaarstaan. Een rijk leven, beaamt 
mevrouw Boon, ‘dat grote huis... die 
tuin... ik heb eigenlijk van alles teveel. 
Behalve in mijn portemonnee. En nu ga 
ik een lekker stukje fietsen!’ Ze schatert 
het uit. In september wordt mevrouw 
Boon ... 90 jaar.

 Deuren 
openen...
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Huurdersvereniging 
Westland
Centraal e-mailadres
hvwestland@live.nl

Website
www.huurdersverenigingwestland.nl 

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

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

Diverse nummers
Belastingdienst
Huurtoeslag: (0800) 05 43

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

Gemeente Den Haag
14 070
www.denhaag.nl

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

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610, 3300 AP Dordrecht 
www.gcwzh.nl

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

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

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

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

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.

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


