
CONTACT INFORMATIE 
Kantooradres 
Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ  Reeuwijk
Postadres 
Postbus 4, 2810 AA  Reeuwijk
Website  www.wbvreeuwijk.nl
E-mail  info@wbvreeuwijk.nl
Telefoon  (0182) 39 45 93

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 08.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 12.30 uur

Calamiteiten na openingstijden en in het weekend
Telefoon (0182) 39 45 93. 
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over 
wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.

Storing cv-installatie
• Fa. A. Huisman, 0182 - 39 22 45
Glasbreuk
• Fa. Frank v.d. Hoogen, 06 - 29 121 857

BESTUURSWISSELING 
Vincent van Luit draagt het stokje over na bijna 10 
jaar directeur-bestuurdersschap van Woningbouw-
vereniging Reeuwijk
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BESTUURSWISSELING 

HUURVERLAGING 

Esther van Beelen staat vanaf 

15 april aan het roer van 

Woningbouwvereniging 

Reeuwijk 

De Raad van Commissarissen van Woningbouw-

vereniging Reeuwijk benoemt Esther van Beelen per 15 

april als nieuwe bestuurder. Zij volgt Vincent van Luit op. Hij 

was bijna 10 jaar directeur-bestuurder van onze vereniging en 

gaat met pensioen.

Teo van Craaikamp, voorzitter van de Raad van Commissarissen: 

“Esther van Beelen gaat vanaf 15 april 2021 als bestuurder 

de Woningbouwvereniging Reeuwijk aan de slag. Esther 

heeft ruim 15 jaar bestuurlijke en managementervaring bij 

woningcorporaties.” Vincent van Luit legt per 30 april, na 

bijna 10 jaar met een zeer betrokken groep medewerkers 

mooie resultaten te hebben bereikt, zijn functie als directeur-

bestuurder neer.

EEN ENTHOUSIASTE EN BEVLOGEN BESTUURDER

Van Craaikamp vervolgt: “De Woningbouwvereniging Reeuwijk 

krijgt met Esther een verbindende en enthousiaste bestuurder 

die maatschappelijk bevlogen is met oog voor huurders 

en participatie”. Van Beelen heeft hiervoor verschillende 

managementfuncties gehad en combineert de rol van bestuurder 

met haar eigen bedrijf waar zij advies geeft op het gebied van 

wonen en het sociaal domein. Haar focus ligt op samenwerken, 

vertrouwen (creëren) door prestaties, heldere strategisch/

tactische afspraken en sturing op risico’s.

Wetsvoorstel éénmalige 

huurverlaging 

Alle huurders, die volgens de belastingdienst in aanmerking 

komen voor de éénmalige huurverlaging, hebben inmiddels 

een brief van ons ontvangen met de vermelding van de 

huurverlaging.

Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u dat uw inkomen ook 

recht geeft op de éénmalige huurverlaging, dan kunt u zelf een 

verzoek indienen bij ons. Houdt u dan rekening met de volgende 

dingen:

• De inkomensdaling moet tenminste zes maanden achter 

elkaar duren op het moment van aanvraag.

• Uw gezamenlijk inkomen moet in deze periode lager zijn 

geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type 

huishouden (zie onderstaande tabel).

• De kale huurprijs van uw woning moet hoger zijn dan  

€ 633,25 (1 of 2 personen) of € 678,66 (meer dan 2 personen).

Op onze website www.wbvreeuwijk.nl vindt u meer informatie 

en een aanvraagformulier voor het aanvragen van de éénmalige 

huurverlaging. U kunt ons uiteraard ook bellen op telefoon:  

0182 – 39 45 93

Geen jaarlijkse huurverhoging 

per 1 juli 2021 voor de sociale 

huurwoningen 

Het kabinet heeft besloten om in 2021 voor alle sociale 
huurwoningen de huur te bevriezen. Dat wil zeggen dat de 
woningcorporaties geen jaarlijkse huurverhoging zullen 
voorstellen. Dit geldt ook voor de inkomensafhankelijke 
huurverhogingen. De huren mogen nog wel worden verhoogd 
bij mutatie (harmonisatie) en bij verduurzaming. In het 
laatste geval is wel instemming van huurders nodig. Voor 
onze huurders van de sociale huurwoningen betekent dit een 
meevaller. 

De woningcorporaties worden voor dit jaar gecompenseerd 
door het kabinet via de verhuurdersheffing. Het verlies aan 
huurinkomsten zou anders wellicht ten kosten gaan van 
hoognodige investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en 
verduurzaming.

Voor de vrije sector woningen geldt dit jaar wel een jaarlijkse 
huurverhoging. Deze is gemaximaliseerd op inflatie 1,4% plus 
1% = maximaal 2,4%.

TYPE HUISHOUDEN INKOMEN TOT INKOMENSGRENS HUURVERLAGING NAAR

Één persoon Tot en met € 23.725,- € 633,25

Één persoon, AOW-gerechtigd op 1 januari 2021 Tot en met € 23.650,- € 633,25

Meerdere personen Tot en met € 32.200,- Twee personen: € 633,25

Meer dan twee personen: € 678,66

Meerdere personen, waarvan minimaal één 

persoon AOW-gerechtigd is op 1 januari 2021

Tot en met € 32.075,- Twee personen: € 633,25

Meer dan twee personen: € 678,66

HUURVERLAGING 

HUURBEVRIEZING 
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Sturing op risico‘s



   

Bloeme  2-36

Pr. Maximalaan  2-60

Raaghuisweg  5-9

Rietgors 1-11

Snippedrift  1-11

Beijerenstr 6,8,16,20,24

A. Frankstraat 1,3,5,11

Kerkestuk 2-16

Lange Krag 1-15

Rietgors 13-23

Snippedrift 2-16

Moerweide 41-63

Moerweide 77-99

v. H. Goedhartstr  41A1 t/m 41D6

Raadhuisweg 1-3

Kosterdijk 15

Gruttolaan 12-38

Hof van Waarder 24-34

Hof van Waarder 36-40

Hof van Waarder 39-43

D. Rijkerstraat 2-48

Kennedysingel 8-24

Rembrandtstraat 44-48

A. Schweitzerstraat 47-53

De Jongstraat 1-23

PLANNING SCHILDERWERK 
EN AANBRENGEN 
ENERGIEZUINIGE 
MAATREGELEN 

WONINGTOEWIJZING – 
BIJZONDERE 
DOELGROEPEN

korte periode werd het “oude” Kerverland gebruikt voor de 

huisvesting van statushouders met een mix van jongeren en 

studenten, die daar antikraak woonden. Een prachtvoorbeeld 

waar vele collega’s en ook de minister van wonen de heer Blok op 

bezoek kwamen om zelf in gesprek te gaan  met deze geslaagde 

bewonersmix.

Een ander persoonlijk hoogtepunt betrof de realisatie van een 

Thomashuis en Herbergier in het voormalige gemeentehuis aan 

de Raadhuisweg. Mooi om ook huisvesting voor deze groepen in 

de dorpskern te realiseren.

Er staat nog de nodige nieuwbouw op stapel. Onder andere in 

Reeuwijk-dorp, Reeuwijk-Brug en Driebruggen.

VERNIEUWING WONINGEN

Naast de nieuwbouw zagen we ook dat een deel van het 

woningbestand langzaam maar zeker verouderde. Zowel qua 

technische staat als op het gebied van wooncomfort moest 

er het nodige gebeuren. De eerste projecten betroffen de 

zogenoemde “Om en om” woningen en de arbeiderswoningen 

aan de Raadhuisweg. Voor de eerstgenoemde is uiteindelijk 

na lange discussie besloten voor een stevig onderhouds- en 

BESTE HUURDERS,
In het nieuwsbericht leest u 

over de bestuurswisseling bij 

uw woningbouwvereniging.

Na bijna 10 jaar geef ik in alle 

vertrouwen het stokje over, om 

vervolgens van mijn pensioen te 

gaan genieten.

EEN TERUGBLIK

Ik mocht het stokje op 1 september 2011 overnemen van Bert 

Verver. Hij had op vrijwillige basis als voorzitter van het bestuur 

de vereniging op vrijwillige basis vele jaren geleid.

Bij de woningcorporaties werd veel werk complexer; er moest 

aan vele nieuwe wettelijke verplichtingen worden voldaan.

Dat was ook één van de eerste zaken, die ik samen met het 

fantastische team medewerkers heb opgepakt. De Raad van 

Toezicht (later Commissarissen) werd uitgebreid van 3 naar 5 

leden.

NIEUWBOUWACTIVITEITEN 

Ook lag er naar verhouding best een behoorlijke portefeuille aan 

nieuwbouwplannen.

Met veel inzet van iedereen is daaruit onder andere de bouw van 

de winkels en woningen in Driebruggen en de woningen boven 

het winkelcentrum de Miereakker uit voortgekomen. Ook werd 

in de school nabij het verzorgingscentrum een zogenoemd 

medisch centrum gerealiseerd met o.a. plaats voor de 

huisartsen, een apotheek en de Vierstroom.

Vervolgens werd er nieuwbouw van 47 

appartementen gerealiseerd in het plan 

Westveen bij het kleine winkelcentrum in 

Reeuwijk-Brug-West. Met de overname 

van het seniorencomplex Kerverland 

werd ook de realisatie van de 

Maximalocatie afgerond. Een 

In 2021 staan de volgende projecten 

voor een grote schilderbeurt op het 

programma:

Wanneer er een huurwoning vrijkomt door verhuizing wordt 

deze geadverteerd op www.woningnetregiomiddenholland.nl.  

Iedereen die zich heeft geregistreerd bij Woningnet kan 

reageren op de vrijkomende woning. De huurprijs en de 

huishoudsamenstelling bepaalt welke doelgroep in aanmerking 

komt voor de woning. Het kan ook gebeuren dat een woning niet 

wordt geadverteerd op woningnet. Deze woning is dan bestemd 

voor een bijzondere doelgroep. 

Zo heeft iedere woningcorporatie de verplichting om een 

evenredig aantal statushouders te huisvesten. Deze aantallen 

worden bepaald door de provincie, die daar ook op toeziet. 

Daarnaast hebben de gemeenten in de regio Midden-

Holland de afspraak om een vooraf overeengekomen aantal 

woningzoekenden vanuit de maatschappelijke opvang te 

huisvesten, zoals bijvoorbeeld vanuit het Leger des Heils.

Dan is er nog een groep woningzoekenden die in een nood-

situatie verkeert en hierdoor in aanmerking komt voor een 

medische of maatschappelijke urgentie. Het kan voorkomen 

dat voor deze groep direct een woning wordt bemiddeld en niet 

wordt geadverteerd op Woningnet.

Bij elkaar opgeteld kan de woningtoewijzing voor deze 

bijzondere doelgroepen best hoog worden. In 2020 zijn van 

de 45 toegewezen woningen 3 woningen beschikbaar gesteld 

aan statushouders, 2 woningen voor woningzoekenden vanuit 

een maatschappelijke opvang en 8 woningen op basis van een 

urgentie. Wij beseffen dat dit een impact geeft op de vrij toe 

te wijzen huurwoningen. Heeft u hier vragen over, dan kunt 

u uiteraard ook contact met ons opnemen via de mail info@

wbvreeuwijk.nl of telefonisch 0182 – 39 45 93.

 Daarnaast worden bij de volgende woningen energiezuinige 

maatregelen uitgevoerd:

De huurders worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht 

wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Heeft u 

hier vragen over, dan kunt u uiteraard ook contact met ons 

opnemen via de mail info@wbvreeuwijk.nl of telefonisch 

0182 – 39 45 93.



verbeteringspakket wat dit najaar wordt uitgevoerd. 

Voor de Raadhuisweg liggen sloop- nieuwbouwplannen om op 

deze plek 30 appartementen te realiseren voor zowel ouderen als 

jongeren. De plannen worden binnenkort in de gemeenteraad 

definitief behandeld.

In Waarder zijn 7 woningen gesloopt en 12 woningen voor diverse 

doelgroepen teruggebouwd en begin 2021 opgeleverd.

Ook is inmiddels een groot deel van ons woningbestand met 

energiebesparende maatregelen verbeterd. Iets wat met het oog 

op de internationale afspraken in Parijs de komende jaren nog 

verder zal worden versterkt. Daarom is ook een contract gesloten 

met de Energie Coöperatie Bodegraven Reeuwijk waarmee een 

fors aantal zonnepanelen gelegd konden worden op een aantal 

daken van onze appartementencomplexen

OVERLEG MET DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

EN DE HUURDERSVERENIGING REEUWIJK 

EN DE KOFFIEGESPREKKEN

Ik kijk met plezier terug op de bijeenkomsten met de huurders 

tijdens de Algemene ledenvergadering.

Twee maal per jaar vertelden we over alle zaken welke van belang 

waren en behandelden we de begroting en het jaarverslag.

De opkomst was niet altijd even groot, maar op moment 

dat er fusieoverwegingen lagen, liep de grote zaal in De 

Brug vol. Het leerde mij dat vele huurders de nabijheid 

en passende dienstverlening van de weliswaar wat kleine 

Woningbouwvereniging Reeuwijk hoog waardeerden en 

dat meer bedrijfsmatige argumenten van mij als directeur - 

onderschreven door de leden van de Raad van Toezicht - daaraan 

voor de huurders van ondergeschikt belang waren.

In die tijd is, nadat ik in mijn beginjaren twee maal - zonder succes 

overigens - een oproep had gedaan om een huurdersvereniging 

op te richten, deze in 2015 uiteindelijk opgericht. Met de 

Huurdersvereniging Reeuwijk bespreken we alle belangrijke 

beleidsvoornemens en actualiteiten welke van belang zijn. Een 

geweldige groep betrokken huurders, die met heel veel inzet 

op nuchtere wijze de belangen van u allen vertegenwoordigde. 

Complimenten en respect daarvoor.

Naast deze contacten sprak ik de afgelopen jaren zo eens in de 

zes a zeven weken, samen met een andere medewerker, één van 

u tijdens een zogenoemd koffiegesprek. Ik vond het altijd weer 

zeer leerzaam om als directeur te horen wat u als huurder in uw 

woning en buurt ervaart. Daar gaat het uiteindelijk om, prettig 

wonen in leefbare buurten en wijken.

AFSCHEID NA EEN STEVIGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

MET MOZAÏEK WONEN

In de afgelopen anderhalf jaar is onderzocht hoe, met behoud van 

de zelfstandige positie van Woningbouwvereniging Reeuwijk, de 

continuïteit in de dienstverlening aan u en de versterking van de 

kwaliteit van de bedrijfsvoering het best kan worden geborgd.

Dit om als relatief kleine woningcorporatie de kracht van de 

nabijheid bij de huurders te behouden, maar ook een aantal 

zorgpunten gezien de kleine personele bezetting op te lossen. 

Dit heeft geleid tot een stevige samenwerking met collega 

Mozaïek Wonen per 1 januari 2021.

Daarmee heeft de Raad van Commissarissen besloten met 3 

leden door te gaan. Daarmee is wat dat betreft de cirkel weer 

rond.

LANDELIJK EN POLITIEK

Enkele jaren geleden zijn, door een aantal stevige vervelende 

voorvallen bij o.a. Vestia en Rochdale, de woningcorporaties in 

een negatief daglicht gekomen. Inmiddels is er hard gewerkt in 

onze sector om het vertrouwen weer terug te winnen en ons voor 

dergelijke zaken te behoeden.

In die periode is ook de verhuurdersheffing en de 

Vennootschapsbelasting bij de woningcorporaties ingezet, 

waarmee nu ca 4 maal uw maandhuur in de Rijkskas wordt 

gestort.

Gelukkig zien we dat de meeste politieke partijen inzien dat 

op deze wijze de toekomst van het zeer belangrijke sociale 

woningbezit, op het spel staat en lijkt er beweging te komen 

om deze belastingen te verlagen en zo ruimte te bieden om de 

broodnodige extra woningen te bouwen.

Dat de woningbehoefte groot is, bleek deze week. Op een te 

verhuren woning kwamen meer dan 1.000 reacties binnen.

AFSLUITING, WENS EN DANK

Ik sluit af met de wens dat ook politiek wordt ingezien dat de 

zo sterk opgebouwde sociale volkshuisvesting in Nederland 

van groot belang is en ook in de toekomst voor mensen van 

alle afkomst, godsdienst en huidskleur in leefbare wijken van 

eminent belang is.

Ik wens mijn opvolger, Esther van Beelen, evenveel plezier als 

waarmee ik bijna 10 jaar leiding heb mogen geven in een van de 

mooiste functies die er is. Dit niet zonder iedereen te bedanken 

voor de plezierige samenwerking en veel woonplezier in de 

komende jaren te wensen.

Vincent van Luit
 


