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INSTALLATIEBEDRIJVEN PLAATSEN ROOK- 
MELDERS. Verschillende installatiebedrijven voeren de 
werkzaamheden in fases uit voor Woningbouw- 
vereniging Reeuwijk. Zij nemen drie weken vooraf 
contact op met de huurder voor het maken van een 
afspraak om de rookmelders te komen plaatsen.

Ondanks dat we vroegtijdig zijn begonnen met de 
inkoop van rookmelders en het inschakelen van instal-
latiebedrijven, redden we het niet om voor 1 juli alle 
woningen te voorzien van een rookmelder. Dat heeft 
met name te maken met de enorme schaarste aan 
rookmelders die er momenteel landelijk is. Dat is een 
bekend probleem bij woningcorporaties, gemeenten en 
toezichthouders. De schaarste is ontstaan door de  
grote vraag die zo goed als zeker het gevolg is van het 
feit dat iedereen de deadline van 1 juli probeert te 
halen. We proberen zoveel mogelijk rookmelders vóór 
1 juli te plaatsen of anders zo snel mogelijk na 1 juli.

Hoera! Al 50 jaar in 
dezelfde woning
In de nazomer nodigt Woningbouwvereniging Reeuwijk 
huurders uit die in 1969, 1970, 1971 en 1972 hun 
huurwoning hebben betrokken. Wat een tijd! Trouwe 
huurders die 50 jaar of iets langer in één en dezelfde 
huurwoning wonen, daar gaat het om. We doen ook 
een kleine inhaalslag vanwege corona. 

Met ongeveer 20 bewoners gaan we deze mooie mijl-
paal vieren. De betrokken huurders ontvangen uiterlijk 
in september een mail of kaartje van ons. Het team van 
WBV Reeuwijk kijkt ernaar uit!

Visitatie WBV Reeuwijk 
2018 t/m 2021 

Recent heeft het onafhankelijke visitatiebureau Ecorys 
de maatschappelijke visitatie 2018 t/m 2021 bij 
Woningbouwvereniging Reeuwijk afgerond. In de 
visitatie komen de feitelijk geleverde prestaties in deze 
periode aan bod. Er is nagegaan of alles wat er beloofd 
is in het ondernemingsplan ook daadwerkelijk is gere-
aliseerd. 
We mogen trots zijn op deze cijfers en de prestatie 
die we als team hebben geleverd. Ook het jaar 2021 is 
bekeken, toen de samenwerking met Mozaïek Wonen 
is gestart. 

PERSPECTIEF  -  EINDCIJFER
Presteren naar Opgaves en Ambities  -  7,5
Presteren volgens belanghebbenden  -  7,9
Presteren naar Vermogen  -  8,0
Governance van maatschappelijk presteren  -  7,3

Als we de cijfers van met het Visitatierapport 2014-
2019 vergelijken, zien we een mooie stijging. Toen 
scoorden we in de eerste drie bovenstaande categorie-
en (van boven naar beneden) een 7,2 / 7,1 / 7,0.

Het volledige visitatierapport presenteren we op onze 
website. Na de zomer organiseert Woningbouw- 
vereniging Reeuwijk een bijeenkomst met belangheb-
benden, zoals de gemeente, welzijnsorganisatie SAM 
en de huurdersvereniging.

Rookmelders
De overheid stelt het verplicht om in iedere woning in 
Nederland rookmelders op te hangen. Bij brand vallen 
de meeste slachtoffers door het inademen van rook. 
Daarom is het uitrusten van uw woning met voldoende 
rookmelders belangrijk.

We laten daarom op dit moment rookmelders plaatsen 
in alle woningen waar deze nog niet aanwezig zijn. 
Dat is een flinke operatie en daarmee zijn we goed op 
stoom. Alle betreffende huurders hebben daarover een 
brief ontvangen.

De zomervakantie is gestart en de nieuwsbrief van Woningbouwvereniging Reeuwijk 
is weer klaar. We staan in deze editie o.a. stil bij de Algemene Ledenvergadering van de 
Woningbouwvereniging op 21 juni. Het was een geanimeerde vergadering in Zalen- 
centrum De Brug met goede vragen in een fijne sfeer. Daar is het jaarverslag 2021  
gepresenteerd en heb ik de stand van zaken van (nieuwbouw) projecten toegelicht. 

In deze lente heb ik een bezoek gebracht aan bewoners van twee huurwoningen in Reeuwijk Brug. Goed om te weten 
wat men van hun woning vindt en wat deze bewoners bezig houdt. Gezellig ook bovendien. De volgende keer hoop ik 
een huurder in Waarder of Driebruggen te bezoeken. 

Belangrijk is dat er een mijlpaal is bereikt die veel invloed zal hebben op ons beleid de komende jaren. Op 30 juni heeft 
Aedes, de brancheorganisatie van de sociale woningcorporaties, de Nationale Prestatieafspraken getekend. Deze 
Prestatieafspraken zijn gekoppeld aan de afschaffing van de Verhuurderheffing in 2023 die woningcorporaties meer 
investeringsvermogen zal bieden. Het gaat onder andere om afspraken over de nieuwbouwproductie sociale huur tot 
2030 en bijvoorbeeld de versnelde uitfasering van woningen met een E, F en G label. Wilt u hierover meer lezen, bekijk 
dan de website van WBV Reeuwijk. 

Tot slot, een feestje. Halverwege juli vieren we met de bewoners en Smits Vastgoed het opleverfeest van de Om-en-
Om woningen. De aanpak van het groot onderhoud van de woningen van architect Rietveld is in de afrondende fase. 

Ik wens u een fijne zomer toe, geniet ervan.

Esther van Beelen, 
bestuurder

Energielabels
Vanaf februari 2022 is de firma Huijbregts bezig  
geweest met het opnemen van de energielabels bij 
circa 400 woningen binnen ons woningbezit. Het  
uitwerken en verwerken van de gegevens zal tot  
augustus duren. We doen deze opnames omdat het 
wettelijk verplicht is om een energielabel te hebben als 
een woning verhuurd of verkocht wordt. De informatie 
uit de opnames van de energie labels gebruikten wij 
voor het maken van plannen van het verduurzamen van 
het woningbezit.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de uitslag, dan kunt 
u deze op internet vinden met de webadres; https://
www.energielabel.nl/woningen, zoek je energielabel.

Ventileren
We krijgen steeds meer met hittegolven te maken en 
woningen zijn steeds beter geïsoleerd. Geïsoleerde  
huizen warmen van buiten af langzamer op, maar 
koelen ook moeilijker af. Sommige woningen hebben 
zoveel zoninstraling dat het er zelfs in het voor- en 
najaar te heet wordt. Een hete woning kan hittestress 
veroorzaken. 

WAT KUNT U ZELF DOEN TEGEN HITTE? Er zijn een 
aantal dingen die u zelf kunt doen om hitte in huis te 
voorkomen of te beperken.

1. Probeer te voorkomen dat de zon het huis in schijnt. 
Dat werkt het beste met zonwering aan de buiten-
kant van het glas: een parasol, een schaduwdoek, 
een laken, (lei)bomen, een begroeide pergola. Hebt 
u een zonnescherm of (rol)luiken? Laat die dan op 
tijd naar beneden. Er bestaat ook buitenzonwering 
(screendoek) die je eenvoudig zelf met zuignappen 
aan de buitenkant van het raam kunt bevestigen. 

2. Zorg ervoor dat u ’s ochtends en ’s avonds, wanneer 
het koeler is, goed ventileert. Zet ramen en deuren 
tegen elkaar open en zorg voor een goede door- 
stroming. Zodra het warmer wordt gedurende de dag, 
is het beter om ramen en deuren gesloten houdt, 
maar blijf ook dan wel ventileren door o.a. ventilatie-
roosters open te houden. 

3. Een groene tuin geeft ook veel koeling. Wist u dat 
een groene tuin tot 8 graden koeler is dan een  
betegelde tuin? Veel steen en asfalt in de omgeving 
zorgt voor hitte. Hebt u een tuin? Haal dan zoveel 
mogelijk tegels weg en zet zoveel mogelijk planten 
(struiken, kleinere planten, gras) neer. Ook geveltuin-
tjes geven verkoeling. Zelfs op een balkon kunt u het 
verschil maken. Zet planten en kleine boompjes in 
pot neer, dat scheelt in de temperatuur.

Woningbouwvereniging Reeuwijk 
Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
(0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
www.wbvreeuwijk.nl

Openingstijden voor bezoek:
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur 
(en op afspraak)
Melden reparatieverzoek: 
www.wbvreeuwijk.nl/reparatie-verzoek/

Deze publicatie is een uitgave van Woningbouw-

vereniging Reeuwijk met informatie voor haar huurders 

en andere belangstellenden. 

Voorwoord


