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Een nieuwe nieuwsbrief
Beste huurders,
Sinds mijn start bij Woningbouwvereniging Maarn halverwege 2018 is er geen
nieuwsbrief meer verschenen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in
december van 2019 bleek dat de informatie op de website van de
Woningbouwvereniging niet door iedereen regelmatig bekeken wordt en dat er
behoefte is aan actuele en schriftelijke informatie. Het is dan ook de bedoeling dat er
minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief gaat verschijnen. Minimaal omdat er
natuurlijk altijd aanleiding kan zijn om vaker een nieuwbrief te maken.
In deze editie aandacht voor het onderhoud aan de complexen en woningen van de
Woningbouwvereniging. Daarover blijken onder de huurders veel vragen te bestaan.
Zoals u waarschijnlijk weet verzorgt woningcorporatie Heuvelrug Wonen voor ons
het reparatie- en mutatieonderhoud. Heuvelrug Wonen ondersteunt de
Woningbouwvereniging ook bij alle andere dagelijkse werkzaamheden: van het
verhuurproces tot de huurders-servicedesk en ook de financiële- en
huurdersadministratie. Dit doen zij in opdracht van de Woningbouwvereniging. Voor
een kleine corporatie als Woningbouwvereniging Maarn wordt zo de continuïteit en
kwaliteit van onze dienstverlening geborgd zonder dat we onze “eigenheid”
verliezen.
Eind februari starten we met het eerste project duurzaamheid in een aantal
woningen in de Groenlinglaan. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat voor
maatregelen er genomen gaan worden.
Ook aandacht voor de nieuwe bewonerscommissie in Maarsbergen. Een aantal
betrokken huurders overleggen nu regelmatig met elkaar en met mij over allerlei
zaken in het complex Heijgraefflaan.
Tot slot in deze nieuwsbrief nog de mededelingen van het bestuur van Huurdersraad
Maarn-Maarsbergen.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog op- of aanmerkingen dan wel
suggesties voor verbetering hebben, dan stel ik het zeer op prijs dat van u te horen.
U kunt uw reactie kwijt via de mail (service@wbvmaarn.nl).
Kees de Wolf
Directeur-bestuurder
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2. Planmatig onderhoud 2020
Woningbouwvereniging Maarn verzorgt het onderhoud aan de buitenkant
van woningen en zorgt voor onderhoud van installaties in de woning. We
noemen dit planmatig onderhoud. Het is het onderhoud dat wij periodiek
uitvoeren aan gebouwen en/of installaties om uw woning in een goede staat
te houden. Bijvoorbeeld het schilderen van de buitenkant van uw woning.
Onderhoud in de woning vindt ook plaats. Denk aan badkamer- en/of
keukenvervanging. Zo zorgen we ervoor dat u als huurder prettig en
comfortabel woont in uw woning. We plannen dit onderhoud voor een groot
aantal jaren vooruit. Dan kunnen we daar rekening mee houden in de
begroting voor komende jaren.
Hieronder vindt u een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden in 2020
per complex.
Complexnaam

Omschrijving werkzaamheden

Verwachte
uitvoering
2e kwartaal 2020

Complex 1,
Tuindorp

Vervangen goten en hemelwaterafvoer
voor 1/3 deel van de woningen

Complex 8,
Schoolplein

Herstel voegwerk en metselwerk waar
nodig.

2e kwartaal 2020

Complex 9,
Acacialaan en
Kapelweg
Complex 10,
Groenlinglaan
Complex 11,
Groenlinglaan

Herstel voegwerk en metselwerk waar
nodig (inclusief aankloppen lood en
voegwerk raamdorpelstenen)
Herstel metselwerk voegwerk.

2e kwartaal 2020

Herstel metselwerk en voegwerk waar
nodig.

3e kwartaal 2020

Complex 14
Tuindorp

Herstellen dakbedekking plat dak waar
nodig

2e kwartaal 2020

Diverse

Veiligheidskeuringen (laatste 100 woningen)

Vanaf
2e kwartaal

februari/maart

3. Dagelijks onderhoud
Naast het planmatige onderhoud is er het dagelijks onderhoud en zijn er de
reparatieverzoeken. Klein dagelijks onderhoud is voor rekening van de
huurder. Waar moet u dan aan denken? U vindt het antwoord in de “Tabel:
Wie onderhoudt wat?” op de website van de Woningbouwvereniging (klik op
“Reparatieverzoek”. U komt dan op de pagina “Wie onderhoudt wat?)”
Hierin vindt u een overzicht van de meest voorkomende kleine
onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de huurder zijn.

U vindt de tabel “Wie
onderhoudt wat” op
de website. Klik op
“Reparatieverzoek”, u
komt dan op de pagina
“Wie onderhoudt
wat?"
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Vaste aannemers
Woningbouwvereniging Maarn werkt voor het dagelijks onderhoud met een
aantal vaste aannemers. Dit zijn:
Van Laar
Breman
Schimmel
AVK
Duinkerke
Kalkhoven
RRS
HORR

Schoonmaak dakgoten
(0nderhoud) CV-ketels
Bouw- en Timmerwerk
Loodgieter
Dak en Zink, buiten
Elektra
Verstopping Riool
Al het werk met een hoogwerker

"Het onderhoud wordt
over het algemeen
uitgevoerd door vaste
aannemers en
gecontroleerd door de
medewerkers van
Heuvelrug Wonen"

4. Project duurzaamheid Groenlinglaan
Woningbouwvereniging Maarn heeft voor de
woningen Groenlinglaan een pakket van
maatregelen samengesteld waardoor de
woningen comfortabeler en energiezuiniger
worden. Hieronder leest u wat wij gaan doen:
We brengen mechanische ventilatie aan

In de keukens en de badkamers komt een ventilatieafvoer. We maken gebruik
van de bestaande kanalen. Als dit (incidenteel) technisch niet mogelijk is, dan
wordt het kanaal weggewerkt met een koof. Er komt een vochtsensor in de
ventilatie-box en een CO2-sensor in de woonkamer. Deze zorgen ervoor dat de
woning automatisch wordt geventileerd op het moment dat het nodig is.
Daarnaast krijgen de woningen een schakelpaneel in de badkamer waarmee de
bewoners de ventilatie zelf nog kunnen bijsturen. De binnendeuren korten we,
waar nodig, ongeveer 1,5 centimeter in zodat ook bij gesloten deuren de
ventilatie door kan gaan. In de badkamerdeur komt, indien nodig, een rooster.
Er komt nieuw HR isolatieglas in de ramen
We brengen daarbij ook nieuwe ventilatieroosters aan. De beglazing wordt i.v.m.
de afmeting met een kraan geplaatst. Als het glas vervangen is, schilderen we de
kozijnen aan de buitenkant. De afwerking aan de binnenkant is voor de huurders
zelf.
We controleren het voegwerk aan de buitengevel
Als dat nodig is herstellen we het voegwerk.

"Door dit pakket
van maatregelen
krijgt de woning
Energielabel B"
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5. Nieuwe bewonerscommissie Heijgraefflaan
In November 2019 is een nieuwe bewonerscommissie gestart in het complex
Heijgraefflaan in Maarsbergen. Aanleiding was een bezoek van Wijk-wethouder
Rob Jorg aan het complex. Bij dit bezoek, waren ook twee medewerkers van de
woningbouwvereniging, Kees de Wolf en Guy Stanworth van de Huurdersraad
aanwezig. Tijdens de rondgang door het complex werd door de bewoners onder
andere aangegeven dat zij niet tevreden waren met het groen-onderhoud door
de gemeente. Ook waren er een flink aantal op- en aanmerkingen over het
onderhoud aan het complex en de dienstverlening door de
Woningbouwvereniging. Klachten waren er over de gang van zaken rond het
schoonmaken van de dakgoten, het hang- en sluitwerk. Ook waren er
opmerkingen over het beantwoorden van mails van bewoners door de
Woningbouwvereniging. Inmiddels is de bewonerscommissie een aantal malen bij
elkaar geweest om de geconstateerde problemen samen met de
Woningbouwvereniging aan te pakken en op te lossen. De contactpersoon voor
de bewonerscommissie Heygreafflaan is: Tineke de Waard, e-mail:
tinekedewaard52@kpnmail.nl.
Woningbouwvereniging Maarn juicht het oprichten van bewonerscommissies
toe. Het bespreken van complex-zaken met huurders onderling en met de
Woningbouwvereniging is dan veel beter mogelijk. Mocht u met een aantal
bewoners in uw complex een bewonerscommissie willen oprichten neem dan
contact met ons op (service@wbvmaarn.nl).

6. Nieuws van de Huurdersraad
De Huurdersraad Maarn-Maarsbergen informeert en raadpleegt de huurders van
Wbv. Maarn over zaken die huurders aangaan om hun belangen zo goed mogelijk
te vertegenwoordigen in het overleg met diverse partijen. Wij zijn zelf huurders
van de Woningbouwvereniging Maarn en helpen u graag als u hulp nodig heeft in
het contact met de Woningbouwvereniging. U kunt contact met ons opnemen via
het onderstaande e-mailadres:
e-mail: info@huurdersraad-maarn-maarsbergen.nl
Website: www.huurdersraad-maarn-maarsbergen.nl

"Wbv. Maarn juicht
het oprichten van
bewonerscommissies
toe"

