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Samenwerken voor gewoon  
goed en betaalbaar wonen

Als WBO Wonen zeggen we dat we samen willen werken  
aan betaal baar en gewoon goed wonen voor en met onze 
huurders. Dat kan alleen als we in gesprek zijn met elkaar en 
luisteren naar wat er speelt en leeft. Dat kunnen we niet alleen. 
Samen werking is erg belangrijk. Met onze huurdersvereniging 
Blij Wonen, met de gemeente, met Impuls en zorgorganisaties.  
En het afgelopen jaar heb ik ervaren dat we elkaar weten  
te vinden. Dat we samen veel kunnen bereiken voor onze 
huurders. Eén van de thema’s waarop we intensief samen
werken is energiebesparing. 

Verduurzamen van woningen
De afgelopen maanden gaat het veel over de stijgende energie
prijzen. Ook bij ons. Iedereen heeft er mee te maken en we 
merken dat dit onzekerheid veroorzaakt. Daarom vinden we 
het belangrijk om te kijken naar wat er wel kan. We kunnen  
de energieprijzen niet verlagen, wel kunnen we proberen de 

energievraag te verlagen. Daarom gaan we de komende  
jaren extra inzetten op het verduurzamen van onze woningen. 
Daarnaast gaan we samen met gemeente en Impuls aan de 
slag om te kijken wat we op korte termijn al kunnen doen. 

Prijsplafond voor energie
Gelukkig komt de overheid vanaf 1 januari wel met een 
prijsplafond voor energie. Dan gelden er tot een verbruik  
van 1200 m3 per jaar vaste, lagere tarieven voor gas en 
elektriciteit. Verderop in deze Thuis in de stad leest u daar 
meer over. 

We gaan graag met u in gesprek
Toch kan het gebeuren dat het niet meer lukt om de  
huur op tijd te betalen. Schroom niet en laat het ons weten. 
Mijn collega’s gaan dan graag met u in gesprek om samen  
te kijken naar wat er mogelijk is. 

Voorwoord

Het is alweer een jaar geleden dat ik directeur-bestuurder 

werd bij WBO Wonen. In dit jaar heb ik ontzettend veel 

huurders persoonlijk ontmoet en het is fijn om te horen wat 

hen bezighoudt. Ik heb huurders gesproken die al 50 jaar,  

of zelfs nog langer, dezelfde woning huren bij ons. Prachtig 

om die verhalen over vroeger te horen en te ontdekken wat  

er veranderd is. Ik ben mee geweest met de onderhouds-

dienst en samen met de wijkconsulenten de wijk in gegaan.   

Zo heb ik de organisatie goed leren kennen en met veel 

huurders kennis gemaakt.
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5     vragen aan…
…Murat Yildirim

Murat Yildirim is portefeuillehouder voor wonen/ 

volkshuisvesting, inwonersparticipatie, de Wet  

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), cultuur,  

de energietransitie, gemeentelijk vastgoed en  

volks gezondheid. Voordat hij wethouder werd,  

was hij 16 jaar gemeenteraadslid.

U bent nu zo’n half jaar wethouder voor de  
gemeente Oldenzaal, onder andere voor volkshuis-  
vesting en de energietransitie. Wat is u opgevallen?
Als gemeente krijgen we van onze rijksoverheid 
opdrachten met betrekking tot wonen en energie. 
Daarmee gaan we, samen met onze inwoners en lokale 
partners, aan de slag. Dat kun je zien als een soort 
wedstrijd, waarbij we samen de eindstreep moeten halen. 
Alleen: we krijgen steeds te maken met veranderende 
spelregels. We worden teruggefloten of de finish wordt 
verlegd. De praktijk leert dat we onze koers regelmatig 
moeten aanpassen.

Wat zijn uw plannen voor de komende jaren op  
het gebied van volkshuisvesting en energietransitie?
De Oldenzaalse woonambitie is om tot 2030 duizend 
woningen te realiseren. We streven naar goed betaalbare 
woningen, voor verschillende soorten huishoudens en 
inkomens. Inmiddels hebben we een aantal woonplannen 
op de tekentafel en in uitvoering. Met betrekking tot 
de energietransitie hebben we samen met de andere 
NoordoostTwente gemeenten (Dinkelland, Losser en 
Tubbergen) doelstellingen vastgelegd voor het opwekken 
van duurzame energie, door bijvoorbeeld zonne en 
windenergie. In Oldenzaal werken we onder meer aan 
een wijkuitvoeringsplan voor de Thij. Daar wordt per 
woning bekeken wat mogelijk is op het gebied van 
verduurzaming. Waar dit mogelijk is doen we dit samen 
met WBO Wonen.

Waarom is het zo belangrijk voor gemeente  
en WBO Wonen om samen te werken?
WBO Wonen is voor de gemeente de belangrijkste partner 
als het gaat om sociale huurwoningen. Bovendien is 
WBO heel goed thuis in de wijken en bij onze inwoners; 
zij komen ook achter de voordeur. Voor ons als gemeente 
is deze samenwerking dus heel belangrijk. Hoe meer we 
samenwerken, des te beter we er voor onze inwoners 
kunnen zijn.

WBO Wonen wil samen werken aan gewoon  
goed wonen. Wat is voor u gewoon goed wonen? 
Ik ben een geboren en getogen Oldenzaler. Binnen de 
stad ben ik vaak verhuisd. Vroeger met mijn ouders en 
later met mijn eigen gezin. Mijn vrouw en ik begonnen in 
een klein huurhuis en daarna zijn we steeds een beetje 
ruimer gaan wonen. Nu hebben we een koopwoning. 
Twee van onze vier kinderen zijn de deur uit en we 
hebben drie kleinkinderen. Waarmee ik wil zeggen: 
je woonbehoefte hangt af van de levensfase waarin 
je zit. Daarnaast is ook je omgeving belangrijk. Het 
is goed wonen als je je veilig voelt in de wijk, andere 
straatbewoners kent en de voorzieningen dicht in de 
buurt hebt. 

Wat zou u in 2026 anders willen zien, wat wilt u 
bereiken?
De komende jaren willen we stappen maken in het 
verduurzamen van woningen, het realiseren van 
woonruimte voor verschillende soorten huishoudens 
en het stimuleren van doorstroming. We zoeken naar 
manieren om het buurtgevoel − met naar elkaar omkijken 
en elkaar helpen − te bevorderen. Onze Twentse 
noaberkracht is van grote waarde, dat bleek maar weer 
eens in de coronatijd. Laten we dat vooral vasthouden!

Wouter Versteeg
directeur – bestuurder
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Ruben over betaalbaar
wonen in de Sparstraat

Hier ben ik thuis

Ruben Kattier woont sinds augustus 2020 aan de Sparstraat 1 in Oldenzaal.  

Hier woont de 25-jarige student naar volle tevredenheid. “Ik moest wel erg wennen  

aan het geluid van het verkeer, maar inmiddels hoor ik het niet meer”, zegt Ruben. 

Studeren in Enschede
Ruben is vierdejaars student Social Work aan het Saxion  
in Enschede. “Zo’n drie jaar geleden vond ik het wel tijd om 
op mezelf te gaan wonen. Ik heb nog wel even getwijfeld om 
op zoek te gaan naar een woning in Enschede. Maar vanuit 
Oldenzaal is het maar een klein stukje reizen naar Enschede. 
Daarnaast zijn er in het 3e en 4e jaar lesjaar minder contact
lessen op school, dus zou ik sowieso al niet zo vaak op 
school zijn.” 

Op zoek naar een woning in Oldenzaal
De keuze was voor Ruben, als geboren en getogen 
Oldenzaler, dan ook snel gemaakt. “Ik wilde op zoek naar 
een woning in Oldenzaal. Mijn ouders adviseerden me om 
voor een woning bij WBO Wonen te kijken. Mijn vader had 
blijkbaar een vooruitziende blik. Want toen ik 18 was heeft 
hij me ingeschreven als woningzoekende bij WBO Wonen.”

5 jaar inschrijfduur
“Toen ik op zoek ging naar een woning had ik al vijf jaar inschrijf
duur en dat was  een groot voordeel. In het begin was ik gewoon 
nieuwsgierig en reageerde ik om te kijken op welke plek ik zou 
komen. Ik was een keer achtste kandidaat en een keer negende 
kandidaat. Dat viel me al ontzettend mee.”

Actief op zoek naar een woning
‘‘Ik ben ongeveer één jaar actief aan het zoeken geweest  
naar een woning. In die tijd heb ik op verschillende woningen 
gereageerd. De eerste woning die ik aangeboden kreeg heb  
ik afgewezen, want ik vond hem te klein. Sowieso had ik geen 
haast om uit huis te gaan, daarom zocht ik liever nog even door 
naar een woning die echt bij me past. De tweede woning die ik 
kreeg aangeboden was dit appartement aan de Sparstraat  
waar ik nu woon.”

De bezichtiging
“Bij de bezichtiging was ik direct enthousiast. Het appartement was netjes, er lag een mooie houten 
vloer in de woonkamer en het was groot genoeg voor mij alleen. Bovendien ligt het op loopafstand 
van het centrum en van mijn ouders, dat is ook wel makkelijk. De vorige bewoonster nam nog contact 
met me op of ik de op maat gemaakte raamdecoratie wilde overnemen. Het zag er nog goed uit, 
dus dat heb ik gedaan.”

2,5 jaar aan de Sparstraat
Ruben woont nu bijna 2,5 jaar in zijn appartement aan de Sparstraat en is er nog steeds erg blij mee. 
“De woning is niet groot, maar voor mij alleen is het groot genoeg. Met de buren naast en boven  
me heb ik goed contact en juist omdat ik alleen ben past deze woning ook qua betaalbaarheid 
goed bij me.”

Betaalbaarheid
Betaalbaarheid is in deze tijd een veelbesproken onderwerp. Met de stijgende energieprijzen  
nemen de woonlasten voor veel mensen toe. Hoe is dat voor Ruben? “Mijn voorschotbedrag voor 
de energierekening is flink gestegen, van 60 euro per maand naar 260 euro per maand. Omdat ik 
weet hoeveel ik verbruik, heb ik dit bedrag teruggezet naar 180 euro per maand en zelfs daar blijf  
ik nog onder. Ik let erg op mijn energieverbruik. Hoe ik dat doe? De verwarming is bijna niet aan,  
het is meestal zo’n 17 á 18 graden in mijn huis. Dat is niet heel warm, maar ik heb daar geen last 
van. Ik ben weinig thuis. Overdag ben ik aan het werk voor mijn stage en ik ben meerdere avonden 
per week bij de hockeyclub om te trainen. Daar douche ik dan ook. Als ik thuis kom kijk ik nog even 
tv op de bank, als ik het dan koud heb sla ik een dekentje om. En ik eet twee keer in de week bij 
mijn ouders, dat scheelt natuurlijk ook. Bij de aanschaf van elektrische apparaten kijk ik of ze wel 
energiezuinig zijn. En ik heb ledverlichting.”

Warmte in de zomer
En hoe was het dan met de warmte in de zomer?  
“Misschien komt het omdat mijn appartement op de begane 
grond ligt en er nauwelijks zon binnenkomt, maar in de zomer 
bleef het hier lekker koel. Terwijl het buiten 38 graden was, 
kwam de temperatuur in mijn woning niet hoger dan 22 graden. 
Ik heb dus geen airco nodig!”

Energietoeslag
Ik ben blij met de tegemoetkoming van de overheid in de  
vorm van het prijsplafond voor energie en de 190 euro die  
ik in november en december ontvang. Of ik ook de eenmalige 
energietoeslag van 1300 euro van de gemeente ontvang,  
dat moet ik nog even afwachten. Deze toeslag is voor mensen 
met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. 
Qua inkomen kom ik er wel voor in aanmerking. Maar de 
minister heeft besloten dat studenten de energietoeslag niet 
ontvangen. Gemeenten hebben de vrijheid hiervan af te wijken. 
Mijn aanvraag voor de toeslag heb ik onlangs bij de gemeente 
ingediend, dus ik ben benieuwd.”4 5



Ondernemend  
Oldenzaal 

In beweging met 
BoesCool 55+

BoesCool55+ is een platform met een breed aanbod op het gebied  

van sport en cultuur voor 55+’ers. Je kunt je het hele jaar aanmelden  

om kennis te maken met de activiteiten. 

“Met de programma’s BoesCoolFit en 
BoesCoolTuur bieden we al jaren aan 
kinderen de mogelijkheid om kennis  
te maken met sportieve en creatieve 
activiteiten. Dat is een groot succes 
en zo kwamen we op het idee om iets 
vergelijkbaars voor 55+’ers te doen.  
Ik coördineer het sportieve aanbod en 
Nikki Sneep coördineert de culturele 
activiteiten”, vertelt Doortje Grunder.

Kennismaken met sport en cultuur
Doortje Grunder is als buurtsportcoach goed bekend binnen 
sportief Oldenzaal. Nikki Sneep werkt al jaren in het culturele 
veld. Doortje: “Met BoesCoolFit en BoesCoolTuur merken we 
elk jaar opnieuw dat kinderen het erg leuk vinden om vrij
blijvend kennis te maken met sport en cultuur. Zo bedachten  
we om te proberen of dat ook iets is voor oudere Oldenzalers.  
Want het maakt niet uit welke leeftijd je hebt; meedoen met  
sport en samen creatief bezig zijn brengt je letterlijk en figuurlijk  
in beweging. Je gaat erop uit, je ontmoet andere mensen en je 
ontdekt en ontwikkelt talenten. Het is goed voor je gezondheid 
én het is gezellig.” 

Vrijblijvend meedoen
Oldenzaal heeft heel veel te bieden op sportief en cultureel 
gebied. In de praktijk blijkt echter dat niet iedereen altijd even 
goed weet wat er is. “We zijn begonnen met het sportieve 
aanbod. Bij ons bekende verenigingen en clubs hebben we 
gevraagd of ze mee willen doen. We ontdekten al snel dat we 
voor deze oudere doelgroep anders te werk moeten gaan dan 
bij de kinderen. Voor kinderen hebben we korte kennismakings
workshops. Als ze dan enthousiast zijn, kunnen ze vervolgens 
verder gaan met een lesprogramma of bij een vereniging. 
Ouderen willen juist liever gelijk aansluiten bij een bestaande 
activiteit. Voor de 55+’ers organiseren we daarom geen 
work shops, we brengen ze in contact met een vereniging.  
Daar kunnen ze één of meerdere keren vrijblijvend meedoen”, 
legt Doortje uit.

Overdag en ‘s avonds
In de coronatijd kwamen de activiteiten stil te liggen en  
Doortje merkt dat de belangstelling nu erg groot is. “We hebben 
de draad weer opgepakt en het aanbod uitgebreid met cultuur.  
We hebben intussen zo’n 70 activiteiten op onze website staan.” 
Het aanbod is heel divers. Sportieve activiteiten zijn bijvoorbeeld 
fitness, badminton en jeu de boules. Vanuit cultuur bieden we 
onder meer koorzang, jongleren en schrijfworkshops. Doortje: 
“Voor iedereen is via ons wel iets te vinden om in je vrije tijd te 
doen. Deze doelgroep is breed, met mensen die werken en  
ook gepensioneerden. We streven dan ook naar een aanbod 
voor zowel overdag als ’s avonds.” In eerste instantie konden 
belangstellenden zich alleen via de website aanmelden. 
Tegen woordig is het ook mogelijk om telefonisch contact 

op te nemen. “Sommige mensen willen graag eerst  
overleggen over wat een passende activiteit voor ze kan zijn.  
Of we ‘koppelen’ een geïnteresseerde met een vereniging.  
Dat werkt ook goed”, aldus Doortje.

Column in de Glimlach
Het aanbod staat gepresenteerd op de eigen website van 
BoesCool 55+. Sinds oktober verschijnt bovendien om de  
twee weken in weekblad ‘de Glimlach’ een column over een 
specifieke activiteit. “Verenigingen die met ons meedoen  
kunnen zich daarin presenteren. De columns worden goed 
gelezen merken we, want er komen veel reacties op.” Doortje 
hoopt dat de lezers van Thuis in de stad ook eens een kijkje op 
de website van BoesCool 55+ nemen en besluiten om mee te 
doen. “Inschrijven voor een activiteit kan via de site, via email  
of telefonisch. Een kennismaking bestaat uit 1 tot 5 lessen en  
is gratis of voor een bijdrage van 5 euro. Als je meer wilt weten, 
bel ons dan. We vertellen er graag meer over!”

Kijk voor meer informatie  
over BoesCool 55+ op: 
boescool55plus.nl 

of bel of mail Doortje Grunder  
en Nikki Sneep via: 
06 - 16 74 88 81 
info@boescool55plus.nl

6 7
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Nieuws van Huurdersvereniging 
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Nieuws van Huurdersvereniging 

Blij Wonen
Hoe kan het?
We hebben het toch niet voor mogelijk gehouden dat we in  
2022 te maken zouden krijgen met een oorlog, met een inval  
in Oekraïne. In mei van dit jaar hebben we, ook in Oldenzaal, 
nog onze vrijheid gevierd en op 4 mei stil gestaan bij al die 
mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid en daarbij  
het leven hebben gelaten. We hebben gezegd: ‘dit nooit weer’; 
ik hoor het nog uitgesproken worden. En nu, zo dichtbij,  
is er oorlog. Hoe kan het: zo’n werkelijkheid.

De werkelijkheid van vandaag de dag
Wat is het wrang om dan stil te staan bij de gevolgen van  
deze oorlog voor ons, hier in Oldenzaal, waar we het hebben 
over het energieplafond bijvoorbeeld. Maar dat is de werkelijk
heid vandaag de dag, ook hier gaat het leven door en zijn we 
bezig met onze zorgen.

Veel besproken met WBO Wonen en de gemeente
Als huurdersvereniging hebben wij de afgelopen periode veel 
onderwerpen besproken met WBO Wonen, met de gemeente 
en met de Woonbond. De Woonbond is de organisatie van 
Huren Nederland. Daar zijn we als Blij Wonen ook bij aangesloten. 

Huisvesting voor jongeren
Pas waren wij aanwezig bij de Jongeren Avond van Wij geven 
om Oldenzaal. Het onderwerp van deze avond was jongeren
huisvesting. Een flink aantal jongeren was aanwezig. Het was 
indrukwekkend te horen welke zorgen zij hebben over hun 
huisvesting en wanneer ze, na in schrijving bij WBO Wonen,  
in aanmerking komen voor een woonruimte. In het jaarverslag 
van WBO Wonen van 2021 las ik dat vorig jaar 294 nieuwe 
verhuringen hadden plaatsgevonden. 38% daarvan was verhuurd 
aan jongeren tot en met 30 jaar, dus zo’n 111 woningen. Het is 
goed dat jongeren deze cijfers, deze realiteit, kennen. Onlangs 
hebben wij ingesproken tijdens het politiek forum in het stadhuis, 
bij het onderwerp ‘raads programma’. In onze inspraak hebben 
wij ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor jongerenhuisvesting.

Prestatieafspraken met gemeente en WBO Wonen
Ook is de afgelopen tijd gesproken over de prestatie afspraken. 
Afspraken die we maken samen met gemeente en WBO 
Wonen. De provincie gaat hierbij een controlerende rol spelen.  
De rol voor de gemeente is onder andere zorgen voor een 
‘sociale’ grondprijs voor corporaties en een woonvisie van vijf 
jaar. Andere doelstellingen vanuit rijksoverheid zijn bijvoorbeeld: 

• 2030: aardgasvrij;
• vanaf 2024 moet er een plan zijn voor voorlopige  
 inzet van hybride ketels, vooruitlopend op aardgasvrij;
• verduurzaming van woningen met EFG labels,  
 dat moet in 2028 zijn gerealiseerd.

Daarnaast gaat het over oog voor leefbaarheid. Daarbij gaat het 
om de woon en leefomgeving waar mensen prettig kunnen 
wonen. 

Veranderingen vanuit de overheid
De overheid wil de regelgeving rondom huurtoeslag veranderen. 
Eén van die veranderingen is dat huurders die in de vrije sector 
huren, straks ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ook 
de leeftijdsgrens voor jongeren om huurtoeslag aan te vragen  
gaat van 23 naar 21 jaar. En de rekenmethode voor huurtoeslag 
wil het kabinet ook veranderen. Er is volop kritiek voor dit plan.  
De Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, 
zijn kritisch op het plan en wijzen het voornemen af. Het is dus 
afwachten hoe het gaat met huurtoeslag.
 
Samenwerkingsovereenkomst
Recent is de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen 
WBO Wonen en Blij Wonen ondertekend. Een bijzonder 
moment, omdat we samen heel duidelijk hebben uitgesproken 
wat we voor elkaar willen betekenen en daarmee dus de 
huurders willen dienen. 

Als u dit leest gaan we al richting de 
feestdagen. Namens het bestuur van  
Blij Wonen wens ik u goede Kerstdagen,  
een prettige jaarwisseling en bovenal  
een gezond en goed 2023. 

Namens huurdersvereniging Blij Wonen 

Jurrie van der Geize, 
voorzitter Blij Wonen 

Beste huurders, 
We leven in een onwerkelijke tijd, althans,  
zo voel ik het en veel mensen met mij.

Een jaar gratis  
lidmaatschap voor  
nieuwe huurders

Het is vanzelfsprekend dat ik de nieuwe huurders 
van WBO Wonen, die dit jaar de sleutel hebben 
gekregen en de komende maanden nog zullen 
krijgen, van harte feliciteer met hun nieuw woning. 
Ze hebben daarbij ook een gratis lidmaatschap  
van onze huurdersvereniging aangeboden gekregen 
door WBO Wonen. Vanzelfsprekend hoop ik dat 
onze nieuwe huurders ook na dit gratis lidmaatschaps-
jaar lid van Blij Wonen blijven. Dat lidmaatschap  
kost slechts 40 cent per maand.

Beste huurders, 2022 loopt ten einde.  8 9



Vanaf 1 januari aanstaande wordt het team van wijkmeesters 
en wijk consulenten uitgebreid! Onze collega Hans Boltjes is de 
nieuwe wijkmeester. Hans werkt al jaren bij WBO Wonen. U kunt 
hem kennen als één van onze vakmannen. De afgelopen jaren 
heeft hij veel keuken, badkamer en toiletrenovaties en elektra
werk gedaan. En nu maakt hij de overstap naar de functie  
van wijkmeester.  

“Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik kijk uit naar de 
contacten met huurders. Samen met hen wil ik ervoor zorgen 
dat buurten en wijken een prettige woonomgeving blijven.” 
- Hans Boltjes

Een nieuw  
gezicht in de wijk

Andere genomineerden
De andere genomineerden voor de Beste Buur Bokaal waren: 
Klaus Lemke, Harm Schepers, Henk Bruns en winnaar van 
2021 Gerard Koster. Ook zij ontvingen een mooie bos bloemen.

Maria Schieving werd genomineerd door stichting Kansrijk 
Berghuizen die in haar buurt gevestigd is. Alle betrokkenen 
vonden haar de Beste Buur, want “ze is sociaal een verbindende 
factor. Op boerderij de Stakenboer heeft zij huiskamer-
projecten gerealiseerd. Ook verzorgt ze er samen met  
haar zwager, Gerard ten Voorde, de koffieochtenden.”  
De buurt is heel blij met haar en waardeert wat ze allemaal doet.
In coronatijd, toen de boerderij gesloten was, bleef Maria actief. 
Ze ging bij de mensen thuis langs op gepaste afstand om flyers 
met informatie en puzzels uit te delen. Zo hield ze haar buurt 
actief in deze eenzame tijd. Bij deze voordeurbezoeken nam  
ze ook tijd voor een praatje. Ook in haar eigen buurt aan de 
Dellenbeekstraat is Maria actief: ze schiet te hulp waar nood  
of behoefte is. Het juryrapport zegt: “Het sociale aspect van 
Maria’s inzet in de wijk Berghuizen én de vele betrokkenen 
die het raakt, zorgen ervoor dat de jury unaniem besluit dat 
Maria Schieving de Beste Buur Bokaal 2022 verdient!”

Prijs
Uit handen van Ramona Lubbelinkhof namens WBO Wonen 
ontving zij een dinercheque. Wethouder Murat Yildirim verraste 
haar met een heuse bokaal, het Oldenzaalse Boeskoolmenneke 
en natuurlijk met een bos bloemen. En Jurrie van der Geize, 
voorzitter Blij Wonen, had een mooi boeket bloemen voor haar 
namens de huurdersvereniging.

Thuis in de wijk

Maria Schieving is 
Oldenzaals Beste Buur 2022

In het bijzijn van de andere genomineerden ontving Maria Schieving 

op burendag, 24 september, de Beste Buur Bokaal. 

De woonomgeving rondom de  
flats aan de Bloemenkamplaan is  
flink opgefleurd! De boomspiegels  
(de ruimte rondom de boomstam)  
voor beide flats zijn vergroot en  
vol gezet met mooie planten.

Het vergroenen van de woonomgeving komt vanuit de initiatiefgroep 
Groen van Kansrijk Berghuizen en bewoners en wordt ondersteund 
door gemeente, project De Groene Loper en WBO Wonen. De wensen 
van de bewoners aan de Bloemenkamplaan sloten mooi aan bij de 
wens van de initiatiefgroep Groen: een stukje wijk met groen verfraaien 
met de helpende hand van bewoners.

Foto: Koen Zomers Foto: Harry RoeloffzenFoto: Harry Roeloffzen

Vooraf ResultaatProces

Tegels eruit, groen erin!

Van 21 maart t/m 31 oktober vond het NK Tegelwippen 2022 plaats. In Oldenzaal zijn 
maar liefst 64.385 tegels gewipt om ruimte te maken voor groen. Dat is goed nieuws, 
want wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en gevel
tuinen wordt Oldenzaal meer klimaatbestendig, koeler op warme dagen én veel mooier!

Tegelwippen
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Thuis bij WBO Wonen

We merken het allemaal: de stijgende prijzen. De bood schappen 
zijn duurder en we betalen meer voor stroom en energie. Vooral dat 
laatste, de stijging van de energieprijzen, zorgt voor veel vragen. 
Aan de stijgende prijzen kunnen we niets doen. Wel aan het 
energie zuiniger maken van de woningen. De komende jaren blijven 
we zo veel als mogelijk woningen isoleren. De woningen die het 
slechtst geïsoleerd zijn krijgen daarbij voorrang. De komende  
vijf jaar worden zo’n 850 woningen gerenoveerd en geïsoleerd 
waardoor bewoners minder energie verbruiken. Want hoe beter 

de woning is geïsoleerd, hoe lager de vraag naar warmte is en 
een lagere vraag naar warmte leidt tot een lagere energierekening. 
Daarnaast isoleren we woningen op natuurlijke momenten.  
Als we bijvoorbeeld de dakbedekking vervangen, komt er ook 
een betere isolatielaag. Als we kozijnen vervangen of schilderen, 
dan vervangen we zoveel mogelijk het nog aanwezige enkel 
glas voor isolatieglas (dubbel glas). En bij keukenvervanging 
plaatsen we, waar dat mogelijk is, een aansluiting voor 
elektrisch koken. 

Het liefst willen we het komende jaar alle woningen verduurzamen. 
Maar dat gaat helaas niet. Voor het verduurzamen van woningen 
is tijd én geld nodig. Daarnaast hebben we te maken met  
een tekort aan bouwmaterialen. Daarom kijken we ook naar 
maatregelen die op korte termijn verlichting bieden. De overheid 
heeft ons gevraagd om per 1 juli 2023 voor veel huurders de 
huren te verlagen. Bovendien krijgen woningen met een laag 
energielabel (E, F of G label) geen huurverhoging. 

Gelukkig komt het kabinet zelf ook met een flink pakket aan 
maatregelen. Zo krijgt iedereen in november en december 190 
euro korting op zijn energierekening. En daarna komt er een 
prijsplafond voor de energiekosten. 

U kunt ook  
gebruik maken  
van de ista-app
Hiermee ziet u op uw telefoon uw  
actuele verbruik. Meer informatie  
over de istaapp vindt u op:  
www.istanederland.nl

Zo houdt u uw  
energieverbruik  
in de gaten
Door uw verbruik goed in de gaten te houden en bewuster te stoken, kunt u  
uw energiekosten laag houden. Woont u in een appartementencomplex waar  
een centrale ketel staat? Dan kunt u uw verbruik gratis in de gaten houden via  
het webportal van ista Nederland: hier kunt u uw actuele verbruik per week inzien.  
Op deze manier kunt u uw verbruiksgedrag aanpassen, waardoor u nog meer  
kunt besparen. Een ander voordeel van inzicht in uw verbruik is, dat u met de 
eindafrekening niet voor verrassingen komt te staan. 

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met WBO Wonen.  
Dat kan door te bellen naar (0541) 58 22 22  
of door een mail te sturen naar energie@wbowonen.nl.

Aan de slag met energie

Kunt u de huur niet of niet op tijd betalen? Neem dan  
snel contact met ons op. Ook als u denkt dat u binnen 
kort niet kunt betalen. Dan zoeken we samen met u  
naar een oplossing.  
 
Bel ons via telefoonnummer: (0541) 58 22 22  
en vraag naar een medewerker van team Incasso. 

Moeite met  
huur betalen?

Al die rekeningen,  
wie kan me helpen? 

Het prijs- 
plafond
Een prijsplafond is een maximale prijs die u betaalt 
voor uw stroom en gas. Dit plafond ligt een stuk lager 
dan de huidige marktprijzen. Gas mag straks niet meer 
dan 1,45 euro per m3 kosten. Als u minder dan 1200 
m3 per jaar gebruikt tenminste. Het verschil tussen 
deze prijzen en de marktprijs betaalt de overheid. 
Boven het 'plafond' van 1200 m3 betaalt u meer, 
namelijk het tarief wat uw energieleverancier rekent. 

En hoe zit het  
met elektriciteit?
Elektriciteit mag straks niet meer duurder zijn dan 40 
cent per kWh. Dat geldt tot 2900 kWh. Dat is wat een 
gemiddeld gezin ongeveer gebruikt in een jaar. Als u 
meer gebruikt, moet u meer betalen.

Aparte regeling voor huishoudens  
met blokaansluiting
Voor alle huishoudens met een blokaansluiting, werkt 
de minister een aparte regeling uit. De plannen voor 
blokaansluitingen zijn op 1 januari 2023 nog niet 
helemaal uitgewerkt. 

Maatregelen die 
op korte termijn 
verlichting geven

Bij het Sociaal plein Oldenzaal kunt u met (bijna) al uw vragen 
terecht. Heeft u vragen over financiën en weet u even niet wie  
u daarbij kan helpen? Neem dan eens contact met de mede
werkers van het Sociaal plein Oldenzaal. Zij helpen u graag. 

Contact opnemen kan telefonisch via (0541) 588 100  
of via de mail contact@sociaalpleinoldenzaal.nl. 12 13
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Colofon
‘Thuis in de stad’  
is een uitgave van  
WBO Wonen.
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Verwarm minder  
kamers in huis

Plaats tochtstrips

Houd radiatoren vrij

Douche niet langer 
dan 5 minuten

Doe 2e koelkast  
weg of uit

Was op 40 graden

Zet apparaten uit en 
niet op stand-by

Plaats een water-
besparende douche - 
kop

Gebruik LED-lampen

Zet de thermostaat 
een graadje lager dan 
u gewend bent

De tips komen o.a. van MilieuCentraal, Stichting Natuur en Milieu, het Rotterdams Milieucentrum, de Nederlandse woonbond en het Nibud. 

Hoeveel u precies kunt besparen hangt natuurlijk af van de soort woning en uw energiecontract.

Kies voor A+++ 
apparaten

Plaats deurdrangers

Hang de was aan  
de lijn

Plaats radiatorfolie 
achter de radiatoren

Zet de vaatwasser  
op de eco-stand

Verwarm alleen de kamers waarin 
u zit of werkt en sluit alle deuren  
in huis. 

Plaats tochtstrips in deuren en 
ramen (en een tochtborstel voor de 
brievenbus). Tip: isoleer ook het 
luik van de kruipruimte.

Hang geen gordijnen voor de radiator 
en zorg dat er (vooral in de winter) 
geen meubels voor de radiator staan. 

U bespaart water, maar natuurlijk 
vooral gas! Tip: plaats een 
douchetimer in de douche.

Een 2e koelkast is vaak oud en 
verbruikt veel stroom. Doe hem 
weg of gebruik hem alleen tijdens 
een feestje (bijv. als ‘bierkoelkast’). 

Was niet warmer dan op 40 graden.
Het is voor hygiëne niet altijd nodig 
heter te wassen dan 40 graden, 
behalve bijv. vaatdoekjes.

Laat elektrische apparaten niet  
op standby staan, maar zet ze 
helemaal uit. Tip: gebruik hiervoor 
een stekkerdoos met schakelaar. 

Een waterbesparende douchekop 
voegt lucht toe aan de waterstraal. 
U bespaart dan ook op gasverbruik.

Vervang gloeilampen voor 
LED-lampen. Wacht niet tot ze 
kapot zijn. Als u 5 lampen vervangt 
kunt u al ± 20,- per jaar besparen. 

Als u in huis bezig bent, is 19 graden 
vaak warm genoeg. Zet de thermo- 
staat ‘s nachts op 15 graden. Als u 
dit een uur voordat u naar bed gaat 
doet, dan bespaart u nog eens flink.

Is uw apparaat aan vervanging 
toe? Koop dan een apparaat met 
een (donker)groen energielabel 
(A+++): die zijn het zuinigst.

Plaats deurdrangers in huis. 
Behalve als er kleine kinderen in 
huis zijn. Dan is het veiliger om  
zelf goed op te letten of deuren  
en ramen steeds dicht zijn. 

Hang de was aan de lijn.  
Heeft u daar weinig ruimte voor, 
probeer dan de helft van uw was 
op te hangen, dat bespaart toch 
ook al zo’n € 30,-.

Er ontsnapt dan minder warmte 
naar buiten via de buitenmuur.  
De CV-ketel hoeft dan minder  
hard te stoken. 

Gebruikt u toch een vaatwasser,  
zet hem dan op de eco-stand.  
Dit wast doorgaans goed schoon 
en is veel zuiniger. 

Tips om te besparen 
op de energierekening 

Nieuwbouw 18 
woningen aan 
de Bernard van 
Meursstraat gestart
Eind september is bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van  
WBO Wonen gestart met de bouw van 6 patiowoningen en 12 
rijwoningen aan de Bernard van Meursstraat in de wijk De Thij. 

Vorig jaar zijn op deze plek 26 seniorenwoningen gesloopt. Met de  
sloop van deze woningen is plek gemaakt voor nieuwe woningen én 
zorgeenheden. Het totale plan bestaat uit een woongebouw met 24 
wooneenheden voor cliënten van zorgorganisatie Aveleijn en 18 huur 
woningen van WBO Wonen. Als de bouw volgens planning verloopt,  
dan worden de woningen volgend jaar in het tweede kwartaal 
opgeleverd. In de loop van volgend jaar start de verhuur van 6 
patiowoningen en de 12 rijwoningen. 

Hoog bezoek op maandag 21 november  
aan de Bernard van Meursstraat / Jacob 
Catsstraat in Oldenzaal. 30 kinderen van de 
naastgelegen basisschool De Maten brachten 
een bezoek op de bouwlocatie. De kinderen 
hadden met z’n allen prachtige kleurplaten 
gemaakt, die werden verwerkt in meerdere 
spandoeken. Maandag 21 november werden 
de spandoeken opgehangen aan de bouw
hekken door de kinderen zelf. Met de kleur rijke 
doeken is de bouwplaats een nog leukere 
locatie geworden om te werken.

Wat kunt u zelf doen? 

Beter een goede 
buur(t), dan een  
verre vriend
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wbowonen.nl
Op onze website kunt u 24 uur per dag informatie vinden. Via MijnWBO kunt u makkelijk 

en snel online een aantal huurzaken regelen. U kunt online een reparatieverzoek melden, 

reageren op woningen of uw huur betalen. 

Openingstijden kantoor WBO Wonen
WBO Wonen vindt het belangrijk om zowel persoonlijk als via internet goed bereikbaar  

te zijn. Op werkdagen bent u iedere ochtend vanaf 8.30 uur welkom. ’s Middags is  

ons kantoor gesloten en kunt u op afspraak bij ons terecht. Op vrijdag zijn wij vanaf  

12.00 uur gesloten.

WhatsApp
Een vraag stellen via WhatsApp kan ook. Heeft u vragen over huren of de 

woningtoewijzing? U kunt uw vraag stellen via WhatsApp via telefoonnummer  

06 - 33 33 52 97. Heeft u vragen over huurbetaling? Daarvoor kunt u een  

WhatsAppbericht sturen naar telefoonnummer 06 - 33 33 07 24. 

en een voorspoedig 2023

Wij wensen u fi jne feestdagen

http://www.wbowonen.nl
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