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De beelden van de oorlog in Oekraïne laten een schril contrast zien met 
wat wij zien als we naar buiten kijken. Zo dichtbij en toch ook weer zo 
ver. Gewoon goed wonen, dat is waar mijn collega’s en ik samen voor 
willen zorgen. Voor u, voor toekomstige huurders én voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor werken we samen met andere 
corporaties in Twente. Om de mensen die gevlucht zijn voor oorlog en 
geweld in Twente een thuis te kunnen bieden, waar ze gewoon goed 
kunnen wonen. En waar ze zich hopelijk thuis gaan voelen. Laten we 
daar samen een steentje aan bijdragen. 

We noemen het vaak; gewoon goed wonen. Maar wat doen we  
daar dan aan? Onder andere onze woningen verduurzamen door te 
isoleren. Een aantal jaren geleden zijn we daar al mee begonnen.  
Maar we zijn er nog niet. Met de stijgende energieprijzen is het extra 
belangrijk dat we daar volop mee verder gaan. We blijven de komende 
jaren dan ook doorgaan met het verduurzamen van woningen. 
Woningen met een laag energielabel krijgen daarbij voorrang. En als we 
kunnen versnellen, dan doen we dat. In deze uitgave van de Thuis in de 
stad leest u bij welke woningen we de komende tijd aan de slag gaan.

Voorwoord

Een mooie tijd waarin de natuur tot bloei komt en 

we weer van het buitenleven genieten. Het is fijn 

om van dit soort kleine, vanzelfsprekende, dingen 

te kunnen genieten. In een tijd waarin we steeds 

opnieuw worden uitgedaagd positief te blijven.

Wouter Versteeg
directeur – bestuurder

Reageren?  
Mail dan t.a.v. de redactie naar:  
info@wbowonen.nl
Of stuur een reactie naar:  
WBO Wonen t.a.v. Redactie Thuis in de stad, 
Postbus 16 7570 AA Oldenzaal

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. 
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Kun je wat vertellen over de minibieb?
“Een minibieb is een kastje aan of voor het huis, met daarin 
boeken die door anderen gratis kunnen worden geleend of 
geruild. Mensen mogen het boek ook houden. Leuker is 
natuurlijk dat ze zelf een ander boek achterlaten voor een ander, 
maar dat is geen verplichting. De gedachte van een minibieb is 
dat er een plek is waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of 
achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus.”

Hoe is Minibieb Guus ontstaan?
“Ik hou ontzettend van lezen. Maar een boek lees je één  
keer en dan is het wel klaar. Het is zonde om de boeken  
dan te laten liggen. Via via vond ik minibieb en kwam ik op  
de website van minibieb, www.minibieb.nl. Dat leek mij ook wel 
wat! Ik ben begonnen met een klein kastje, om eerst maar eens 
even te kijken of het zou lopen. En een naam voor de minibieb 
was snel bedacht; minibieb Guus is vernoemd naar mijn hond. 
Die is dankzij de minibieb een bekendheid geworden in  
de buurt.”

En hoe gaat het nu met de minibieb, is er  
belangstelling voor?
“Het gaat goed! Minibieb Guus bestaat al 1,5 jaar en veel 
mensen weten de weg naar de minibieb inmiddels te vinden. 
Niet alleen om boeken te lenen of te ruilen. Er zijn ook 
ontzettend veel mensen die mij boeken brengen voor in  
de minibieb. Dat is super leuk, want zo kan ik de minibieb 
regelmatig van nieuwe boeken voorzien. Het leuke van de 
minibieb is trouwens dat het niet alleen maar volwassenen  
zijn die langskomen voor een boek. Kinderboeken zijn ook  
erg in trek. Ik vind het erg belangrijk om de minibieb schoon  
en netjes te houden, zodat het ook blijft uitnodigen om er 
gebruik van te maken.”

Op de minibieb zien we ook stickers van 
Kinderzwerfboek, wat is dat?
“Mijn minibieb is ook een kinderzwerfboekstation. 
Kinderzwerfboek is een landelijk initiatief van 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Ik vind dat zo’n  
mooi initiatief dat heel goed aansluit bij mijn minibieb. 
Ik heb daarom mijn minibieb als kinderzwerfboek
station aangemeld. De kinderzwerfboeken zijn te 
herkennen aan de zwerfsticker op de kaft. Op de 
sticker staat ‘Neem me mee’. Kinderen kunnen het 
boek mee nemen en als ze het uit hebben achterlaten 
voor andere kinderen. De kinderzwerfboeken kunnen 
bijvoorbeeld worden achtergelaten op school, bij  
een kinderzwerfboekstation, in een sportkantine,  
in een bus of wachtkamer. Wat het extra leuk maakt 
voor kinderen is dat ze door een zwerfcode op het 
boek de zwerftocht van het boek kunnen volgen.”

Wat maakt het zo leuk om een minibieb te hebben?
“Ik houd ontzettend veel van lezen. Net als heel  
veel andere mensen. Een abonnement bij de bieb  
is niet voor iedereen weggelegd. Door de minibieb 
kunnen toch heel veel mensen, of het nu gaat om 
volwassenen of kinderen, een mooi boek lezen.  
De boeken hebben mij in ieder geval al veel 
leesplezier gegeven.”

Anita Kolbrink woont aan 

de Kamperfoelie 58. Hier is 

ze anderhalf jaar geleden 

gestart met minibieb Guus.

5
vragen 
aan…
Anita  
Kolbrink
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Ondernemend Oldenzaal 

Het begint met 
noaberschap
Bij WBO Wonen komen regelmatig meldingen van huurders  

die zich ongerust maken over buurtgenoten. Bijvoorbeeld omdat 

ze verward gedrag vertonen. Wat gebeurt er precies met die 

meldingen? En is WBO de beste partij om zulke meldingen aan 

door te geven? In een gesprek met wijkconsulenten, politie, 

Impuls en gemeente wordt het uitgelegd.
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Het begint met 
noaberschap

Wonen en zorg zijn er tegenwoordig op gericht om 
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven.  
Dat is fijn, want er gaat niks boven een eigen thuis.  
Maar het kan ook moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als een 
persoon of gezin het door ziekte, leeftijd, of problemen 
niet goed redt. Dan kan het voorkomen dat buren 
overlast ondervinden door lawaai of verward gedrag.  
Of dat het opvalt dat gordijnen bij een buurtgenoot erg 
lang dicht blijven. Bij WBO Wonen komen over zulke 
situaties regelmatig meldingen binnen. Maar ook de 
politie wordt gebeld, de GGD of buurtbemiddeling.”

Naar elkaar omkijken
In een gesprek met de verschillende instanties  
wordt uitgelegd dat de privacy van iedereen die bij een 
melding betrokken is altijd bovenaan staat. En er wordt 
geprobeerd om zo snel mogelijk goed te helpen. Wat dan 
vaak duidelijk wordt: veel buren en buurtgenoten kennen 
elkaar niet zo goed. Een dementerende buurtbewoner 
kan bijvoorbeeld ’s nachts buiten ronddwalen en overlast 
veroorzaken. Als je weet wat er aan de hand is, dan 
begrijp je hoe dit komt. Misschien is het dan mogelijk  
om eerst zelf iets te doen. De verwarde persoon naar 
huis brengen bijvoorbeeld, of een contactpersoon bellen. 
Zoals in het gesprek wordt gesteld: “Het begint met 
noaberschap. Een beetje naar elkaar omkijken en hulp 
bieden als dat kan.”

Buurtbemiddeling
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je als 
buurtbewoner niets kunt of wilt doen. Afhankelijk  
van de situatie kun je dan contact opnemen met  
de politie of de GGD. De GGD Twente heeft een 
‘meldpunt zorgwekkend gedrag’. Op hun website 
staat een formulier dat kan worden ingediend.  
De GGD komt dan zelf in actie of schakelt zo nodig 
de gemeente in. Samen met de betrokkene wordt 
dan besproken aan welke zorg of ondersteuning 
behoefte is. De politie komt in actie bij dringende of 
criminele zaken. Wanneer een bepaald soort gedrag 
een probleem tussen buren veroorzaakt, kan het ook 
een optie zijn om eerst eens buurtbemiddeling van 
Impuls in te schakelen. Buurtbemiddeling probeert 
om door middel van een gesprek met alle 
betrokkenen tot een oplossing te komen.

Korte lijntjes
Er zijn dus veel instanties waar een melding over 
overlast kan worden gedaan. De wijkconsulenten  
van WBO Wonen snappen heel goed dat niet 
iedereen weet waar je met welke melding terecht 
kunt. Zelf proberen ze daarover zo goed mogelijk  
te adviseren. Als het nodig is, nemen ze zelf contact 
op met de politie, de GGD of een andere instantie.  
De lijntjes zijn kort in Oldenzaal en men weet elkaar 
goed te vinden. Maar het advies is ook: probeer je 
straat of buurt te leren kennen. Verwelkom nieuwe 
buren, of stel je voor als je zelf nieuw bent. En als  
het nodig is en kan: probeer elkaar te helpen.

Meldpunt zorgwekkend gedrag
GGD Twente:  
https://www.ggdtwente.nl/publiek/toezichtadvies
enzorg/meldpuntzorgwekkendgedragtwente 
tel. 053 – 4876969

Politie Oldenzaal:  
tel. 0900 – 8844

Impuls buurtbemiddeling: 
https://www.impulsoldenzaal.nl/activiteit/ 
dienstbuurtbemiddeling
tel.  0541 571414
email.  buurtbemiddeling@impulsoldenzaal.nl

5

https://www.ggdtwente.nl/publiek/toezicht-advies-en-zorg/meldpunt-zorgwekkend-gedrag-twente 
https://www.ggdtwente.nl/publiek/toezicht-advies-en-zorg/meldpunt-zorgwekkend-gedrag-twente 
https://www.impuls-oldenzaal.nl/activiteit/ dienstbuurtbemiddeling
https://www.impuls-oldenzaal.nl/activiteit/ dienstbuurtbemiddeling
mailto:buurtbemiddeling@impuls-oldenzaal.nl


Hier ben ik thuis

Carla en Ruud Kuijpers 

kregen onlangs een 

dakkapel op hun huis aan 

de Kamperfoelie. Daarmee 

is hun bovenverdieping 

een stuk ruimer en lichter 

geworden. Door de 

handige indeling die ze 

hebben gemaakt, is er 

een slaapplaats voor de 

kleinkinderen, een studie/

hobbyplek en ook nog 

bergruimte.

Een jaar of vier geleden kwamen ze vanuit de Thij  
naar de Kamperfoelie. “Onze kinderen zijn al lang  
het huis uit en we vonden het tijd om kleiner te gaan 
wonen. Op een plek waar we kunnen blijven zolang 
onze gezondheid het toelaat”, legt Carla uit. Ruud 
vertelt lachend dat Carla op de fiets de hele stad rond  
is geweest op zoek naar een plek waar ze zich thuis  
zou kunnen voelen. Het werd de wijk de Essen en aan 
de Kamperfoelie kwam een woning vrij die aansloot bij 
wat ze zochten. Met een slaapkamer op de begane 
grond, een tuin en een flinke bergzolder.

Kringloop en Marktplaats
Die bergzolder was voor Carla en Ruud echt een 
pluspunt. “We hebben ontzettend veel spullen en  
vinden het moeilijk om iets weg te doen”, merkt Ruud 
op. De zolder kwam na de verhuizing zodoende vol te 
staan. Wel werd er een slaapplekje ingericht voor het 
geval een van hun tien kleinkinderen wil komen logeren. 
De woonkamer kreeg een heel eigen stijl, met kleur  
en mooie spulletjes. Carla: “We gaan graag naar 
kringloopwinkels en vinden van alles op Marktplaats.” 

Carla en Ruud wonen 
aan de Kamperfoelie
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Ruud vult aan: “Carla is heel creatief, ik ben praktisch.  
Ik heb een plattegrond gemaakt, waarmee we een  
handige indeling konden maken.” Zo is onder de trap  
een computerplek gemaakt, die kan worden weggewerkt 
achter een kamerscherm. 

Renovatie
Hoewel ze erg blij zijn met hun huis, viel het ze wel op  
dat het slecht geïsoleerd was. Carla: “Ik had het snel koud 
vanwege de tocht. Ruud heeft met WBO Wonen gebeld om 
dat door te geven.” WBO Wonen stuurde een medewerker 
langs om poolshoogte te nemen. Ruud: “Er werd een 
uitgebreid onderzoek gedaan en het bleek dat het dak  
niet goed was. Er werd ons verteld dat er plannen waren  
om deze huizen te renoveren, door ze te isoleren en een 
dakkapel te maken.” Vorig najaar was het zover. Het rijtje 
waar Carla en Ruud wonen was het eerst aan de beurt. 
Carla: “Sommige buren zagen ertegenop, maar ik vond het 
wel gezellig met al die bouwvakkers. Ze waren heel aardig  
en probeerden zo goed mogelijk rekening met ons te 
houden.” Ruud heeft waardering voor de zorgvuldigheid 
waarmee werd gewerkt.

 

Opslag
Een probleem was wel, dat hun hele zolder leeggehaald 
moest worden voor aanvang van de werkzaamheden.  
Via WBO Wonen was containerruimte beschikbaar gesteld. 
“Maar die zat bij ons zo vol”, lacht Carla. “Ruud heeft in 
Hengelo een opslagruimte gehuurd, waar de rest naartoe 
kon.” Ruud: “Die eigen opslag kwam eigenlijk goed uit.  
Toen de renovatie was afgerond, konden we de 
bovenverdieping weer in ons eigen tempo inrichten.” 

Dakkapel
Vol trots laten ze de bovenverdieping zien. Bij de dakkapel  
is een mooie lichte werk/hobbykamer gemaakt. Deze heeft 
een schuifdeur naar een tweede ruimte. Die heeft Ruud zelf 
in tweeën gedeeld. “Dat heb ik gedaan door een Ikeakast in 
het midden te plaatsen en bij het schuine dak op maat te 
maken. Aan de ene kant hebben we nu een bergruimte.  
De andere kant is een slaapplek voor logees”, wijst hij.  
Alle ruimtes op de bovenverdieping zijn praktisch ingedeeld, 
maar zien er tegelijk heel gezellig uit. “We vinden altijd wel 
een kastje of een kleed. En met kleuren kun je ook veel 
doen”, is Carla van mening. Ze voelden zich al helemaal thuis 
aan de Kamperfoelie en sinds de renovatie wonen ze er met 
nog meer plezier. “Nu alles is geïsoleerd, heb ik ook geen 
last meer van de tocht”, zegt Carla. “We hopen hier nog  
heel lang samen te kunnen wonen!”

Sommige buren zagen 
ertegenop, maar ik vond 
het wel gezellig met al 
die bouwvakkers.’’ 

‘‘
Carla Kuijpers

7



Thuis in de wijk

Trainingshuis 
is geopend!
Dinsdag 26 april was het zover. Na het ondertekenen van  
de samenwerkingsovereenkomst tussen Humanitas en  
WBO Wonen, werd het Trainingshuis door wethouder 
Christenhusz officieel geopend. 

De afgelopen maanden hebben de aannemers en het 
klusteam van het 50|50 Workcenter van het Leger des Heils 
keihard gewerkt in de woningen aan de Huurnestraat en de 
Tijgaardenstraat, die samen het Trainingshuis vormen. 

Inmiddels hebben de eerste jongeren hun intrek genomen in 
het Trainingshuis. Uiteraard is er begeleiding aanwezig om 
ervoor te zorgen dat de jongeren op een goede manier 
kunnen wennen. 

Wat doet het Trainingshuis?
Soms lukt het jongeren nog niet om zelfstandig te wonen, 
omdat ze bepaalde vaardigheden missen. Het Trainingshuis 
biedt deze jongeren en jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar 
een woonplek waar ze training ontvangen om deze 
vaardigheden op te doen. In ongeveer één jaar tijd leren ze 
bijvoorbeeld voor zichzelf te koken, het huishouden te doen 
en om te gaan met financiën. Ook worden de jongeren 
begeleid naar een opleiding, betaald werk of een andere 
passende daginvulling. In het Trainingshuis is 24 uur per dag 
toezicht en begeleiding aanwezig.

Stijn Lammerink
Sinds 1 februari is Stijn Lammerink wijkmeester bij WBO Wonen. Stijn is geboren  
en getogen in Oldenzaal, maar inmiddels woont hij met zijn gezin in De Lutte. 
Dagelijks is Stijn in één van de wijken te vinden. Stijn: “Ik behandel meldingen van 
overlast en bezoek bewoners. Voor een prettige samenwerking is het belangrijk om 
in goed contact met elkaar te zijn. Dat zorgt voor het beste resultaat en een fijne 
leefomgeving voor de bewoners. Samen met mijn collega’s van team Sociaal 
werken we eraan dat de wijk schoon en veilig is.

Wat veiligheid betreft komt mijn ervaring als vrijwilliger bij de Brandweer De Lutte 
goed van pas. Ontstaat er brand in of bij uw woning dan moeten vluchtwegen vrij  
zijn vanwege de rook die ontstaat bij brand. Ik controleer regelmatig of doorgangen 
vrij zijn van obstakels.”

Rick Waaijer
4 april ging Rick aan de slag als wijkconsulent. Hij woont, samen met zijn gezin,  
in Langeveen in de gemeente Tubbergen. Net als Stijn is ook Rick veel in de wijk  
te vinden. Rick: “Ik vind het belangrijk om in goed contact te zijn met de bewoners. 
Ik hoop dan ook dat als bewoners met vragen zitten, ze me aanspreken als ze me 
tegenkomen. Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. 
Daarnaast ben ik ook altijd bereikbaar via het algemene telefoonnummer van WBO 
Wonen.” Rick heeft vanuit zijn vorige werk veel ervaring op het gebied van sociale 
wijkproblematiek. “Ik heb hiervoor 10 jaar bij de politie in Enschede gewerkt waarvan 
de laatste 5 jaar met de neventaak jeugdagent.”

Links Rick Waaijer, rechts Stijn Lammerink

Nieuwe gezichten in de wijk 
Even kennismaken met...
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Nieuws van Huurdersvereniging 

Waarvoor kunnen huurders bij Blij Wonen terecht? 
Wij vertegenwoordigen de huurders bij alles wat we  
met WBO Wonen bespreken en overleggen. Zo praten 
wij mee over belangrijke zaken die te maken hebben  
met beleid en beheer. Denk aan de huurverhoging,  
het huurprijsbeleid en de huurovereenkomst. Het gaat 
om onderwerpen die van belang zijn voor alle huurders.  
Zo stond onlangs de huurverhoging bij ons op de 
agenda. Daarnaast is Blij Wonen ook een belangrijke 
gesprekspartner bij de prestatieafspraken.

Wat zijn prestatieafspraken?  
WBO Wonen maakt elk jaar afspraken met de 
gemeente en met Blij Wonen over de prestaties die  
ze gaat leveren. Dit is zo geregeld in de woningwet.  
Die afspraken gaan bijvoorbeeld over betaalbaarheid 
van de woningen, huisvesting van bepaalde doel
groepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Onlangs spraken we met Jurrie van der Geize, voorzitter van Blij Wonen. Na een vervelende 
periode van contact op afstand, is Jurrie blij dat er vanaf nu weer gewoon contact mogelijk is. 
Het spreekuur van Blij Wonen is weer zoals bewoners dat ook gewend waren voordat corona om 
de hoek kwam kijken. “Persoonlijk contact met huurders is toch het meest prettig. Als huurders 
ergens mee zitten is het makkelijker om dat met elkaar aan tafel te bespreken dan via de telefoon.” 
Iedere woensdagavond heeft Blij Wonen spreekuur. Het spreekuur is in het kantoor van Blij Wonen 
aan de Gasthuisstraat 20, van 19.00 tot 20.00 uur.

Wat is de rol van Blij Wonen bij de huurverhoging?  
WBO Wonen kan ieder jaar de huur verhogen. Voordat WBO 
dit doet ontvangen wij een voorstel van WBO in de vorm van 
een adviesaanvraag. Natuurlijk maken wij altijd gebruik van 
ons adviesrecht en geven wij WBO Wonen advies over  
de huurverhoging. Dat hebben wij ook dit jaar gedaan.  
We hebben onze zorgen geuit over de betaal baar heid  
van het wonen voor kwetsbare groepen en voorgesteld  
de huurverhoging te beperken tot 1,3%. Helaas heeft WBO 
dit advies niet overgenomen. Wel hebben we weten te 
bereiken dat de huurverhoging op onderdelen is aangepast. 
Zo worden de huren van de woningen met een energielabel 
E, F of G niet verhoogd. En voor de nietsociale huur
woningen geldt dezelfde huurverhoging als voor de sociale 
huurwoningen. De zorgen die wij hebben geuit over de 
betaalbaarheid van het wonen worden door WBO Wonen 
serieus genomen. Daarover gaan we dit jaar nog in gesprek.

Blij wonen

Blij Wonen zoekt nieuwe bestuursleden  
 
We zoeken enthousiaste huurders die tijd willen vrijmaken om de belangen van alle huurders  
van WBO Wonen te behartigen. Een indruk van de werkzaamheden waar we ons als bestuur  
mee bezighouden:

• We overleggen regelmatig met elkaar.
• Meerdere keren per jaar spreken we met de directeur en manager Wonen van WBO Wonen. 
• Eén keer per jaar verzorgen we een algemene ledenvergadering.
• De gemeenteraad volgen we op het gebied van wonen. 
• We zijn jaarlijks in gesprek met gemeente en WBO Wonen voor de prestatieafspraken. 

Als bestuurslid bij Blij Wonen kunt u zich met uiteenlopende activiteiten bezighouden. Het is een 
afwisselende vrijwilligersfunctie. En u hoeft het allemaal niet voor niets te doen. Blij Wonen kent  
een vrijwilligersvergoeding.
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Thuis bij WBO Wonen

Een nieuwe look voor acht woningen aan de Tulpstraat 
Onlangs is bouwbedrijf EZB begonnen met de renovatie en  
het groot onderhoud aan acht woningen aan de Tulpstraat. 
De woningen worden goed geïsoleerd waardoor het comfort 
en binnenklimaat in de woning wordt verbeterd. Onderdeel 
van de werkzaamheden is ook het gevelbeeld. De woningen 
krijgen een geheel andere uitstraling. Hoe de woningen eruit 
gaan zien ziet u op de impressietekening hierboven.  
We verwachten dat de werkzaamheden eind augustus, 
begin september klaar zijn. 

Aan de slag met 82 woningen in Glinde Hooiland
Renovatie en groot onderhoud aan 42 woningen en 40 
woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 
Dat is wat er de komende jaren gaat gebeuren in de wijk 
Glinde Hooiland aan de Papaverstraat, Begoniastraat en de 
Narcissenstraat. Dit jaar, na de bouwvakvakantie, start fase 1. 
In deze fase worden de eerste 19 woningen gerenoveerd.  
In 2023 volgen nog eens 23 woningen. In 2023 worden  
ook de eerste 20 woningen vervangen door een nieuwbouw
woning volgens het Blokje Om concept. In 2024 volgen de 
laatste 20 woningen. 

Renovatie en groot onderhoud Kloosterstraat/Tulpstraat
60 woningen aan de Kloosterstraat / Tulpstraat worden 
verduurzaamd en krijgen groot onderhoud. De voorbereiding 
van de werkzaamheden zijn in volle gang, zodat bouwbedrijf 
EZB eind dit jaar of begin volgend jaar kan starten. Door de 
verduurzaming worden deze woningen energiezuiniger 
gemaakt. Hiervoor wordt onder andere het enkel glas 
vervangen door HR++ glas en alle tuimelramen worden 
vervangen door draai/kiepramen. 

Renovatie, onderhoud en sloop/nieuwbouw in 2022

Voor de uitvoer en planning van projecten zijn we afhankelijk van levering  
van bouwmaterialen. Daarnaast hebben ook wij te maken met de prijs
stijgingen in de bouw. Als er iets wijzigt in het project of in de planning 
worden  bewoners daarover geïnformeerd. 

Wat is groot onderhoud en wat is renovatie?

Groot onderhoud: de werkzaamheden die nodig zijn om de 
woningen in goede (technische) staat te houden.

Renovatie: werkzaamheden die een verbetering of verandering 
voor de woning zijn. Bijvoorbeeld het aanbrengen van 
spouwisolatie of het vervangen van enkel glas voor HR++ glas.

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen 
hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens  
extra geld kwijt aan hun energierekening.  
Wat kunt u doen?

Tegemoetkoming
Heeft uw huishouden een inkomen op of net  
boven het sociaal minimum? Dan komt u misschien in 
aanmerking voor een eenmalige bijdrage van  
€ 800, om de hogere energierekening te betalen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze energietoeslag. Op de website van de gemeente 
Oldenzaal leest u er meer over.

Korting op energiebelasting
De overheid geeft in 2022 aan alle huishoudens korting 
op de energiebelasting voor gas, stroom  
en warmte. Een huishouden met een gemiddeld 
energieverbruik betaalt ongeveer € 400, minder 
belasting. U hoeft daar niets voor te doen, het bedrag 
wordt in mindering gebracht op  
de elektriciteitsfactuur.

Zelf energie besparen
Er zijn verschillende handige sites met tips over energie 
besparen. Bekijk ze eens, het kan ook u veel geld 
besparen!

• Woonlasten en besparen, Nibud: www.nibud.nl
• Energie besparen, Milieucentraal:  

www.milieucentraal.nl

Wat kunt u doen?

Stijgende energieprijzen!
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Hoewel we alweer een tijdje onderweg zijn in 

2022, blikken we in ons jaarverslag, die 

onlangs is verschenen, nog terug op 2021. 

Hieronder enkele cijfers:

2021 in cijfers

Colofon
‘Thuis in de stad’ is 
een uitgave van WBO 
Wonen en verschijnt 
drie keer per jaar. 

Redactie
 WBO Wonen 

Redactieadres
 Postbus 16
 7570 AA Oldenzaal
 www.wbowonen.nl

Tekst
 Nienke Swierstra, 
 Carole Grundel

Fotografie
 Geert Cox,
 Rick Bouwhuis

Concept en realisatie
 slagbijalmelo

Uitgever
 WBO Wonen

Gehele of gedeeltelijke 
over name van artikelen 
is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

Rookmelders geplaatst
Eind vorig jaar is Energiewacht begonnen met het plaatsen van 
rookmelders. Voor 1 juli moeten alle woningen voorzien zijn van 
rookmelders. En we liggen op koers! Op dit moment is ruim 80% 
van de woningen voorzien van een rookmelder. De komende 
weken worden de laatste rookmelders geplaatst. 

In 2021 zijn er...

Op 31 december 2021 hadden we...

294 nieuwe huurcontracten getekend
Hiervan hadden 291 huurcontracten een  
huurprijs lager dan € 678,66. 

38% van de nieuwe verhuringen is aan 
jongeren tot en met 30 jaar.

3.922 woningen
Hiervan hebben 3.510 woningen een 
huurprijs lager dan € 633,26. 

€ 526,- 
De gemiddelde  

huurprijs in 2021

woningen 
verduurzaamd

woningen planmatig 
onderhoud uitgevoerd 
(keuken, badkamer en/of toilet)

woningen 
gesloopt

woningen 
geschilderd

dakbedekkingen 
vervangen

231 73

361 369

238 27

verwarmingsketels
vervangen

reparaties 
uitgevoerd

286 6.278

woningen zijn voorzien 
van zonnepanelen
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Soms gaat er iets 
kapot in uw woning. 
Wat doet u dan?

Een lekkende kraan, een kapotte traptrede, het raam sluit niet goed meer.  

Meld uw reparatie digitaal op www.wbowonen.nl. Dat kan op ieder moment van de 

dag. Dus ook ’s avonds en in het weekend. Liever iemand aan de telefoon?  

Bel ons op (0541) 58 22 22. Uw reparatie heeft spoed als er een gevaarlijke situatie 

ontstaat. Bijvoorbeeld bij brand of een gaslek. Dan helpen wij u direct. 

Ruikt u een gaslucht in uw woning? Open dan alle ramen en deuren. Zet geen 

elektrische apparaten aan, gebruik geen open vuur en draai de hoofdgaskraan dicht. 

Komt de gaslucht uit de buurt van de meterkast?  

Bel dan direct het Nationaal storingsnummer via 0800-9009.

Ruikt u een gaslucht bij warmtebronnen zoals het gasfornuis of CV-ketel? 

Neem dan contact op met ons via (0541) 58 22 22, ook buiten kantoortijden.

http://www.wbowonen.nl

