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Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om mij kort aan u voor te stellen in 

deze editie van Thuis in de stad. Mijn naam is Eric Willems. Vanaf 1 november ben 

ik interim directeur-bestuurder van WBO Wonen. Een mooie taak die ik met veel 

plezier vervul. Want wat is er nu mooier dan mijn steentje te mogen bijdragen aan 

gewoon goed wonen in Oldenzaal. Voor u en voor alle toekomstige huurders. Op 

de pagina hiernaast stel ik me wat uitgebreider aan u voor. 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf bevinden we ons (helaas) nog steeds in de tweede coronagolf. 
Zo’n negen maanden geleden volgden we de eerste persconferentie van premier Rutte 
en (toen nog) minister Bruins. Blijf zoveel mogelijk thuis was het advies. Dat was het 
begin van de anderhalvemetersamenleving, waarin we vandaag de dag nog steeds 
leven. Anderhalvemetersamenleving, een woord dat voor corona nog niet bestond in de 
Nederlandse taal. Door corona heeft de Nederlandse taal er een boel nieuwe woorden 
bijgekregen. Zoals raambezoek, blokjesverjaardag, hoestschaamte en kuchscherm. Deze 
nieuwe woorden zeggen zoveel over hoe het jaar 2020 is verlopen. We zijn misschien 
inmiddels wat meer gewend, maar leuk is het niet. Ik hoop dan ook oprecht dat wij in het 
nieuwe jaar langzaamaan weer naar een ‘normale’ samenleving terug kunnen. Dat wij u weer 
kunnen ontmoeten, dat ons kantoor weer gewoon open kan en wij u weer gastvrij kunnen 
ontvangen. Tot die tijd moeten we het samen volhouden. 

Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze uitgave van Thuis in de stad.  
En voor de komende weken wens ik u heel fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.  
Blijf gezond en hou vol.

Eric Willems
interim directeur - bestuurder WBO Wonen

Reageren? Mail dan t.a.v. Eric Willems naar: info@wbowonen.nl  
Of stuur een reactie naar: WBO Wonen t.a.v. Eric Willems Postbus 16 7570 AA Oldenzaal

Voorwoord
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Kun je de huurders van WBO Wonen iets over jezelf vertellen?
Jazeker. Ik woon in Oldenzaal samen met mijn vrouw, 30 jaar 
alweer. Onze dochter is net de deur uit. Hoewel ik niet ben 
geboren in Oldenzaal, voel ik me inmiddels wel een echte 
Oldenzaler. Ook vanuit mijn werk ken ik Oldenzaal goed. Ik 
ben mijn loopbaan begonnen bij de politie en heb vroeger als 
agent ook in Oldenzaal gewerkt. Ik weet daarom heel goed hoe 
belangrijk het is dat mensen gewoon goed kunnen wonen. In een 
veilige en prettige buurt. Nu werk ik alweer heel wat jaren in de 
corporatiesector. Een sector die bij uitstek een bijdrage kan leveren 
aan die veilige en prettige buurt. In mijn vrije tijd houd ik ervan te 
sporten, te lezen en als hobby-imker bezig te zijn met de bijen. 

Je woont al 30 jaar in Oldenzaal. Wat maakt voor jou Oldenzaal 
‘’t Stedke van plezeer’?
Heel eenvoudig, Oldenzaal is een stad met een dorps karakter. 
Men groet elkaar op straat, de sociale controle is er nog 
zonder opdringerig te zijn. Ik vind het mooi zoals de stad zich 
presenteert. In het bijzonder tijdens de typisch Oldenzaalse 

5     vragen aan…
…Eric Willems

evenementen, zoals carnaval en de Boeskool. De stad heeft alles 
wat je nodig hebt. Voldoende voorzieningen, noaberschap maar 
ook humor. 

WBO Wonen wil dat huurders gewoon goed kunnen wonen. Wat 
betekent voor jou gewoon goed wonen?
Gewoon goed wonen gaat niet alleen over de kwaliteit van de 
woning, maar ook om de buurt waar je woont. Het betekent 
ook dat je prettig en veilig kunt wonen in je buurt, waar 
kinderen buiten kunnen spelen. Een ander belangrijk aspect 
voor gewoon goed wonen is groen in de buurt en omgeving. 
Met het veranderende klimaat is groen een heel belangrijk 
aandachtspunt. 

Hoe draagt WBO Wonen het komende jaar bij aan gewoon  
goed wonen?
De afgelopen jaren heeft WBO heel veel woningen 
verduurzaamd. Huurders ervaren daardoor meer wooncomfort 
in de woning en hebben lagere energielasten. Het verduurzamen 
van de woningen is dus niet alleen goed voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee. Een ander belangrijk aandachtspunt 
voor de komende jaren is klimaatadaptatie. Daarmee kijken 
we naar hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het 
veranderende klimaat. Een mooi voorbeeld is de inrichting van 
het parkeerdek op In den Vijfhoek. We wilden deze buitenruimte 
verduurzamen, bij de inrichting van het parkeerdek wordt daarom 
veel groen gebruikt. 

Wat zou je de huurders van WBO Wonen willen meegeven voor 
volgend jaar?
Blijf vooral gezond, kijk om naar elkaar. Dat is het allerbelangrijkst 
voor ons allemaal. Als ik dan toch ook nog wat anders mag 
noemen, dan vraag ik iedereen een bijdrage te blijven leveren 
aan een leefbare buurt. Laten we met elkaar in verbinding blijven, 
het noaberschap levend houden. Daar hebben we iedereen, dus 
ook onze huurders, bij nodig. Alleen kom je ergens sneller, maar 
samen kom je verder. Alleen samen, dus met onze huurders en 
onze samenwerkingspartners, kunnen we zorgen voor ‘gewoon 
goed wonen’.

Sinds 1 november is Eric Willems interim directeur-

bestuurder bij WBO Wonen. Eric heeft de nodige ervaring 

in de corporatiesector en is goed bekend met WBO 

Wonen. Al drie jaar werkt hij hier, waarvan het laatste 

jaar als interim manager Bedrijfsvoering. Na het vertrek 

van Dick Mol heeft de Raad van Commissarissen Eric 

gevraagd het stokje over te nemen, totdat een nieuwe 

directeur-bestuurder is benoemd. 
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“Een complete verrassing was het voor me”, vertelt Marian over deze dag. “Ik had 
niets door. Ik zou met mijn buurman, door wie ik was genomineerd, mee gaan om 
een pak te kopen.” De buurman, meneer Ikink, stond buiten op Marian te wachten. 
Samen met onder andere Rob Christenhusz en Angelique ten Wolde. Zodra Marian 
naar buiten komt, begint er nog geen lampje te branden bij haar. Ze zwaait vrolijk naar 
iedereen. “Op dat moment had ik nog niets door. Ik zwaai en iedereen zwaait terug. 
Ik vroeg nog aan Rob Christenhusz ‘heeft u een feestje?’” lacht Marian vrolijk. “Nou, 
toen kwam de aap wel uit de mouw.” 

Marian hoorde dat zij was uitgeroepen tot de Beste Buur. En dat iedereen daar dus 
voor haar stond, om haar te verrassen en haar in het zonnetje te zetten. Wethouder 
Christenhusz vatte mooi samen waarom Marian verdiend was uitgeroepen tot Beste 
Buur. Ze is de verbindende factor tussen alle bewoners van de drie ‘Thijgaardflats’ aan 
de Johanna van Burenlaan. En hoewel Marian het heel normaal vindt wat ze allemaal 
doet, is ze wel heel blij met deze mooie nieuwe titel. “Natuurlijk is het fijn om op 
deze manier verrast te worden en deze waardering te krijgen. Ik vond het echt heel 
erg leuk. Evenals de dagen erna, want naar aanleiding van een artikel in de krant 
over deze verkiezing, heb ik heel veel felicitaties ontvangen. Echt bijzonder om mee 
te maken.”

Hier ben ik thuis

Oldenzaalse 
Beste Buur 
Marian Mossel
Zaterdag 27 september was het burendag. Op deze dag was de uitreiking 

van de Beste Buur Bokaal. De eervolle titel van Beste Buur is dit jaar voor 

Marian Mossel. Uit handen van wethouder Rob Christenhusz en onze collega 

Angelique ten Wolde ontving ze de bijbehorende bokaal. 
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Voor de jury van de Beste Buur Bokaal was het snel 
helder wie van de veertien genomineerden de winnaar zou 
worden. Angelique ten Wolde, manager Wonen bij WBO 
Wonen: “Marian is een fantastische spil in de contacten 
met WBO. Niet alleen vanuit haar rol als voorzitter van de 
bewonerscommissie. Ook vanuit de groenvrijwilligers.  
Ze is heel actief en dat zien we terug in allerlei activiteiten  
en initiatieven.” 

Verrast en toch ook wel een beetje geëmotioneerd hoorde 
Marian alle lof aan. “Ik vind het een eer, laat dat duidelijk 
zijn. Maar ik vind het ook heel normaal wat ik doe. Ik doe 
het gewoon, want ik heb er heel veel plezier in. Ik wil graag 
zoveel mogelijk proberen op te lossen. Ik maak punten 
bespreekbaar en vind het belangrijk om dingen samen  
te doen.”

Vanaf 2007 zit Marian al in de bewonerscommissie, waarvan 
de laatste tien jaar als voorzitter. En zeven jaar geleden 
was ze de initiatiefneemster van de groep groenvrijwilligers, 
waarvan ze nu nog steeds één van de vrijwilligers is. “De 
taak van de bewonerscommissie is tegenwoordig overigens 
wel anders dan toen. Het contact is anders, het beleid is 

anders. De woningwet is veranderd. Maar we hebben goed 
contact met WBO, als er wat is dan horen we dat van hen. 
En ook met de gemeente is het contact goed,” zegt Marian. 
“Ik ga door tot het niet meer kan, er blijft genoeg te doen en 
ideeën zijn er altijd.”

Naast de bokaal was er ook een symbolische prijs voor 
Marian. In de tuin zijn drie olijfbomen geplant, voorzien  
van een blok met de tekst ‘Ter ere van Beste Buur Marian’. 
Een mooie blijvende herinnering aan deze eervolle titel. 

In Oldenzaal wordt de verkiezing voor de  
Beste Buur Bokaal georganiseerd door de gemeente, 
Huurdersvereniging Blij Wonen en WBO Wonen.

Oldenzaalse 
Beste Buur 
Marian Mossel

“Een complete verrassing 
was het voor me” 

Marian Mossel
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Hier ben ik thuis

Op de vraag hoe het wonen in De Industrieel hen 
bevalt, klinkt het enthousiast ‘heel goed!’ “Het is leuk 
wonen”, zegt meneer Krupers. “We wonen nu wat 
kleiner, dat wilden we ook graag. We zijn heel blij met 
deze woning op deze plek. De woning is comfortabel 
en gerieflijk.” 

Meneer en mevrouw Krupers verhuisden van het 
centrum van Oldenzaal naar Zuid-Berghuizen. 
“Persoonlijk vinden wij dit mooier wonen. Het is hier 
veel rustiger. Wij wonen op de begane grond aan de 
Kistemakerstraat. Dat is een rustig straatje. In het 

centrum was toch veel meer autoverkeer. ¨Het is niet 
alleen rustiger, maar ook veel schoner” lacht meneer 
Krupers. “Hier blijven de ramen veel langer schoon.” 

De Industrieel is het eerste complex in Zuid-
Berghuizen met een lift. Daardoor zijn de 
appartementen voor iedereen toegankelijk, ook 
voor bewoners met een zorgvraag. Voor meneer en 
mevrouw Krupers is echter het grootste pluspunt dat 
de woning zo comfortabel aanvoelt. “De woningen 
zijn heel goed geïsoleerd. We hebben overal 
vloerverwarming, we kunnen binnen gewoon op onze 

Meneer en 
mevrouw Krupers

Sinds begin dit jaar is Zuid-Berghuizen een appartementencomplex rijker. Op de hoek van 

de Burgemeester Storkstraat – Kistemakerstraat zijn 21 appartementen gebouwd. Het 

complex heeft de naam De Industrieel gekregen. In februari namen de bewoners hun intrek 

in hun nieuwe woning. Zo ook meneer en mevrouw Krupers.
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De inwoners van Zuid-Berghuizen waren bij de 
start van de bouw gevraagd mee te denken over 
een passende naam voor het complex. De heer 
Hennie Olde Scholtenhuis bedacht De Industrieel. 
De naam verwijst naar de straten in de omgeving 
die vernoemd zijn naar fabrikanten als Gelderman, 
Kistemaker en Stork. Bovendien ligt het voormalige 
Gelderman-complex op een steenworp afstand van 
De Industrieel.

blote voeten lopen. De temperatuur in huis is heel 
prettig, zonder dat we de verwarming telkens hoger 
of lager moeten zetten. Ook in de zomer, toen het 
buiten 40 graden was, bleef het comfortabel in de 
woning. Dat is heel fijn.”

Bij de start van de bouw is rekening gehouden met 
de toekomst. De Industrieel moest een duurzaam 
gebouw worden, zonder gasaansluiting. Met 
andere woorden ‘klaar voor de toekomst’. Alle 
appartementen zijn ‘all-electric’ uitgevoerd. In een 
all-electric woning verbruiken bewoners, bij normaal 
gebruik, minder energie. Meneer Krupers kan dit nu 
al beamen, “we hebben sinds we hier wonen echt 
minder stookkosten.” De appartementen zijn dus 
goed voor het milieu én voor de portemonnee.

Groenvrijwilliger
Meneer Krupers heeft vroeger altijd als hovenier bij 
de gemeente gewerkt. Werken in het groen doet hij 
nog steeds met veel plezier. Nu rondom het complex. 
“Samen met andere bewoners uit het complex 
verzorgen we de perkjes en zorgen we ervoor dat 
de omgeving rondom de appartementen er netjes 
uitziet. Dit is spontaan ontstaan en zo werken we 
ook. Als het nodig is gaan we aan de slag.” Samen 
in de buitenlucht werken met andere bewoners is 
tevens een mooie gelegenheid gebleken elkaar te 
leren kennen. “We hebben een goed contact met de 
andere bewoners in het complex. Zoals al gezegd, 
we wonen hier heel fijn.”

De Industrieel, een passende naam



Nieuws van Huurdersvereniging 

Blij Wonen
Het coronavirus heeft ons nog steeds in 

de greep; elke dag is er die confrontatie en 

moeten we ons aanpassen. Hoeveel leed heeft 

het virus inmiddels al niet veroorzaakt? Mensen 

zijn overleden, zijn er ernstig ziek van geweest 

of ondervinden er nog dagelijks de nawerking 

van. We leven mee met nabestaanden en 

wensen zieken heel veel beterschap.

Momenteel vragen we ons af hoe de komende feestdagen eruit 

zullen zien; kunnen we de kerstdagen doorbrengen met onze 

familie of wordt het realiteit dat we de komende feestdagen 

slechts in beperkte kring samen kunnen zijn. Als dit laatste de 

waarheid wordt, denken we in het bijzonder aan de mensen die 

al in zoveel eenzaamheid moeten leven.

Maar ondanks alles gaat het ‘gewone’ leven door, ook voor ons 

als huurdersvereniging. We hebben ons uiteraard ook aangepast 

aan de corona-omstandigheden. Eén zo’n aanpassing is ons 

spreekuur. Al een tijdje is er geen wekelijks fysiek spreekuur, 

maar elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur is er een 

telefonisch spreekuur in ons kantoor.

Ook de vergaderingen gaan door, onze overleggen met WBO 

Wonen en gemeente, maar ook met de Woonbond: allemaal 

digitaal. Niet ideaal, maar wel een oplossing in deze tijd.

Onze recente vergadering was de jaarlijkse ontmoeting, die 

wij samen met WBO organiseerden, voor de Oldenzaalse 

gemeenteraad en het college. Op 23 november vond deze 

vergadering digitaal plaats. Namens Blij Wonen vroegen Jan 

Lansink en ondergetekende aandacht voor jongerenhuisvesting 

in Oldenzaal en het thema ‘Ouder worden met alarmknop’. Wat 

wij daar die avond verteld hebben, is ook voor u te lezen op 

onze website www.blij-wonen.nl. Ik raad u deze website van 

harte aan. 

In het oog springend onlangs was de brand in het 

appartementencomplex ’t Klooster. Ons bestuurslid Jan 

Lansink was kort na de melding ter plaatse en heeft de 

situatie van nabij meegemaakt. Gelukkig is het allemaal erg 

meegevallen. Toch was dit voorval voor ons wel aanleiding 

om uitdrukkelijk met WBO Wonen een en ander te evalueren. 

Zoals u weet hebben wij als huurdersvereniging, vorig jaar nog, 

uitdrukkelijk voorlichting over brandpreventie gestimuleerd in 

samenwerking met WBO Wonen. Het voorval in ’t Klooster is 

voor ons aanleiding kritisch te kijken naar wat er is gedaan aan 

brandpreventie, ook door bewoners van appartementen. ‘Zijn 

de vluchtwegen vrij van obstakels?’ is zo’n vraag en ‘wat wordt 

er gedaan aan handhaving van zo’n afspraak?’. Het kan niet zo 

zijn dat er eerst slachtoffers te betreuren moeten zijn alvorens er 

actie wordt ondernomen als het gaat om brandpreventie.

Ik zou u nog veel meer kunnen schrijven. Maar hou het voor nu 

hierbij. Natuurlijk kunt u altijd op onze website www.blij-wonen.nl 

terecht voor meer informatie. 

Tot slot

De feestdagen komen eraan. Hoe we het ook gaan beleven: 

namens het bestuur van huurdersvereniging Blij Wonen wens ik 

u goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Namens ons bestuur wens ik u alle goeds in 2021!

Hartelijke groet,  

Jurrie van der Geize, voorzitter 

Nog geen lid van Blij Wonen?  
Voor slechts € 0,40 per maand bent u al lid en daarmee verzekerd 
van alle voordelen die een lidmaatschap u als huurder biedt. 
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Overlast van ongedierte kan erg vervelend 

zijn. Ratten houden van etensresten, water 

en rommel. Ze nestelen zich bijvoorbeeld in 

een stapel brandhout en vinden hun eten in 

kippen- of duivenhokken. Om de overlast 

zoveel mogelijk te beperken, kunt u zelf ook 

best veel doen. 

Thuis in de wijk

Houd rekening  
met de buren
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we 

meer thuis. Daardoor hoort u de buren waarschijnlijk 

meer dan normaal en zelf maakt u misschien ook meer 

geluid. Juist nu is het belangrijk om rekening te houden 

met elkaar. Zet de muziek bijvoorbeeld niet te hard terwijl 

u klust in huis. De buren kunnen daar last van hebben. 

En laat uw kinderen rustige activiteiten binnenshuis doen. 

Drukke activiteiten, zoals rennen en voetballen, zijn meer geschikt voor buitenshuis. Voor 

iedereen is dit een lastige en ingewikkelde tijd. Probeer daarom begrip voor elkaar te 

hebben. Ervaart u overlast van uw buren of buurtbewoners? Bespreek dit dan rustig met 

elkaar. Luister goed, en probeer elkaar te helpen.

Overlast van ratten 
Mocht u toch last hebben van ratten,  

dan kunt u uw melding doorgeven via de 

website van de gemeente Oldenzaal:  

www.oldenzaal.nl/melding of via de  

Buiten Beter app. Ook kunt u bellen  

met de gemeente via telefoonnummer  

(0541) 58 81 11. 

Wat kunt u zelf doen?
•  Laat geen etenswaren of etensresten in  

en om uw woning slingeren.

•  Strooi buiten geen brood of ander voer 

voor eenden of vogels.

• Gooi geen etensresten op straat.

• Zet geen afval los naast de afvalcontainer.
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brandveilige feestdagen

Thuis bij WBO Wonen

Op zolders, in kelders, in schuren of tuinhuisjes, 

in bedrijfspanden of op boerderijen: hennepteelt 

komt overal voor. In Twente ontdekt de politie elk 

jaar ruim tweehonderd hennepkwekerijen. En dus 

kan er zo maar een kwekerij in uw buurt zijn.

‘Kan geen kwaad, toch?’
Thuis hennep kweken lijkt misschien onschuldig. 

Een snelle manier om geld te verdienen. Maar 

schijn bedriegt. In de praktijk komen veel mensen 

door hennepteelt juist verder in de financiële 

problemen. Bovendien is hennep telen strafbaar. 

En belangrijk om te weten als buurtgenoot: 

een hennepkwekerij in een woonwijk is 

levensgevaarlijk. De kans op brand, wateroverlast 

en ontploffing is groot. Uw buurt wordt ook 

onveiliger, omdat hennepkwekers bijna altijd 

samenwerken met criminelen.

Ruikt u onraad? Meld het
Dus heeft u het vermoeden dat in uw buurt 

hennep wordt gekweekt? Meld dit dan bij  

Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer  

0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Dit kan spannend zijn, maar weet dat uw 

anonimiteit bij dit meldpunt op de eerste plaats 

staat. Wilt u hier meer over lezen, kijk dan op 

www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ruikt u onraad?  
Meld vermoedens van hennepteelt!

Brand! Hoe zit het 
met de verzekering?

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk brandbaar 
versieringsmateriaal. Zorg er ook voor dat versieringen niet in 
aanraking komen met verlichting en apparaten die warm worden.

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting. Controleer 
voor het gebruik of de bedrading niet is beschadigd. Rol 
kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders warm, waardoor 
brand kan ontstaan.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. 
De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u 
het toch, laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet het 
kerststukje in het zicht.

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan 
een natuurlijke kerstboom. Als u toch kiest voor een natuurlijke 
boom, zet deze dan in de verste hoek van de kamer om de 
looproute vrij te houden. 

Een inboedelverzekering is één van de belangrijkste woonhuis-

verzekeringen. Alle spullen die in uw huis staan, kunt u met de 

inboedelverzekering verzekeren tegen schade van buitenaf, zoals 

brand. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade 

aan spullen in uw woning, zoals uw bank, televisie, laptop, pannen, 

dekens, lakens en kleding.

Heeft u geen inboedelverzekering? Dan draait u bij bijvoorbeeld een 

brand zelf op voor de kosten. Het schadebedrag kan behoorlijk in de 

papieren lopen. Wij adviseren u dan ook om een inboedelverzekering 

af te sluiten. Voor vragen over een inboedelverzekering kunt u terecht 

bij uw bank of verzekeringstussenpersoon.

Met een inboedelverzekering voorkomt u hoge 

kosten bij een brand of lekkage. Het komt helaas 

voor dat huurders te maken krijgen met schade aan 

hun spullen, door bijvoorbeeld een brand. U betaalt 

in dat geval zelf de kosten voor het kopen van 

nieuwe spullen. Wij als verhuurder en eigenaar van 

uw woning zijn verantwoordelijk voor het gebouw 

maar niet voor uw eigendommen. Hiervoor moet u 

zelf een inboedelverzekering afsluiten. 

Tips voor

December is een tijd van feestdagen 

en gezelligheid. Daar horen versieringen 

bij. Onveilig gebruik van kerstversieringen 

en kerstbomen kan echter brandgevaarlijk 

zijn. Hieronder leest u een aantal tips om de 

brandveiligheid tijdens de feestdagen te verhogen.

Kijk op www.brandweer.nl voor meer tips 

over brandveiligheid tijdens de feestdagen. 
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 www.wbowonen.nl
 redactie@wbowonen.nl 

Tekst
 Carole Grundel

Fotografie
 Geert Cox

Concept en realisatie
 slagbijalmelo

Uitgever
 WBO Wonen

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

Hoe lang duurt het? 
Reken erop dat je niet gelijk een appartement of een woning vindt. Het hangt ondermeer af van het aantal 

mensen dat óók op die woning reageert. Maar het hangt vooral af van je inschrijftijd. Degene met de langste 

inschrijftijd gaat dus voor. Hoe langer de inschrijftijd, hoe meer kans je hebt om een woning toegewezen te 

krijgen. Daarom is het slim om je als je 18 jaar bent alvast in te schrijven.

Inschrijven kan via onze website!

18-jarige opgelet! Schrijf je nu 
alvast in voor een eigen huis
Voor veel jongeren is huren ideaal. 

Misschien denk je er nu nog niet aan. Maar 

er komt een moment dat je op eigen benen 

wilt staan. En dan is het handig dat je al 

staat ingeschreven bij ons. Pas als je je  

hebt ingeschreven, kun je reageren op  

een woning. 

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een behoorlijke 
impact op ieders leven. In het bijzonder voor de mensen die 
hierdoor hun baan verliezen, voor bedrijven die (tijdelijk) hun 
deuren moeten sluiten en ZZP’ers die zonder inkomsten zitten. 
We kunnen ons dan ook voorstellen dat er zorgen zijn over  
de toekomst. 

In deze tijd spannen we ons daarom extra in voor de huurders die 
dat nodig hebben. Huurders die financieel getroffen worden door 
de coronacrisis kunnen op ons rekenen. 

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neem 
dan zo snel mogelijk contact met ons op. We gaan met u in 
gesprek en maken passende betalingsafspraken en zoeken naar 
oplossingen. Zo kunnen achterstanden worden voorkomen. 

Wonen doen we samen!
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Wij wensen u Wij wensen u 
fijne feestdagen  fijne feestdagen  

en veel en veel 
woonplezier woonplezier 

in 2021!in 2021!

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

Kerst en Oud & Nieuw staan weer voor de deur. 
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van WBO Wonen? 
Kerst:  op 24 december zijn we tot 12.00 uur bereikbaar.  

25 en 26 december zijn we gesloten. 
Oud & Nieuw: 31 december en 1 januari zijn we gesloten.

Heeft u op één van deze dagen een reparatieverzoek dat niet kan 
wachten tot de eerstvolgende werkdag? Belt u dan met het algemene 
nummer van WBO Wonen (0541) 58 22 22.

wbowonen.nl

https://www.wbowonen.nl/

