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De vakman desinfecteert zijn handen en trekt 
handschoenen aan. De vakman belt bij u aan
en neemt 1.5 meter afstand. 

De vakman verzoekt u 1,5 meter afstand te houden, 
de werkplek aan te wijzen en samen met uw huisgenoten 
naar een andere ruimte te gaan.

De vakman waarschuwt u 
zodra de werkzaamheden 
klaar zijn en hij vertrekt.
De vakman vraagt u de 
deur achter hem te sluiten.

De aannemer belt de dag voor de werkzaamheden om 
te vragen of er bij u thuis sprake is van verkoudheid- of 
griepklachten, koorts of thuisquarantaine.

Zo ja, 
dan wenst de vakman u 
beterschap en vertrekt zonder 
werkzaamheden uit te voeren.   

Zo nee, 
dan vraagt de vakman
aan u, of hij binnen mag 
komen.  

U doet de deur voor de vakman open. De vakman vraagt u of er 
sprake is van gezondheidsklachten.

De vakman verricht zijn 
werkzaamheden.
 

De vakman neemt buiten
de woning de verscherpte 
hygiëne maatregelen in acht.

Als de vakman vragen 
of opmerkingen heeft neemt 
hij telefonisch contact met
u op. 
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Gemiddelde 
huurprijs van een 

woning was 

€ 527,-

Huurverhoging

1,6%

Gemiddeld 
reageerden

mensen op 
een woning

79

woningen kregen 
groot onderhoud

17
douches, keukens 

en toiletten 
aangepakt

200
nieuwe cv-ketels 

geplaatst

400
woningen 

geschilderd

865
reparatie-
verzoeken

10.500

De gemiddelde 
zoektijd bij loting, 

zoekgerichte 
loting en direct 

wonen was 

8   maand

19 woningen 
voor statushouders
65 sociale en 
medische urgenten
18 overige urgenten 
(bijvoorbeeld huurders 
waarvan hun woning 
wordt gesloopt)

3% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
tussen € 38.036,- en 
€ 42.436,-

Nieuwe huurder

Vertrokken huurder

Reparaties

Onderhoud

7,9

8,1

8,3

7,7

  57 buurten hebben buurtsupport aangevraagd

  In totaal hebben we € 14.000,- uitgegeven aan buurtsupport

  € 187.658,- is uitgegeven ter bevordering van de leefbaarheid

DUURZAAMHEID

84,4%
van de woningen 
heeft een groen

energielabel

76
woningen kregen 

zonnepanelen

7.417 huurwoningen 

551 zorgwoningen

568 garages

58 overige verhuureenheden

26 woningen gesloopt

24 woningen verkocht

21 woningen teruggekocht

1 woning aangekocht

52 miljoen huurinkomsten

3 miljoen uit verkopen van woningen

10 miljoen lening

18 miljoen onderhoud

8 miljoen nieuwbouw

6 miljoen rente

5 miljoen belastingen

4 miljoen aankoop van woningen

11 miljoen afl ossing leningen

13 miljoen organisatiekosten

Geldstroom  uit:Geldstroom  in:

HET JAAR 
2019 IN 
CIJFERS

91% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
tot € 38.036,-

3Er hebben 
3 ontruimingen 
plaatsgevonden

De huurprijs lag 
gemiddeld op 64%
van de maximale 
huurprijs (100%) 

die we mogen 
vragen

6% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
boven € 42.436,-

Van alle huurders met recht op huurtoeslag 

heeft 97,6% een woning met een huurprijs dat 

past bij het inkomen toegewezen gekregen

ONDERHOUD
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Ook in dit nummer...

Een buitenruimte om  
blij van te worden!

Genieten van de zomer

Vocht en ventilatie

Zo komt de huurprijs  
van een woning tot stand

Zonnepanelen

Puzzel

Welkom Hanke!

ProWonen en 
de coronacrisis 

Tijdens de coronacrisis is er ook bij 
ProWonen veel gebeurd. U leest hier 
wat de gevolgen voor alle betrokkenen 
zijn geweest en welke maatregelen we 
genomen hebben.

In deze uitgaveWelkom

Feiten 
en fabels  

Wanneer je op zoek bent naar een 
huurwoning in de Achterhoek kom  
je haast vanzelf uit bij Thuis in de 
Achterhoek. We zetten enkele feiten,  
maar ook de fabels, voor u op een rijtje. 
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Trots
Henk Meulenkamp: blij met zijn werk,  
trots op ProWonen 
Henk Meulenkamp, directeur bestuurder van ProWonen, trekt op 1 
augustus na 42 jaar de deur van de woningcorporatie achter zich dicht. 
Hij gaat met pensioen.

8
Beste lezer,
Na 42 jaar bij ‘de woningbouw’ te hebben gewerkt, is het 
tijd om van mijn pensioen te gaan genieten. In dit laatste 
voorwoord van mij, vertel ik u graag in een notendop wat mij 
al die jaren zo heeft bezig gehouden.

Prachtige projecten
ProWonen en al haar rechtsvoorgangers hebben veel 
bereikt in al die jaren. We vernieuwden de wijken De 
Berg in Neede en De Koppel in Borculo. We realiseerden 
bijzondere projecten zoals de stadsboerderij Het Reimelink 
in Eibergen, zorgboerderij De Berkelhof in Haarlo en het 
Kulturhus in Ruurlo. We behielden historische gebouwen 
zoals de Smederij in Neede, de Theresiaschool in Rekken 
en het Olde Rusthuis in Hengelo. Voor de zorg van ouderen 
transformeerden we bijvoorbeeld De Wheme in Vorden, 
De Bundeling in Ruurlo en De Zonnekamp in Zelhem en 
bouwden we het Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde. 

Daarnaast hebben we duizenden gewone woningen 
gebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd. Maar welk project 
we ook uitvoerden, het ging en gaat nooit alleen om het 
‘stapelen van stenen’, maar om het bieden van goede en 
betaalbare woningen en een prettige leefomgeving.

Fijne samenwerking 
We hebben deze en vele andere projecten gerealiseerd 
door intensieve samenwerking met huurders, 
huurdersverenigingen, gemeenten, zorgpartijen, aannemers, 
architecten en alle andere partners. Het is een uitdaging 
om met drie gemeenten en vijf huurdersverenigingen 
te zoeken naar de mogelijkheden om het wonen in de 
Achterhoek zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Met de 
huurdersverenigingen werken we samen aan hetzelfde 
doel: het belang van de huurder. Ik heb respect voor de 
bestuursleden die zo veel van hun vrije tijd hierin steken! 
Ook door de goede relaties met ambtenaren, wethouders 
en burgemeesters die we de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd, hebben we samen veel kunnen bereiken.  
Ik ben trots op alle vormen van samenwerking en ga ervan 
uit dat dit de basis is voor nog veel nieuwe initiatieven.

Hobbels op de weg 
Natuurlijk was het niet altijd even makkelijk. De overheid 
beperkte de bewegingsvrijheid van alle wooncorporaties door 
het wangedrag van slechts enkelen. Ook betalen we nog 
elk jaar een aantal miljoenen aan de Verhuurdersheffing, 
waarmee we bijdragen aan het dichten van het 
begrotingstekort van het Rijk. Daardoor kunnen we minder 
doen dan we willen. Denk daarbij aan het investeren in 
verduurzaming en leefbaarheid. Toch ben ik trots hoe de 
medewerkers van ProWonen elke keer weer de uitdaging 
aangaan om uw woongenot te verbeteren. ProWonen werkt 
niet alleen aan goede en betaalbare woningen, het is ook 
een goede werkgever waar mensen werken met het hart op 
de juiste plek. Het is gewoon een mooi bedrijf.

Ik wens de nieuwe directeur Hanke Struik alle goeds en veel 
plezier bij deze mooie en bijzondere organisatie. En ik wens 
u veel gezondheid en geluk!

Henk Meulenkamp

ProWonen 2019 in cijfers  

Een kijkje in onze inkomsten en  
uitgaven van 2019. De rapportcijfers, 
verhuurcijfers, aantal reparatieverzoeken 
en cijfers van het onderhoud.  
U leest het hier allemaal terug.
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De vakman desinfecteert zijn handen en trekt 
handschoenen aan. De vakman belt bij u aan
en neemt 1.5 meter afstand. 

De vakman verzoekt u 1,5 meter afstand te houden, 
de werkplek aan te wijzen en samen met uw huisgenoten 
naar een andere ruimte te gaan.

De vakman waarschuwt u 
zodra de werkzaamheden 
klaar zijn en hij vertrekt.
De vakman vraagt u de 
deur achter hem te sluiten.

De aannemer belt de dag voor de werkzaamheden om 
te vragen of er bij u thuis sprake is van verkoudheid- of 
griepklachten, koorts of thuisquarantaine.

Zo ja, 
dan wenst de vakman u 
beterschap en vertrekt zonder 
werkzaamheden uit te voeren.   

Zo nee, 
dan vraagt de vakman
aan u, of hij binnen mag 
komen.  

U doet de deur voor de vakman open. De vakman vraagt u of er 
sprake is van gezondheidsklachten.

De vakman verricht zijn 
werkzaamheden.
 

De vakman neemt buiten
de woning de verscherpte 
hygiëne maatregelen in acht.

Als de vakman vragen 
of opmerkingen heeft neemt 
hij telefonisch contact met
u op. 

Reparatieverzoeken
Samen
Veilig 
Doorwerken 

  
De medewerker informeert bij u of er sprake is
van verkoudheid- of griepklachten, 
koorts of thuisquarantaine.

Indien er geen sprake is van klachten of thuisquarantaine 
of wanneer het gaat om een spoedmelding of 
calamiteit dan zal de medewerker een afspraak 
met u inplannen.

  U heeft een reparatieverzoek en u neemt contact op 
met uw verhuurder. 

Bel 
verhuurder

Zo ja, dan informeert de medewerker 
of het gaat om een calamiteit of 
spoedmelding.

Indien dit niet het geval is wordt u
verzocht opnieuw contact op te nemen
als de klachten of thuisquarantaine 
24 uur achter de rug zijn. 
De medewerker wenst u beterschap 
en beëindigt het gesprek.   

  

  

De medewerker maakt met u een 
afspraak voor de reparatie en 
geeft aan dat we een dag voor 
de uitvoering nogmaals contact 
met u opnemen om opnieuw te 
vragen of er sprake is van verkoudheid- of griepklachten, 
koorts of thuisquarantaine.

STAP 1 Melding

?
JA

spoed geen
spoed

NEE

STAP 2 Klachten?

STAP 3 

De verhuurder zal het reparatie-
verzoek in behandeling nemen 
indien u geen gezondheidsklachten
heeft die gerelateerd zijn aan het 
coronavirus.

  De medewerker belt de dag voor de werkzaamheden om 
te vragen of er bij u thuis sprake is van verkoudheid- of 
griepklachten, koorts of thuisquarantaine.

?
Inkomende oproep

STAP 4 Voorbereiding
  

De vakman gaat naar u toe voor het uitvoeren 
van de reparatie conform het protocol 
Samen Veilig Doorwerken.

SAMEN VEILIG DOORWERKEN

Tijdens de coronacrisis is er ook bij ProWonen veel 
gebeurd. Op 16 maart stopten we direct met het aanbieden 
van woningen, gewone reparatieverzoeken werden 
afgezegd en onderhoud werd uitgesteld.

Alle bijeenkomsten, huisbezoeken en vergaderingen  
werden geannuleerd. De medewerkers van ProWonen 
zaten opeens thuis. Velen met hun partner en kinderen. 
In alle haast werden thuis werkplekken ingericht; onze 
ICT-ers draaiden overuren om iedereen zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen.

Pas op de plaats
En dat lukte! De meeste collega’s hadden nog genoeg werk 
liggen dat ze ook thuis konden uitvoeren. Voor sommige 
collega’s was het anders; als je niet meer op kantoor kunt 
komen is het lastig om te doen wat je normaal gesproken 
doet. Toch was het noodzakelijk om pas op de plaats te 
maken. En nuttig, want er werden veel slimme dingen 
bedacht om toch nog veilig door te kunnen werken zodat u 
goed kunt wonen.

Snel weer aan het werk
Daarom werden nog geen drie weken later de meeste 
noodzakelijke processen weer opgepakt. Op de eerste 
plaats voor onze huurders, maar ook voor onze aannemers, 
schilders, installateurs en andere partners. We merkten 
ook aan de telefonische reacties en via sociale media dat 
huurders en woningzoekenden wilden dat we weer zoveel 
mogelijk ‘normaal’ gingen werken. Nieuwbouw en reparaties 
aan de buitenzijde van de woningen hebben al die tijd 
gelukkig niet of nauwelijks stilgelegen. Het onderhoud en de 
reparaties aan de binnenzijde werden nu ook gelukkig weer 
opgepakt.

Samen veilig werken 
We maakten optimaal gebruik van de ruimte die de overheid 
binnen de richtlijnen op dat moment gaf. De vakmensen die 
bij u over de vloer komen, namen veiligheidsmaatregelen 
en zorgden ervoor dat zij voldoende afstand hielden. Ook 
vroegen zij u, voor hun en uw veiligheid, naar een andere 
ruimte te gaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Dat was anders dan we gewend zijn; even een kopje koffie, 
meekijken met de vakman, een hand om te bedanken … het 
zat er allemaal niet in. 

Er werd ook weer verhuisd 
De wachtlijsten voor een huurwoning in de Achterhoek 
waren de laatse maanden toegenomen. Om dan 
geen woningen meer aan te bieden, is niet goed voor 
woningzoekenden. Daarom adverteerden we vanaf 7 april 
weer woningen op Thuis in de Achterhoek. We namen 
wel maatregelen om persoonlijk contact te vermijden. 
Vertrekkende huurders maakten foto’s van de woning. 
Op datzelfde moment keken onze medewerkers mee en 
beoordeelden zij de staat van de woning. Samen met de 
huurder maakten zij afspraken over de werkzaamheden 
die uitgevoerd moeten worden. De afspraken werden direct 
per mail naar de huurder verstuurd. Na de verhuizing kon 

de aannemer het nodige verhuisonderhoud uitvoeren. 
Belangstellenden bekeken daarna één voor één de woning, 
zonder dat de verhuurmedewerker binnen was. Voor de 
nieuwe huurder lag de sleutel en het huurcontract op het 
aanrecht in de keuken. Alles heel veilig.

Hoe is het nu?
Op het moment dat u dit leest, zijn we misschien wel weer 
op kantoor aan het werk. Hoeft de vakman u niet te vragen 
of u naar een andere ruimte wilt gaan. Kunnen we iemand 
met een handdruk feliciteren met de nieuwe woning. Mogen 
we weer bij u op bezoek komen. En u bij ons. We hopen dat 
het zo is. U bent van harte welkom!

Lees het laatste nieuws op onze website.

en de coronacrisis 

,, Op het moment dat u dit leest,  
zijn we misschien wel weer op 
kantoor aan het werk. Hoeft de 
vakman u niet te vragen of u naar 
een andere ruimte wilt gaan.”

 
Begin april vroegen wij u de toppers op 
te geven die zich tijdens de coronacrisis 
belangeloos voor een ander inzetten.

 Wij zetten deze toppers met liefde even  
in het zonnetje:

• Rachel Zieverink uit Neede, opgegeven door 
Bianca. Rachel deed een oproep om kaarten te 
sturen naar de mensen in de ouderenzorg waar  
zij stage loopt.

• Ilse Bretveld uit Zelhem, opgegeven door Gonny. 
Ilse maakte in de supermarkt waar zij werkt extra 
lange werkdagen om te zorgen voor voldoende 
voorraad voor de inwoners van Zelhem. 

• Familie Garritsen uit Eibergen, opgegeven door 
buurvrouw Riekie. Meneer en mevrouw Garritsen, 
beiden op leeftijd, doen (al jaren!) klusjes en 
boodschappen voor hun oudere buurvrouw.

Deze toppers hebben inmiddels  
een mooie bos bloemen ontvangen.
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Tips om het huis  
koel te houden
De afgelopen zomers waren warm. Misschien  
wordt het ook dit jaar weer een warme zomer.  
Enkele tips om uw woning koel te houden:

• Zet ramen en binnendeuren ’s nachts wijd open om  
het huis te koelen zodra het buiten koeler is dan 
binnen. Let er wel op dat inbrekers hier geen misbruik 
van kunnen maken. Zorg ervoor dat de ramen en 
deuren daarna de hele dag zo dicht mogelijk blijven.

• Doe de gordijnen en/of zonwering omlaag zodra de  
zon naar binnen schijnt. 

• Lampen, de oven en stofzuiger: Het zijn allemaal 
energieverbruikers en geven daarom warmte af. 

• Bak dus geen broodjes in de oven op een warme dag.  
Dat geeft alleen maar extra warmte in huis.

• Doe lekker rustig aan. Klussen in de woning of een 
flinke poetsbeurt? Doe dat - als het kan - op een koele 
dag. Ga liever rustig zitten met een tijdschrift  
of een goed boek.

Extra kleur in huis
In de zomer staat de natuur in bloei, heel kleurrijk. 
Ook zo’n zin om kleur in huis te halen?  
Een paar felgekleurde kussens geven 
snel effect. Of zet een paar vrolijk 
gekleurde bloempotten neer. 

Tip: de meeste bloempotten zijn 
makkelijk zelf te verven. Leuk om  
te doen en met een groot resultaat. 

Maak een heerlijke wandeling
Wandelen is een mooie manier om te genieten van de 
omgeving. In de Achterhoek vindt u de mooiste routes. 
U kunt zelf een route uitstippelen of gebruik maken van 
een van de vele wandelroutes die de VVV beschikbaar 
heeft. Kijk voor praktische tips op www.Achterhoek.nl. 
Volg hierbij natuurlijk wel de richtlijnen van het RIVM. 

Schone tuintegels
Heeft u een eigen tuin? En zijn de tegels vuil door 
bijvoorbeeld algen- of mosgroei? Met schoonmaakazijn  
kunt u de tegels vrij makkelijk schoonmaken. Of even 
schrobben met soda werkt ook vaak goed.  
Maak liever geen gebruik van chloor of andere chemische 
middeltjes. Die zijn niet goed voor het milieu.

ZOMERBLOEIERS OF 
TUINKRUIDEN ZAAIEN

Tuinieren kan erg leuk zijn. Ook nu, 
half juni kunt u nog snel wat eenjarige 

zomerbloeiers zaaien. Daar heeft u dan in het 
najaar nog plezier van. U kunt nu ook nog heel 

goed diverse tuinkruiden zaaien. Peterselie, 
bieslook of kervel zijn al vrij snel oogstbaar. 

Heerlijk vers! 
Let er wel op dat de plantjes 

voldoende water krijgen.

Een groot aantal van onze woningen heeft een eigen tuin.  

Als huurder kunt u veel plezier hebben van uw tuin. ‘Zoveel 

mensen zoveel wensen’ luidt het gezegde. Het is daarom prettig 

de buitenruimte van uw woning naar eigen wens in te richten. 

Uiteraard zijn er een aantal regels, maar voor een groot deel kunt 

u uw tuin of balkon naar eigen smaak inrichten. Zeker in deze 

bijzondere periode, waarin we veel thuis zijn, is een buitenruimte 

om blij van te worden wel zo fijn. 

Gaat u aan de slag bij de erfafscheiding? 
Overleg dan altijd even met uw buren.  
Dat voorkomt discussie en frustratie.

Een buitenruimte  
om blij van te worden!
Het bestraten van de tuin lijkt 
vaak een handige keuze. Maar bij 
langdurige of heftige regenbuien 
kan het water niet in de bodem 
opgenomen worden en zo geen 
kant op. Hierdoor kan wateroverlast 
ontstaan. Voldoende groen in de tuin 
is daarom belangrijk. Een verzorgde 
groene tuin is goed voor mens 
en milieu en hoeft helemaal niet 
ingewikkeld te zijn. Wij geven u  
graag een aantal tips. 

Groen zonder gedoe
Voor een groene tuin zonder 
gedoe kunt u kiezen voor onder-
houdsvriendelijke planten. Vrolijk 
uw tuin op met bloemen. Haal hier 
en daar een tegel eruit en plant hier 
eenjarige planten, of zaai op deze 
plekken een bloemenmengsel. 
Groen langs de erfafscheiding geeft 
direct resultaat. Een klein strookje 
grond biedt al voldoende ruimte voor 

het plaatsen van een klimplant, zoals 
Hedera Helix, oftewel Klimop. 

Een groene(re) tuin
• Een groene(re) tuin blijft koeler 

tijdens warme zomerdagen. 
• Een groene(re) tuin trekt meer 

vogels, egels, vlinders, bijen en 
vleermuizen aan. 

• Een groene(re) tuin heeft een 
positief effect op de luchtkwaliteit.

• Een groene(re) tuin beperkt 
wateroverlast bij neerslag.

Goed tuinonderhoud
Als huurder kiest u zelf de inrichting 
van uw tuin. Dat kan op vele manieren. 
Het is wel belangrijk dat de tuin een 
onderhouden en verzorgde indruk  
maakt. Dat is fijn voor u en  
uw omgeving. 

Achterpaden
Ligt er een pad achter of naast uw 
woning? Dan zorgt u als huurder zelf 
voor het onderhouden van dit pad. 
Let er op dat u het pad vrij houdt 
van onkruid en zorg ervoor dat de 
doorgang van het pad vrij blijft. Dat is 
belangrijk voor de veiligheid. Bij een 
calamiteit moet de doorgang vrij zijn. 
Overhangende takken, containers of 
opslag van materialen zoals tegels, 
schuttingen of andere zaken horen 
dan ook niet in een achterpad.

Op deze manier werken we samen 
aan een buitenruimte om blij van te 
worden!

Ook last van  
zomerkriebels?  
De zomer is voor veel mensen een periode  

om lekker te genieten. Van de natuur, de frisse 

lucht, de mooie kleuren. In dit artikel vindt u  

een aantal leuke tips.

Tip
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,,Het is mooi en boeiend werk’’, verklaart Meulenkamp 
zijn jarenlange inzet. ,,Het is werk dat er toe doet. Wonen 
is immers een primaire levensbehoefte. Je kunt er het 
verschil maken, zowel voor wat betreft sociale huur, als 
voor mensen die vanwege hun leeftijd of beperking zorg 
nodig hebben. Het geeft mij voldoening iets te bedenken 
waarmee je het welzijn van mensen en de leefbaarheid 
kunt verbeteren.’’

Voorbeelden? 
,,Vroeger moest een oudere die aan dementie leed naar een 
regionaal verpleeghuis. Dat was vreselijk, voor de persoon 
zelf én voor de mensen eromheen. Ik ben er daarom trots op 
dat we kleinschalige woonvormen hebben kunnen realiseren 
zodat mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven. 
We hebben dat gedaan in Eibergen, Neede, Ruurlo, Vorden, 
Lichtenvoorde en mogelijk gemaakt in Zelhem.’’
In Vorden werd de omgeving van het verzorgingshuis 
aangepast. ,,Het oude verzorgingshuis is gesloopt. Een 
klein deel van de bestaande bouw is omgebouwd tot 
verpleeghuisplaatsen. Eromheen zijn nieuwe woningen 
gebouwd. Het is een mooi park geworden met allerlei soorten 
woonvormen voor mensen die zorg nodig hebben, van licht tot 
zwaar. En er is een ontmoetingsruimte.’’
,,Voor Ruurlo, waar het verzorgingshuis verouderd is, hebben 
we soortgelijke plannen gemaakt met de zorgverlener 
Sensire’’, gaat Meulenkamp verder. ,,Daar komt eveneens 
een complex aan woonvormen waar mensen kunnen blijven 
wonen, ook als ze steeds zwaardere zorg nodig hebben. 
Zoiets realiseren maakt me blij en ik ben dan trots op onze 
organisatie.’’

Niet alleen de zorg heeft zijn aandacht, de belangen van 
‘gewone’ huurders verliest hij evenmin uit het oog. ,,Jaren 
geleden bleken de wijken De Berg in Neede en De Koppel 
in Borculo sterk verouderd. Er dreigde verloedering, de 
leefbaarheid stond onder druk. We hebben groot onderhoud 
gedaan, gesloopt en nieuwgebouwd. Nu zijn de wijken weer 
vitaal. Mensen wonen er weer graag.’’

De lijst aan projecten van ProWonen is lang 
Meulenkamp noemt het centrumplan in Eibergen waar 
door de jaren heen veel vernieuwd is. Hij noemt ook het 
appartementengebouw Meindershof in Hengelo met 
bedrijfsruimte op de begane grond, waar de bibliotheek 
onderdak heeft. En hij haalt een experiment in Lichtenvoorde 
aan met verschillende vormen van warmtevoorziening 
vooruitlopend op het aardgasvrij wonen. 
Zelhem is een plaats waar nog behoefte is aan uitbreiding 

van woningen. ,,Gelukkig hebben we daar een aantal locaties 
kunnen vinden: de voormalige Rabobank en postkantoor en 
het oude kerkgebouw De Vlam’’, zegt Meulenkamp. ,,Dat zijn 
drie projecten waar we enkele nieuwe gezinswoningen en 
levensloopgeschikte woningen gaan bouwen.’’

En dan komt hij terug bij de zorg, want een van de vele  
bijzondere projecten waar ProWonen bij betrokken was, wil hij 
absoluut noemen: de zorgboerderij in Haarlo waar wonen en 
zorg worden gecombineerd. Toen de initiatiefnemer ziek werd, 
nam ProWonen het onroerend goed over. Meulenkamp voelt 
daar nog steeds voldoening bij. ,,Nog steeds kom ik er zeker 
een keer per jaar. Daar gebeurt zoveel voor de bewoners waar 
mensen blij van worden. En ik dus ook.’’

Henk Meulenkamp: 
blij met zijn werk, 
trots op ProWonen

Henk Meulenkamp, directeur bestuurder van ProWonen,  

trekt op 1 augustus na 42 jaar de deur van de woningcorporatie 

achter zich dicht. Hij gaat met pensioen.

 
Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire
Met plezier kijk ik terug op de samenwerking met Henk.  
Ik koester dierbare herinneringen. Het begon in Neede waar 
ProWonen, Sensire, de gemeente en het verzorgingshuis 
mooie ambities hadden voor de zorg. Helaas viel dat 
ideaal in duigen toen er allerlei veranderingen kwamen in 
regelgeving, waar zorgorganisaties en woningcorporaties 
mee te maken kregen. Henk heb ik ervaren als een rustige 
man, iemand die niet snel risico’s neemt, maar wel heel 
geïnteresseerd was om in Neede een nieuw concept uit te 
proberen, want hij heeft een groot zorghart. 

Ton Schepers, gepensioneerd
Henk en ik hadden van 2000 tot aan mijn vroegpensioen 
in 2010 een intensieve samenwerking. Ik was manager 
financiën, Henk was mijn directeur. De samenwerking heb 
ik als zeer plezierig ervaren. Henk gaf mij alle ruimte en 
verantwoordelijkheid. Ik kon altijd rekenen op zijn steun en 
adviezen. Het lukt ons meestal nog één keer per jaar met 
elkaar uit eten te gaan en bij te praten.

Patricia Hoytink-Roubos,  
burgemeester gemeente Overbetuwe 
Ik ken Henk vanuit mijn periode als wethouder met de 
portefeuille Wonen in de gemeente Berkelland, van april 
2014 tot en met april 2019. Ik heb Henk in die vijf jaar leren 
kennen als een pragmatische en betrokken directeur-
bestuurder, die verder keek dan puur de regels vanuit 
de wetgever maar vooral keek naar wat een en ander 
betekende voor de huurders van ProWonen.
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Vocht en 
ventileren
Waarom is 
het belangrijk 
te ventileren?

Heeft u last van vocht  
in uw woning?

Heeft u de genoemde tips uitge-

probeerd en nog steeds last van  

vocht in uw woning? Neem dan  

contact met ons op. We zoeken dan 

samen met u naar de oorzaak en 

oplossing van het vochtprobleem. 

Waar komt het 
vocht in mijn woning 
vandaan?

• Bewoners, planten en huisdieren

• Koken en douchen

• Wasmachine en wasdroger

• Vocht van buiten

Hoe herken ik een 
vochtprobleem?

• Vochtplekken

• Schimmels

• Ongedierte

• Rottend hout

• Beslagen en vochtige ramen

• Loslatend behang is mogelijk een 

signaal van te veel vocht

Wat kan ik zelf doen? 
Wij geven  
u tips!

• Door tweemaal per dag goed te 

ventileren blijft het huis lekker fris. Zet 

daarvoor de ramen op één verdieping 

15 tot 30 minuten tegen elkaar open.

• Laat ventilatieroosters in ramen open en 

dek ze niet af.

• Droog vochtige ramen aan de 

binnenzijde.

• Maak de ventilatieroosters regelmatig 

schoon.

• Gebruik de mechanische ventilatie. 

Is deze niet aanwezig? Ventileer dan 

door alle ramen een half uur lang 

op een kiertje te zetten. Oók in de 

wintermaanden.

• Zet tijdens het koken de afzuigkap aan 

en laat deze na het koken ook nog een 

15 tot 30 minuten aan staan.

• Zet tijdens het douchen de 

mechanische ventilatie op de hoogste 

stand. Is deze niet aanwezig?  

Zet dan de deur of het raam open. 

• Droog na het douchen de vloer en 

wanden goed.

• Centrifugeer de was op een hoog 

toerental en droog deze zoveel  

mogelijk buiten.

• Dicht eenvoudig kieren bij ramen  

met bijvoorbeeld kit. 

• Zet de thermostaat niet lager dan  

15 graden.

Wist u dat een gezin gemiddeld 10 tot 15 liter vocht per dag 
in huis brengt? Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in 
huis aanwezig te zijn, produceren we liters vocht per dag. 
En bij het koken, douchen, wassen en drogen komt er nog 
veel meer vrij aan waterdamp. 

Ventileren is belangrijk
Goede ventilatie voert de vochtige en vervuilde lucht af en zorgt 

tegelijkertijd dat er verse, nieuwe lucht wordt aangevoerd. Het 

verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het comfort van uw huis. 

Ventileren zorgt voor een gezonde woning én is beter voor uw 

eigen gezondheid. Daarnaast kost het minder energie om droge 

lucht te verwarmen dan vochtige lucht. 

Wat gebeurt er bij te veel vocht in huis
Te veel vocht in een woning zorgt voor ongewenste geuren en 

schimmelvorming. Dit is niet prettig en ook nog eens niet goed 

voor uw gezondheid. De vochtproblemen ontstaan niet vanzelf. 

Het is daarom goed meer te weten te komen over het ontstaan 

van vocht en het herkennen van vochtproblemen. 
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Een woning zoeken:  
feiten en fabels

“ Ik moet minstens één keer per jaar  
reageren op een woning, anders  
vervalt mijn inschrijving“ 

Window-Close  FABEL 
Uw inschrijving is onbeperkt geldig. Tenzij er bij u bijvoorbeeld 
een hennepkwekerij is ontdekt. Op dat moment vervalt 
de inschrijving en is het tot twee jaar na het vonnis niet 
mogelijk opnieuw in te schrijven. Ook wanneer u een woning 
heeft geaccepteerd wordt u automatisch uitgeschreven als 
woningzoekende.

 
“ Elke dag om 12.00 uur staan  
er nieuwe woningen op de website“ 

Check-Square  FEIT
Nieuw beschikbaar woningaanbod ziet u elke dag om 12.00 
uur op de website verschijnen. Oók in het weekend. In de 
woningadvertentie staat de reactietermijn. De woningen die 
worden aangeboden via Aanbod, Loting of Zoek Gerichte 
Loting worden standaard vijf dagen aangeboden op de 
website. Wanneer u de tipberichten aanzet in uw zoekprofiel, 
ontvangt u automatische e-mailberichten van de vrijkomende 
woningen die bij uw zoekprofiel passen.

 
“ Ik mag niet vaker dan drie keer per week  
op een woning reageren. Wanneer ik een 
woning weiger, dan vervalt mijn inschrijving” 

Window-Close  FABEL
U mag zo vaak reageren als u wilt. U mag ook zo vaak 
weigeren als u wilt; het heeft echt geen invloed op uw 
inschrijfduur of kans op een leuke woning!

“ Ik huur al een woning van de woning- 
corporatie. Daarom sta ik automatisch 
ingeschreven als woningzoekende” 

Window-Close  FABEL
Wanneer u al een woning huurt van één van de woning-
corporaties van Thuis in de Achterhoek betekent dit niet  
dat u óók als woningzoekende staat ingeschreven. 

“ Wanneer ik verhuis worden mijn 
adresgegevens automatisch aangepast  
bij mijn inschrijving“ 

Window-Close  FABEL
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven en 
wijzigen van persoons-, inkomens- en adresgegevens. 
Controleer dus goed of deze gegevens nog juist zijn.

“ Met een inschrijving kan ik op elke woning 
reageren“ 

Window-Close  FABEL 

Woningcorporaties zijn verplicht woningen passend toe te 
wijzen. Dit betekent dat uw inkomen en huishoudgrootte 
bepalen waar u op kunt reageren. Gelden er voorrangsregels 
of bijzondere voorwaarden bij een woning, dan staan deze in 
de woningadvertentie.

Enkele cijfers uit het jaar 2019  
van Thuis in de Achterhoek 

• In 2019 zijn in de Achterhoek 2036 woningen verhuurd 
door De Woonplaats, ProWonen, Sité, Plavei en Wonion. 
Ook verhuurde Woonzorg Nederland 47 woningen en 
Mooiland 19 woningen via Thuis in de Achterhoek.

• 86% van de verhuurde woningen had een huurprijs onder 
de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, waarmee ze 
betaalbaar zijn voor woningzoekenden die afhankelijk 
zijn van huurtoeslag.

• 315 woningen (dat is 17% van het totaal) is niet op de 
website geadverteerd, maar aan woningzoekenden met 
een urgente woonvraag toegewezen. 

• 13% van de verhuurde woningen is verhuurd aan 
jongeren.

• De Achterhoekse woningcorporaties hebben actief 
woningzoekenden gemiddeld binnen 12 maanden aan 
een passende woning geholpen.

Het volledige jaarverslag 2019 van Thuis in de 
Achterhoek leest u op www.thuisindeachterhoek.nl

Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning in 
de Achterhoek komt u bijna vanzelf uit bij Thuis in 
de Achterhoek. Het is daarom goed om te weten 
hoe het precies werkt. We zetten enkele feiten, 
maar ook de fabels, voor u op een rijtje. 

“ Wanneer ik op een woning reageer, zorg ik dat ik  
alle benodigde documenten beschikbaar heb“ 

Check-Square  FEIT
Wanneer u op een woning reageert kan het natuurlijk 
zijn dat de corporatie u de woning aanbiedt. Dit heet een 
voorlopige aanbieding. De corporatie vraagt u dan de volgende 
documenten aan te leveren:
• Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2018 

of 2019. Deze vraagt u aan via de Belastingtelefoon of kunt u 
downloaden met uw DigiD.  

• Een uitreksel van de gemeente waarop staat waar u de 
afgelopen 10 jaar heeft gewoond. U kunt dit zelf gratis 
downloaden via www.mijnoverheid.nl of tegen betaling 
opvragen bij de gemeente.

• Eventueel aanvullende inkomensspecificaties. 
• Verhuurdersverklaring.
• Heeft u een koopwoning, dan kan de corporatie vragen naar 

een hypotheekhoudersverklaring.
• Bent u ZZP-er of heeft u een eigen onderneming? Lever dan 

een accountantsverklaring aan met een prognose van het 
inkomen van het lopende jaar.

• Bij schulden levert u een afschrift hiervan aan met 
bijbehorende betalingsregelingen.

• Staat u onder bewind, dan heeft u een schriftelijk akkoord 
van de bewindvoerder nodig.

signal
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518
verhuringen

HUREN RAPPORT
CIJFERS

BEZIT

HUISHOUDBOEKJE

BUURT
SUPPORT

Gemiddelde 
huurprijs van een 

woning was 

€ 527,-

Huurverhoging

1,6%

Gemiddeld 
reageerden

mensen op 
een woning

79

woningen kregen 
groot onderhoud

17
douches, keukens 

en toiletten 
aangepakt

200
nieuwe cv-ketels 

geplaatst

400
woningen 

geschilderd

865
reparatie-
verzoeken

10.500

De gemiddelde 
zoektijd bij loting, 

zoekgerichte 
loting en direct 

wonen was 

8   maand

19 woningen 
voor statushouders
65 sociale en 
medische urgenten
18 overige urgenten 
(bijvoorbeeld huurders 
waarvan hun woning 
wordt gesloopt)

3% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
tussen € 38.036,- en 
€ 42.436,-

Nieuwe huurder

Vertrokken huurder

Reparaties

Onderhoud

7,9

8,1

8,3

7,7

  57 buurten hebben buurtsupport aangevraagd

  In totaal hebben we € 14.000,- uitgegeven aan buurtsupport

  € 187.658,- is uitgegeven ter bevordering van de leefbaarheid

DUURZAAMHEID

84,4%
van de woningen 
heeft een groen

energielabel

76
woningen kregen 

zonnepanelen

7.417 huurwoningen 

551 zorgwoningen

568 garages

58 overige verhuureenheden

26 woningen gesloopt

24 woningen verkocht

21 woningen teruggekocht

1 woning aangekocht

52 miljoen huurinkomsten

3 miljoen uit verkopen van woningen

10 miljoen lening

18 miljoen onderhoud

8 miljoen nieuwbouw

6 miljoen rente

5 miljoen belastingen

4 miljoen aankoop van woningen

11 miljoen afl ossing leningen

13 miljoen organisatiekosten

Geldstroom  uit:Geldstroom  in:

HET JAAR 
2019 IN 
CIJFERS

91% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
tot € 38.036,-

3Er hebben 
3 ontruimingen 
plaatsgevonden

De huurprijs lag 
gemiddeld op 64%
van de maximale 
huurprijs (100%) 

die we mogen 
vragen

6% van de woningen 
toegewezen aan inkomen 
boven € 42.436,-

Van alle huurders met recht op huurtoeslag 

heeft 97,6% een woning met een huurprijs dat 

past bij het inkomen toegewezen gekregen

ONDERHOUD
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Tip

Waarom betaal ik deze huurprijs voor mijn woning?  
Het antwoord op deze vraag lijkt simpel. Het is tenslotte de  
huurprijs die is afgesproken in de huurovereenkomst. Maar hoe  
komt ProWonen aan die huurprijs?* We leggen het u graag uit.

De huur opzeggen
Zodra iemand de huur opzegt, wordt de nieuwe huurprijs 
bepaald op basis van het huurprijsbeleid van dat moment. 
Dit beleid is in samenspraak met de huurdersverenigingen 
gemaakt. De kwaliteit van de woning staat centraal.

De kwaliteit van een woning
Wij vinden het belangrijk dat de prijs past bij de kwaliteit 
van de woning. Via het woningwaarderingsstelsel worden 
er punten gegeven aan de woning voor bijvoorbeeld de 
oppervlakte van de kamers en het energielabel. Bij elk 
puntentotaal hoort een maximale huurprijs. Deze zijn wettelijk 
vastgesteld.

U kunt via uw persoonlijke pagina  
op Mijn ProWonen de puntentelling  
van uw woning inzien.

Doelgroepen
ProWonen vindt het belangrijk dat er in elk dorp woningen zijn 
voor zowel woningzoekenden met een bescheiden inkomen 
als een iets hoger inkomen. Door in huurprijzen te variëren 
dragen we bij aan de leefbaarheid in de dorpen. 

Betaalbaar
Om de prijs van een woning betaalbaar te houden vraagt 
ProWonen niet de maximale huurprijs die ze wettelijk mag 
vragen. Gemiddeld vraagt ProWonen aan huidige huurders 
64% van de maximale huurprijs. Het landelijk gemiddelde van 
de woningcorporaties ligt rond de 71%. Voor woningen die 
dit jaar vrij komen vragen we 67% en 70% van de maximale 
huurprijs.

! *  Dit artikel is gebaseerd op sociale huurwoningen  
en niet op woningen uit de vrije sector.

!

Per 1 januari van dit jaar zijn de maximum-
inkomensgrenzen voor het recht op huurtoeslag 
vervallen. Goed nieuws voor mensen die nét te veel 
verdienden om voor huurtoeslag in aanmerking te 
komen. Op de website van de Belastingdienst berekent 
u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Een voorbeeldsommetje 

Het aantal punten van een woning komt via het 
woningwaarderingsstelsel uit op 176. De maximale 
huurprijs die we op basis van het aantal punten  
voor deze woning mogen vragen per 1 juli 2020 is  
€ 926,53. ProWonen vraagt bij een nieuwe verhuring 
geen € 926,53 maar € 620,77. Dat is slechts 67%  
van de maximale huurprijs die we mogen vragen. 

Waarom betalen mijn buren in dezelfde woning  
minder huur dan ik? 
In de Woningwet staat dat corporaties huizen vanaf 1 januari 
2016 passend moeten toewijzen. Dit betekent dat het inkomen 
en de huishoudsamenstelling bepalen voor welk huis een 
woningzoekende in aanmerking komt. Het moet voorkomen 
dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag 
dat het Rijk uitgeeft aan huurtoeslag te hoog oploopt. Deze 
regels gelden dus alleen voor nieuwe huurders vanaf 2016.

Om ervoor te zorgen dat we voldoende huizen hebben voor 
woningzoekenden met een bescheiden inkomen, hebben we 
sinds 2016 de huren van woningen verlaagd. Waar voorheen 
nieuwe huurders vaak meer betaalden dan de vorige 
bewoners, kan zich daardoor nu juist de omgekeerde situatie 
voordoen. Mooi voor de nieuwe bewoners, maar wel wat zuur 
als u zelf meer betaalt of betaalde. 

Betaal ik niet te veel huur?
Nee, u betaalt niet te veel huur. Zoals we eerder al aangaven 
vraagt ProWonen minder dan de maximale huurprijs die het 
voor een woning mag vragen op basis van het aantal punten. 
Op de website van de Huurcommissie kunt u de de maximale 
huurprijs berekenen.

Waarom wordt de huur jaarlijks verhoogd?
ProWonen heeft sinds 2015 de huren met alleen het 
inflatiepercentage verhoogd. Dit jaar kreeg zelfs een kwart 
van de huurders geen huurverhoging, omdat hun woning 
gesloopt wordt of omdat de huurprijs al het niveau heeft 
bereikt wat ProWonen maximaal wíl vragen. 

Waarom geen huurverlaging?
Een huurverhoging is natuurlijk nooit fijn. Toch is een 
huurverlaging niet realistisch, omdat de kosten voor 
onderhoud en andere kosten blijven stijgen. Als corporatie 
staan we voor grote opgaven de komende jaren, denk aan het 
verduurzamen van woningen. Op pagina 14 en 15 leest u waar 
ProWonen de huurinkomsten aan uitgeeft. Zo is bijvoorbeeld 
in 2019 ruim 20 miljoen aan onderhoud van woningen 
besteed. Dit willen we de komende jaren blijven doen.

 Betalingsproblemen
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat iemand 
om wat voor een reden dan ook, moeite heeft met 
het betalen van de huur. Herkent u dit probleem of 
verwacht u dit probleem te krijgen? Neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op. Samen zoeken we dan 
naar een passende oplossing.

!

Zo komt de huurprijs 
van een woning tot stand
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Mail uw oplossing voor 1 augustus 2020 
naar proinfo@prowonen.nl of schrijf 
de oplossing op een gefrankeerde 
briefkaart en stuur die naar: 

ProWonen
Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

HORIZONTAAL
1 employé 6 blaasinstrument 12 opgewekt 13 deel van een korenhalm 15 slee 

17 slechte tweedehands auto 19 sterk hellend 20 dierengeluid 21 sluiskolk  

23 schittering 24 graskluit 25 biljet 27 jong meisje 28 deel van een huis  

32 elpenbeen 35 politieman 38 roem 39 groot ijsgebied 40 herkauwer  

41 terug (Latijn) 43 nationaal 44 halsdoek 45 tropische vetplant  

46 oliehoudend zaad 49 meubelstuk 51 voormalige Baskische beweging  

52 in de hoogte 53 jaartelling 54 vrouw die trouwt 56 winterkost  

58 speling met taal 63 sportonderwijs 65 vallende sneeuwmassa  

67 buitenverblijf bij Apeldoorn 68 rooster 70 gehucht 71 keurmerk op gewichten 

72 dreef 73 welriekende gomhars 75 zangnoot 76 voorkeur 77 ontkenning  

79 goochem 80 langstaartig reptiel.

VERTICAAL
2 laagwater 3 zeevogel 4 aanspreektitel 5 slok 7 stenen berg  

8 fijn maïsmeel 9 onwrikbaar 10 daar 11 gebak van fijn deeg met vlees  

14 bijzondere aanleg 16 gebouw in Amsterdam 18 teug 19 jammer  

20 geladen atoom 22 voorschoot 24 tuinhuisje 26 zich bevindend in  

27 lidwoord 29 huwelijksprent 30 verharde huid 31 zoogdiersoort  

33 waarschijnlijker 34 stomvervelend 36 toenemen 37 huidbedekking  

in de hals 42 eenheid van weerstand 43 politieke partij 47 eenkamerflat  

48 meisje 50 vreedzaam 54 openbaarvervoerdienst 55 een jsbaangladvegen 

56 rivier in Noord-Holland 57 hoorn 59 trekdier 60 zonderling persoon  

61 weerklank 62 reeds 64 bereider van eten 66 zot 68 schaamte 6 

9 lichtpaars 72 honderd vierkante meter 74 bezwering 76 Griekse letter  

78 kippenproduct.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde  
vakjes van de oplossingsbalk.
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 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  
11  12      13  14

15 16  17 18  19  20

21 22   23   24

25 26    27

  28 29 30 31   
32 33 34     35 36 37

 38  39  40  
41 42     43

  44  45   
46 47   48   49 50

 51  52  53  
54 55     56 57

  58 59 60 61 62   
63 64    65 66

67   68 69   70

71  72  73 74  75

 76      77 78  

 79  80  

horizontaal
1 6 12 13 15
17 19 20 21
23 24 25 27 28 32 -
been 35 38 39 40 41
43 44 45 46 49 -
stuk 51 52 53 54
die trouwt 56 58 63 65
sneeuwmassa 67 68 70 71 -
merk op gewichten 72 73 75 76
77 79 80

verticaal
2 3 4 5 7 8
9 10 11 14
16 18 19 20 22
24 26 27 29 30
huid 31 33 34 36
37 42 43
47 48 50 54 55 -
baan gladvegen 56 57 59 60
persoon 61 62 64 66 68 69 -
paars 72 74 76 78 -
duct.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

B E A M B T E T R O M P E T
P B L IJ E O A A R T
A R K N E U S S T E I L I A
S A S H G L A N S Z P O L
T I C K E T O E D E E R N E
E H E E T K E U K E N I N
I V O O R R E N A G E N T

E R E P O O L K A P R E E
R E T R O U T A V O L K S

L S H A W L A G A V E H
S E S A M F M D D I V A N

E T A B O V E N I N E R A
B R U I D T I E S N E R T
U D W O O R D G R A P D O
S K I L E S A A L A W I N E
L O O I G R I L L A G A T
IJ K A L L E E M I R R E R E
N P R E N L N E E R

P I E N T E R H A G E D I S appartement

45 39 79 72 16 25 30 8 53 66 57
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 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  
11  12      13  14

15 16  17 18  19  20

21 22   23   24

25 26    27

  28 29 30 31   
32 33 34     35 36 37

 38  39  40  
41 42     43

  44  45   
46 47   48   49 50

 51  52  53  
54 55     56 57

  58 59 60 61 62   
63 64    65 66

67   68 69   70

71  72  73 74  75

 76      77 78  

 79  80  

horizontaal
1 6 12 13 15
17 19 20 21
23 24 25 27 28 32 -
been 35 38 39 40 41
43 44 45 46 49 -
stuk 51 52 53 54
die trouwt 56 58 63 65
sneeuwmassa 67 68 70 71 -
merk op gewichten 72 73 75 76
77 79 80

verticaal
2 3 4 5 7 8
9 10 11 14
16 18 19 20 22
24 26 27 29 30
huid 31 33 34 36
37 42 43
47 48 50 54 55 -
baan gladvegen 56 57 59 60
persoon 61 62 64 66 68 69 -
paars 72 74 76 78 -
duct.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

B E A M B T E T R O M P E T
P B L IJ E O A A R T
A R K N E U S S T E I L I A
S A S H G L A N S Z P O L
T I C K E T O E D E E R N E
E H E E T K E U K E N I N
I V O O R R E N A G E N T

E R E P O O L K A P R E E
R E T R O U T A V O L K S

L S H A W L A G A V E H
S E S A M F M D D I V A N

E T A B O V E N I N E R A
B R U I D T I E S N E R T
U D W O O R D G R A P D O
S K I L E S A A L A W I N E
L O O I G R I L L A G A T
IJ K A L L E E M I R R E R E
N P R E N L N E E R

P I E N T E R H A G E D I S appartement

45 39 79 72 16 25 30 8 53 66 57
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Hoe vraag ik zonnepanelen aan?
Vul via MijnProWonen bij het 
onderdeel ‘zelf online regelen’ het 
aanvraagformulier ‘zonnepanelen 
aanvragen’ in. U krijgt dan binnen vijf 
werkdagen een reactie van Tenten 
Solar. Zij zijn leverancier en beoordelen 
voor ons de aanvragen. Nadat 
Tenten Solar van u de getekende 
akkoordverklaring heeft ontvangen 
installeren zij binnen twee maanden de 
zonnepanelen op uw woning.

Is elke woning geschikt voor 
zonnepanelen?
Nee, niet elke woning is geschikt. 
Woont u bijvoorbeeld in een 
appartementencomplex, dan kunt u 
geen zonnepanelen aanvragen. We 
plaatsen ook geen zonnepanelen 
op woningen die gesloopt worden 
of waarbij er al een renovatie op de 
planning staat.

Wat zijn de kosten  
van de zonnepanelen?
Afhankelijk van het aantal panelen 
betaalt u maandelijks een 
huurverhoging. Voor het installeren van 
de panelen betaalt u niets.

Aantal   Huurverhoging
panelen  per maand
  8 € 19,-
 9 € 21,-
 10 € 23,-
 11 € 24,50
 12 € 25,50

Moet ik zonnepanelen schoonmaken?
Nee. De panelen hebben een bepaalde 
toplaag zodat ze schoon blijven en 
regen spoelt in veel gevallen vuil eraf. 
Schoonmaken is niet zonder risico, dus 
raden we u aan een gespecialiseerd 
bedrijf in te schakelen wanneer 
schoonmaak toch nodig is.

Wat doe ik bij een vogelnest  
onder de zonnepanelen?
Wanneer vogels zich onder de zonne-
panelen nestelen maakt u hiervan 
melding bij ProWonen. We doen dan 
in eerste instantie nog even niets. De 
kans op beschadiging en kortsluiting 
wordt namelijk alleen maar groter 
als we achter de panelen de nesten 
wegtrekken. Op advies van de 
brandweer verwijderen we daarom 
geen nesten in het broedseizoen. 

Wat doe ik bij een storing aan de 
zonnepanelen?
Een storing aan uw zonnepanelen  
kunt u rechtstreeks doorgeven aan  
Tenten Solar in Lichtenvoorde via  
(0544) 35 33 48 of stuur een mail  
naar info@tentensolar.nl.

Zonnepanelen
Wij vinden het belangrijk dat de woonlasten voor u, als huurder, betaalbaar zijn en blijven.  
Eén van de mogelijkheden om te besparen op de energierekening en zelf energie op een 
duurzame manier op te wekken, is via zonnepanelen. Daarom bieden wij bewoners graag  
de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van hun woning te laten plaatsen. Wij geven  
u antwoord op enkele veel gestelde vragen.

De oplossing van 
de woordzoeker 
in ProInfo 36 was 

SAMEN 

De winnaar is 
Willemien Hilhorst 

uit Borculo 
Van harte gefeliciteerd!

Onder de goede 

inzendingen verloten 

wij een cadeaukaart van 

Bol.com t.w.v. € 20,-. 

Succes!
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Contactgegevens ProWonen
Online
Website: www.prowonen.nl
E-mail: contact@prowonen.nl
 @ProWonen
 WooncorporatieProWonen

ProWonen
Postadres
Postbus 18
7270 AA Borculo

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
9.00 - 17.00 uur
Met een afspraak hebben  
we tijd voor u!

Telefoon
(0545) 28 50 00
Bezoekadres
Tedinkweide 2
7271 RD Borculo

Colofon
ProInfo
Is een uitgave van ProWonen en
verschijnt twee keer per jaar.
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ProInfo is een uitgave van wooncorporatie 
ProWonen. ProInfo is het blad dat u 
op de hoogte houdt over belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van wonen in 
de Achterhoek.
Wij houden u op de hoogte, maar houd ook 
ons op de hoogte! We willen weten wat er 
speelt in de gemeenschap, de wijk, de buurt 
en bij de bewoners. Daarom verwijzen wij 
in ProInfo vaak naar onze website en onze 
contactgegevens. Op deze manier kunt u  
bij ons aankloppen met vragen of wensen 
en stellen wij u, als klant, centraal.

Welkom Hanke!
Hanke Struik wordt de nieuwe directeur-bestuurder bij wooncorporatie 
ProWonen. Zij maakt de overstap van Waardwonen in Huissen en volgt  
Henk Meulenkamp op.

Enthousiast 
“Toen de kans voor mij kwam om directeur-bestuurder te worden van 
ProWonen was ik gelijk enthousiast. Ik ken ProWonen als een hele fijne 
organisatie en er liggen mooie uitdagende opgaven waar ik veel aan kan 
bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. Het 
voelt alleen wat vreemd om nu, tijdens de coronacrisis, deze overstap bekend 
te maken. Overigens waren de eerste gesprekken er al voor de crisis, maar 
doordat je als bestuurder een lang proces van gesprekken en geschiktheids- en 
betrouwbaarheidstesten doorloopt, duurt het lang voordat je wereldkundig kunt 
maken dat je een andere stap neemt.”

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van ProWonen is blij met de komst van Hanke. 
De Raad ziet in haar een goede opvolger van Henk. Hanke voldoet in hoge 
mate aan het opgestelde profiel en de gevraagde persoonlijkheid. Ze is een 
ervaren bestuurder die de Raad ervan overtuigd heeft met alle betrokkenen bij 
ProWonen de corporatie de volgende stap te laten zetten.

Wij wensen Hanke heel veel plezier en succes bij ProWonen!
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